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Proces

Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt i november 2020 via 

klubmodul på Facebook.
- Var åben for besvarelser i 14 dage.
- Alle fik reminder 2 dage før fristen.

- 59 endte med at besvare spørgeskemaet ud af klubbens ca. 350 
medlemmer (59 har startet undersøgelsen, mens 38 har gennemført 
alle spørgsmål).

- Det må forventes, at flere medlemmer er repræsenteret i 
besvarelserne, da en del familier har flere medlemmer i klubben.

26-01-2021
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Hvem deltog?

(spørgsmål 2-5)

26-01-2021
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2) Alder

26-01-2021

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

0,0%

15,3%

22,0%

3,4%

8,5%

23,7%

6,8%

10,2%

5,1%

5,1%

2 Alder

0-9 år 10-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ Ubesvaret

Alder Pct.

0-9 år 0,0%

10-14 år 15,3%

15-19 år 22,0%

20-29 år 3,4%

30-39 år 8,5%

40-49 år 23,7%

50-59 år 6,8%

60-69 år 10,2%

70+ 5,1%

Ubesvaret 5,1%

Basis 59
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3) Køn

26-01-2021

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

75,0%

25,0%

0,0%

3 Køn

Dreng/mand Pige/kvinde Ubesvaret

Køn Pct.

Dreng/mand 75,0%

Pige/kvinde 25,0%

Ubesvaret 0,0%

Basis 56
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4) Tilhørsforhold til 

klubben

26-01-2021

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

30,4%

21,4%

12,5%

3,6%

0,0%

32,1%

0,0%

4 Vælg tilhørsforhold til Hammel GF Badminton

Jeg er ungdomsspiller Jeg/vi er forældre til en ungdomsspiller Jeg er seniorspiller

Jeg spiller i gruppespil (veteran eller 60+) Jeg er banelejer Jeg er motionsspiller

Ubesvaret

Vælg tilhørsforhold til Hammel GF Badminton Pct.

Jeg er ungdomsspiller 30,4%

Jeg/vi er forældre til en ungdomsspiller 21,4%

Jeg er seniorspiller 12,5%

Jeg spiller i gruppespil (veteran eller 60+) 3,6%

Jeg er banelejer 0,0%

Jeg er motionsspiller 32,1%

Ubesvaret 0,0%

Basis 56
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5) Niveau

26-01-2021

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

14,5%
16,4%
16,4%

5,5%
0,0%

3,6%
14,5%
14,5%

7,3%
7,3%

0,0%

5 På hvilket niveau spiller du (eller dit barn, som du svarer for)?  

Ungdom: Jeg er har min første holdkamp/turnering til gode Ungdom: D eller C-række

Ungdom: B eller A-række Senior: Flest kampe på 1. holdet

Senior: Flest kampe på 2. holdet Senior: spiller ikke holdkampe

Motion: Jeg spiller motionskampe Motion: Jeg spiller ikke motionskampe

60+ Andet?

Ubesvaret

På hvilket niveau spiller du (eller dit barn, som du svarer for)?  Pct.

Ungdom: Jeg er har min første holdkamp/turnering til gode 14,5%

Ungdom: D eller C-række 16,4%

Ungdom: B eller A-række 16,4%

Senior: Flest kampe på 1. holdet 5,5%

Senior: Flest kampe på 2. holdet 0,0%

Senior: spiller ikke holdkampe 3,6%

Motion: Jeg spiller motionskampe 14,5%

Motion: Jeg spiller ikke motionskampe 14,5%

60+ 7,3%

Andet? 7,3%

Ubesvaret 0,0%

Basis 55
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Hvor længe, 

hvorfor 

og hvor glad?

(spørgsmål 6-9)
26-01-2021
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6) Hvor længe har 

du været i HGF?

26-01-2021

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

12,7%

30,9%

56,4%

0,0%

6 Hvor længe har du eller dit barn været medlem i Hammel GF Badminton

0-1 år 2-3 år 4 år eller mere Ubesvaret

Hvor længe har du eller dit barn været medlem i Hammel GF Badminton Pct.

