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Forord	  
Det går godt for dansk gymnastik – særligt når man ser på medlemstilgangen. Flere og flere børn og 
unge går ind af døren i de danske gymnastikforeninger, men udfordringen er så, hvordan vi sikrer, 
at de ikke bare forsvinder ud af bagdøren igen. Hvordan får man gjort det attraktivt at dyrke 
gymnastik, selv efter man har opnået de grundlæggende motoriske færdigheder, man lærer de første 
år i gymnastikkens verden, og hvordan bliver man i foreningerne bedre til at udvikle aktiviteter til 
bredden – i særdeleshed drengene – der gør, at det også fremadrettet er attraktivt at være en del af 
gymnastikkulturen?  
 
I denne rapport forsøger vi at indkredse nogle af de faktorer, der har betydning for, at en stor del af 
de 8-12-årige stopper med at dyrke gymnastik, men samtidig også pege på nogle af temaer, som 
DGF og landets gymnastikforeninger skal være opmærksomme på, hvis man ønsker at gøre noget 
seriøst i forhold til at øge antallet af gymnaster. 
 
 
Tak!	  
Rapporter skriver ikke sig selv, og derfor skal der også lyde en stor tak til: 

• De gymnaster, forældre, instruktører og bestyrelsesformænd, som tog sig tid til at udfylde 
spørgeskemaet – og de personer, som opfordrede dem til det! 

• De gymnaster, forældre, instruktører og bestyrelsesmedlemmer i Svendborg 
Gymnastikforening, Viborg Gymnastik-Forening og Randers gymnastiske Forening, som 
tog sig tid til at lade sig interviewe! 

• Tak til Danmarks Gymnastik Forbund og Dansk Svømmeunion for opgaven! Selvom der 
selvfølgelig er en sammenhæng mellem det noget korte tidsperspektiv til udarbejdelse af 
rapporten og så selve rapportens indhold, håber vi at denne rapport kan være med til at give 
et solidt grundlag for jeres videre arbejde med fastholdelsesprojektet 'Vi bevæger de unge i 
forening'. 
 

 
Mette Skat Nielsen 
Center for Ungdomsstudier 
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1.	  Det	  går	  jo	  godt!	  –	  så	  hvorfor	  overhovedet	  tale	  om	  frafald?	  
 
Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) har siden 2009 oplevet massiv medlemstilgang, og forbundet 
placerer sig ifølge de seneste opgørelser tilmed i toppen i forhold til medlemsvækst med en stigning 
på hele 15.197 medlemmer, sammenlignet med DIF’s øvrige specialforbund (DIF, 2014): 
 

 
Figur	  1:	  Stigning	  i	  medlemstal	  i	  2013	  
 
Denne rapport om frafald i gymnastik kan derfor undre. Men trods den fine samlede 
medlemstilvækst i DGF, sker der et markant frafald i medlemstallet blandt børn, når de når 10-12 
års-alderen – et frafald, som fortsætter blandt unge i teenagealderen (Pilgaard, 2007 & Laub, 2012): 
 

 
Figur	  2:	  Andel	  af	  befolkningen,	  der	  har	  svaret,	  at	  de	  dyrker	  gymnastik	  
 
Ser man på DIF’s medlemsregistrering for 2013 bliver det desuden klart, at det drejer sig om mange 
børn, der ’forsvinder’ ud af de danske gymnastikforeninger; 79.373 børn i alderen 0-12 år dyrkede 
gymnastik i DGF’s klubber, mens der for alderen 13-18 år kun var 14.826 børn/unge, der dyrkede 
gymnastik. 
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Og noget kunne tyde på, at frafaldet begynder stadig tidligere. En mindre undersøgelse af 
medlemsdata hos en række udvalgte gymnastikforeninger foretaget af DGF peger på, at frafaldet 
blandt DGF’s medlemmer sker allerede i 5-7 års-alderen. Dette indikerer at der netop for disse 
aldersgrupper bør sættes gang i initiativer, der kan gøre det mere interessant for børn og unge at 
fortsætte med at være en del af en gymnastikforening.  
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2.	  Lidt	  om	  metode:	  Hvad	  gjorde	  vi	  –	  og	  med	  hvem?	  
 
Undersøgelsen baserer sig på fire adskilte spørgeskemaundersøgelser for henholdsvis bestyrelse, 
instruktører, forældre og medlemmer i fem udvalgte pilotforeninger samt fokusgruppeinterviews 
med samme aktører i tre udvalgte pilotforeninger. I det følgende vil der kort blive introduceret til, 
hvad vi gjorde i praksis. 
 
Spørgeskemaundersøgelserne	  –	  den	  kvantitative	  del	  
Alle fire spørgeskemaer var udformet som onlinesurveys. Spørgeskemaundersøgelsen til 
bestyrelsesformænd blev udsendt pr. mail via Danmarks Gymnastik Forbund til samtlige af deres 
398 medlemsklubber (national survey), mens de øvrige tre spørgeskemaundersøgelser ’kun’ blev 
udsendt til de fem udvalgte pilotforeninger, ligeledes af DGF. De fem udvalgte foreninger til den 
kvantitative del af undersøgelsen var:  
 

• Svendborg Gymnastikforening 
• Viborg Gymnastik-Forening 
• Randers gymnastiske Forening 
• Vejen Gymnastikforening 
• VGF89 

 
Instruktører, forældre og medlemmer blev informeret om undersøgelsen via bestyrelse, instruktører, 
holdledere m.v. Denne ’indirekte’ adgang til informanterne medfører mange potentielle 
informationsbrister – og det er da næppe alle relevante parter, der er blevet informeret omkring 
muligheden for at deltage i undersøgelsen. 
 
Efter en enkelt rykker for hvert spørgeskema endte vi med følgende antal besvarelser: 
 
Undersøgelse	   Udsendt	  til	   Antal	  besvarelser	  
Bestyrelsesformænd	   Alle	  foreninger	  under	  DGF	   116	  
Instruktører	   Pilotforeninger	   74	  
Forældre	   Pilotforeninger	   194	  
Medlemmer	   Pilotforeninger	   129	  
Tabel	  1:	  Antal	  besvarelser	  for	  hver	  af	  de	  fire	  spørgeskemaundersøgelser	  
 
Survey	  1	  (national	  survey)	  –	  Bestyrelsesformænd	  
Den nationale spørgeskemaundersøgelse dækker over 116 forskellige foreninger, nogenlunde jævnt 
fordelt i Danmark med flest besvarelser (51,3 pct.) i sjællandske gymnastikforeninger – de 
sjællandske foreninger er derfor en smule overrepræsenterede i denne undersøgelse. 
 
Foreningerne fordeler sig størrelsesmæssigt på følgende måde: 
 
Antal	  medlemmer	   Procent	  
0-‐500	  medlemmer	   53,3	  
501-‐1000	  medlemmer	   32,6	  
1001-‐1500	  medlemmer	   8,9	  
1501-‐2000	  medlemmer	   4,4	  
2001-‐2500	  medlemmer	   0,7	  
Tabel	  2:	  Medvirkende	  foreningers	  størrelse	  i	  forhold	  til	  antal	  medlemmer	  
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Denne fordeling stemmer ikke fuldstændig overens med virkelighedens gymnastik-Danmark, hvor 
69,8 pct. af DGF’s medlemsforeninger har 0-500 medlemmer, 21,6 pct. har 501-1000 medlemmer, 
6,5 pct. har 1001-1500 medlemmer, 1,8 pct. har 1501-2000 medlemmer og 0,3 pct. af DGF’s 
medlemsforeninger har over 2001-2500 medlemmer. Der er altså en overrepræsentation af de store 
medlemsforeninger i denne undersøgelse, hvilket kan give et skævt billede af 
fastholdelsesproblemet i gymnastik i forhold til, hvad de mindste gymnastikforeninger mener. 
 
Herudover er der følgende karakteristika ved de foreninger, der har valgt at besvare spørgeskemaet: 
 

• Foreningerne har flest medlemmer i alderen 0-7 år. 
• 61,9 pct. af foreningerne oplever problemer med fastholdelse af medlemmer. 
• Størstedelen (70,1 pct.) af de foreninger, der oplever problemer med fastholdelse af 

medlemmer, angiver, at de har størst problemer med fastholde medlemmer i aldersgruppen 
13-18 år.  

• Under 1/3 af foreningerne har en strategi for fastholdelse af medlemmer. 
 
Survey	  2	  –	  Instruktører	  
Der ikke er registreret nogen besvarelser fra Vejen Gymnastikforening, og instruktør-undersøgelsen 
dækker således over fire af de fem udvalgte pilotklubber – dvs. Svendborg Gymnastikforening, 
Viborg Gymnastik-Forening, Randers gymnastiske Forening og VGF89. 
 
Respondenterne fordeler sig aldersmæssigt på følgende måde: 
 
Alder	   Procent	  
Under	  15	  år	   4,8	  
16-‐20	  år	   34,9	  
21-‐25	  år	   14,5	  
26-‐30	  år	   6,0	  
31-‐35	  år	   9,6	  
36-‐40	  år	   9,6	  
41-‐45	  år	   9,6	  
46-‐50	  år	   6,0	  
51	  år	  eller	  ældre	   4,8	  
Tabel	  3:	  Instruktørernes	  aldersfordeling	  
 
Herudover er der følgende karakteristika ved respondenterne for instruktør-undersøgelsen: 
 

• Respondenterne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kønnene med en lille overvægt af 
kvindelige respondenter (57,1 pct.). 

• Respondenterne er jævnt fordelt i forhold til, hvor mange års erfaring de har som instruktør 
med flest i kategorierne ’3-4 år’ (21,5 pct.) og ’9 år eller længere’ (26,6 pct.). 

