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Mange idrætsforeninger bruger meget tid på at diskutere, hvorfor man  
mister medlemmer. Det er dog sjældent, at foreningerne stiller spørgsmålet: 
”Hvordan kan vi fastholde vore medlemmer?” – altså bruger tid på at analysere 
og udarbejde en strategi for at modvirke frafaldet. 

Årsagen til, at spørgsmålet ikke stilles er gerne, at det samlede medlems-
tal i foreningen ikke falder katastrofalt, da der sideløbende med frafaldet 
hele tiden kommer nye medlemmer. Der er tale om en gennemstrømning af 
medlemmer. 

Det, der ofte optager lederne i idrætsforeningerne, er et andet spørgsmål:  
”Hvordan skaffer vi nye medlemmer?” Der bruges tilsyneladende mere tid  
på at skaffe nye medlemmer end på at mindske eller forhindre frafaldet. Da 
man ikke har en garanti for, at nye medlemmer har samme behov som de 
”gamle”, er der måske oven i købet risiko for, at de hurtigt melder sig ud igen.

Dette hæfte giver eksempler på, hvordan du og din klub gennem analyse af 
mål, idégrundlag, image, aktiviteter, medlemmernes forventninger og behov 
kan mindske frafald og øge rekruttering. 

AnAlyser og undersøgelser

Det kan gøres på forskellig vis. Spørgeskemaundersøgelser i hård kopi, via 
hjemmesiden, via mail mv. Der kan laves kvalitative interview-undersøgel-
ser, fokusgruppemøder osv. 

Du får ideer og inspiration til at skabe motiverende rammer for såvel nuvæ-
rende som kommende medlemmer. Samtidig får du kendskab til metoder til 
udarbejdelse af strategier vedrørende fastholdelse af medlemmer. I hæftet 
behandles kun frafald blandt de aktive idrætsudøvere, men der er mange 
paralleller til ledere, dommere, trænere og andre.

IndlednIng

notAter

4 indledning

FrAFAld  

definition
Frafald i din klub betyder, at 
medlemmer melder sig ud.
Dette viser sig i praksis ved, 
at man bliver væk uden ud-
meldelse, lader være med at 
betale kontingent eller formelt 
melder sig ud.

rekruttering

definition 
Rekruttering betyder, at din 
klub får nye medlemmer. 



ForMer For FrAFAld

Frafald i en klubs medlemmer af 
idrætsudøvere kan inddeles i seks 
typer: 

1. Fra én idrætsforening til en 
anden idrætsforening

2. Fra én idrætsgren til en anden 
idrætsgren

3. Fra idræt i idrætsforeningen til 
idræt uden for idrætsforeningen.

 a.  Organiseret i fx boligforenin-
ger, firmaregi og ’aftenskoler.’

 b. Uorganiseret idræt som fx 
 selvmotion, helseinstitut, 
 gade- og strandleg.

4. Fra aktiv idrætsudøver i idræts-
forening til anden fritidsudfol-
delse.

 Eksempler: Spejder, ungdoms-
skole, musikskole og lignende.

5. Ophører med at være aktiv i sin 
fritid.

6. Fra aktiv idrætsudøver i en 
idrætsforening til aktivt idræts-
arbejde som leder, træner,  
dommer og lignende. 

Der kan naturligvis være mange 
forskellige årsager til, at et medlem 
melder sig ud af en klub. I mange 
tilfælde skyldes det også summen 
af en række oplevelser og årsager, 
at medlemskabet droppes.

Før hæftet sætter fokus på en mere 
systematisk behandling af frafalds-
problematikken, kan du ved at 
besvare følgende spørgsmål, få dine 
egne umiddelbare vurderinger frem 
og dermed sætte dig selv og din 
klub i centrum, i relation til hæftets 
øvrige opgaver og metoder.

notAter

hvAd er FrAFAld? 5

hvad er frafald?

opgAve 1

a) Hvorfra kommer de nye medlemmer i din klub?

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

b) Hvilke behov og forventninger tror du, de har?

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

opgAve 2

Hvorfor tror du, din klub mister medlemmer?

