
KLUBUDVIKLINGSFORLØB
& 

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE



Klubudviklingsforløbets udgangspunkt

TEMA: Ungdomsspillerne og balancen mellem at være en klub for bredden og for eliten

“Hvordan kan vi - i træningen og på andre måder - støtte dem, der ønsker eliten, så vi 
fastholder tilknytningen til klubben både nu og som seniorspiller”?

Proces: 

● Repræsentanter fra forældregruppern, trænere og bestyrelse. 
● Fire møder. Arbejde med styrker og svagheder. Udpegning af indsatsområder. 

Opfølgning. 
● “Styrmand”: Jesper Fauerskov, DGI Østjylland



HVILKE UDFORDRINGER SÅ VI?



HVAD VALGTE VI AT ARBEJDE MED? 

1. “Den røde tråd” mellem ungdomstræningerne skal være mere tydelig og der 
skal ligge en træningsplan ved sæsonstart

2. Tilbud om enetimer til udvalget spillere - og ikke kun de bedste
3. Coach med til turneringer
4. Arbejde med mentaltræning
5. It-hjælp til badmintonplayer
6. Omstrukturering af ungdomsholdene - flytte de bedste / ældre ungdomsspillere 

til seniorholdet om torsdagen
7. Spørgeskemaundersøgelse om tilfredsheden i klubben



HVAD HAR VI GJORT (juni - november 2020)

1. Den røde tråd:  Trænerne begynde ved sæsonstart 2019-20 med koordinerede 
træningsplaner

2. Enetimer: Ikke påbegyndt. Konceptet skal udvikles
3. Coaching: Trænerne deltager i 1-3 stævner i løbet af sæsonen
4. Mentaltræning: Oplæg og praktisk træning 21. november 2020. Overvejelser om tilbud 

igen i 2021
5. It-hjælp: Tilbydes ifm forældremøde ved sæsonstart. Også afholdt 20. oktober 2020
6. Omstrukturering af ungdomsholdene: Er iværksat og træner er løbende opmærksom 

på det
7. Spørgeskemaundersøgelse dec. 2020 - se resultater på næste slides...



SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN I NEDSLAG

Hvem har svaret?

● 59 ud af klubbens 350 medlemmer har besvaret spørgeskemaet. Antallet falder i 
løbet af undersøgelsen

Ikke mange, men måske er nogen besvaret “på familiens vegne”?

● Ca. halvdelen af dem, der svarer, har noget med ungdomsafdelingen at gøre.
● Skøn blanding af badmintonerfaring og niveau



På en skala fra 1 - 10 … (gennemsnitlig score)

Hvor glad er du for at være medlem af Hammel GF Badminton? 8,7 (spredning 5-10, 46 
svar)

Hvor tilfreds er du med den interne kommunikation? 8,0 (spredning 2-10, 43 svar)

Rammer for at komme med ris og ros til bestyrelse og trænere? 7,6 (spredning 2-10, 40 
svar)

Flot score, men tallene indikerer også, at selv om mange er godt tilfredse,  så er der enkelte, 
som ønsker forbedringer



På en skala fra 1 - 10 … (gennemsnitlig score)

Hvor god er Hammel GF badminton til at sætte frivillige ind i opgaver? 7,5 
(spredning 3-10, 39 svar) 

Tilfredshed med træningen samlet set? 8,3 (spredning 3-10, 38 svar)

Tilfredshed med sociale aktiviteter? 7,5 (spredning 3-10, 38 svar)



BALANCE MELLEM BREDDE OG ELITE?

● 75% er tilfredse med klubbens balance mellem bredde og elite. 
● Der er lige mange, som synes, der er for meget / for lidt bredde / elite



HVAD HAR VI LÆRT AF BESVARELSERNE?

Rekruttering: Mange nye spillere har fået klubben anbefalet af en ven eller klassekammerat

Facebook og SMS er de mest bruge kanaler til at få nyheder om klubben

Vi bør overveje ekstra information om klubben, spillet, turneringer (“hvem-hvad-hvor”) - ud over 
det, der gives til fx forældremøder

Vi har fået afklaret, at vi er en klub for bredden - som godt vil gøre en indsats for dem, der vil lidt 
mere.

Vi skal arbejde med: 

● at gøre det mere tydeligt, hvornår og hvordan man kan komme i kontakt med trænerne
● hvordan det kan blive lettere at komme med forslag til bestyrelsen
● hvordan vi kan gøre det lettere at komme ind i opgaverne som ny



HVILKE KONKRETE FORSLAG KOM IND?

➔ Klubben kunne arrangere træningskampe mod andre klubber. De gode 

spillere kan teste sig op mod andre på samme niveau. Nye spillere kan prøve 

at spille (hold)kamp under trygge forhold

➔ Gerne flere sociale arrangementer

➔ Tekniktræning for motionsspillere - et par aftener pr. sæson

➔ Drengeaften svarende til de nuværende pigetræninger

➔ Klubtur i MIdtjylland ligesom turen til Odense



OG SÅ VAR DER KOMMENTARER OM ….

● Ungdomstræningens (manglende) seriøsitet
● Mere fokus på at holde på ungdomsspillerne som når et vist niveau
● Seniortræningens (manglende) seriøsitet - og tidspunktet ift de ældste 

ungdomsspillere
● Ønske om flere tilbud til motionsspillerne

Se de samlede svar i spørgeskemaundersøgelsen her: 

https://drive.google.com/drive/folders/1800EKa6dGPk4iYZ08G0PpQfscWH6scCi



HVAD NU?

★ Tak til udvalget for en rigtig god arbejdsindsats

★ Bestyrelsen gennemgår besvarelserne. Nogle forslag kan nemt sættes i gang, 

andet skal udvikles eller undersøges. 

★ ALLE er velkomne til at byde ind på nogle af de forslag, der er kommet ind. 

➔ Kontakt fx bestyrelsen for at afklare spørgsmål og aftale nærmere. 
➔ Brug facebook eller andet netværk til at udvikle en god idé