0-1 år 12,7%

2-3 år 30,9%

4 år eller mere 56,4%

Ubesvaret 0,0%

Basis 55
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7) Hvorfor valgte du at blive medlem i 

Hammel GF Badminton ? (1-3 årsager) 

26-01-2021

Svarene er her grupperet i rangorden:

1. Glæden ved spillet, badminton
2. Blev anbefalet det af en ven/bekendt/familiemedlem
3. God motionsform
4. Vil være en del af et socialt fællesskab
5. Nærhed / nemt
6. Ikke en holdsport
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8) Er det de samme 

årsager, der gør, at du 

stadig spiller i HGF?

26-01-2021

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

70,8%

0,0%

18,8%

10,4%

8 Er det de samme årsager, der gør at du stadig er medlem i Hammel GF Badminton?

Ja Nej Hvis nej, angiv venligst 1-3 nye årsager Ubesvaret

Er det de samme årsager, der gør at du stadig er medlem i Hammel GF 

Badminton?
Pct.

Ja 70,8%

Nej 0,0%

Hvis nej, angiv venligst 1-3 nye årsager 18,8%

Ubesvaret 10,4%

Basis 48
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8… nye årsager (18,8 %)

Fantastisk inkluderende miljø 

Min søn elsker badminton

Der gøres meget for medlemmerne.

Min datter ikke i klubben 

mere,men jeg blevet ved.

1: Nu er badminton vores søns fritidssport, som dyrkes iht. at gå til noget, blive en 

bedre badmintonspiller og kammeratskabet

Jeg er blevet taget godt imod

Lære nye ting og har det sjovt

Er kommet i bedre form, men kunne være bedre endnu. For dette burde jeg måske tage 

en dag mere i løbet af ugen.

Jeg synes det er sjovt at spille med mine venner

Delvist - fortsat flere spillere på mit niveau (og lidt bedre), samt et fællesskab med dem 

jeg har spillet med i en del sæsoner nu. 

Jeg elsker og spille badminton, og synes det er fedt at spille med venner.

Jeg kan lide og udvikle mig og blive bedre. 

Jeg elsker og spille badminton, og udvikle mig selv.

Jeg kan lide og være sammen med vennerne og spille badminton med dem

26-01-2021
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9) På en skala fra 1-10, hvor glad 

er du for at være medlem i HGF?

26-01-2021

Gennemsnitlig score = 8,7 

Spredning: 5-10

Baseret på 46 besvarelser
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Kommunikation

(spørgsmål 10-14)

26-01-2021
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10) Hvilke medier benytter du oftest?

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Gns.

2,4

2,9

3,2

2,2

2,4

2,6

10 Hvilke medier/metoder bruger du, når du vil have info om hvad der sker i klubben?: Angiv her hvor ofte du benytter dig af 

mediet: Gns.

Telefon Mail Facebook Hjemmesiden www.hgfhammel.dk/badminton/ Jeg spørger nogen, jeg møder i hallen Total

10 Hv ilke medier/metoder bruger du, når du v il have info om hv ad der sker i 

klubben?: Angiv  her hvor ofte du benytter dig af mediet

Aldrig
Højst nogle 

gange om året

1-3 gange om 

måneden
Ugentligt Dagligt Ubs.

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis Gns.

Telefon 37,2% 18,6% 23,3% 9,3% 11,6% 0,0% 43 2,4

Mail 4,7% 39,5% 30,2% 14,0% 11,6% 0,0% 43 2,9

Facebook 23,3% 4,7% 23,3% 30,2% 18,6% 0,0% 43 3,2

Hjemmesiden www.hgfhammel.dk/badminton/ 18,6% 48,8% 25,6% 4,7% 2,3% 0,0% 43 2,2

Jeg spørger nogen, jeg møder i hallen 18,6% 34,9% 37,2% 7,0% 2,3% 0,0% 43 2,4

Total 43 2,6

Vandret procentberegning
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11) På en skala fra 1-10, hvor 

tilfreds er du med den interne 

kommunikation i HGF? 

26-01-2021

Gennemsnitlig score = 8,0 

Spredning: 2-10

Baseret på 43 besvarelser
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12) Forslag til 

forbedring af intern 

kommunikation? 

