
 

 
 
 

1 
 

 
Bilag 1 til undersøgelsen om Kvinder i Sejlsport 
 
 
Spørgeskema: 
 
Dataindsamling i perioden 27/4-21 til 20/5-21 
 
 
s_1: Hvilket køn er du? 

(1) q Kvinde 
(2) q Mand 

 
 
s_2: Hvad er din alder? 

_____ 
[hvis alder < 15 år deaktiveres resten af spørgeskemaet] 
[hvis alder < 18 år deaktiveres s_32 til s_34] 
 
 
For personer i alderen 15-17 år 
 
Dansk Sejlunion anbefaler, at personer i aldersgruppen 15-17 år udfylder spørgeskemaet sammen med en 
myndig person - eksempelvis en forælder. 
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Medlemskab og aktivitet i sejlsport 
 
Dansk Sejlunion vil gerne vide mere om din tilknytning og dit engagement i sejlsport. De næste spørgsmål 
handler om, hvor du sejler, hvad du sejler, hvor længe du har sejlet, samt hvad der er vigtigt for dig, når du 
sejler. 
 
 
s_3: Er du medlem af en sejlklub? 

(1) q Ja [aktivér s_4, s_6, s_11, s_12, s_15 til s_30]
(2) q Nej [aktivér s_5] 

 
 
s_4: Hvilken klub er du primært medlem af? 

(1) q Amtoft Lystbådelaug 
(2) q Ans IF 
(3) q Arresø Sejlklub 
(…) 
(256) q Årøsund Bådelaug 

 
 
s_5: Hvad er årsagen til, at du ikke er medlem af en sejlklub? (sæt evt. flere kryds) 

(1) q Min partner er medlem 
(2) q Jeg har ikke fundet en klub med passende tilbud til mig 
(3) q Jeg har ikke tid til at forpligte mig til fællesskabet 
(4) q Jeg har ikke nogen at følges med for tiden 
(5) q Jeg synes, det er for dyrt, at være medlem af en sejlklub 
(6) q Jeg prioriterer andre ting i min hverdag 
(7) q Jeg har tidligere været medlem, men er det ikke længere 
(8) q Anden, skriv hvilken:   _____________ 

 
 
s_6: Hvor længe har du, samlet set, været medlem af en sejlklub? 

(1) q Under 1 år 
(2) q 1-2 år 
(3) q 3-5 år 
(4) q 6-10 år 
(5) q 11-20 år 
(6) q 20+ år 
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s_7: Hvilke aktiviteter dyrker du inden for sejlsport? (sæt evt. flere krydser) 
OBS: I resten af spørgeskemaet anvendes begrebet "sejlsport". Det dækker over samtlige af nedenstående 
aktiviteter. 
(1) q Kapsejlads (kølbåd) 
(2) q Tursejlads 
(3) q Sejlerskole 
(4) q Jollesejlads 
(5) q Motorbådssejlads 
(6) q Windsurf 
(7) q Kitesurf 
(8) q Stand Up Paddle (SUP) 
(9) q Vinterbadning 
(10) q E-sejlsport 
(11) q Anden, skriv hvilken:   _____________ 

 
 
s_8: Hvilke sejleruddannelser har du fuldført? (sæt evt. flere krydser) 

(1) q Duelighedsbevis 
(2) q Speedbådsbevis 
(3) q SRC/VHF 
(4) q Kanalbevis 
(5) q Yachtskipper 1 
(6) q Yachtskipper 3 
(7) q Vandscooterbevis 
(8) q Anden, skriv hvilken:   _____________ 
(9) q Ingen af ovenstående 

 
 
  



 

 
 
 

4 
 

s_9: Hvad er vigtigst for dig, når du dyrker sejlsport? (max 3 valg) 
(1) q At jeg har et fællesskab med andre 
(2) q At jeg kan dyrke aktiviteten med personer på samme niveau som mig 
(3) q At aktiviteten er nem at dyrke/egner sig til ’nybegyndere’ 
(4) q At jeg kan dyrke aktiviteten udendørs/i det fri 
(5) q At jeg kan dyrke aktiviteten, når det passer mig 
(6) q At jeg kan dyrke de(n) aktivitet(er), jeg brænder for 
(7) q At jeg kan have min båd liggende i den lokale havn 
(8) q At klubhuset er indbydende 
(9) q At jeg får trænet min krop 
(10) q At jeg lærer og opnår nye færdigheder 
(11) q At træneren/instruktøren er dygtig/engageret 
(12) q At jeg kan konkurrere 
(13) q At jeg oplever forbedring i mine præstationer 
(14) q At det er billigt 
(15) q At det er let tilgængeligt 
(16) q Andet, skriv hvad:   _____________ 

 
  



 

 
 
 

5 
 

Sejlsport og kvinder 
 
Der er færre kvinder end mænd, der dyrker sejlsport. Ca. 25% af Dansk Sejlunions samlede antal medlem-
mer er kvinder. Dansk Sejlunion vil gerne tiltrække flere kvinder til sejlsport og er derfor interesseret i at 
vide, hvilke muligheder der findes for at påvirke udviklingen i denne retning. 
 
