Rapport
Kampagne 17. juni-17. oktober 2020
Støt din lokalforening

Indledning
I Odsherreds Sportsfiskerforenings tur- og arrangementsudvalg besluttede vi i juni måned at iværksætte en
kampagne eller et projekt for at støtte foreningen. Samtidig ønskede vi at gøre os nogle erfaringer og samle
systematisk op på vores indsats, så vi og andre foreninger fremtidigt kan drage nytte af projektet. Vi
opstillede konkrete mål, vi sigtede på.
If you can´t beat them join them
Vi accepterer, at vi ikke kan slå de store relevante Lystfiskergrupper på Facebook, så vi inddrager og bruger
dem i stedet i vores kommunikation. Vi fokuserer på 2-3 hovedbudskaber + OSF som underliggende tema
og gennemfører et par konkurrencer som opmærksomheds skabere. Vi fortæller, hvad vi kan som forening
og gør os og vores medier relevante.
Den faste arbejdsgruppe har bestået af 5 personer – men 12 medlemmer har bidraget med stort eller småt
i kampagneperioden fra den 17. juni til 17. oktober 2020. Vi har afholdt 6 koordinerende åbne møder.
Herudover har Danmarks Sportsfiskerforbund, Fishing Zealand, Facebook gruppe administratorer og 4
lokale grej- og salgssteder bidraget til kampagnen.
Tak til alle for bidragene.

Budget for kampagnen
Præmier: 5.000, Promovering: 2.000, -

Problemer vi vil bidrage til at løse
1.
2.
3.
4.

Vi har tabt ca. 30% medlemmer
Vi har for lidt aktivitet/deltagere til vores ture og arrangementer
Vi kommer ikke rigtigt igennem med vores kommunikation om mange af vores aktiviteter
Som forening har vi en række kvaliteter – alligevel opleves det, at en række Facebook grupper uden
foreningstilknytning langt bedre end vi, kommer ud til en bred skare og ”overtager markedet”

Kampagnens bidrag til løsning af problemerne
Vi har i kampagnen næsten genskabt medlemstallet – og med en seriøs, imødekommende indsats er der nu
mulighed for, at vi tilbage på niveau allerede ved dette års udgang. Det er ekstremt flot resultat.
Kampagnen har bidraget positivt til aktivitet, ture og arrangementer, og der er målbart flere deltagere og
aktiviteter, men problemet er ikke løst.
Som forening er vi udfordret af, at en række medlemmer ikke ser opslag på bloggen eller besøger
hjemmesiden. Aktiviteten på bloggen er afgrænset til alene en håndfuld personer. Vi er med kampagnen
kommet rigtigt godt og bredt ud på sociale medier til både medlemmer og ikke medlemmer og har
samtidigt tilført bloggen masser af aktivitet.
Vi har lært af de dygtige Facebook grupper. Vi har som medlems- og vennegruppe fortsat ikke lige så bred
en appel som fx ”lystfiskeri i Isefjorden”, men vi har halet markant ind på dem i aktivitet og kvalitet i
opslagene. Det syner nu, at vi har organisation og 75 års virke bag os.

Mål og resultater
Efterårsørreddag den 11. oktober 2020 (+26 deltagere/+87%)
Mål: 50 deltagere og dermed den største efterårsørreddag i OSF
Primo udtrykker en standard efterårsørreddag. Ultimo udtrykker det faktiske deltager antal.

Ørreddag
60
50
40
30
20
10
0
Primo Deltagere

Mål

Ultimo Deltagere

Medlemmer af Odsherreds Sportsfiskerforening (+45 medlemmer/+24%)
Mål: 215 medlemmer
Primo udtrykker antal medlemmer før kampagnen. Ultimo udtrykker antal medlemmer efter kampagnen.
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Medlemmer af Facebookgruppen ”Medlemmer og venner af Odsherreds
Sportsfiskerforening” (+540 medlemmer/+422%)
Mål: 650 medlemmer
Primo udtrykker antal medlemmer før kampagnen. Ultimo udtrykker antal medlemmer efter kampagnen.
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Ressourcepersoner i Odsherreds Sportsfiskerforening (+8 ressourcepersoner/+53%)
Mål: 20 ressourcepersoner
Primo udtrykker antal ressourcepersoner før kampagnen. Ultimo udtrykker antal ressourcepersoner efter
kampagnen.
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Aktiviteter i Kampagnen
Facebookopslag og -konkurrence
Der er ugentligt lavet opslag i egen og partner Facebookgrupper efter aftale med administratorer. Der er
kommunikeret om Facebook konkurrencerne ”Månedens opslag” og ”Ørredkonkurrencen med mulighed
for catch and release”. Der er kommunikeret om ture og arrangementer i Odsherreds Sportsfiskerforening,
om medlemskab og fordele og lokalt fiskeri. Facebook er suppleret med OSF´s blog med fokus på egne
medlemmer.
On-line kampagnen er suppleret med samme opslag fysisk hos partnerforretninger, som sælger OSF
mærker og dagkort til Lammefjordskanalerne.