• Hele 89,9 pct. af respondenterne er tidligere eller nuværende gymnaster. 
• Langt de fleste respondenter underviser børn i alderen 6-14 år. 

 
Survey	  3	  –	  Forældre	  til	  medlemmer	  
Der ikke er registreret nogen besvarelser fra Vejen Gymnastikforening, og forældre-undersøgelsen 
dækker over fire af de fem udvalgte pilotklubber – dvs. Svendborg Gymnastikforening, Viborg 
Gymnastik-Forening, Randers gymnastiske Forening og VGF89. 
 
Herudover er der følgende karakteristika ved respondenterne for forældre-undersøgelsen: 
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• Størstedelen af forældre-respondenterne har et eller flere medlems-børn i aldersgrupperne 

’7-8 år’ (19,8 pct.) og ’9-10 år’ (27,3 pct.) 
• Der er flest forældre til piger, der har valgt at svare på undersøgelsen, idet 66,8 pct. af 

forældrenes medlemsbørn er piger og 33,2 pct. drenge. 
• Næsten halvdelen (44,7 pct.) af forældrenes medlems-børn træner gymnastik 1 gang om 

ugen. 21,6 pct. af forældrenes medlems-børn træner gymnastik 2 gange om ugen, 22,3 pct. 
træner 3 gange om ugen, mens 11,4 pct. træner 4 gange om ugen eller mere 

 
Survey	  4	  –	  Medlemmer	  	  
Der ikke er registreret nogen besvarelser fra Vejen Gymnastikforening, og medlemsundersøgelsen 
dækker således over fire af de fem udvalgte pilotklubber – dvs. Svendborg Gymnastikforening, 
Viborg Gymnastik-Forening, Randers gymnastiske Forening og VGF89.  
 
Respondenterne fordeler sig aldersmæssigt på følgende måde: 
 
Alder	   Procent	  
8	  år	   8,3	  
9	  år	   13,9	  
10	  år	   17,4	  
11	  år	   14,6	  
12	  år	   13,2	  
13	  år	   7,6	  
14	  år	   7,6	  
15	  år	   5,6	  
16	  år	  	   4,9	  
17	  år	   2,1	  
18	  år	   4,9	  
Tabel	  4:	  Medlemmernes	  aldersfordeling	  
 
Herudover er der følgende karakteristika ved respondenterne for medlemsundersøgelsen: 

• Flest piger har besvaret spørgeskemaet, idet 31,1 pct. af respondenterne er drenge og 68,9 
pct. er piger, hvilket er nogenlunde repræsentativt for idrætsgrenen. 

• En stor andel (42,0 pct.) har gået til gymnastik i 5 år eller mere. 
• Respondenterne er nogenlunde ligeligt fordelt mellem konkurrencegymnaster (54,2 pct.) og 

bredde-/opvisningsgymnaster (45,8 pct.). 
• De fleste (87,3 pct.) angiver gymnastik som deres primære fritidsaktivitet, mens 12,7 pct. 

går til noget andet, de bruger mere tid på end gymnastik. 
• Langt de fleste af respondenterne træner gymnastik enten 1 gang om ugen (28,2 pct.), 2 

gange om ugen (26,8 pct.) eller 3 gange om ugen (28,2 pct.). Resten træner 4-6 gange om 
ugen. 

 
Med afsæt i den viden, der foreligger omkring alder, geografi og bredde-/konkurrencegymnastik, 
forekommer gruppen af respondenter at være rimelig repræsentativ for den samlede population af 
både foreninger, instruktører, forældre og medlemmer.  
 
De indkomne data er blevet behandlet i SPSS og i forbindelse med analysen er respondenternes 
besvarelser blevet ”krydset” med afsæt i forskellige variable – eksempelvis foreningernes størrelse. 
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Populationens størrelse gør at dette ikke altid er muligt, men i de tilfælde vi har konstateret en 
væsentlig statistisk signifikans er dette anført eksplicit i teksten.   
 
Tal	  siger	  ikke	  alt!	  –	  undersøgelsens	  kvalitative	  del	  
Med afsæt i et ønske om at få sat ord på tallene foretog vi en række fokusgruppeinterviews med 
bestyrelsesmedlemmer, instruktører, medlemmer og forældre til medlemmer i tre af 
pilotforeningerne, udvalgt af DGF, henholdsvis: 
 

• Svendborg Gymnastikforening 
• Viborg Gymnastik-Forening 
• Randers gymnastiske Forening 

 
Der var tale om såkaldte ’semistrukturerede’ fokusgruppeinterviews bestående af 2-5 
interviewpersoner. Samlet har vi interviewet 8 bestyrelsesmedlemmer, 8 instruktører, 14 
medlemmer og 9 forældre til medlemmer, hvilket er et ganske betragteligt datamateriale i forhold til 
en undersøgelse med 74-194 respondenter.   
 
De tre udvalgte pilotforeninger – Svendborg Gymnastikforening, Viborg Gymnastik-Forening, 
Randers gymnastiske Forening – som vi har besøgt i forbindelse med interviews, er alle meget 
velfungerende foreninger med et stort antal af medlemmer (mellem 1100-2300 medlemmer), 
dygtige og veluddannede instruktører, en relativt stor andel af forældre, der arbejder frivilligt i 
foreningen samt nye og flotte faciliteter. Disse foreninger er derfor ikke repræsentative for hele 
gymnastik-Danmark. De tre foreninger giver således ét billede af, hvordan gymnastik-Danmark ser 
ud, mens den nationale survey giver et andet billede. Det er derfor også nødvendigt, at man i DGF 
er bevidste om dette brogede billede af gymnastikforeninger i forbindelse med udvikling af 
strategier omhandlende fastholdelse af gymnaster; én enkelt strategi er næppe nok til at dække hele 
gymnastik-Danmark! Mere om dette følger i afsnit 7.  
 
Lidt	  om	  rapportens	  indhold	  
Rapporten falder naturligt i følgende afsnit: 
 
3.	  Hvad	  ved	  vi	  allerede	  om	  frafald?	  
Det er ikke kun inden for gymnastik, at man oplever frafald blandt børn og unge – det er en fælles 
udfordring for de fleste idrætter. Rapporten indledes derfor også med en kort introduktion til den 
eksisterende viden omkring børn, unge, rekruttering og fastholdelse. 
 
4.	  Det	  første	  møde	  med	  gymnastik	  
Hvordan kommer man i gang med at dyrke gymnastik? Er det fordi ens forældre ønsker, at man 
opnår grundlæggende motoriske færdigheder? Er det fordi, ens venner inviterer én med? Eller er det 
fordi, man selv har valgt det? Der er mange veje ind i gymnastikkens verden, og i dette afsnit vil der 
blive introduceret til ’hovedvejene’. 
 
5.	  Når	  gymnastik	  er	  det	  bedste	  i	  hele	  verden!	  	  
De fleste gymnaster er ret glade for deres idræt, og i dette afsnit forsøger vi at komme lidt tættere 
ind på, hvad det er, der gør, at gymnastik er så fantastisk – herunder hvordan bestyrelser såvel som 
medlemmer, forældre og instruktører betegner det gode klubmiljø! 
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6.	  Når	  man	  alligevel	  vælger	  gymnastik	  fra	  –	  perspektiver	  på	  frafald	  
Med afsæt i en række interviews med såvel instruktører, bestyrelse og forældre tegnes der i dette 
afsnit et billede af, hvad der gør, at man alligevel vælger gymnastik fra. 
 
7.	  Tre	  perspektiver	  på	  fastholdelse	  af	  børn	  og	  unge	  i	  gymnastik	  
Med afsæt i undersøgelsen vil der afslutningsvis blive peget på tre overordnede udfordringer i 
forhold til den videre proces med at udvikle dansk gymnastik. 
 
Efter hvert afsnit vil der være en række spørgsmål ’til overvejelse’ – vi håber at disse spørgsmål kan 
være med til at stimulere processen med at skabe konkrete tiltag i forhold til arbejdet med 
fastholdelse af børn og unge i gymnastik og dermed bidrage til projektet 'Vi bevæger de unge i 
forening'. 
 
Rapporten er forsøgt skrevet i et sprog, primært henvendt til Danmarks Gymnastik Forbund, og skal 
ses som en forundersøgelse til projektet 'Vi bevæger de unge i forening'. Rapporten er dog forsøgt 
skrevet i et læseligt sprog, der gør, at projektets foreninger også kan have glæde af at læse den. Vi 
har desuden forsøgt at begrænse os, således at rapporten ikke tager lang tid at læse. 
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3.	  Hvad	  ved	  vi	  allerede	  om	  frafald?	  
 
Det stigende frafald blandt medlemmer i idrætsforeningerne er de seneste år blevet belyst gennem 
en række større og mindre undersøgelser, der forsøger at skabe en mere vidensbaseret tilgang til 
problematikken. I det det følgende afsnit vil et udsnit af de væsentligste undersøgelser på området 
blive introduceret med det formål at opridse specifikke udfordringer, som danske svømmeklubber 
aktuelt står over for – herunder særligt hvilke faktorer, der har betydning for, at man henholdsvis 
påbegynder og fravælger fritids- og idrætsaktiviteter.  
	  
Når	  børn	  og	  unge	  vælger	  til	  …	  
At foreningsidrætten fortsat spiller en afgørende rolle i danske unges idrætsvaner, kan der ikke 
herske tvivl om. Således angiver 82 pct. af de 13-15-årige, at de inden for det seneste år har været 
engageret i foreningsidræt, mens tallet for de 16-19-årige er 58 pct. Den selvorganiserede idræt 
vinder dog i stadigt stigende grad indpas i danskernes motionsvaner – også blandt danske unge, 
hvor 58 pct. af de 16-19-årige angiver, at de er engagerede i en eller flere former for selvorganiseret 
idræt (Laub 2012). 
 