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________



Idrætsforeningernes tilbud er ofte 
traditionelt og historisk betingede 
og stemmer derfor ikke altid over-
ens med medlemmernes behov.  

moTIver og Behov  
– forvenTnInger
En af hovedårsagerne til at der sker frafald – at 
medlemmer melder sig ud, er, at de ikke har 
fået deres forventninger indfriet. 

6  Motiver og behov – Forventninger

notAter drivkrAFten 

Hvorfor ønsker en person at blive 
medlem af en idrætsklub?

Hvilke forventninger, ønsker,  
motiver og/eller behov er driv-
kraften bag indmeldelsen?

En persons årsag til handling kan 
tage afsæt i mange forskellige 
behov eller motiver, for eksempel:

Kammeratskab, tryghed, udfor-
dring, nysgerrighed, afkobling, 
succes, påskønnelse, fællesskab, 
selvhævdelse, magt, indflydelse, 
medbestemmelse, selvrealisering, 
konkurrence, spænding, berøm-
melse, kedsomhed, ”komme hjem-
mefra”, motion, fysisk aktivitet, 
skabertrang, legetrang, ligeværd, 
sikkerhed, samarbejde, ros, initiativ, 
dygtiggøre sig, profit, bryde græn-
ser, udvikle sig, kontakt med andre, 
finde sig selv, samhørighed, få 
ansvar, kæmpe og ”have det sjovt”.

Som illustrationen viser, betyder 
det i praksis, at der udbydes nogle 
tilbud, der ikke er behov for, hvil-
ket er ensbetydende med spild 
af idrætsforeningens ressourcer, 
såvel menneskelige som økonomi-
ske. Som det også fremgår, er der 
behov, der ikke bliver dækket, og 
dette kan medføre utilfredshed hos 
medlemmerne med efterfølgende 
udmeldelse som resultat.

klubbens aktiviteter 

ê ê é é 

Medlemmernes behov

opgAve 3

Skal din klub for enhver pris rette sig efter alle idrætsudøvernes 
behov?

_________________________________________________________________________________________________

Begrund hvorfor!

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________



notAter

Idrætsforeningernes  
tilbud er ofte traditionelt 
og historisk betingede  
og stemmer derfor  
ikke altid overens med 
medlemmernes behov 

Motiver og behov – Forventninger 7

Som konkrete eksempler på, ”hvorfor jeg dyrker idræt i en klub”, kan nævnes:

tennisspilleren: Jeg spiller tennis, fordi hver bold er en ny situation.

højdespringeren: Højdespring er lige sagen for mig.  
Præstationen afhænger alene af mig og kun mig.  
Jeg ønsker at perfektionere selve springet.

håndboldspilleren: Jeg spiller sammen med mine bedste veninder.  
Vi er et hold både på banen og uden for.

badmintonspilleren: Selv om jeg er 42 år, er det aldrig for sent at begynde 
at lære noget nyt.

karateudøveren: Det er blevet en hel livsstil for mig.

Fodboldspilleren: Jeg elsker at spille! 

sejleren: Livet i klubben og i havnen er lige noget for mig. 
 Vi er én stor familie. Det er bare råhygge!

sejleren: På vandet kan jeg vise, at jeg bare er den bedste.
 Kan sejle i al slags vejr.

roeren: Jeg er en egoist, der elsker, at vi fungerer i vores 
team. Vi fire er i båden som én. 

gymnasten: Mandagsholdet er mit andet hjem.  
Klubben bruger mig til at løse opgaver.  
Det er sjovt, men også tidskrævende.

basketballspilleren: Jeg skiftede klub for at udvikle mig som spiller. 



BehovsanalYse
Hvad tror vi?
Hvad ved vi?
Vigtigt at spørge den enkelte

8 behovsAnAlyse

Metode A

Da frafaldet er forskelligt for de 
enkelte idrætsgrene og idrætsfor-
eninger, må den enkelte forening selv 
finde årsagerne til dette. 

