
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Members 1st 
Erfamøder og introduktion til opdatereret version af Members 1st 

 

Kære Members 1st klubber. 

 

Så er vi for forhåbentligt for alvor på den anden side af pandemien og vi skal fortsat have genstartet nogle af 

de aktiviteter vi havde i klubberne før coronaen. 

I den forbindelse vil vi gerne invitere alle Members 1st klubber til erfamøde i slutningen af oktober. 

Af gode årsager har der ikke været meget aktivitet at måle på og mange af jer har ikke udsendt surveys det 

seneste år. Men det håber vi I vil være med på igen.  

På trods af coronaen har vi alligevel fået lidt flere klubber med ind i systemet, så hen over den næste halve 

år skulle vi gerne have nogle nationale benchmarks som I kan måle jer op imod igen. 

Under pandemien har firmaet (Players 1st) bag systemet udviklet en ny og bedre version af systemet som de 

nu har søsat og som vi gerne vil indvie jer i. 

Af forbedringer i systemet kan blandt andet nævnes flg.: 

• Man kan nu selv oprette spørgsmål i systemet. 

• Man kan fravælge specifikke spørgsmål i systemet. 

• Man får som klub adgang til et nyt dashboard (skærmbillede) med koordinatsystem og med tydelig 

angivelse af de mest oplagte udviklingsmuligheder for klubben. (Se et eksempel på næste side) 

• Mere intuitivt og brugervenligt styresystem. 

• Med mere……. 

Alt dette vil vi gerne præsentere for jer enten i Ikast d.26. oktober eller i Brøndby d.27. oktober. Dansk 

Svømmeunion er vært ved en sandwich, drikkevarer og kaffe under arrangementet.  

Links til de to arrangementer finder i her  

Ikast Svømmecenter d.26. oktober 2021 kl.18.30-20.30 – for tilmelding klik her   

Dansk Svømmeunion, Idrættens Hus d.27. oktober kl.18.30-20.30 – for tilmelding klik her 

https://www.svoem.org/Aktuelt/Kalender/Aktivitet/?id=13800
https://www.svoem.org/Aktuelt/Kalender/Aktivitet/?id=13801
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I kan tilgå det nye system via dette link – https://app.players1st.sport/  og i vil fortsat kunne tilgå de tidligere 

undersøgelser på såvel det gamle link - https://www.players1st.dk/ og ligeledes se dem i det nye system. 

Kommentarerne er dog ikke overført til det nye system. 

Eksempel på det nye dashboard som I vil kunne tilgå ses herunder  

De lilla markeringer er områder, hvor der scores højere end ventet. De Blå er på forventeligt niveau. De 

orange kræver opmærksomhed på lang sigt og de røde på kort sigt. 

 

 

 

Vi håber på at se jer alle til et par spændende timer d.26. eller 27. oktober 2021. 

 

Mange svømmehilsener fra 

Lars Bo Larsen 

Udviklingskonsulent – Dansk Svømmeunion 

Mobil: 29160901 – E-mail: lbl@svoem.dk 
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