Flere undersøgelser peger på, at følgende faktorer har betydning for, at børn og unge påbegynder 
fritidsaktiviteter: 

• at det er ”sjovt/spændende” 
• at man ”lærer noget nyt” 
• at man er ”sammen med venner” 
• at ”trænerne/lederne er gode”  

 
Endvidere tillægger børn og unge dét ”at vi spiller kamp” og ”seriøsitet” stor betydning, mens selve 
det at ”vinde” betyder mindre (Ewing & Seefeldt 1990, Ibsen og Ottesen 2000, Grube & Østergaard 
2010). 
 
Særligt dét at ”lære noget nyt” forstået som ”progression” ser ud til at spille en stadigt mere 
afgørende rolle. Børn og unge går, måske noget overraskende, ikke primært til idræt for at være 
sammen med deres venner – dem kan de være sammen med på andre arenaer. Børn og unge går til 
idræt, fordi de ønsker at blive bedre. Unge idrætsudøvere kan i vid udstrækning ses som forbrugere, 
der efterspørger en høj kvalitet af produktet, og hvis de ikke oplever, at kvaliteten er god nok, så 
snakker de ikke med træneren om det – de dropper bare ud! (Henningsen & Østergaard 2010).  
 
Venner synes dog at være en vigtig faktor i forhold til at introducere børn og unge i 7.-8. klasse til 
en ”ny” idræt. Selv om kvalitet ser ud til at være den vigtigste faktor, når man går i gang med at 
dyrke foreningsidræt i 3-5. klasse, tyder noget på, at det forhold, at ”der er nogen på mit niveau” 
kan være den vigtigste enkeltfaktor i forhold til, at man vælger at fortsætte med den nye 
idrætsaktivitet (Henningsen & Østergaard 2010).  
 
Trænere og ledere skal være gode, hvilket for det store flertal indebærer, at træneren er fagligt 
dygtig og ”bestemmer” (Ibsen & Ottesen 2000; Grube & Østergaard 2013). Trænerens alder synes 
ikke at have den store betydning, mens dét at man kan ”tale med dem” vægtes som en vigtig 
kvalitet ved trænere og ledere – en kvalitet, som fire ud af ti prioriterer som vigtig (Skårhøj & 
Østergaard 2005). 
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Undersøgelser viser, at piger og drenge vægter ”fællesskabet” lige højt. Dog er det lidt forskelligt, 
hvad kønnene forstår ved ”fællesskabet”; drengene fokuserer på, at fællesskabet i forbindelse med – 
eller i forlængelse af – aktiviteten skal være godt, mens pigerne i højere grad finder det vigtigt, at de 
også har et projekt sammen uden for banen. Pigerne synes altså at have et lidt større fokus på at lave 
nogle ting sammen, der ikke specifikt knytter sig til selve aktiviteten (Kissmeyer 2011). 
 
Piger og drenge synes overordnet set at vægte de samme faktorer i forbindelse med idrætsdeltagelse 
– dog med få nuanceforskelle! Drenge betoner i højere grad konkurrencemomentet, at der er en vis 
niveaudeling, at idræt tages seriøst, og at der i forbindelse med en idrætsfacilitet er mulighed for at 
”hænge ud” efterfølgende. Pigerne ser i højere grad ud til at betone vigtigheden af, at piger og 
drenge dyrker idræt samtidig – men ikke nødvendigvis sammen – og så er de mindre tilbøjelige til 
at acceptere en træner, der ”bestemmer” (Ibsen & Ottesen 2000). 
 
Tidligere undersøgelser viser, at der er en klar sammenhæng mellem idrætsdeltagelse og 
familiebaggrund – en sammenhæng, der også synes at gælde for valg af fritidsaktiviteter (Hestbæk 
1999; Ehlers m.fl. 2007). Særligt ser omfanget af forældrenes idrætsdeltagelse – især moderens 
idrætsdeltagelse – ud til at have betydning for, om børn og unge dyrker idræt (Ibsen & Ottesen; 
2000, Laub 2013). Børn af idrætsaktive forældre dyrker i højere grad idræt end børn af 
idrætspassive forældre – og der er en tendens i retning af, at den idrætsaktive forælder ”påvirker” sit 
barn i retning af den idræt, de selv dyrker (Grube & Østergaard 2013). 
 
Når man spørger ind til, hvad der er vigtigst for forældre i forbindelse med at deres børn dyrker 
idræt, er svaret ”at de trives og at de bevæger sig”, mens dét at deres barn bliver bedre til en 
aktivitet ikke vægtes lige så højt (Grube & Østergaard 2013). 
 
Bare	  vandet	  er	  varmt	  –	  om	  betydningen	  af	  faciliteter	  
Den seneste tid har der hersket en del debat om nedslidte idrætsfaciliteter, og det forekommer derfor 
relevant at redegøre for unges syn på sammenhængen mellem idrætsfaciliteter og idrætsliv. 
Interessant er det, at unge kun i begrænset omfang lægger vægt på, at faciliteterne er moderne. De 
prioriterer i langt højere grad, at de er funktionelle; at der er varmt vand er eksempelvis vigtigere, 
end at de står på marmorfliser. 
 
Desuden lægges der i forhold til faciliteter stor vægt på, at der i forlængelse af idrætsaktiviteterne er 
mulighed for at hygge sig med vennerne. Over halvdelen efterspørger klublokaler. Omvendt er det 
ikke så vigtigt, at faciliteterne ligger tæt på, hvor de bor (Ibsen og Ottosen 1999, Skårhøj & 
Østergaard 2005).  
 
Fastholdelse	  og	  frafald	  
Sammenholder man eksisterende viden fra frafaldsundersøgelser, fremkommer en lang række af 
interne og eksterne enkelt-faktorer, der er af betydning for, at unge fravælger fritidsaktiviteter 
(listen er ikke i prioriteret rækkefølge): 
 
• Ønsket om at bruge mere tid på venner/kæreste/job/skole m.v. 
• Dårligt kammeratskab på holdet. 
• Specialisering – valgte at satse på en anden sportsgren. 
• Skader. 
• Træneren og specielt dennes pædagogiske evner. 
• Træt af holdet/klubben. 
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• Flytning/efterskole. 
• For meget konkurrence 
• Ensformighed – herunder specialisering 
• Aktiviteten er for skemalagt – mere uforpligtigende og fleksible tilbud som f.eks. fitness trækker 
mere, fordi det er lettere at indpasse i en hektisk hverdag. 
• Sammenhængen mellem, hvornår man begynder på idræt og frafald. Jo senere man begynder, jo 
større er chancen for frafald. 
 
Mere praktiske forhold som faciliteter, ”at det er tæt på, hvor jeg bor” og økonomi ser ud til at spille 
en mindre rolle, når det gælder frafald. Undersøgelserne peger endvidere på det forhold, at en 
forholdsvis stor gruppe af de ”frafaldne” er positive i forhold til at vende tilbage til den eller de 
fritidsaktiviteter, de har forladt. Personlige forhold, stort arbejdspres i skolen m.v. har blot betydet, 
at de har holdt en mindre pause (Østergaard 2013). 
 
Aktiviteter	  tiltrækker,	  relationer	  fastholder	  
I en stor undersøgelse af frafald i fodbold (Østergaard 2007) blev der helt konkret spurgt ind til, 
hvilke faktorer der er af betydning for, at man fortsætter med en given fritidsaktivitet. Nærmest 
enslydende var svaret ”relationer”. Børn og unge tiltrækkes som oftest af aktiviteter, som fremstår 
spændende og af dynamiske trænere m.v., men på sigt er det primært relationerne, der fastholder – 
specielt i de perioder, hvor man overvejer, om det ikke er snart er tid til at gå i gang med en ny 
aktivitet. I forlængelse heraf finder undersøgelsen, at der er stor risiko for, at udøvere stopper, hvis 
fællesskabet går i opløsning (f.eks. i forbindelse med holdsammenlægninger, eller når trænere 
”sorterer” spillerne) – ikke fordi de mister lysten til at dyrke ”deres” idræt, men fordi den fælles 
historie forsvinder! 
 
Samme undersøgelse peger også på vigtigheden af trænere, der kan tale om andet end den konkrete 
idrætsaktivitet; træneren skal ifølge spillerne se den enkelte idrætsudøver som mere end blot en 
idrætsudøver. Dette er vigtigt, hvis idrætsprojektet skal hænge sammen med alle de andre arenaer, 
som børn og unge befinder sig på; man skal opleve, at træneren også spørger ind til de andre 
arenaer – særligt i de perioder, hvor man kan være presset af afleveringer, store opgaver m.v., og 
dermed måske har brug for (i en periode) at træne lidt mindre. 
 
Denne eksisterende viden omkring unges idrætsvaner vil – i forsøget på at perspektivere 
undersøgelsens resultater – løbende blive søgt inddraget i rapporten. 
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4.	  Det	  første	  møde	  med	  gymnastik	  
 
Hvorfor vælger man lige netop at gå til gymnastik frem for andre idrætsaktiviteter? Dette afsnit vil 
forsøge at belyse, hvorfor børn begynder til gymnastik og således beskrive ’hovedvejene’ ind i 
landets gymnastikforeninger. 
 