Den reelle viden om, hvorfor med-
lemmerne melder sig ud, kan kun 
opnås ved at spørge dem selv.
Dette kan eventuelt gennemføres  
ved udfyldelse af spørgekemaer, som 
de frafaldne bedes om at udfylde.

Efterfølgende spørgeskema er et 
konkret eksempel på, hvorledes  
en fodboldklub har arbejdet med  
problemet i forhold til frafald i  
ungdomsafdelingen. 

Vær bl.a. opmærksom på forskellen 
mellem holdidræt og individuel idræt, 
når du udarbejder spørgeskemaet. 

FrAFAldsskeMA 

1. Alder (fødselsår) 
 ________________________________

2. hvor længe spillede du i 
klubben?

 ________________________________

3. hvad kunne du bedst lide ved 
at spille fodbold? 

 (Skriv 1 ud for det du syntes bedst 
om – 2 ud for det næstbedste osv.)

 At komme ud at spille kampe
 At vinde kampene
 Kammeratskabet
 Passede tidsmæssigt
 At komme på 1. holdet
 At komme i god form
 At komme til træning
 At komme på ture/rejser
 Andet

4. hvorfor er du holdt op med 
at spille fodbold i klubben? 
(Hvis du sætter flere krydser, skal du 
skrive 1 ud for det vigtigste, 2 for det 
næstvigtigste osv.)

 Jeg rykkede op i en ny afd.
 Det blev for dyrt
 Jeg blev skadet
 Jeg havde dårlige trænere
 Jeg er flyttet

 Kamptidspunkterne passede 
mig dårligt

 Jeg kom ikke på det hold, jeg 
gerne ville

 Vi tabte for mange kampe
 Jeg skulle passe skolen
 Jeg fik arbejde
 Træningstiderne passede mig 
dårligt

 Der var for langt at køre til 
træning

 Kammeratskabet var for  
dårligt

 Jeg begyndte at spille fodbold 
i en anden klub

 Jeg begyndte på en anden 
idrætsgren

 Jeg er begyndt på noget, der 
ikke har med idræt at gøre 
(skriv evt. hvad:)

 _________________________________

5. hvor ofte overværede dine 
forældre de kampe, du var 
med i, da du spillede i klub-
ben? (kun ét kryds)

 Næsten alle kampe i sæsonen
 5-6 kampe pr. sæson
 1-2 kampe pr. sæson
 Aldrig (meget sjældent)



notAter

behovsAnAlyse 9

Sådanne besvarelser er selvfølge- 
lig vigtige, da de kan påvise for-
hold/ting, der ikke fungerer hen-
sigtsmæssigt i klubben. 

Besvarelserne viser naturligvis 
også, hvad der fungerer tilfreds-
stillende. De bør dog ikke stå alene, 
da de kun giver udtryk for en lille 
gruppes meninger. 

6. nævn 5 forhold/stærke sider, du godt kunne lide ved klubben

 1 ___________________________________ _________________________________ _

 2 ___________________________________ _________________________________ _

 3 ___________________________________ _________________________________ _

 4 ___________________________________ _________________________________ _

 5 ___________________________________ _________________________________ _

7. nævn 5 forhold/dårlige sider, som du har oplevet i klubben

 1 ___________________________________ _________________________________ _

 2 ___________________________________ _________________________________ _

 3 ___________________________________ _________________________________ _

 4 ___________________________________ _________________________________ _

 5 ___________________________________ _________________________________ _

8. hvad skulle klubben have gjort, hvis du i givet fald skulle have 
forsat der?

 _______________________________________ _________________________________ _

 _______________________________________ _________________________________ _

 _______________________________________ _________________________________ _

tak for din hjælp!

Den reelle viden om, 
hvorfor medlemmerne 
melder sig ud, kan kun 
opnås ved at spørge  
dem selv
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notAter Metode b

Da det trods alt er medlemmernes interesser din forening skal varetage, er 
det vigtigt at kende deres mening om foreningen og aktiviteterne i denne.

Dette kan gøres helt enkelt ved at stille følgende spørgsmål:

hvAd synes du?

Hvad synes du fungerer godt i foreningen?

