
 
 

 

Spørgsmål som kan bruges vedrørende klubbens målsætning. 

1.  
A. På hvilke områder har vi problemer i klubben? 

 Medlemstallet 
 Økonomien 
 Trænere 
 Ledere 
 Uddannelse 
 Lokaler 
 Andet… Hvad? 

2. 

A. Hvilke problemer vil vi koncentrere os om at løse i den kommende sæson? 
 Medlemstallet 
 Økonomien 
 Trænere 
 Ledere 
 Uddannelse 
 Lokaler 
 Andet… Hvad? 

3. 

A. Hvem skal tage sig af problemerne? 

B. Skal vi nedsætte nye udvalg? 

4. 

A. Skal klubben være for alle? 
B. Vil vi satse på bestemte typer medlemmer 

 Er begyndere i alle aldersgrupper velkomne? 
 Er der plads i klubben til ældre medlemmer 
 Er der plads og hjerterum til alle, uanset vægt, alder, kondition eller handicap? 

5. 

A. Vil vi prioritere aktiviteter som tilgodeser bredden? 
B. Vil vi prioritere aktiviteter som tilgodeser eliten? 
C. Vil vi prioritere bredden og eliten lige højt? 

6.  

A. I hvilke aldersgrupper har vi normalt nemmest ved at få nye medlemmer? 
B. Hvilke aldersgrupper har vi sværest ved at tiltrække? 



 
 

 

7. 

A. Er der nogen aldersgrupper, hvor vi har specielt svært ved at fastholde medlemmer? 
B. Hvad kan vi gøre ved problemet? 

8. 

A. I hvilke aldersgrupper ønsker vi at få flere medlemmer i klubben? 
 - 12 år 
 12-16 år 
 17-21 år 
 22- 30 år 
 21-50 år 
 51-60 år 
 61 - 

9. 

A. For hvilke grupper vil vi tilbyde særlige aktiviteter i den kommende eller i næste sæson? 
 Børn 
 Unge 
 Heldags udearbejdende 
 Pensionister 
 Handicappede 
 Efterlønsmodtagere 
 Osv. 

10. 

A. Har vi trænere og instruktører nok til de medlemmer vi har i dag? 
B. Mon vi kan få trænere og instruktører nok hvis vi satser på at udvide medlemstallet? 

11. 

A. Har vi de rigtige trænere og instruktører til de medlemmer vi har i dag? 
B. Kan vi få de rigtige trænere og instruktører til den type medlemmer vi ønsker at få? 
C. Hvad kan vi gøre for at rekruttere flere trænerer? 

12. 

A. Kan vi gøre mere for at uddanne og efteruddanne vores nuværende trænerer og instruktører? 
B. Hvad kan vi derudover gøre for at støtte og motivere vore trænere og instruktører? 

13. 

A. Opstil en målsætning for klubben evt. både en målsætning på kort sigt og en målsætning på lang 
sigt 



 
 

 

B. Udlevér målsætningen til alle medlemmer 
C. Udlever målsætningen til nye medlemmer. F.eks. sammen med indmeldelsesblanketten 

 

 