Der hersker måske en opfattelse af, at mange forældre melder deres børn til gymnastik i en tidlig 
alder, fordi de ønsker, at deres børn opnår nogle grundlæggende motoriske færdigheder, der kan 
gavne dem resten af livet – en opfattelse, der bekræftes af de forskellige forældreinterviews. I 
medlemsundersøgelsen svarer 75,7 pct. af de medvirkende børn og unge imidlertid, at de begyndte 
til gymnastik, fordi de selv ville, mens kun 13,6 pct. svarer, at det var fordi, deres forældre sagde, 
de skulle. Disse fem 10-15-årige gymnaster giver et fint indblik i, at der er forskellige veje ind i 
gymnastikverdenen: 
 

(1):	  Det	  startede	  allerførst	  med	  at	  sidste	  år,	  så	  kom	  mig	  og	  mine	  venner	  bare	  ind	  i	  den	  gamle	  forening	  
og	  hoppede	  lidt	  …	  Så	  fandt	  jeg	  ud	  af	  det	  her	  med	  den	  store	  hal,	  og	  så	  begyndte	  jeg	  at	  gå	  i	  klub	  her.	  
(2):	  Mine	  forældre	  var	  hjælpeinstruktører,	  og	  så	  blev	  jeg	  taget	  med	  til	  træningerne.	  
(3):	  En	  af	  mine	  venner	  gik	  på	  holdet,	  og	  så	  tænkte	  jeg,	  at	  det	  kunne	  være	  meget	  sjovt	  at	  tage	  med,	  og	  
så	  begyndte	  jeg	  efterfølgende.	  
(4):	  Min	  storebror	  gik	  til	  det,	  og	  så	  prøvede	  jeg	  det.	  Han	  er	  vores	  gamle	  træner.	  
(5):	  Min	  mor	  tog	  mig	  med	  til	  sådan	  noget	  far-‐mor-‐børn	  gymnastik,	  og	  så	  er	  jeg	  blevet	  hevet	  med	  …	  
(Gymnaster,	  10-‐15	  år,	  Team	  Gym)	  

 
Som illustreret i ovenstående citat er der mange forskellige veje ind i gymnastik. En del bliver 
introduceret til gymnastikken gennem forældrene, hvilket hænger godt sammen med, at gymnastik 
kendetegnes som en begynder-idræt, andre finder selv frem til gymnastikforeningen, mens 10,7 pct. 
angiver, at de begyndte til gymnastik, fordi deres venner gik til det. At kun 13,6 pct. angiver, at de 
begyndte til gymnastik, fordi deres forældre sagde at de skulle, hænger formentlig sammen med, at 
en del af de adspurgte medlemmer føler, at de selv vælger at gå til gymnastik den dag i dag – 
procentdelen af børn, der er blevet introduceret til gymnastik gennem deres forældre, må tænkes at 
være noget større. 
 
De mange veje ind i gymnastik betyder imidlertid, at forældrene ikke nødvendigvis er inde over det 
’projekt’, at deres børn går til gymnastik. Over halvdelen af forældrene angiver da også, at de har et 
mindre kendskab til idrætsgrenen – samtidig angiver 50,0 pct. at de kun har et mindre kendskab til 
foreningslivet. Det tyder altså på, at der er en relativt stor procentdel af børn og unge, der begynder 
til gymnastik, uden at forældrene har et kendskab til og en indsigt idrætten. Hvis forældrene skal 
være med til at fastholde deres børn i gymnastik, er det vigtigt at forældrene kender 
’gymnastikprojektet’ og føler sig fortrolige med foreningskulturen. Der synes således at ligge en 
udfordring for foreninger i både at introducere forældrene til idrætsgrenen og klæde forældrene på 
til foreningslivet. 
 

Samarbejder,	  nye	  tiltag	  og	  åbenhed	  skaber	  nye	  medlemmer	  og	  fastholdelse	  
Af tabel 5 fremgår det, at mere end halvdelen af gymnastikforeningerne i den nationale 
undersøgelse samarbejder med eksterne aktører, enten i form af andre foreninger/klubber (både 
gymnastikforeninger, men også foreninger inden for ski, ballet og udspring), skoler, efterskoler eller 
andre parter som eksempelvis fritidsklubber, højskoler, kommune og dagplejere: 
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Samarbejder	  I	  som	  forening	  med	  eksterne	  aktører?	  (Sæt	  gerne	  flere	  krydser)	   Procent	  
Nej	   43,6	  
Ja,	  vi	  samarbejder	  med	  andre	  foreninger	   21,5	  
Ja,	  vi	  samarbejder	  med	  skoler	   20,1	  
Ja,	  vi	  samarbejder	  med	  andre	   14,8	  
Tabel	  5:	  Foreningernes	  samarbejde	  med	  eksterne	  aktører	  (national	  bestyrelses-‐survey)	  
 
Disse samarbejder kan være med til at introducere potentielle nye medlemmer for gymnastik – 
ligesom at samarbejder med andre idrætsforeninger kan skabe mere haltid for de mindre 
gymnastikforeninger, der ofte kæmpe med pladsmangel. Ligeledes kan tiltag som ’Open Gym’ – 
hvor man en gang om ugen kan komme og bruge foreningens faciliteter som legeplads (man betaler 
30 kr. pr. gang, og behøver således ikke være medlem af foreningen) – være med til at skabe en 
interesse for gymnastik. Et bestyrelsesmedlem beskriver det således: 
 

”Det	  har	  kørt	  et	  halvt	  år	  nu,	  og	  vi	  kan	  se,	  at	  det	  udstiller	  os	  som	  forening,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  det	  
kunne	  være	  fedt	  at	  gå	  til	  gymnastik.	  Men	  det	  udstiller	  egentlig	  også	  problemet	  i	  sådan	  en	  forening	  som	  
vores;	  det	  er	  jo	  at	  man	  melder	  sig	  til	  i	  august,	  og	  så	  træner	  man	  indtil	  marts,	  måske	  juni,	  og	  det	  er	  fint	  
–	  sådan	  er	  det.	  Så	  man	  skal	  vente	  til	  marts	  med	  at	  tilmelde	  sig	  …	  Der	  har	  vi	  simpelthen	  ikke	  –	  og	  det	  
arbejder	  vi	  så	  på	  nu	  –	  at	  få	  det	  tilbud	  at	  man	  lidt	  nemmere	  kan	  komme	  ind	  i	  butikken.	  Så	  det	  ikke	  er	  en	  
lukket	  fest.”	  	  

 
Ovenstående citat peger dog også på et generelt problem i gymnastikken; at der er pause i 
gymnastiksæsonen fra april/juni til august – dvs. op til 4 måneders pause! Lange pauser fra en 
idrætsaktivitet er altid en udfordring, fordi frafald i idrætsdeltagelse ofte sker, når børn og unge 
holder pause fra idrætsaktiviteten (Østergaard 2007). Er der pause fra gymnastiktræningen fra april 
til august, øger det altså risikoen for, at børn og unge stopper med at dyrke gymnastik. Ligeledes 
bør det, som ovenstående bestyrelsesmedlem påpeger, i højere grad være muligt at kunne tilmelde 
sig til gymnastik hele året rundt. 
 
Det er desuden vigtigt, at der også er plads til de medlemmer, der ikke er gode nok eller ikke ønsker 
at gå på konkurrencehold. I den forbindelse er det afgørende, at foreningen prioriterer bredden hele 
vejen op gennem systemet, så der ikke bliver tale om såkaldte ’rest’-hold for dem, der ikke var 
egnede til elitegymnastik. Til spørgsmålet: Hvordan tackler du medlemmer, der ikke passer ind på 
holdet (f.eks. medlemmer, der søger andet end traditionel gymnastik)?, svarer 24,0 pct. af 
instruktørerne, at de forsøger at finde et andet hold, der passer bedre, men at det er vanskeligt. Det 
kunne altså tyde på, at der er et behov for alternativer til den traditionelle gymnastik. Flere af 
pilotforeningerne peger på, at deres succes med både at rekruttere og fastholde medlemmer netop 
skyldes deres store tilbud af forskellige hold (eks. parkour, dans, svømning), der ligger i 
forlængelse af gymnastik: 
 

”(1):	  Der	  er	  er	  kæmpestor	   tilgang	  af	  unge,	   som	  vil	  noget	  andet	  end	  det	   traditionelle	  gymnastik;	   som	  
kommer	  fordi	  der	  er	  dans,	  forskellige	  former	  for	  dans.	  Det	  kan	  vi	  se,	  det	  vil	  de	  gerne	  hele	  vejen	  op.	  Det	  
fastholder	  en	  kæmpestor	  gruppe	  i	  min	  afdeling.	  Det	  er	  f.eks.	  nogle	  af	  dem,	  der	  har	  mistet	  lysten	  eller	  
evnen	  til	  at	  kunne	  det,	  som	  eliten	  skal	  kunne,	  så	  er	  de	  kompetencer,	  de	  har	  lært	  i	  gymnastikken,	  gode	  
at	   bygge	   videre	   på	   i	   min	   afdeling.	   Så	   bliver	   de	   fuldkomne	   rytmiske	   gymnaster,	   fordi	   de	   bruger	   de	  
kompetencer,	  de	  har	  haft	  der.	  Og	  så	  føler	  de,	  at	  de	  slår	  til,	  når	  de	  kommer	  derover	  og	  skal	  lære	  noget	  
nyt	  sammen	  med	  de	  andre.	  Så	  på	  den	  måde	  passer	  det	  meget	  godt	  sammen.	  Og	  samtidig	  kommer	  der	  
rigtig	   mange	   udefra,	   omkring	   de	   unge,	   f.eks.	   juniorpiger	   (16-‐20	   år).	   Det	   er	   kæmpestore	   hold!	   De	  
kommer,	  hvis	  der	  er	  et	  tilbud	  til	  dem,	  der	  er	  spændende	  nok.	  Så	  det	  er	   ikke	  et	   ’rest’-‐hold,	  men	  det	  er	  
noget	  nyt,	  man	  skal	  lære.	  
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(2):	  De	  flytter	  ikke	  ud	  af	  huset,	  de	  flytter	  bare	  rundt	  i	  huset.	  Hvis	  ikke	  de	  vil	  A,	  så	  kan	  vi	  tilbyde	  dem	  B,	  
og	  hvis	  de	  ikke	  slår	  til	  på	  B,	  så	  er	  der	  stadig	  C	  og	  D	  og	  E.	  Og	  der	  har	  vi	   jo	  nogle	   instruktører,	  der	  kan	  
pege	  og	  sige;	  det	  som	  du	  gør	  er	  måske	  ikke	  så	  godt,	  men	  hvis	  du	  tog	  et	  halvt	  år	  på	  det	  hold,	  vil	  du	  få	  
den	  kompetence.	  Der	  er	  mange	  ting,	  der	  supplerer	  hinanden.”	  
(Bestyrelsesmedlemmer)	  

