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Start op med BAT60+ bordtennis 
Få nye 60+ medlemmer på få uger 

Tilmeld din forening til ”uge37” allerede nu 
 

 
Kære 60+ bordtennis forening og andre spillesteder for 60+. 

Beslut dig allerede i dag for at holde åbent hus en hverdag i uge 37 2019 og bliv en del af den kraftige 
vækst indenfor 60+ bordtennis.  

Vi sætter alle sejl til i år med uge37 kampagnen. 

Det er den mest succesrige kampagne nogensinde i dansk bordtennis, som på 3 år har fået over 2.000 
60+’ere til at gribe battet i de mange foreninger, landet over.  

BAT60+ støtter de klubber, nye som eksisterende, der deltager i åbenthus arrangementerne med en 
lang række tiltag: 

• Massiv, generel markedsføring på 

https://bat60.dk/uge-37/ 
• Trykte plakater med navn og spillested, efter nærmere aftale med klubberne.  
• Pressemeddelelser til lokalområde, regionalt område og hele landet. 

Artikler i lokale medier. 
• Startpakker med bl.a. bat og bolde efter nærmere dialog med klubben. 

• Annoncetilskud efter nærmere dialog med klubben.  
• Artikler i landsdækkende medier og i fagblade.  
• Kontakt og information til 60+ organisationer og senioridrætsprojekter. 

• Mulig lokal TVdækning som i 2017 og 2018, speciel målrettet kampagne mod TV.  
• Facebook boostede opslag i lokale områder.  
• Tilbud om stævner og kurser målrettet nye medlemmer i foreningerne. 
• Se mere om uge37 på https://bat60.dk/uge-37/  

Din klub skal kun bidrage med:  
1. Afholde ”åbenthus dagen” med alt det praktiske  

2. Opsætte plakater i lokalområdet 
3. Lokal kontakt til ældresagen og kommune o.l.  
4. Lokal kontakt til lokale medier (vigtig), stå til rådighed for lokal dialog. 
5. Holde en dialog med lokale BAT60+ folk. (Se BAT60+ folk her: http://bat60.dk/kontakt-os/ )  

 
 

Med venlig hilsen    

Henrik Møller DGI Bordtennis og Ole Hückelkamp BTDK Bordtennis Danmark 

 

https://bat60.dk/uge-37/
https://bat60.dk/uge-37/
http://bat60.dk/kontakt-os/
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TILMELDING 

Når du tilmelder dig, har vi brug for følgende:  

Kontaktperson vedrørende 

åbenthus arrangementet 

 

Klubnavn   

navn   

Kontakttelefon   

Spillestedets adresse   

Klubbens 60+ træningsdage   

Kontaktmail.   

Ønsket dato og klokkeslæt for 
åbenthus arrangementet. 

 

 

 

Tilmeld dit spillested til uge 37åbenthus arrangementet ved at sende mail til 

ole.huckelkamp@bat60.dk, tlf.: 22411417 eller Henrik.Moeller@dgi.dk 
 
p.s.: Alle ovenstående felter skal udfyldes, af hensyn til lokalmarkedsføring og plakater. 
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