
Kommunikation 

Klubbens MedieTeam driver vores indlæg på sociale medier, hjemmeside og i lokalaviserne. Teamet 
arbejder også sammen med DAF ift. Atletik TV. Udover medieteamet er der også forældre – særligt blandt 
forældreløberne, der bidrager aktivt med billeder og oplysninger om aktiviteter i klubben. 

Atletikafdelingerne varetages hovedsageligt at Sportschefen og Ungdomschefen og der kommunikeres 
aktivt på Facebook og i lokalavisen. Cross-Fit varetages af medlemmer. 

Kommunikationen er hovedsageligt traditionel intern kommunikation, hvor klubben orienterer om 
aktiviteter, resultater og meddeler information.  

De mest aktive perioder på vores online medier er omkring vores aktiviteter der står for mere end 50% af 
vores besøg. Dvs. i 2017 repræsenterede arrangementerne i maj og de store stævner Copenhagen Open og 
DMU mere end 50% af vores besøgstal – der peaker med hhv. godt 4- og 5000 unikke besøgende i 
aktivitetsugerne, der gennemsnitligt besøger 4-6 sider. Generelt er søgningen fra udlandet også steget på 
vores sider, hvor der endnu ikke er tydeligt billede af disse besøgs mål. 

Vores kommunikation rammer de atletikinvolverede og interesserede omkring vores primære aktiviteter. 
Antallet af gæster og publikumsfeltet, gør at det fortsat ikke vurderes muligt at søge sponsorer til vores 
webindsats (+50.000 gæster). 

Vores live streaming indsats er under god udvikling. Fra de spæde forsøg med måske 100 besøg og 
maksimalt 10 min. seertid, er vi efterhånden oppe på knap 1500 besøg og omkring 1 times seertid. 
Feedbacken er meget positivt med de seneste interview og studietiltag. Foreløbig er al live streaming gratis, 
men til sommerens NM, vil vi grundet den kvalitet vi nu kan producere og ikke mindst grundet et Nordiske 
publikum, udbyde live streamingen som Pay-per-view (eks. 29,-/dag – og med forventet 500 seere dagligt). 

Medieteamet vil gerne takke hele familien Dons for deres store og aktive indsats, herunder især Nikolaj der 
er en overordentlig flittig og dygtig videofotograf. Også stor tak til Kamille, Jacob Ziska, Jakob Vibild og Julie 
der også har givet en stor hånd med. 

Aktuelt arbejdes der med opbygning og klargøring af hjemmeside til sommerens store Nordiske Mesterskab 
for Juniorer samt tilrettelæggelse af programmet til live dækningen. 