 
Netop det, at gymnasterne ’ikke flytter ud af huset, men rundt i huset’ er noget af det, andre 
foreninger kan blive bedre til. Derved fastholdes medlemmerne fortsat i foreningen, hvis de ønsker 
at prøve kræfter med andre aktiviteter end lige gymnastik, og man undgår derved frafald – både i 
foreningen og i DGF – fordi medlemmer er nødt til at skifte til eksempelvis den lokale 
håndboldklub for at prøve nye aktiviteter. 
 
Ifølge bestyrelsesmedlemmerne er det vigtigt i forbindelse med nye hold/tiltag i foreningen, at 
bredden bliver prioriteret, så man undgår at sortere børn og unge fra, fordi de ikke er gode nok: 
 

”Jeg	  vil	  være	  meget	  mere	  generel	  og	  sige,	  at	  det	  er	  den	  største	  katastrofe	  inden	  for	  idrætten;	  at	  man	  
kun	  satser	  på	  de	  7-‐11,	  eller	  hvor	  mange,	  der	  nu	  findes	  inden	  for	  den	  sportsgren.	  De	  andre	  …	  altså	  hvis	  
du	  godt	  kan	   lide	  at	  spille	  fodbold,	  og	  du	  står	  som	  nummer	  14	  hver	  eneste	  gang,	   jamen	  så	  holder	  du.	  
Det	  er	   jo	  at	  bede	  om	  det.	  Det	  er	  det	   jo	  det	  samme	  i	  håndbold	  og	  gymnastik.	  Det	  er	  meget	  vigtigt,	  at	  
have	   noget	   til	   de	   andre	   også!	   Bare	   det	   at	   satse	   på	   konkurrence,	   det	   duer	   simpelthen	   ikke!	   De	  
[spring/rytme-‐holdet]	   holder	   jo	   også	   deres	   egen	   opvisning,	   ligesom	   vores	   egen	   opvisning,	   hvor	   der	  
bliver	  sat	  baggrundstæpper	  op	  osv.,	  og	  de	  slutter	  med	  årets	  show.	  Og	  det	  er	  ekstra,	  men	  der	  kommer	  
et	  sted	  mellem	  5-‐600	  tilskuere	  kun	  til	  det.	  Det	  synes	  jeg	  siger	  lidt	  om,	  at	  det	  fungerer	  det	  de	  laver.”	  	  
(Bestyrelsesmedlem)	  

 
Trods denne opfattelse synes breddeafdelingen på landplan nedprioriteret i forhold til at lave sociale 
tiltag og andre arrangementer for denne målgruppe: 
 
Hvor	  ofte	  afholder	  I	  arrangementer	  for	  medlemmerne	  i	  breddeafdelingen	  	  
(eksempelvis	  begynder-‐stævner,	  sociale	  arrangementer	  og	  lignende)?	  

Procent	  

Slet	  ikke	   6,6	  
1-‐2	  gange	  om	  året	   59,0	  
3-‐4	  gange	  om	  året	   32,8	  
5-‐6	  gange	  om	  året	   1,6	  
7	  gange	  om	  året	  eller	  mere	   0,0	  
Tabel	  6:	  Arrangementer	  for	  breddeafdelingen	  (national	  bestyrelses-‐survey)	  
 
Som det fremgår af tabel 6, bliver der for de fleste foreningers vedkommende kun afholdt 
arrangementer 1-2 gange årligt. Sociale tiltag og arrangementer på tværs af niveau og alder kan 
ellers medvirke til at skabe fastholdelse af medlemmer (mere om dette følger i afsnit 6). 
 
Det synes altså afgørende for både rekruttering og fastholdelse af medlemmer, at foreningen kan 
tilbyde flere forskellige aktiviteter, og flere foreninger tænker allerede i nye og anderledes baner i 
forhold til udbud af aktiviteter. Således bliver der på landsplan tilbudt: 
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Aktivitet	   Procent	  
Fitnessaktiviteter	  (eks.	  GYMFIT®,	  Zumba®,	  yoga,	  cirkeltræning,	  styrketræning)	   32,7	  
Dans	   13,7	  
Parkour	   12,9	  
Trampolin	   8,9	  
Rope	  skipping	   8,5	  
Sports	  Acro	   2,8	  
Tumbling	   3,2	  
Andet	   17,3	  
Tabel	  7:	  Udbud	  af	  alternativer	  til	  traditionel	  gymnastik	  (bestyrelses-‐survey)	  
 
’Andet’ dækker blandt andet over volleyball, aqua træning/vandgymnastik, løb, yoga, håndbold, 
cross fit, cykling, hockey, badminton, boksning, TRX, tennis, fodbold, ’drenge tons’, skydning og 
team building. 
 
Spørger man medlemmerne, hvad der kunne være sjovt at have i deres forening, som ikke allerede 
er der nu, går det meget på nye/flere faciliteter, men derudover nævnes flere fester på tværs af 
holdene, flere overnatninger/hyggeaftener/udflugter og færre gymnaster på holdene. Instruktørerne 
efterspørger parkour, dans og hold, hvor det sociale kommer i første række, og hvor 
bevægelse/motion bliver integreret gennem fællesskabet. 
	  
Opsummering	  
Mange børn begynder til gymnastik, fordi deres forældre i første omgang har introduceret dem for 
idrætsgrenen – men hele 75,7 pct. af gymnasterne angiver, at de begyndte til gymnastik, fordi de 
selv ville. Det betyder, at forældrene ikke nødvendigvis er med i det ’projekt’, at børnene går til 
gymnastik, og der er således en udfordring for foreningerne i at klæde de 50,0 pct. af forældrene, 
som angiver at de kun har et mindre kendskab til foreningslivet, på til foreningslivet. Breddetiltag 
som ’Open Gym’ er gode tiltag for børn til at få skabt en interesse for gymnastik. Der synes dog at 
mangle flere aktiviteter til breddegymnasterne, som gør det mere attraktivt at være medlem af en 
gymnastikforening, og som gør, at medlemmer i højere grad flytter rundt mellem aktiviteterne i den 
pågældende forening, frem for helt at flytte ud! Der ligger desuden en udfordring i at gøre det 
muligt at tilmelde sig på gymnastikhold hele året rundt. 
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Til	  overvejelse	  
	  

Er	  det	  muligt	  at	  være	  sen	  starter?	  
Noget af det, foreningerne selv peger på som et kriterium i forhold til at fastholde 
medlemmer, er et stort udbud af forskellige aktiviteter, så det i den samme forening er 
muligt at flytte fra en aktivitet til en anden – uden at skifte forening! Dette kræver dog 
et stort fokus på breddeaktiviteter, og spørgsmålet er, om man som forening er villig til 
det? Det handler om at kunne lave attraktive hold, som ikke bare er ’rest’-hold for dem, 
der ikke var gode nok til at komme på konkurrenceholdet – derved bliver det også 
muligt for de ’sene startere’ at begynde til gymnastik i en forening. 
 
Er	  det	  nemt	  at	  begynde	  til	  gymnastik?	  
Er det muligt at tilmelde sig gymnastikhold hele året rundt? Man bør stræbe efter at 
have fleksible tilmeldingsformer, der tillader, at nye medlemmer altid har mulighed for 
at komme ind i foreningen, og ikke behøver at vente til august, når sæsonen begynder. 
 
Mange	  veje	  ind	  i	  gymnastik	  
Som beskrevet, er der mange forskellige veje ind i gymnastik. Det betyder imidlertid 
også, at der kommer nogle nye medlemmer ind i landets gymnastikforeninger, som ikke 
nødvendigvis har nogen gymnastikbaggrund. Det betyder også, at forældrene til disse 
børn heller ikke har nogen indsigt i gymnastikken. Udfordringen er derfor, hvordan 
man møder de forældre, der ikke har nogen indsigt i gymnastik. 
 
Samarbejde	  med	  andre	  foreninger	  kan	  måske	  være	  vejen	  frem	  
43,6 pct. af gymnastikforeningerne på landsplan samarbejder ikke med eksterne aktører 
– alligevel kan dette være vejen frem, særligt for de mindre foreninger, der kæmper 
med manglende haltid og ressourcer. Et samarbejde med eksempelvis den lokale 
håndboldklub kan således også tænkes at kunne fastholde nogle af de gymnaster, der 
angiver at gymnastik ikke er deres primære fritidsaktivitet, fordi de ikke behøver vælge 
kun én ’primær’ fritidsaktivitet. Strategiske samarbejder med andre idrætsforeninger 
kan derved være med til at ’knække’ dét, at børn og unge vælger gymnastik fra, fordi 
de gerne vil specialisere sig inden for en anden idrætsgren. 
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5.	  Når	  gymnastik	  er	  det	  bedste	  i	  hele	  verden!	  	  
	  