I de næste spørgsmål er vi interesseret i at vide mere om, hvordan kvinder opfattes i sejlsport, samt hvad 
du mener, vi kan gøre for at øge antallet af kvinder i sejlsport. Nogle af spørgsmålene skal være med til at 
sætte fokus på myter, fordomme og sandheder. 
 
 
s_10: Mener du, at det er vigtigt for sejlsport, at der er en mere lige fordeling af kvinder og mænd? 

(1) q Ja 
(2) q Nej 
(3) q Det har jeg ikke taget stilling til 

 
 
s_11: I hvor høj grad er følgende vigtigt for klubben at prioritere, hvis klubben ønsker at tiltrække flere 

kvindelige medlemmer til sejlsport? 
 

Slet ikke I mindre 
grad 

I nogen 
grad I høj grad I meget høj 

grad 

Det har jeg 
ikke taget 
stilling til 

Bedre introduktion til sejlsport (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
Mulighed for hold tilpasset fami-
lielivet (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Mulighed for at deltage på kvin-
dehold (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Større fokus på sikkerhed i det 
maritime miljø (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Synliggøre kvindelige rollemodel-
ler (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Muligheden for at blive undervist 
af kvinder (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Nedbryde kønsbaserede for-
domme (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

 
 
s_12: Hvis du har kommentarer eller forslag til, hvad klubben kan gøre for at tiltrække flere kvinder til 

sejlsport, må du meget gerne skrive det her: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
 
s_13: I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om kvinder i sejlsport? 

 
Slet ikke I mindre 

grad 
I nogen 

grad 
I høj grad I meget høj 

grad 

Det har jeg 
ikke taget 
stilling til 

Kvinder er velkomne på lige fod 
med mænd i sejlsport (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Kvinder og mænd bliver taget 
lige alvorligt/seriøst i sejlsport (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Kvinder ved lige så meget om 
sejlsport som mænd (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
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Slet ikke I mindre 

grad 
I nogen 

grad 
I høj grad I meget høj 

grad 

Det har jeg 
ikke taget 
stilling til 

Kvinder har de samme mulighe-
der som mænd i sejlsport (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Kvinder er fysisk stærke nok til at 
dyrke sejlsport (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Kvinder er lige så gode som 
mænd til at sejle (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Kvinder i sejlsport er mentalt 
stærke (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Kvinder må acceptere maskulin 
kultur og omgangstone i sejlsport (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

 
 
s_14: Hvis du har kommentarer eller forslag til, hvordan klubberne eller Dansk Sejlunion kan arbejde 

med at forebygge myter og fordomme om kvinder i sejlsport, må du meget gerne skrive dem her: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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Flere kvinder som frivillige 
 
De følgende spørgsmål handler om frivillighed i sejlsport. At være frivillig forstås som både det at være træ-
ner, instruktør, leder (bestyrelse eller udvalg), eller f.eks. være hjælper ved forskellige arrangementer. Med 
frivillighed forstås ikke pligtarbejde i sejlklubben. 
 
Der er færre kvinder end mænd blandt de frivillige i sejlsport. I Dansk Sejlunion tror vi på, at diversitet styr-
ker fællesskabet. Derfor beder vi dig først svare på, hvad du mener, der er vigtigt og derfor skal prioriteres 
for at få flere kvinder med som frivillige. 
 
 
s_15: Mener du, at det er vigtigt for sejlsport, at der er en mere lige fordeling af kvinder og mænd 

blandt de frivillige? 
(1) q Ja 
(2) q Nej 
(3) q Det har jeg ikke taget stilling til 

 
 
s_16: I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn angående kvinder som frivillige i sejlsport?  