__________________________________________ _________________________________ _

_______________________________________ ____________________________________ _

_______________________________________ ____________________________________ _

_______________________________________ ____________________________________ _

Hvad synes du, vi kan gøre bedre i foreningen?

__________________________________________ _________________________________ _

_______________________________________ ____________________________________ _

_______________________________________ ____________________________________ _

_______________________________________ ____________________________________ _

Hvad ville du straks tage fat på, hvis du bestemte?

__________________________________________ _________________________________ _

_______________________________________ ____________________________________ _

_______________________________________ ____________________________________ _

En anden måde at spørge medlemmerne på er at bede dem om at udfylde et 
profilskema.

Da det trods alt er
medlemmernes 
interesser, din forening 
skal varetage, er det 
vigtigt at kende deres 
mening
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ForeningsproFil                                                                                                               tilfreds     utilfreds
                                                                                                                                                                          Meget lidt      lidt     Meget 

Hvordan trives du i klubben som helhed?

Hvordan trives du i din afdeling/på dit hold?

Hvordan synes du kammeratskabet er på dit hold?

Hvordan synes du kammeratskabet er i klubben generelt?

Hvordan er tilbudet til dig ift. træningstimer?

Hvordan er tilbudet til dig ift. konkurrencedeltagelse?

Hvad synes du om din træners dygtighed?

Hvad synes du om trænernes dygtighed generelt i klubben?

Føler du, at du får nok for dit kontingent?

Hvordan oplever du samarbejdet mellem trænerne?

Hvordan oplever du samarbejdet  mellem lederne?

Hvordan oplever du samarbejdet  mellem lederne og trænerne?

Hvordan er dine muligheder for at blive uddannet som træner?

Hvordan er dine muligheder for at blive uddannet som leder?

Hvordan synes du, klubbens image er i forhold til andre klubber i lokalområdet?

Hvad synes du om klubbens forhold omkring klubhus/klublokale/kiosk/restaurant?

Hvad mener du om klubbens ikke-sportslige aktiviteter (fester, temaaftener og lign.)?

Hvad mener du om klubbens interne information?

Hvad mener du om klubbens modtagelse af nye medlemmer?

Hvordan oplever du det administrative serviceniveau?

Hvad mener du om bestyrelsens evne til at samarbejde med medlemmerne generelt?

Hvordan oplever du sammenhæng ml. målsætning (mål), ressourcefordeling og handling?

Synes du, at klubben når målene?

Hvordan synes du klubbens evne til at styre økonomien er?

I hvor høj grad har du indflydelse på, hvad der sker i klubben?

Metode C

Hvis spørgeskemaet følges op med en personlig kontakt, er der mulighed for en nærmere uddybning af svarene. 

Metode d

klubhøring
En tredje måde, hvorpå foreningen kan få medlemmernes mening at vide, er 
at holde et møde med deltagelse af bestyrelsen, udvalg, aktivrepræsentanter, 
forældrerepræsentanter, sponsorer og andre nøglepersoner.
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KluBanalYse 
Det er en naturlig ledelsesopgave løbende at 
forholde sig til klubbens virksomhed

kernemedlem
Kommer meget i klubben. 
Er fuldt engageret i klubarbejdet. 
Deltager i næsten alle arrange- 
menter – og er ofte med til at  
planlægge og gennemføre disse 
arrangementer.  
Ved hvad der sker i klubben - og 
interesserer sig for det. Føler 
medansvar med hensyn til 
klubbens omdømme.

perifert medlem
Kan ofte betragtes som en kunde, 
der betaler sit kontingent og forven-
ter at få en modydelse i klubben 
for pengene. 
Deltager i den sportslige aktivitet, men 
næsten aldrig i det almindelige klubliv. 

Metode e

For at få et bedre overblik over de rette handlinger for at få medlemssucces, 
kan alle de følgende metoder bruges som et værktøj til at analysere din klub 
med.

opgAve 4
Hvor mange – og hvem – i din 
klub, tror du, er henholdsvis 
perifere og kernemedlemmer?