Selv om en del forældre i første omgang har valgt, at deres børn skal gå til gymnastik, er de fleste 
gymnaster rigtig glade for deres idræt! I dette afsnit forsøger vi at komme lidt tættere ind på, hvad 
det er, der gør, at gymnastik er sjovt og fantastisk. 
 
Som det tidligere er fremgået, handler fastholdelse indtil 14-15 års-alderen om kvaliteten i 
træningen, relationen til instruktører og de øvrige gymnaster, ’oplevelser’, klubmiljø, muligheden 
for at blive bedre m.v. – med andre ord det man kunne kalde et godt ’træningsmiljø’  
 
I forsøget på at blive klogere på hvad der kendetegner det gode træningsmiljø, bad vi gymnasterne 
svare på, hvad det bedste er ved gymnastik: 
 
Hvad	  er	  det	  bedste	  ved	  at	  gå	  til	  gymnastik?	  (Sæt	  kun	  et	  kryds)	   Procent	  
At	  jeg	  bliver	  bedre	  til	  gymnastik	   43,1	  
Det	  er	  sjovt	   33,6	  
Mine	  venner	  på	  holdet	   19,0	  
Andet	   3,7	  
Træneren	   0,7	  
Tabel	  8:	  Det	  bedste	  ved	  at	  gå	  til	  gymnastik	  (medlemsundersøgelse) 
 
Det synes altså at være afgørende for gymnasterne at de udvikler sig (bliver bedre til gymnastik) og 
at det er sjovt. Under ’Andet’ var der blandt andet en gymnast, der skrev: 
 

”Jeg	  elsker	  at	  springe	  rundt,	  så	  det	  kilder	  i	  maven,	  og	  så	  bagefter	  gå	  ned	  i	  køen	  og	  have	  det	  mega	  sjovt	  
med	  de	  andre	  fra	  holdet	  -‐	  jeg	  elsker	  det	  virkelig!”	  
(Gymnast)	  

 
De børn og unge, der går til gymnastik, synes, det er det bedste i hele verden! Hele 97,9 pct. af de 
børn og unge, der går til gymnastik, synes da også at gymnastik er sjovt – tilfredsheden er altså stor 
blandt DGF’s medlemmer! 
 
Man	  skal	  lære	  noget	  
Progression og dét at man lærer noget bliver vægtet højt af gymnasterne selv. Således svarer 40,5 
pct. af de adspurgte gymnaster, at de ville stoppe til gymnastik, hvis de ikke blev bedre. 
 
I den forbindelse er det vigtigt, at niveauet i træningen stemmer overens med gymnasternes 
kompetencer, og at der er sammenhæng mellem de enkelte hold, når man rykker videre i systemet. 
Bestyrelsesformændene vurderer, at der generelt er fine overgange mellem holdene (eksempelvis 
fra bredde- til konkurrencehold). Samtidig vurderer hele 89,9 pct. af forældrene, at niveauet på 
holdet er fint i forhold til deres barns evner, og 78,6 pct. synes, at der er god progression i træningen 
(at sværhedsgraden stiger i takt med at deres barn bliver bedre). Man skal dog overveje, om dette 
også gælder for de mindre ressourcestærke foreninger. Manglende progression i de små foreninger 
kan være en af årsagerne til, at børn og unge stopper med at dyrke gymnastik, og det er derfor 
vigtigt, at man som gymnastikforening hele tiden har fokus på, om sværhedsgraden på holdene 
stiger i takt med, at gymnasterne bliver bedre. 
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Spørger man forældrene, hvad deres børn får ud af at deltage på det pågældende gymnastikhold, ser 
top fem således ud: 
 

1. Bliver bedre til gymnastik (80,8 pct. svarer ’i høj grad’) 
2. Opnår motoriske færdigheder (76,5 pct. svarer ’i høj grad’) 
3. Oplever det er sjovt (69,9 pct. svarer ’i høj grad’) 
4. Får nogle gode oplevelser (68,9 pct. svarer ’i høj grad’) 
5. Oplever at være med i et godt fællesskab (58,4 pct. svarer ’i høj grad’) 

 
Således synes træningen altså i høj grad at leve op til gymnasternes ønske om at blive bedre. Flere 
af gymnasterne, der medvirkede i interviews, vægtede endda deres egen udvikling højere end det at 
have venner og et godt fællesskab på holdet: 
 

”(1):	  Ved	  mig	  er	  det	  ikke	  vennerne.	  Ved	  mig	  er	  det	  bare	  teknik,	  man	  skal	  lære…	  At	  jeg	  lærer	  noget	  nyt.	  
At	  min	  salto	  bliver	  fed,	  at	  den	  bliver	  sej…	  Mine	  trænere	  prøver	  at	  sige,	  hvad	  jeg	  skal	  gøre,	  før	  min	  salto	  
bliver	  sej.	  
(2):	  Altså	  sidste	  år	  kunne	  jeg	  knap	  nok	  køre	  halvanden	  skrue,	  og	  i	  år	  kan	  jeg	  køre	  2,5.	  
(3):	  Ja,	  det	  ville	  nok	  være	  ret	  kedeligt,	  hvis	  man	  aldrig	  kom	  videre.	  
(4):	  Hvis	  man	  ikke	  tør	  springe	  ud	  i	  det,	  så	  kan	  man	  ligeså	  godt	  bare	  stoppe.	  
(I):	  Så	  hvis	  man	  ikke	  udviklede	  sig,	  kunne	  det	  så	  gøre	  at	  man	  helt	  stoppede	  til	  gymnastik?	  
(Alle):	  Ja!	  
(3):	  Men	  det	  er	  ikke	  så	  meget	  det	  der	  …	  Eller	  jo,	  det	  er	  det	  også	  …	  Men	  det	  er	  ikke	  så	  meget	  det	  med	  at	  
man	  går	  fra	  en	  salto	  til	  en	  dobbelt	  salto,	  det	  er	  mere	  det	  der	  med,	  at	  man	  går	  fra	  en	  salto	  som	  er	  vildt	  
skæv,	  til	  at	  den	  bliver	  ordentlig.”	  
(Medlemmer,	  10-‐14	  år,	  Team	  Gym)	  

 
En far nævner ligeledes, at han vægter fremgang og fællesskab som de to vigtigste parametre i 
forhold til sine børns deltagelse i gymnastik, fordi det skaber motivationen for fortsat at dyrke 
gymnastik: 
 

”Det	   jeg	  nok	  vægter	  højt	  er,	  at	  de	   lærer	  noget	  nyt;	  at	  der	  er	  noget	  fremgang	  –	   ikke	  så	  meget	  om	  de	  
lærer	  den	  sidste	  skrue	  og	  om	  de	  vinder,	  men	  at	  de	  føler,	  at	  der	  er	  en	  fremgang,	  fordi	  så	  de	  motiverede	  
til	  at	  fortsætte!	  Det	  er	  den	  ene	  ting,	  som	  jeg	  synes	  jeg	  vægter	  højt.	  Den	  anden	  ting	  er,	  om	  der	  er	  nogle	  
oplevelser;	  det	  kan	  være	  cykeltur	  på	  Sydfyn,	  det	  kan	  også	  være	  en	  tur	  til	   i	  Italien	  –	  men	  altså	  hvor	  de	  
oplever	  et	  eller	  andet.	  Det	  behøver	   ikke	  at	  være	  det	  helt	  vilde.	  Det	  kan	  også	  være	  natgymnastik	  eller	  
sådan	  noget.	  Men	  at	  de	  har	  et	  fællesskab	  sammen,	  hvor	  de	  får	  nogle	  oplevelser.	  Det	  er	  også	  det,	  der	  
gør,	  at	  man	  har	  et	  socialt	  netværk,	  som	  er	  helt	  unikt	  inden	  for	  gymnastik,	  og	  også	  at	  man	  bliver	  ved.	  
Der	  er	  det	  så,	  at	  jeg	  vil	  kombinere	  de	  to	  ting.	  Det	  ene	  er	  oplevelsen	  i	  form	  af	  fællesskabet,	  det	  andet	  er	  
oplevelsen	   af	   at	   man	   bliver	   bedre.	   Om	   det	   så	   er,	   at	   man	   har	   lært	   at	   lave	   en	   dobbeltrulle	   eller	  
dobbeltsalto	  …	  Men	  at	  man	  får	  oplevelsen	  af,	  at	  man	  har	  flyttet	  sig.”	  
(Forælder)	  

 
Fremgang og progression synes altafgørende for, at børn og unge fortsætter med at dyrke gymnastik 
– både når man spørger bestyrelse, instruktører, forældre og gymnasterne selv. Når hele 40,5 pct. af 
gymnasterne angiver, at de ville stoppe til gymnastik, hvis de ikke blev bedre, er det således vigtigt 
at tage udvikling af gymnaster alvorligt. Man bør derfor som forening have fokus på at 
progressionen fortsætter op igennem alle hold, så det som gymnast konstant er muligt at udvikle sig 
og blive bedre – det er nemlig det, der gør gymnastik interessant, og gør, at man gerne vil fortsætte 
år efter år! 
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Instruktørerne	  skal	  være	  dygtige	  
Både forældre og medlemmer efterspørger kvalitet i træningen, og af kvalitative data fremgår det, at 
det gælder for både faciliteter, indhold og ikke mindst instruktørerne – noget der også skaber et godt 
klubmiljø! Således svarer 34,8 pct. af medlemmerne, at de ville stoppe til gymnastik, hvis de ikke 
kunne lide deres instruktør. 
 