 
Slet ikke 

I mindre 
grad 

I nogen 
grad I høj grad 

I meget høj 
grad 

Det har jeg 
ikke taget 
stilling til 

Kvinder er lige så dygtige ledere 
som mænd (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Kvinder er lige så dygtige træ-
nere og instruktører som mænd (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Kvinder i frivillige roller skaber en 
mere inkluderende kultur i klub-
ben 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Kvinder i frivillige roller tiltræk-
ker nye kvindelige medlemmer (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Kvinder er interesseret i at være 
frivillige (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 
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s_17: I hvor høj grad vurderer du, at følgende indsatsområder er vigtige for få flere kvindelige frivillige i 
sejlsport? 

 
Slet ikke I mindre 

grad 
I nogen 

grad 
I høj grad I meget høj 

grad 

Det har jeg 
ikke taget 
stilling til 

Kvinder skal selv engagere sig 
mere som frivillige i sejlsport (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Mænd skal engagere sig mere for 
at få flere kvinder med som frivil-
lige i sejlsport 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Dansk Sejlunion skal lave en stra-
tegi med handleplaner (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Dansk Sejlunion skal sætte poli-
tisk fokus på problemstillingerne 
og mulighederne 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Klubberne skal indføre kønspoli-
tik gennem vedtægtsændringer (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Både Dansk Sejlunion og klub-
berne skal indføre kønskvoter i 
bestyrelserne 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

 
 
s_18: Hvis du mener, at der er andre vigtige indsatsområder, som ikke er med på listen, kan du skrive 

dem her: 
_____ 

  



 

 
 
 

9 
 

s_19: I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn om mænds rolle i det frivillige foreningsliv i sejlsport? 
 

Slet ikke I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj grad I meget høj 
grad 

Det har jeg 
ikke taget 
stilling til 

Mænd anerkender, at kvinder og 
mænd har forskellige oplevelser 
som frivillig i sejlsport 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Mænd har forståelse for, at kvin-
delige frivillige er vigtige i sejl-
sport 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Mænd tager ansvar og ejerskab 
for, at der kommer flere kvinde-
lige frivillige i sejlsport 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Mænd er nervøse for andre 
mænds negative reaktioner, hvis 
de går ind for flere kvindelige fri-
villige i sejlsport 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

 
 
s_20: Hvis du mener, at der er andre vigtige udfordringer, som ikke er med på listen, kan du skrive dem 

her: 
_____ 
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Frivillighed og motivation 
 
For at kunne tiltrække flere frivillige - både kvinder og mænd - er Dansk Sejlunion interesseret i at vide no-
get mere om engagementet blandt de frivillige, samt hvad der motiverer medlemmerne til at blive frivillige. 
 
Frivillighed forstås som både det at være træner, instruktør, leder (bestyrelse eller udvalg), eller f.eks. være 
hjælper ved forskellige arrangementer. Med frivillighed forstås ikke pligtarbejde i sejlklubben. 
 
 
s_21: Er du frivillig i sejlklubben? 

(1) q Ja, jeg er frivillig [aktivér s_27 og s_28] 
(2) q Nej, jeg er ikke frivillig [aktivér s_22, s_29 og s_30] 

 
 
s_22: Har du tidligere været frivillig i sejlsport? 

(1) q Ja, jeg har været frivillig [aktivér s_23 og s_s_25] 
(2) q Nej, jeg har ikke været frivillig [aktivér s_24] 

 
 
s_23: Hvad er årsagen til, at du ikke længere er frivillig? (max 3 valg) 

(1) q Jeg havde ikke tid 
(2) q Jeg prioriterede andre ting 
(3) q Jeg oplevede et dårligt miljø blandt de frivillige 
(4) q Jeg mistede interessen for det frivillige arbejde 
(5) q Jeg synes, at arbejdet var for forpligtende 
(6) q Jeg kunne ikke bidrage med dét, jeg ønskede 
(7) q Jeg følte ikke, jeg kunne bidrage med noget 
(8) q Jeg fik ikke tilstrækkelig anerkendelse 
(9) q Jeg synes, det var organiseret på en dårlig måde 
(10) q Jeg følte ikke, jeg blev taget alvorligt 
(11) q Jeg oplevede kønsdiskriminerende adfærd 
(12) q Jeg blev bedt om at stoppe 
(13) q Anden, skriv hvilken:   _____________ 

 
 
s_24: Hvad er årsagen til, at du ikke er frivillig? (max 3 valg) 