26-01-2021

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

81,0%

16,7%

2,4%

12 Har du forslag til tiltag, som vil kunne forbedre den interne kommunikation i Hammel GF 

Badminton?

Nej Ja, hvad? Ubesvaret

12 Har du forslag til tiltag, som vil kunne forbedre den interne kommunikation i 

Hammel GF Badminton?
Pct.

Nej 81,0%

Ja, hvad? 16,7%

Ubesvaret 2,4%

Basis 42
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12… forslag:

At man melder klart ud, hvad man vil med senior badminton på turneringsniveau

Facebook-undergrupper til de forskellige hold

Måske uddeligering til holdleder, så de har mere kontakt til holdet. Tage lidt at arbejdet fra 

bestyrelsen.

Facebook-siden fungere supergodt som info-side!!!!

Man kunne eventuelt lave en lille introflyer med de vigtigste punkter, som nye spiller (og ny forælder i 

badminton-sporten):

+ Velkomst og en lille intro. Hvem er de vigtigst kontaktpersoner

+ Hvilke sites er vigtigst at følge med i (på hvilke sites finder jeg hvilken info )

+ Hvordan fungere holdturneringen? (niveau, hvor tit spilles), og anbefaler man at ens spiller deltager 

som nybegynder?

+ Hvordan fungere stævnerne?

+ Badmintonens skrevne og uskrevne regler som spiller og forælder.

Synes I er god til at sende kommunikation i flere canaler i.e. E-mail. SMS, Facebook 

At de fortæller spillere om kommende kampe 

Mere kommunikation mellem spillere, trænere og klubben. Man kunne lave nogle private Facebook 

grupper til de forskellige hold, hvor at der kunne skrives hvad træningsprogrammet lød på mm. 
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13) Hvor god er HGF til at fortælle 

den gode historie?

26-01-2021

Gennemsnitlig score = 7,7 

Spredning: 3-10

Baseret på 40 besvarelser
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14) Rammerne for at komme med 

ris/ros til bestyrelsen, udvalg og 

trænere?

26-01-2021

Gennemsnitlig score = 7,6 

Spredning: 2-10

Baseret på 40 besvarelser



Forøg og Formindsk 

.

Frivillighed

(spørgsmål 15-17)

26-01-2021
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15) Hvilke frivillige 

opgaver har du udført i 

HGF i løbet af det 

seneste år?

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

17,9%

28,2%

12,8%

51,3%

25,6%

0,0%

15 Hvilke frivillige opgaver har du udført i Hammel GF Badminton i løbet af det seneste år?

Udvalgsarbejde

Ad hoc-opgaver (f.eks. hjælper til ungdomsturnering eller lignende)

Hjælpetræner

Jeg har ikke udført en frivillig opgave i Hammel GF Badminton  i løbet af det seneste år

Fortæl gerne hvilke opgaver, du har udført ELLER hvorfor du ikke har udført en frivillig opgave i Hammel GF Badmintoni løbet af det seneste år

Ubesvaret

Hvilke frivillige opgaver har du udført i Hammel GF Badminton i løbet af det 

seneste år?
Pct.

Udvalgsarbejde 17,9%

Ad hoc-opgaver (f.eks. hjælper til ungdomsturnering eller lignende) 28,2%

Hjælpetræner 12,8%

Jeg har ikke udført en frivillig opgave i Hammel GF Badminton i løbet af det seneste 

år
51,3%

Fortæl gerne hvilke opgaver, du har udført ELLER hvorfor du ikke har udført en frivillig 

opgave i Hammel GF Badmintoni løbet af det seneste år
25,6%

Ubesvaret 0,0%

Basis 39
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15…. Eksempler:

Der har ikke været arrangementer for min træningsgruppe - fx stævne.

Bestyrelsen

Kun holdleder

Jeg har ikke selvtilliden til den slags. Så har det bedst med bare at dukke op og spille og gå 

igen når det er slut. Har asperger

Frivillig til det årlige hestemarkede

Har taget min tørn i rigtig mange år tidligere

Har været holdleder for U11 i holdturneringen

26-01-2021
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16) Anerkendelse af 

frivilligt arbejde

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

5,1%

17,9%

43,6%

33,3%

0,0%

16 I hvor høj grad oplever du, at frivilligt arbejde bliver anerkendt i Hammel GF Badminton?

Slet ikke I nogen grad I høj grad Ved ikke / jeg har ikke udført frivilligt arbejde i Hammel GF Badminton Ubesvaret

I hvor høj grad oplever du, at frivilligt arbejde bliver anerkendt i Hammel GF 

Badminton?
Pct.