Derfor kan det være problematisk, at 1/4 af gymnastikforeningerne på landsplan ikke har krav til 
uddannelse (kurser m.m.) til hjælpeinstruktører. Dog bliver der stillet højere krav til ansvarlige 
instruktører, hvor størstedelen af klubberne har minimumskrav om, at instruktører enten har 
’Træner/Kursus 1’ (DGF) eller andre kurser (for eksempel interne kurser i foreningen eller gennem 
DGI). Trods dette er der fortsat 20 pct. af foreningerne på landsplan, der ikke stiller krav til 
uddannelse af ansvarlige instruktører. Dette gør sig måske særligt gældende for de mindre 
foreninger, der ikke er lige så ressourcestærke som de tre interviewede pilotforeninger. Noget som 
forældre til medlemmer, der tidligere har været i mindre foreninger, kan nikke genkendende til: 
 

”(I):	  Hvad	  er	  det,	  der	  fungerer	  i	  denne	  forening,	  som	  ikke	  fungerer	  de	  andre	  steder?	  
(1):	  Jamen	  for	  det	  første,	  så	  er	  der	  jo	  trampolinerne!	  Altså	  de	  har	  faciliteterne.	  Og	  så	  er	  der	  jo	  nogle	  
andre	  at	  se	  op	  til;	  der	  er	  forbilleder,	  og	  så	  hele	  stemningen	  hernede.	  Det	  er	  bare	  noget	  andet!	  Og	  så	  er	  
det	  nogle	  bedre	  uddannede	  trænere,	  end	  der	  er	  deroppe.	  
(2):	  Jo,	  men	  det	  er	  jo	  lidt	  klappe-‐kage	  i	  de	  der	  lokale	  gymnastikforeninger	  
(1):	  Ja,	  det	  er	  mere	  sådan	  noget	  hygge-‐hygge	  
(3):	  Ja,	  ude	  ved	  os;	  når	  en	  springtræner	  ikke	  kan	  tage	  imod	  en	  salto,	  så	  har	  jeg	  det	  rigtig,	  rigtig	  svært	  
ved	  den	  træner,	  når	  det	  eneste	  de	  må	  lave	  er	  ophop	  
(1):	  Ja,	  her	  kan	  du	  hele	  tiden	  som	  træner	  få	  lov	  at	  videreudvikle	  dig.	  Der	  er	  et	  hav	  af	  tilbud	  til	  kurser	  for	  
trænere.	  Men	  det	  har	  også	  bare	  et	  godt	  ry,	  og	  der	  er	  ikke	  nogen,	  der	  kommer	  med	  noget	  negativt.	  Selv	  
om	  det	  er	  dyrere	  –	  det	  vil	  folk	  gerne	  give,	  som	  forældre.	  Man	  vil	  gerne	  betale	  det	  ekstra	  for	  faciliteterne	  
og	  dygtige	  trænere	  osv.	  Det	  giver	  noget	  helt	  andet.	  Jeg	  havde	  min	  datter	  til	  at	  gå	  oppe	  på	  den	  lokale	  
forening,	  og	  hun	  kunne	  bare	  ingenting	  hende	  træneren.	  Hun	  var	  et	  skvat!	  Hun	  kunne	  ikke	  en	  gang	  
gribe	  børnene.	  Det	  gad	  jeg	  ikke	  en	  gang	  at	  betale	  for,	  selv	  om	  det	  næsten	  ikke	  var	  noget.	  Niks!	  	  
(2):	  Var	  det	  ikke	  også	  ’bare’	  almindelige	  forældre,	  der	  underviste?	  
(1):	  Ja,	  det	  er	  det,	  jeg	  mener.	  Det	  er	  bare	  ikke	  godt	  nok.	  Det	  skal	  være	  sådan	  at	  man	  virkelig	  siger:	  
JAAA!”	  
(Forældre)	  

	  
Der bliver altså stillet krav til, at instruktørerne er dygtige og veluddannede – noget som både 
instruktører og bestyrelsesmedlemmer i de tre interviewede pilotforeninger ligeledes er bevidste 
om. Instruktørerne påpeger desuden, at det kræver flere kompetencer end blot at være dygtig til 
gymnastik, at være instruktør, og i den forbindelse nævner flere sammenhængen mellem det 
sociale/relationerne og gymnasternes udvikling: 
 

”(I):	  Hvad	  ligger	  der	  i	  det	  her	  med	  at	  være	  en	  god	  instruktør?	  
(1):	  Jamen	  det	  er	  egentlig	  flere	  ting;	  der	  er	  den	  faglige	  del	  af	  det,	  som	  handler	  om	  gymnastikken;	  om	  at	  
blive	   bedre.	   Og	   alle,	   uanset	   niveau,	   vil	   jo	   et	   eller	   andet	   sted	   gerne	   blive	   bedre.	   Og	   der	   formår	  
størsteparten	  at	  udfordre	  den,	  der	  er	  rigtig	  dygtig	  og	  har	  gået	  til	  gymnastik	  siden	  de	  var	  to	  år,	  og	  så	  de	  
nye,	  som	  måske	  er	  lidt	  fumletumlere.	  Men	  mange	  trænere	  er	  gode	  til	  at	  tage	  udgangspunkt	  i,	  hvor	  den	  
enkelte	  er	  nu;	  er	  det	  kolbøttestadie,	  jamen	  så	  er	  det	  dét,	  vi	  skal	  tage	  afsæt	  i,	  eller	  er	  det	  dobbeltsalto	  
med	  halv	  skrue,	  jamen	  så	  er	  det	  der,	  vi	  er.	  Og	  man	  kan	  godt	  træne	  sammen	  og	  skabe	  den	  kultur,	  hvor	  
vi	  ikke	  måler	  os	  op	  mod	  hinanden,	  men	  at	  man	  hele	  tiden	  måler	  mod	  sig	  selv.	  	  
Og	  det	  kræver	  stor	  indsigt	  fra	  instruktørernes	  side	  af	  –	  og	  det	  er	  den	  faglige	  del	  –	  og	  så	  kan	  man	  sige	  at	  
hele	   relationen,	   det	   sociale,	   det	   pædagogiske,	   hvis	   ikke	   det	   er	   på	   plads,	   jamen	   så	   er	   det	   svært	   at	  
komme	  ned	  i	  materien	  med	  det	  faglige,	  kan	  man	  sige.	  Nogle	  er	  måske	  mest	  nede	  i	  det	  faglige,	  mens	  
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andre	  instruktører	  primært	  har	  sociale	  færdigheder,	  og	  de	  beriger	  hinanden	  et	  eller	  andet	  sted,	  som	  er	  
meget	  centralt.”	  
(Instruktør)	  

	  
For instruktørerne handler dét at være instruktør og undervise i gymnastik da også i højere grad om, 
at man kan lide at undervise og arbejde med børn – end blot at tjene penge (mulighed for at sætte 
flere krydser): 
 

1. Fordi jeg gerne vil dele min passion for gymnastik (24,2 pct.) 
2. Fordi jeg godt kan lide at undervise (23,4 pct.) 
3. Fordi jeg godt kan lide at arbejde med børn (21,1 pct.) 
4. Fordi jeg gerne vil dygtiggøre og udvikle mig selv som person (16,4 pct.) 
5. Det er et godt fritids-/studiejob (8,2 pct.) 
6. Andet (6,6 pct.) 

 
Instruktørerne er desuden meget bevidste om, at en god træning kræver, at både instruktører og 
gymnaster er motiverede og tændte. Her forklarer en instruktør, hvad han forbinder med en god 
træning: 
 

”Det	  må	  være	  noget	  med	  en	  helt	  særlig	  stemning	  af	  gejst	  og	  vilje	  og	  motivation,	  hvor	  det	  hele	  går	  op	  i	  
en	  højere	  enhed;	  hvor	  det	  både	  er	  gymnaster,	  der	  kommer	  og	  har	  blod	  på	  tanden	  og	  instruktørerne	  er	  
tændte,	   og	   hvor	   det	   hele	   bare	   spiller	   –	   ikke	   nødvendigvis	   at	   alle	   lærer	   et	   nyt	   spring,	  men	   at	   alle	   er	  
tændte	  og	  vil	  det	  lige	  meget.	  Så	  peaker	  det	  også	  på	  den	  måde.”	  
(Instruktør)	  

 
I de kommende afsnit vil vi se nærmere på, hvad henholdsvis gymnaster og forældre forbinder med 
den gode instruktør. 