On-line dialog
En væsentlig succesparameter har været at udvise imødekommenhed og gå i dialog med interesserede på
Facebook – med det samme de har udvist interesse. Det har både afledt medlemmer og ressourcepersoner.
Vi har med partner Facebookgrupper delt vores konkurrencer, så de også kunne anvendes i deres grupper.
Vi har sponsoreret gratis dagkort til en partner mede Facebookgruppe til testfiskeri og promovering af
Lammefjordskanalerne.

Effekter på længere sigt:
Eksponering og kendskab til OSF og det åbne klubvand Lammefjordskanalerne er fler- eller mangedoblet.
Konkret er dag- og ugekortsalget til Lammefjordskanalerne steget markant. Salget er i kampagnen 10doblet fra et næsten usynligt niveau i Outdoor Asnæs. Stigning på Fiskekort.dk er p.t. ukendt.

4 salgssteder er aktiveret/genaktiveret som partnere til OSF. Klubmærker, opslag og brochurer er kommet i
omløb både digitalt og fysisk.
Fotos fra dagkortkampagnen i Lammefjordskanalerne

Hvilke tiltag har båret mest frugt
I arbejdsgruppen har vi evalueret på hvilke tiltag, som har været effektive, og om de har været meget eller
lidt ressourcekrævende.

Hvilke tiltag oplever vi som meget ressourcekrævende
1. Online-konkurrencen med største ørred var svær at drive på FB og kræver mange ressourcer. FB er
ikke egnet i sine værktøjer til at fastholde en så lang konkurrence
2. At dele i andre grupper – at bevare et konstant nærvær og tilstedeværelse er krævende men
effektivt
3. On-line tilstedeværelse er krævende men nærværende – at svare og følge interesserede op mens
de er i emnet, er en af de vigtigst parametre i at tiltrække nye medlemmer og ressourcepersoner
4. Mange gentagelser og eksponering er ressourcekrævende men en vigtig parameter for succes

Hvilke tiltag oplever vi som mindre ressourcekrævende
1. Månedskonkurrencen har virket godt og kræver reelt kun en månedlig aktion
2. Boost på Facebook er nemt men har ikke været særligt effektfuldt – og har langt fra kunne stå
alene uden benarbejdet med opslag, partnerskaber med andre grupper og delinger hertil
3. Kvalitet i opslag og links til betaling, medlemskab er vigtig. Gør det hurtigt og nemt at handle

Hvad har vi opnået, som er forankret i organisationen
I arbejdsgruppen har vi samlet op på oplevelsen i at gennemføre en ret omfattende indsats, som ”Støt din
lokalforening” har været.

Ressourcepersoner
Vi har fundet nye og genaktiveret gamle ressourcepersoner. Arbejdsgruppen vurderer, at det er vigtigt at:
1. Folk skal kunne trives i det
2. Back up og støtte er væsentlig
3. Inddrage hurtigt - giv et hurtigt synligt ansvar. I vores tilfælde ved optagelse på hjemmesiden
uden ugrundet ophold
4. Gøre det fedt at være med – vi har kun motivation som virkemiddel
5. Have en åben og imødekommende stemning
6. Skrue ned for kontrol og skepsis – slip hestene løs

Metoder
Sociale medier er en nødvendighed. Kommunikation er en nødvendighed. En hjemmeside uden støttende
kommunikation/marketing bliver som en plakat på væggen uanset et godt fagligt indhold.
Påskøn og understøt innovation. Det er let at blokere - svær at innovere.

Aktiviteter
Aktiviteter er det væsentligste i forening – økonomi er en forudsætning. Målet er ikke at maximere
overskud. Det er forskellen til at drive virksomhed. Andre elementer ligner i højere grad det at drive
virksomhed – fx organisation.
Vi har i kampagnen reelt set kun skabt få nye aktiviteter – fx er vinteraftener blevet genskabt, og kontrol og
vejledningsarbejde på Lammefjordskanalerne er blevet genskabt. Vi har i langt højere grad eksponeret
eksisterende aktiviteter. Vi har fortalt historien før, under og efter en aktivitet.
Bilag: Tids/aktivitets/handlingsplan fra kampagnen
Coverbillede fra FB-gruppen https://www.facebook.com/groups/105402839498533/

