
Tilmeld 
din klub til

Dartens Dag
søndag d. 9. februar 2020 

kl. ca. 11-15

Hvorfor Dartens Dag?
Dansk Dart Union ønsker at skabe endnu større opmærksomhed om dartsporten og alle de dartklubber, 
der gør det muligt at dyrke dart rundt om i landet. 

Ved at lave en fælles “Dartens Dag”, håber vi at kunne skabe opmærksomhed omkring alle landets 
dartklubber, så lokalområdet får øjnene op for, at der ligger en dartklub i netop deres lokalområde.

Formålet er at få flere til at spille dart i de lokale klubber.

Hvad er Dartens Dag?
Dartens Dag er en årligt tilbagevende begivenhed, som afholdes om søndagen den anden weekend i 
februar. Dartens Dag er en dag, hvor alle (hvis muligt) dartklubber i Danmark holder åbent hus. 

Dansk Dart Union vil skabe interesse om dagen på landsplan, hvor det er klubbernes opgave at skabe 
interesse for Dartens Dag lokalt. 

Hvad gør DDU for klubben?
DDU vil producere en række materialer, som klubben kan benytte til at promovere 
dagen i lokalområdet.
• Flyers
• Plakater
• Video
• Hjemmesiden www.dartensdag.dk 
• Pressemeddelelse til lokal pressekontakt

Desuden bidrager DDU med en præmie til vinderen af klubbens ministævne. 



Hvorfor skal klubben afholde Dartens Dag?
I skal tilmelde jer, hvis I ønsker at:
• Få flere medlemmer i jeres klub.
• Skabe større opmærksomhed omkring dartsporten og  

jeres klub i lokalområdet.

Hvordan tilmelder I jeres klub?
Gå ind på www.dartensdag.dk og tryk 
“Tilmeld din klub”.

Det er gratis at tilmelde sig, og I vil få tilsendt materiale til at promovere Dartens Dag i  
jeres lokalområde.

Hvad gør klubben selv?
Hold åbent hus i klubben søndag d. 9. februar kl. ca. 11-15.

Lav en miniturnering/stævne i klubben. Evt. med handicap for spillere, der aldrig har spillet før.
• Find evt. lokal sponsorer til yderligere præmier til stævnet.
• Brug evt. en brugt skive som præmie. 

Promovér dagen i lokalområdet:
• Reklamér for dagen på jeres hjemmeside og/eller FB-side. 
• Uddel flyers og hæng plakater op lokalt. 

Spørgsmål?
Har I spørgsmål, så kontakt 
DDU’s udviklingskonsulent, 

Mikkel Syberg på 24 82 82 52 eller 
mikkel.syberg@dart-ddu.dk.