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

opgAve 5
Er det bestemte grupper? 
I givet fald, hvorfor tror du det?

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

iMAge

Idrætsforeningens handlinger er grundlaget for det image eller omdømme, 
som man ønsker at have i lokalområdet. Før foreningen laver PR for at få 
flere medlemmer, er det vigtigt at finde ud af omverdenens kendskab til den.

Dette kan gøres ved at spørge foreningens interessenter om hvilket billede, 
de har af foreningen. En interessent er en person eller en gruppe af perso-
ner, som foreningen er i samspil med. 
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notAter

Metode F 

klubhJul

I klubhjulet er aktiviteten i 
centrum (her tennis). 

Andre forhold 
(fx klubliv, serviceydelser) 
danner tilsammen ”egerne”  
i hjulet. 

opgAve 6
Sæt din klubs idrætsgren og 
aktiviteter i centrum og fyld hjulet 
ud med ydelser og forhold, der 
er forbundet med ”deltagelse” i 
aktiviteten.

Turnerings-
tilbud

Sociale
aktiviteter

Ledelse Kammeratskab

Klubhus Kiosk

Træning
Omklædnings-

faciliteter

tennis

Metode g

interessentModel
opgAve 7 
Hvem er din klubs interessenter? 

Trænere

Andre 
klubber

Banken

Kommunen Medlemmer

Forældre-
forening

Klubben/ 
bestyrelsen

Tøj-
sponsorer
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iMAgeproFilskeMA                                                                                                              

ekseMpel enig  delvis delvis  uenig
  enig uenig

Foreningen er seriøs

Foreningen tilgodeser alle medlemmer

Foreningen har en god økonomi

Der er administrativ styr på foreningen

Foreningen har dygtige trænere

Foreningen er åben for nye muligheder

Foreningen har dygtige ledere

Der er et godt klubliv

Eliteidræt har høj prioritet

Foreningen satser på breddeidræt

Foreningen er kendt for sit gode sociale arbejde i lokalområdet

Foreningen er troværdig

Metode h

MÅlgrupper og MedleMMer

For yderligere at forbedre udgangspunktet og målrette sine handlinger i 
relation til at fastholde og/eller rekruttere medlemmer, er en basal viden 
om, HVEM man tænker på og snakker om altafgørende. 

For yderligere at forbedre udgangspunktet og mål-
rette sine handlinger i relation til at fastholde og/eller 
rekruttere medlemmer, er en basal viden om, HVEM 
man tænker på og snakker om altafgørende 



Metode i

MedleMsAnAlyse

a)  hvem er medlemmer i dag?

Eksempel

klubAnAlyse 15

Aldersgruppe       Antal piger drenge

  – 8 år

 9 – 10 år

 11 – 12 år

 osv.

Her er vist et eksempel for at vise sammenhæng mellem alder og køn. Men 
diverse statistiske opgørelser skal naturligvis relateres til din klubs virkelig-
hed. Som mulige parametre kan bl.a. nævnes elite, motionisten, børn, ældre, 
nybegyndere, øvede, familie, handicappede, indvandrere, ”gamle medlemmer” 
(over 5 års medlemskab) og nye medlemmer, social status, bopælstype, ud-
dannelsesmæssig baggrund, job/erhverv, aktivitetstimer, kontingenttyper osv.

b)  hvem vil i gerne have som medlemmer?

 1.  Hvem er den primære målgruppe?

 _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 2.  Har I medlemmer i dag, som ikke tilhører foreningens primære mål- 
     gruppe? I givet fald, hvem?

 _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Metode J

MÅlgrupper  
og Aktiviteter 

hvilke aktiviteter tilbyder din 
forening de respektive mål-
grupper?

Målgruppe:__________________________________

Aktivitet:__________________________________

Målgruppe:__________________________________

Aktivitet:__________________________________

Målgruppe:__________________________________

Aktivitet:__________________________________

Målgruppe:__________________________________

Aktivitet:__________________________________

Målgruppe:__________________________________

Aktivitet:__________________________________



16 klubAnAlyse

Metode K
 
er din klub medlemsorienteret?

kvAlitetsCheCk – For ledere
er din forening medlemsorienteret? 