(1) q Jeg har ikke tid 
(2) q Jeg prioriterer andre ting 
(3) q Jeg er ikke blevet spurgt af klubben 
(4) q Jeg oplever et dårligt miljø blandt de frivillige 
(5) q Jeg har ikke interessen 
(6) q Jeg tror, at arbejdet er for forpligtende 
(7) q Jeg kan ikke bidrage med dét, jeg ønsker 
(8) q Jeg føler ikke, jeg kan bidrage med noget 
(9) q Jeg synes, det er organiseret på en dårlig måde 
(10) q Jeg føler ikke, jeg bliver taget alvorlig 
(11) q Jeg oplever kønsdiskriminerende adfærd 
(12) q Anden, skriv hvilken:   _____________ 

s_25: Hvilke af Dansk Sejlunions kurser har du gennemført? (sæt evt. flere krydser) 
(1) q Instruktør 1 
(2) q Instruktør 2 
(3) q Træner 
(4) q Regelkursus 
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(5) q Baneleder 1 
(6) q Baneleder 2 
(7) q Stævneleder 
(8) q Kitesurf instruktør 
(9) q Windsurf instruktør 
(10) q SUP instruktør 1 
(11) q SUP instruktør 2 
(12) q Sejlerskole instruktør 1 
(13) q Ingen af ovenstående 

 
 
s_26: Inden for hvilke områder yder du i dag / kunne du forestille dig at yde en frivillig indsats? (sæt 

evt. flere krydser) 
(1) q Bestyrelsesarbejdet, herunder udvalgsarbejde 
(2) q Træner og instruktørarbejde 
(3) q Hjælper til ved sociale aktiviteter 
(4) q Praktisk arbejde på klubbåde, havneanlæg og klubhuse 
(5) q Udvikling af nye aktiviteter 
(6) q Afvikling af sejladsarrangementer og -aktiviteter 
(7) q Markedsføring og PR-arbejde 
(8) q Børnerelaterede aktiviteter (0-15 år) 
(9) q Ungdomsrelateret arbejdet (16-25 år) 
(10) q Talent- og elitearbejde 
(11) q Andet, skriv hvilket:   _____________ 
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s_27: I hvilken grad har følgende udsagn motiveret dig til at blive frivillig i sejlsport? 
 Slet ikke I mindre 

grad 
I nogen 

grad I høj grad I meget høj 
grad Ved ikke 

Jeg blev spurgt/opfordret per-
sonligt af nogle, jeg kender (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Jeg ville bidrage til at skabe gode 
oplevelser (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Jeg fik mulighed for at arbejde 
med noget, der interesserer mig (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Jeg ville bidrage til at styrke sam-
menhold og fællesskab (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Jeg ville bidrage til udviklingen 
(f.eks. at aktiviteterne har en høj 
kvalitet) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Jeg ville gerne tage ansvar for 
klubbens beslutningsproces (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Jeg havde lyst til at være en del 
af det sociale fællesskab (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Jeg oplevede, at der var brug for 
det - nogen måtte hjælpe til (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

Jeg vidste, hvad jeg gik ind til - 
opgaven var konkret og oversku-
elig 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

 
 
s_28: Hvis du har kommentarer eller uddybende bemærkninger til, hvad der motiverer dig til at blive 

frivillig, må du gerne skrive det her: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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s_29: I hvilken grad kunne følgende udsagn motivere dig til at blive frivillig i sejlsport? 
 Slet ikke I mindre 

grad 
I nogen 

grad I høj grad I meget høj 
grad Ved ikke 

At jeg bliver spurgt/opfordret 
personligt af nogle, jeg kender (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

At jeg kan bidrage til at skabe 
gode oplevelser (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

At jeg har mulighed for at ar-
bejde med noget, der interesse-
rer mig 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

At jeg kan bidrage til at styrke 
sammenhold og fællesskab (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

At jeg kan bidrage til udviklingen 
(f.eks. at aktiviteterne har en høj 
kvalitet) 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

At jeg kan tage ansvar for klub-
bens beslutningsproces (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

At jeg har lyst til at være en del 
af det sociale fællesskab (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

At jeg oplever, at der er brug for 
det - nogen må hjælpe til (1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

