HAVETS MOTIONISTER

v. Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig analytiker i DIF

HAVETS MOTIONISTER
Klubundersøgelsen - resultater og perspektiver
• 142 respondenter har gennemførte besvarelser = 53 % af samtlige
klubber har deltaget

1.000 tak til jer alle!
• 82 % af respondenterne er klub formænd – resten er kasserere

HAVETS MOTIONISTER
Hvad lærte vi fra delrapport
1?

Voksne flokkes i dag om udendørs
motionsaktiviteter – også på, i og ved vand.
Væksten
er sket uden
• Hvadi idrætsdeltagelsen
lærte vi i delrapport
1?om den
foreningsbaserede idræt – herunder klubsejlads.
Dansk Sejlunion befinder sig i lidt af en medlemskrise – vi skal tilbage til 1983 for at finde et
tilsvarende lavt medlemstal.
Både prisniveauet og tidsforbruget opleves som
barrierer for at blive aktiv i sejlads.
Store indbyrdes forskelle på klubbernes
medlemsudvikling

Kan downloades gratis i PDF-fil hér:
http://www.sejlsport.dk/mere/havets-motionister

Stærk og stolt frivillighedstradition i klubberne –
over 9.000 frivillige ledere, trænere m.fl.

HAVETS MOTIONISTER
Hvad lærte vi fra delrapport 1?
I er gode til det med frivillighed…

HAVETS MOTIONISTER
Hvad lærte vi fra delrapport 1?
To interessante fremskrivninger – én på fremtidens
medlemstal i DS
Fortid

Fremtid

HAVETS PENSIONISTER
Hvad lærte vi fra delrapport 1?
… og én på aldersfordelingen blandt medlemmerne…

HAVETS MOTIONISTER
Hvad lærte vi fra delrapport 1?

I takt med den fremtidige
medlemsudvikling kommer
klubbernes
medlemssammensætning i endnu
højere grad til at bestå af ældre
mænd.
Fordommen om at sejlerkulturens
aktiviteter er forbeholdt ’de rige
ældre mænd’ kan forstærkes.

Kan downloades hér: http://www.dif.dk/da/nyt/dif_undersoeger

HAVETS MOTIONISTER
Klubundersøgelsen - resultater og perspektiver
• Hovedpointer fra delrapport 2?
• Vi må gøre noget! – medlemsudfordringen skal tackles

HAVETS MOTIONISTER
Vi må gøre noget! – medlemsudfordringen skal tackles
Hvor alvorligt mener du, at sejlsportens samlede
medlemsfald skal tages?
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HAVETS MOTIONISTER
Vi må gøre noget! – medlemsudfordringen skal tackles
Enig/uenig i udsagn: Klubben klarer det generelt godt
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HAVETS MOTIONISTER
Vi må gøre noget! – medlemsudfordringen skal tackles
Enig/uenig i udsagn: Klubben befinder sig i en
medlemskrise
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HAVETS MOTIONISTER
Vi må gøre noget! – medlemsudfordringen skal tackles
Enig/uenig i udsagn: ’Min sejlklub har IKKE behov for at
få nye medlemmer’.
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HAVETS MOTIONISTER
Vi må gøre noget! – medlemsudfordringen skal tackles
Enig/uenig i udsagn: Klubben gør ikke nok for at hverve
nye medlemmer
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HAVETS MOTIONISTER
Klubundersøgelsen - resultater og perspektiver
• Hovedpointer fra delrapport 2?
• Vi må gøre noget! – medlemsudfordringen skal tackles
• ‘Stille revolution’ – nye idrætskulturer pibler frem ‘fra neden’

HAVETS MOTIONISTER
Den ‘stille revolution’ – aktiviteter pibler frem ‘fra neden’
Hovedspørgsmål: Hvor åben er den danske foreningsbaserede sejlerkultur ift.
at imødekomme nye idrætstendenser på, i og ved vand – og byde dem inden
for i foreningsfællesskabet?

HAVETS MOTIONISTER
Den ‘stille revolution’ – aktiviteter pibler frem ‘fra neden’
Klubben udbyder/har denne aktivitet i dag – top 8 af samtlige
aktiviteter, der er målt på.
(8) Organiseret klubsejlads og træning for
voksne over 18 år
(7) Udleje/lån af klubbåde
(6) 'Åbent hus’- arrangement
(5) Stævnearrangør for andre end klubbens
medlemmer
(4) Sejlerskole
(3) Børne/Ungdomsafdeling
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HAVETS MOTIONISTER
Den ‘stille revolution’ – aktiviteter pibler frem ‘fra neden’
Klubben udbyder/har denne aktivitet i dag – fra plads 9 til 16
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HAVETS MOTIONISTER
Den ‘stille revolution’ – aktiviteter pibler frem ‘fra neden’

HAVETS MOTIONISTER
Den ‘stille revolution’ – aktiviteter pibler frem ‘fra neden’
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HAVETS MOTIONISTER
Den ‘stille revolution’ – aktiviteter pibler frem ‘fra neden’
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HAVETS MOTIONISTER
Den ‘stille revolution’ – aktiviteter pibler frem ‘fra neden’

HAVETS MOTIONISTER
Klubundersøgelsen - resultater og perspektiver
• Hovedpointer fra delrapport 2?
• Vi må gøre noget! – medlemsudfordringen skal tackles
• ‘Stille revolution’ – nye idrætskulturer pibler frem ‘fra neden’
• Stor udviklingstrang – interesse i at udvikle flere aktiviteter end i dag