Tag stilling til nedenstående 14 udsagn. Ja nej

 1. Vi praktiserer systematisk tilbagemelding fra medlemmerne på deres oplevelser 
af foreningens aktiviteter og tilbud.

 2. I vores forening har det tydelige konsekvenser at miste medlemmer.  
Vi følger op på udmeldelser for at opfange utilfredshed.

 3. Vores ledere er uddannet til at finde (kreative) løsninger på pludseligt opståede  
problemer.

 4. Hos os sætter medlemmernes behov retningslinierne for udviklingen af  
aktiviteterne og tilbuddene i foreningen.

 5. Vores leder er uddannet til at fokusere på medlemmerne i alle sammenhænge.

 6. Alle vores ledere er altid entusiastiske og lydhøre over for medlemmerne.

 7. Vores måde at kommunikere på i foreningen garanterer tilfredse medlemmer.

 8. Foreningens kendte og accepterede mål og handlingsplaner hjælper os med at 
prioritere opgaverne i dagligdagen.

 9. Hos os gælder reglen ”Lad aldrig et utilfreds medlem melde sig ud”.

10. Vi prioriterer og viser i alle vores aktiviteter, at vores nuværende medlemmer er  
de vigtigste.

11. Vores målsætning og mål er kendt og accepterede af medlemmerne.

12. Vi er gode til at uddelegere opgaver til medlemmerne.

13. Vi følger systematisk op på afviklingen af alle aktiviteter.

14. Hvis der opstår problemer, reagerer vi hurtigt og effektivt for at finde årsagen og 
forsøger at fjerne den. 



notAter

Metode K
 
opgaver
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opgAve 8
Anvend førnævnte metode på din egen klub.

De spørgsmål, du har sagt nej til, viser nogle områder, hvor foreningens 
største ressource, medlemmerne, ikke serviceres og ”bruges” optimalt.

opgAve 9
Har du svaret ja til flere af spørgsmålene, så begrund dine svar. 
Hvad gør I – og hvordan?

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

opgAve 10
Hvad vil du gøre for, at du og din forening kan svare ja til alle spørgsmålene?

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



notAter
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For at få overblikket i forbindelse med fastholdelses- og/eller rekrutte-
ringsarbejde kan nedenstående figur anvendes. Figuren er specielt velegnet 
til at give overblik i relation til analyse og beskriverarbejdet i de foranstå-
ende metoder.

eksempel
Felt nr. 2: Her skal de nuværende aktiviteter præsenteres for de potentielle 

medlemmer.
Felt nr. 3: Såfremt de nuværende aktiviteter ikke dækker de nuværende 

medlemmers behov, skal de, for at fastholdes, tilbydes nye  
aktiviteter. 

Det er tilrådeligt, at foreningen koncentrerer sig om at arbejde i et felt ad 
gangen. Vælger man at arbejde med flere felter på en gang, bør det være 
forskellige personer, der gør det. Det skal så ske i et tæt samarbejde. 
 

opgAve 11
Udfyld skemaet i relation til din klub.

Vælger foreningen at udarbejde en rekrutteringsstrategi, er det, som tidli-
gere nævnt, vigtigt at vide, hvad foreningen rekrutterer til - altså hvad kan vi 
tilbyde?

For at danne sig et billede af rekrutteringsgrundlaget, kan foreningen udføre 
en ekstern analyse som vist efterfølgende.

Metode L
 
Indsatsfelter

 nuværende nye
 medlemmer medlemmer

nuværende  1 2 
aktiviteter     

nye aktiviteter 3  4



notAter
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billede AF koMMunen

Antal indbyggere?

Hvordan har udviklingen været? _______________________________________________

Hvad siger prognoserne?  ______________________________________________________

Aldersfordeling?

Hvordan ser den ud i dag? ______________________________________________________

Hvad siger prognoserne? _______________________________________________________

beskæftigelsen?

Hvor mange arbejder i kommunen? ____________________________________________

Hvor mange pendler? ___________________________________________________________

Hvor mange er arbejdsledige? __________________________________________________

Fritidstilbud i kommunen?