At jeg ved, hvad jeg går ind til - 
opgaven er konkret og overskue-
lig 

(1) q (2) q (3) q (4) q (5) q (6) q 

 
 
s_30: Hvis du har kommentarer eller uddybende bemærkninger til, hvad der kan motivere dig til at 

blive frivillig, må du gerne skrive det her: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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s_31: Hvilke personlige og faglige kompetencer føler du, at du bedst kan / vil kunne bidrage med i din 
sejlklub? (max 3 valg) 
(1) q Effektivitet 
(2) q Grundighed 
(3) q Målrettethed 
(4) q Struktur 
(5) q Kreativitet 
(6) q Socialitet 
(7) q Samarbejde 
(8) q Strategi 
(9) q Analyse 
(10) q Ledelse 
(11) q Projektledelse 
(12) q Administration 
(13) q Kommunikation 
(14) q Undervisning 
(15) q Økonomi 
(16) q Skriftlig formidling 
(17) q Praktiske opgaver 
(18) q Anden, skriv hvilken:   _____________ 
(19) q Ved ikke 
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Kønsdiskriminerende adfærd i sejlsport 
 
De sidste spørgsmål i undersøgelsen handler om kønsdiskriminerende adfærd i sejlsport. Dansk Sejlunion er 
klar over, at dette er et følsomt (men også vigtigt) emne, og derfor er dit svar fortsat vigtigt. 
 
Når du besvarer de følgende spørgsmål, skal du være opmærksom på, at spørgsmålene er personfølsomme, 
og du kan derfor undlade at svare, hvis du ikke ønsker det. Hvis du vælger at besvare, betragter vi dette 
som informeret samtykke til at anvende din besvarelse. Det vil sige, at du giver tilladelse, at vi kan bruge dit 
svar i analysen af kønsdiskriminerende adfærd i sejlsport. 
 
Du skal huske på, at din besvarelse er fortrolig, og at din besvarelse vil blive anonymiseret på klubniveau, 
når dataindsamlingen afsluttes. Det vil derfor ikke være muligt at identificere dig på baggrund af dit tilhørs-
forhold til sejlklubben. Dansk Sejlunion vil også gerne understrege, at du ikke vil blive kontaktet af Dansk 
Sejlunion eller din klub på baggrund af din besvarelse i denne undersøgelse. 
 
 
 
 
 
Hvis du har behov for at tale om kønsdiskriminerende adfærd, som du har oplevet i sejlsport, opfordrer vi 
dig til at kontakte Dansk Sejlunion. Du kan også anvende DIF's whistleblowerordning. 
 
Al kontakt bliver holdt fortroligt, og der vil ikke blive åbnet eventuelle sager eller igangsat tiltag på bag-
grund din henvendelse uden dit samtykke. 
 
Du kan kontakte: 
Ingeborg G. Nielsen 
Klub- og udviklingskonsulent 
Dansk Sejlunion 
Telefon: 5351 4803 
Email: ingeborg@sejlsport.dk 
 
Christian Lerche 
Direktør 
Dansk Sejlunion 
Telefon: 8820 7001 
Email: christian@sejlsport.dk 
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s_32: Har du oplevet kønsdiskriminerende adfærd i sejlsport? 
(Du har mulighed for at afkrydse flere svarmuligheder med "ja") * 
(1) q Ja, jeg har selv oplevet at være udsat for kønsdiskriminerende adfærd 
(2) q Ja, jeg har oplevet, at kvinder udsættes for kønsdiskriminerende adfærd 
(4) q Ja, jeg har oplevet, at mænd udsættes for kønsdiskriminerende adfærd 
(3) q Nej, det har jeg ikke oplevet 
(5) q Ønsker ikke at svare 

 
 
s_33: Hvilken slags kønsdiskriminerende adfærd har du oplevet? 

(1) q Blive overset eller overhørt på baggrund af køn 
(2) q Eksklusion fra fællesskabet på baggrund af køn 
(3) q Nedladende kommentarer på baggrund af køn 
(4) q Latterliggørelse på baggrund af køn 
(5) q Sexistisk adfærd (verbalt) 
(6) q Sexistisk adfærd (fysisk) 
(7) q Fysiske overgreb 
(8) q Anden, skriv hvilken:   _____________  

(9) q Ønsker ikke at svare 
 
 
s_34: I hvilken sammenhæng oplevede du den kønsdiskriminerende adfærd? (sæt evt. flere krydser) 

(1) q Som udøver/sejler i sejlklub 
(2) q Som udøver/sejler uden for sejlklub 
(3) q Som frivillig i sejlklub 
(4) q Anden sammenhæng, skriv hvilken:   _____________ 
(5) q Ønsker ikke at svare 

 
 
s_35: Del gerne, hvis du har øvrige kommentarer eller uddybende bemærkninger til undersøgelsen om 

kvinder i sejlsport: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
 
*  Svarmulighed 1, 2 og 3 aktiverer s_ 33 og s_34 