Slet ikke 5,1%

I nogen grad 17,9%

I høj grad 43,6%

Ved ikke / jeg har ikke udført frivilligt arbejde i Hammel GF Badminton 33,3%

Ubesvaret 0,0%

Basis 39
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17) På en skala fra 1-10, hvor god 

er man i HGF til at sætte frivillige 

ind i opgaverne?

26-01-2021

Gennemsnitlig score = 7,5 

Spredning: 3-10

Baseret på 39 besvarelser
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Træning og 

fællesskab

(spørgsmål 18-22)

26-01-2021
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18) På en skala fra 1-10, hvor 

tilfreds er du med dine 

træningstider?

26-01-2021

Gennemsnitlig score = 8,6 

Spredning: 3-10

Baseret på 39 besvarelser
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19) På en skala fra 1-10, hvor 

tilfreds er du samlet set med 

træningen?

26-01-2021

Gennemsnitlig score = 8,3

Spredning: 3-10

Baseret på 38 besvarelser
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20) På en skala fra 1-10, hvor 

tilfreds er du med de sociale 

aktiviteter i klubben (uden corona)

26-01-2021

Gennemsnitlig score = 7,5

Spredning: 3-10

Baseret på 38 besvarelser
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21) Balancen mellem 

motion/bredde vs. 

konkurrence/elite

26-01-2021

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

5,3%

7,9%

76,3%

10,5%

0,0%

0,0%

21 I hvilken grad mener du, Hammel GF Badminton har den rette balance mellem motion/bredde og konkurrence/elite

Der er alt for meget fokus på motion/bredde Der er en anelse for meget fokus på motion/bredde

Balancen er tilpas Der er en anelse for meget fokus på konkurrence/elite

Der er alt for meget fokus på konkurrence/elite Ubesvaret

I hvilken grad mener du, Hammel GF Badminton har den rette balance mellem 

motion/bredde og konkurrence/elite
Pct.

Der er alt for meget fokus på motion/bredde 5,3%

Der er en anelse for meget fokus på motion/bredde 7,9%

Balancen er tilpas 76,3%

Der er en anelse for meget fokus på konkurrence/elite 10,5%

Der er alt for meget fokus på konkurrence/elite 0,0%

Ubesvaret 0,0%

Basis 38
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22) Hvilke typer af 

arrangementer kunne 

du tænke dig flere af?

26-01-2021

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

52,6%
23,7%

2,6%
31,6%

18,4%
26,3%

18,4%

22 Hvilke typer af arrangementer kunne du tænke dig flere af?

Sociale arrangementer

Træningslejr for børn og unge

Træningslejr for voksne

Træningskampe mod andre klubber

Oplæg fra eksperter på et givent område

Her kan du tilføje, hvis du har konkrete ideer til arrangementer, eller måske noget, vi aldrig før har prøvet

Ubesvaret

Hvilke typer af arrangementer kunne du tænke dig flere af? Pct.

Sociale arrangementer 52,6%

Træningslejr for børn og unge 23,7%

Træningslejr for voksne 2,6%

Træningskampe mod andre klubber 31,6%

Oplæg fra eksperter på et givent område 18,4%

Her kan du tilføje, hvis du har konkrete ideer til arrangementer, eller måske noget, vi 

aldrig før har prøvet
26,3%

Ubesvaret 18,4%

Basis 38
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22)…. Konkrete forslag:

Nogle få træningsaftner om året for motionsspillere - Teknik mvm

som motions spiller er der ikke behov for andre ting

Drengeaften (ligesom pigerne har pige aften), klubtur til et stævne i Midtjylland 

(super med turen til Odense)

Har ingen ønsker 

Der har tidligere været forældre/barn hyggestævne

Det er et passende niveau

26-01-2021
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Yderligere 

kommentarer

(spørgsmål 23)

26-01-2021
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Kommentarer, del 1

Vi er generelt tilfredse. Vi har en søn, der ikke ønsker at spille kampe/deltage i turneringer på nuværende tidspunkt, trods han har spillet i 

over 2 år. Vi havde snakket om, at nu skulle det måske være, men Corona har gjort, at vi ikke har støttet op om turneringer/kampe 
alligevel. 