Idrætsklubber ___________________________________________________________________

Musik ____________________________________________________________________________

Spejdere _________________________________________________________________________

Ungdomsklubber ________________________________________________________________

Andet ____________________________________________________________________________

hvilke foreninger har succes?

Udvikling i medlemstal _________________________________________________________

Metode M
 
omverdenen - ekstern analyse



20 klubAnAlyse

Går interessen mod holdsport 
eller individuel sport?

hvordAn opFAtter du tendenserne i sAMFundet?

Din idrætsgrens placering: Går interessen mod holdsport eller individuel sport? ___________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hvilken betydning har den ”grønne” tankegang (økologi, miljø)?  _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Hvordan vil mængden af passiv underholdning (TV, video m.m.) påvirke klubbernes dagligdag?  ______________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Hvilken betydning får udviklingen i familiemønstret? ______________ _________________________ ______________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hvordan vil de økonomiske tilskud fra det offentlige udvikle sig? ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Vil vi få mere fritid eller fri på andre tidspunkter? ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Er der andre forhold, som kan påvirke klubberne? _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________



opgAve 12

hvordan modtager din klub de nye medlemmer?
Beskriv hvilke ”strategier” og handlinger I udfører.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Enhver klub kan med fordel have faste rutiner, der medfører, at nye med-
lemmer føler sig godt modtaget, informeret og dermed integreret i klubbens 
kultur og dagligdag. Som eksempler på rutiner kan nævnes ’følordning’, 
introduktionsuge, opslag på tavlen, præsentation i klubblad, velkomstpjece, 
rundvisning og konkrete opgaver. 

husk!

Sæt medlemmerne i centrum, vær opmærksom på klubbens aktiviteter og 
virksomhed i relation til medlemmernes behov. 

vejen til succes er konstant under ombygning!

modTagelse af nYe 
medlemmer
Når idrætsforeningerne får nye medlemmer, 
begynder en anden og ikke mindre vigtig fase  
i rekrutteringsarbejdet nemlig, hvordan mod-
tages og integreres de i klubben? 

notAter

ModtAgelse AF nye MedleMMer 21



22 det Første skridt / diF's udd.MAteriAle

deT førsTe sKrIdT
Emnehæftet 'Medlemssucces' har forhåbentlig 
givet inspiration til at se på sin klub som en dy-
namisk organisation med medlemmer som det 
bærende omdrejningspunkt

notAter

dIfs uddannelses-
maTerIale

Danmarks Idræts-Forbund har 
udgivet en lang række emnehæfter, 
bøger og videoer inden for ledelse, 
træning, idrætsskader, psykologi 
etc.

Nyttig viden og inspiration i relation 
til idrætsskader, træningsplanlæg-
ning og andet kan bl.a. hentes på 
Danmarks Idræts-Forbunds hjem-
meside www.dif.dk/ForForeningen/
Forside/Udgivelser.aspx

Bestilling af materialer samt gratis 
brochurer og pjecer vedrørende 
DIFs uddannelsesvirksomhed kan 
ske hos Danmarks Idræts-Forbund, 
Post & Print, telefon 4326 2060  
eller på www.dif.dk.

hvAd nu?

Næste skridt for dig og din forening kunne være, at I opstiller en handlings-
plan for, hvordan I vil arbejde videre med medlemsrekruttering og –fasthol-
delse. Udvælg de metoder og opgaver, der kan være brugbare for dig/din 
klub. Opstil en handlingsplan for at få styr på:

• Hvad skal gøres?
• Hvem skal gøre det?
• Hvornår skal det gøres? 

Ønsker I en spørgeundersøgelse blandt ledere, trænere og andre nøgleper-
soner, kan DIF tilbyde en mailbaseret undersøgelse "Er din klub i form?".

god arbejdslyst!

http://www.dif.dk/ForForeningen/Forside/Udgivelser.aspx
http://www.dif.dk/ForForeningen/Forside/Udgivelser.aspx
http://www.dif.dk
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