HAVETS MOTIONISTER
Stor udviklingstrang – interesse i at udvikle flere aktiviteter end i dag
Er du som repræsentant for en sejlklub villig til at iværksætte
nye tiltag målrettet tiltrækning af nye medlemmer og/eller
fastholdelse af eksisterende medlemmer?
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HAVETS MOTIONISTER
Stor udviklingstrang – interesse i at udvikle flere aktiviteter end i dag
Hvilken af nedenstående svarkategorier giver mest mening at
arbejde videre med i din klub? (top 4)
Ny markedsføring: Fokus på at markedsføre
sejlads og sejlsport på ny via nye
markedsføringsmetoder/kommunikationskanaler –
herunder benytte sociale medier mere effektivt

12,84%

Billigere og lettere: Fokus på at gøre det billigere
og nemmere at begynde til sejlads/sejlsport

14,19%

Nye aldersgrupper: Målrette nye tiltag til nye
aldersgrupper og tilpassede aktiviteter til deres
ønsker

22,30%

Åbenhed: Fokus på at etablere en mere åben
sejlerkultur med større interesse for nye
medlemmer
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HAVETS MOTIONISTER
Stor udviklingstrang – interesse i at udvikle flere aktiviteter end i dag
Hvilken af nedenstående svarkategorier giver mest
mening at arbejde videre med i din klub? (top 5-8)
Tættere samarbejde med DS: Fokus på at
etablere et bedre udviklings- og
rådgivningsarbejde mellem Dansk Sejlunion og
klubben
Nye samarbejdsrelationer: Fokus på at opsøge
og etablere nyt samarbejde med eksterne
interessenter, organisationer, institutioner

Nye aktiviteter: Fokus på at udbyde nye/andre
supplerende idrætsaktiviteter både på land og
på vand

Andre tiltag, som klubben gerne vil tage mhp.
at fastholde eller rekruttere nye medlemmer
(uddyb gerne her):

4,05%

6,08%

7,43%

8,78%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00%

HAVETS MOTIONISTER
Stor udviklingstrang – interesse i at udvikle flere aktiviteter end i dag
Hvilken af nedenstående svarkategorier giver mest mening at arbejde
videre med i din klub? (samlet liste)
1. Åbenhed: Fokus på at etablere en mere åben sejlerkultur
med større interesse for nye medlemmer
2. Nye aldersgrupper: Målrette nye tiltag til nye aldersgrupper og
tilpassede aktiviteter til deres ønsker
3. Billigere og lettere: Fokus på at gøre det billigere og nemmere
at begynde til sejlads/sejlsport
4. Ny markedsføring: Fokus på at markedsføre sejlads og
sejlsport på ny via nye
markedsføringsmetoder/kommunikationskanaler – herunder
benytte sociale medier mere effektivt
5. Andre tiltag, som klubben gerne vil tage mhp. at fastholde eller
rekruttere nye medlemmer (uddyb gerne her):
6. Nye aktiviteter: Fokus på at udbyde nye/andre supplerende
idrætsaktiviteter både på land og på vand
7. Nye samarbejdsrelationer: Fokus på at opsøge og etablere nyt
samarbejde med eksterne interessenter, organisationer,
institutioner
8. Tættere samarbejde med DS: Fokus på at etablere et bedre
udviklings- og rådgivningsarbejde mellem Dansk Sejlunion og
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HAVETS MOTIONISTER
Stor udviklingstrang – interesse i at udvikle flere aktiviteter end i dag
Vil gerne på sigt udbyde denne aktivitet
Organiseret klubsejlads og træning for voksne over 18 år
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HAVETS MOTIONISTER
Stor udviklingstrang – interesse i at udvikle flere aktiviteter end i dag
Er du og din sejlklub interesseret i at få rådgivningsbistand fra
Dansk Sejlunion i forbindelse med iværksættelse af nye
medlemsrelaterede tiltag?
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HAVETS MOTIONISTER
Tak for opmærksomheden!

v. Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig analytiker i DIF

SKIPPERSNAK OM
HAVETS MOTIONISTER
Workshop og dialog i grupper
I løbet af de næste 30 minutter har I mulighed for at koble jeres sejlklub til undersøgelsens
resultater.
Find et cafébord sammen med nogen, som du ikke kender.
I skal være ca. 5. ved hvert bord både hér i salen og i lobbyen.
Start med kort præsentation af deltagerne bordet rundt: Navn, klub og funktion.
Besvar følgende spørgsmål:
1. Hvad skal der til for, at din sejlklub forholder sig aktivt til de udfordringer og muligheder, som
undersøgelsen Havets Motionister beskriver?
2. Hvad kunne være de første skridt i sejlklubben?
3. Hvilke (nye) aktiviteter og medlemsgrupper er der i din sejlklub om 3 år?
Opsummer undervejs jeres vigtigste pointer på papir.
Kl. 19.30 – 20.00: Fælles opsamling i salen

SKIPPERSNAK OM
HAVETS MOTIONISTER
Kl. 19.30 – 20.00: Opsamling i salen
Besvar følgende spørgsmål:
1. Hvad skal der til for, at din sejlklub forholder sig aktivt til de udfordringer
og muligheder, som undersøgelsen Havets Motionister beskriver?
2. Hvad kunne være de første skridt i sejlklubben?
3. Hvilke (nye) aktiviteter og medlemsgrupper er der i din sejlklub om 3 år?

HAVETS MOTIONISTER
Tak for i aften – fortsat god
klubkonference

v. Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig analytiker i DIF

