VERKSAMHETSKONFERENS Hösten-19
Detta är en sammanfattning av det grupparbete som vi tillsammans gjort, om hur vi kan
bibehålla och öka medlemsantalet i de lokala klubbarna. Samt fånga upp fler aktiva BTränare.
Finns det någon annan bra ide så mejla mig så skriver jag in det i dokumentet.
Bra jobbat alla!





















Synliggöra målgruppen 30–55 år. Dessa är en potentiell målgrupp att fånga upp ute
på banorna med att få hjälp med att tex köra häst. Låna dubbelsulky och kanske
även se dessa som blivande hästägare. Många vill ha upplevelsen i stallarna. Viktigt
att vi tänker att det blir en vin-vin för både oss aktiva och de nya inom sporten.
Fortsätta uppmuntra och fånga upp ungdomar.
Skicka ut påminnelser eller ring de medlemmar som inte har förnyat sitt
medlemskap.
Fadderverksamhet inom dom aktiva, steget mellan travskolan och att börja med
trav behöver byggas. Be att få namnen på de som gått kurs för utskick eller någon
infokväll.
Hästhotell som ger gemenskap. Enklare för de som jobbar och kanske inte har stall
att äga/träna häst.
Marknadsföra våra förmåner om varför man ska vara medlem. Försäkring,
Granngården, Sveland samt aktiviteter på aktuell bana.
Modernare och enklare sätt att betala in medlemsavgiften, modernisera hemsidor
och kanske finnas med som länk på hemmabanan när dom gör nya hemsidor
framöver.
Samarbete med travskolorna och presentera B-Tränarföreningen.
En broschyr håller på att tas fram som är en enhetlig mall som grund till alla lokala
föreningar.
Om önskemål finns så kan en från styrelsen i BTR delta på årsmöte för att
marknadsföra och svara på frågor.
Värva fler från ridsporten.
Utnyttja banornas tandemsulky.
Ta fram mer lokala förmåner och rabatter.
Erbjuda en lokal personlig tränare för de som vill satsa inom Monte´.
Synas mer på travtävlingar, trycka upp jackor/tröjor för att marknadsföra klubben.
Fånga upp de som kör ponny.









Vi kommer att undersöka möjligheten för en ny B-Tränarserie (Lite samma tänk
som Diamant stoet) som är öppna endast för medlemmar.
Vara tuffare i provloppen att de som deltar skall vara medlemmar.
Gör studiebesök, travresor och aktiviteter med föreläsare m.m. (utnyttja
aktivitetsbidraget) Medlemmar åker billigare.
För att öka de som hjälper till ideellt så kan man dela ut lotter när man ”ställer
upp”. På årsmötet så dras dessa sedan och fint pris delas ut. Tex sele eller fri
travresa.
Fortsätta med trav caféet för gemenskap och få in pengar i kassan för att kunna
göra aktiviteter.
Göra en grillkväll med gratis korv eller hamburgare i samband efter provloppen för
att få en gemenskap och att föreningen syns. Dessa kan man använda
aktivitetspengar till.
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