Ja, jeg føler, at træninger ikke bliver taget seriøst nok, da jeg tit oplever fjol, selv når jeg prøver at være seriøs. Fjol bringer desuden også 

mit flow ned. Forstået på en anden måde, så påvirker fjol mig. 
En anden ting, er også at vi bruger for meget tid på opvarmning (efter min mening). 

Jeg håber desuden også, at vi kan få nogle flere "træninger" fra de "prof" spillere/ spillere der har mange  erfaringer. 

Mere fokus på senior træning. Jeg foreslår, at man tilknytter en fast træner til seniorholdet, der er der 2 gange om ugen.Jeg foreslår, at 

denne træner står for hold sætning og informere om, hvad der skal til for at spille sig på hold. I vil miste alle med bare lidt ambitioner, hvis 
man bare møder op til "hygge/lala" træning, hvor de bedre spillere ikke udfordres. Det er selvfølgelig et bestyrelse valg om man vil have, at 

de bedre spillere bliver i klubben. De sidste år viser dog tydeligt, at mange unge med ambitioner søger væk, hvilket er mega ærgerligt. En 
sidste ting er træningstidspunkt 20-22 med forhåbentlig mange unge er sent og kan gøre, at nogle ikke kommer. 

Der er rigtig meget fokus på ungdom - hvilket også er fint for at fastholde de unge. Savner dig lidt flere tilbud til motionsspillere. Selvom de 

kan være sløve at få i gang :)

Ikke yderligere kommentarer men ros til bestyrelse for godt arbejde. Altid venlig og imødekommende for forslag.

Jeg er glad for bare at kunne dukke op og spille. Have det sjovt imens og så gå igen. Jeg har ikke brug for mere med min Asperger.

Meget glad for holdlederen er god til at sætte hold op hvor spillerne er lige stærke(4 mindre gode, 2 gode og 2 mindre gode, 4 gode). Og 

at de andre erfarne på motionshold gerne lære fra sig. Hvilket har hjulpet mit spil meget til at blive bedre. 
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Kommentarer, del 2

Det var ikke muligt at skrive - hvad man havde været frivillig med i det seneste år - for mit vedkommende er 

det halbooking og holdleder for det motions-turneringshold, som jeg spiller på.

Syntes at det fungerede fint med det regneark til fordeling af træningstider her under corona.  

Keep on the good work :-) vi skal nok komme stærkt igen efter corona.

1. Jeg mener at seniortræningerne ligger på et ringe tidspunkt i forhold til ungdomsspillere der spiller der. 

Det skal helst ligge tidligere så man kan komme hjem og være frisk til en ny dag i skole eller på gymnasiet.

2. Synes også at seniorer træningerne er for useriøse. Man udvikler sig ikke, og det skal være hårdere og 

mere seriøst(Det burde jo være træning for de bedste i klubben) Og man skal planlægge kamprunder på 

forhånd. 

3. Man skal være bedre til at holde på ungdomsspillere som kommer op på et højt niveau, de skal ikke flytte 

til Hinnerup eller Aarhus, de skal spille i Hammel og være med til at udvikle de andre spillere, og gøre så 

man kan stille et stærkt seniorhold.(Også nået som de yngste kan se op til) 

Og så skal man forsøge at få gode ungdomsspillere fra andre klubber til at spille i Hammel. Men det kræver 

at man har dialog med spillere som kommer på et højt niveau, og man skal have nået attraktiv seriøs 

træning med gode spillere og trænere.(Ellers ryger de til andre klubber hvis de tager det seriøst) 

Synes at badmintonklubben er fantastisk at spille i, men kun til et vis niveau. Der er nogle fantastiske 

arrangementer og en god ånd i klubben. Men efter min mening mangler der noget mere serøsitet(for de 

gode spillere) 