Den	  gode	  instruktør	  –	  fra	  gymnasternes	  perspektiv	  
Gymnasterne i de udvalgte pilotforeninger er generelt meget tilfredse med deres instruktører, og 
hele 95,6 pct. af respondenterne i medlemsundersøgelsen er glade for deres instruktører 
Størstedelen af gymnasterne vurderer desuden deres instruktør som enten ’rigtig god’ eller ’god’ til 
at: 
 

• Forklare nye øvelser (93,2 pct. svarer enten ’rigtig god’ eller ’god’) 
• Få ro på holdet (81,1 pct. svarer enten ’rigtig god’ eller ’god’) 
• Løse konflikter (70,5 pct. svarer enten ’rigtig god’ eller ’god’) 
• Være sjov (83,2 pct. svarer enten ’rigtig god’ eller ’god’) 
• Lytte til det, jeg fortæller (85,6 pct. svarer enten ’rigtig god’ eller ’god’) 
• Lære mig noget nyt (94,7 pct. svarer enten ’rigtig god’ eller ’god’) 

 
For gymnasterne er det vigtigt, at instruktørerne er engagerede og har styr på tingene – og så er det 
en fordel, hvis de også selv kan vise øvelserne: 
 

”(1):	   Jeg	   synes	  personligt	  også,	  at	  det	  er	  meget	  vigtigt,	  at	   trænerne	  er	  engagerede.	  Det	   synes	   jeg	  er	  
super	  fedt,	  når	  de	  er	  det.	  
(2):	  Ja,	  de	  skal	  bare	  have	  styr	  på,	  hvordan	  man	  gør.	  
(3):	  En	  af	  vores	  trænere	  var	  med	  til	  NM.	  
(I):	  Er	  det	  nødvendigt,	  at	  trænerne	  også	  selv	  er	  gode	  til	  gymnastik?	  
(4):	  Ja,	  de	  skal	  også	  selv	  have	  styr	  på	  det	  
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(3):	  Så	  kan	  man	  også	  komme	  med	  lidt	  mere	  budskab	  i	  det;	  at	  man	  skal	  gøre	  sådan	  og	  sådan	  …	  
(2):	  Så	  kan	  de	  også	  vise	  én,	  hvordan	  man	  skal	  gøre	  det,	  så	  man	  ikke	  står	  sådan;	  hvordan	  var	  det	  lige?	  
Jamen	  det	  kan	  jeg	  ikke	  vise	  dig,	  for	  jeg	  ved	  ikke	  …”	  
(Medlemmer,	  10-‐14	  år,	  Team	  Gym) 

 
Flere gymnaster peger dog også på, at instruktørerne skal være sjove, have højt humør, og samtidig 
skal kunne hjælpe én, hvis der er noget, man ikke kan finde ud af: 
 

”(I):	  Hvad	  er	  det	  gode	  ved	  jeres	  instruktører?	  
(1):	  Det	  gode	  ved	  mine	  instruktører	  er	  nok,	  at	  de	  kan	  de	  ting,	  de	  skal	  kunne.	  Og	  det	  er	  ikke	  sådan,	  at	  de	  
griner	  af	  en,	  når	  man	  laver	  noget,	  en	  fejl	  eller	  noget.	  Men	  hvis	  det	  er	  et	  eller	  andet	  sjovt,	  så	  ved	  man	  
hurtigt,	  at	  det	  var	  noget	  sjovt,	  for	  så	  griner	  alle	  af	  det.	  Og	  så	  griner	  man	  bare	  med.	  
(2):	  Altså	  jeg	  vil	  sige,	  at	  vores	  træner	  er	  humoristisk.	  Og	  hvis	  man	  ikke	  kan	  finde	  ud	  af	  det,	  så	  griner	  han	  
ikke	  bare	  af	  en.	  Han	  går	  hen	  for	  at	  hjælpe	  en	  –	  det	  kan	  jeg	  godt	  lide.	  Det	  synes	  jeg	  er	  vigtigt.	  
(I):	  Skal	  en	  træner	  også	  kunne	  være	  seriøs?	  
(3):	  Ja,	  meget.	  Fordi	  ellers	  får	  man	  aldrig	  lavet	  noget,	  hvis	  man	  bare	  pjatter	  hele	  tiden.	  Og	  det	  har	  han	  
også	  fortalt	  os,	  fordi	  på	  et	  tidspunkt	  pjattede	  vi	  ret	  meget.”	  
(Medlemmer,	  11-‐14	  år,	  parkour	  og	  street	  dance)	  

 
Gymnasterne forbinder altså den gode instruktør med én, der er god til at forklare nye øvelser og 
lære fra sig. I den forbindelse er det en fordel, at instruktøren selv kan lave de forskellige øvelser. 
Instruktøren skal desuden være seriøs og have styr på tingene, samtidig med at han/hun skal være 
sjov og kunne skeje ud. 
 
Den	  gode	  instruktør	  –	  et	  forældreperspektiv	  
Forældrene er meget kvalitetsbevidste, og det betyder meget for dem, at der er nogle instruktører, 
der er engagerede, og som både formår at være seriøse og har myndighed, men som samtidig formår 
at gå ned på børnenes niveau og være en del af legen. At instruktørerne skal have mange forskellige 
kompetencer, bliver klart af nedenstående uddrag fra et forældreinterview: 
 

”(I):	  Hvad	  mener	  I	  kendetegner	  en	  dygtig	  træner?	  	  
(1):	  Jeg	  tror	  egentlig	  bare,	  de	  skal	  have	  overblik.	  
(2):	  Ja,	  drage	  omsorg	  for	  dem,	  der	  er	  på	  holdet.	  Have	  ambitioner	  for	  dem,	  der	  er	  på	  holdet.	  Have	  gejst.	  
(3):	  Glæde!	  Lige	  præcis	  glæde!	  
(4):	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  vigtigt,	  at	  de	  har	  nogle	  ambitioner	  på	  gymnastens	  vegne.	  Men	  de	  skal	  også	  
kunne	  drage	  omsorg	  for	  dem	  på	  det	  niveau,	  de	  er,	  og	  på	  den	  alder,	  de	  er.	  Fordi	  der	  er	  nogle,	  der	  er	  
rigtig	  gode	  til	  at	  have	  ambitioner	  på	  deres	  vegne	  og	  på	  alt	  det	  tekniske,	  men	  som	  måske	  ikke	  lige	  
passer	  til	  den	  aldersgruppe,	  de	  har.	  Det	  er	  meget	  vigtigt,	  at	  det	  hele	  hænger	  sammen,	  synes	  jeg.	  
(3):	  Men	  det	  er	  også	  vigtigt,	  når	  man	  har	  de	  små	  hold,	  at	  man	  lige	  præcis	  kan	  være	  på	  det	  niveau,	  som	  
børnene	  er,	  og	  at	  man	  kan	  blive	  ved	  med	  at	  udvikle	  på	  det	  niveau,	  sådan	  at	  det	  er	  sjovt,	  og	  det	  giver	  
glæde.	  Vi	  kan	  jo	  ikke	  få	  folk	  til	  at	  gå	  på	  et	  konkurrencehold,	  hvis	  vi	  ikke	  ligesom	  har	  startet	  med	  en	  
grundbase.	  Og	  der	  skal	  man	  jo	  have	  fat	  i	  de	  små	  og	  blive	  ved	  med	  at	  udvikle	  dem	  i,	  at	  det	  er	  sjovt.	  Der	  
er	  fundamentet	  jo,	  at	  det	  er	  sjovt,	  og	  at	  der	  er	  en	  glæde	  ved	  at	  skulle	  være	  så	  fysisk	  aktiv.	  
(4):	  Og	  det	  er	  jo	  nogle	  gange	  en	  kunst,	  når	  de	  ikke	  er	  så	  gamle,	  f.eks.	  her	  i	  7-‐8	  års-‐alderen,	  hvor	  man	  
skal	  udvikle	  dem,	  men	  også	  samtidig	  skal	  passe	  på	  dem,	  at	  det	  ikke	  kammer	  over,	  så	  de	  bliver	  trætte	  af	  
det.	  Og	  der	  skal	  man	  saftsusende	  have	  mange	  kvaliteter	  som	  træner	  for	  at	  kunne	  magte	  det	  hele.”	  
(Forældre)	  

 
En forælder nævner desuden, at en god instruktør er en, der formår at skabe sammenhold og få 
gymnasterne til at præstere sammen, ligesom at det er vigtigt, at instruktøren rammer det niveau, 
børnene er på: 
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”Jeg	  tænker	  meget,	  at	  det	  er	  en,	  der	  kan	  få	  dem	  til	  at	  fungere	  som	  et	  hold	  sammen,	  fordi	  jeg	  har	  også	  
set	  nogen,	  der	  kan	  løfte	  nogle	  bestemte	  typer	  eller	  fokusere	  på	  nogen,	  men	  dem	  der	  kan	  få	  det	  til	  at	  
blive	  til	  en	  helhed	  og	  løfte	  hele	  holdet	  på	  en	  gang,	  det	  synes	  jeg	  er	  en	  dygtig	  træner.	  Og	  så	  er	  det	  lidt	  at	  
ramme	  niveauet.	  I	  børnegymnastik;	  at	  man	  ikke	  laver	  voksengymastik	  til	  børn,	  og	  når	  de	  bliver	  ældre,	  
at	  de	  ikke	  bliver	  ved	  med	  at	  lave	  børnegymnastik,	  fordi	  så	  falder	  deres	  motivation,	  og	  så	  flytter	  de	  sig	  
ikke.	  Og	  så	  netop	  at	  få	  det	  til	  at	  fungere	  som	  et	  hold,	  og	  ikke	  15	  forskellige.”	  
(Forælder)	  

 
Forældrene efterspørger instruktører, der er gode til at instruere på en anerkendende måde, og som 
har styr på tingene; forældrene skal mærke, at instruktørerne har overblik! Desuden vægter 
forældrene, at der er ambitioner for holdet, og at instruktøren formår at tilpasse niveauet på de 
enkelte hold efter gymnasternes kompetencer. Ligesom at dét at instruktøren formår at gøre 
træningen sjov og at den skaber glæde ligeledes er betydningsfuldt for flere forældre.  
 
Trivsel	  og	  tryghed	  –	  og	  faciliteter!	  –	  skaber	  et	  godt	  klubmiljø	  
Trivsel er vigtigt, og særligt forældrene vægter det højt, at foreningen har en trivsels-/mobbepolitik. 
Således svarer størstedelen (62,2 pct.) af forældrene i pilotforeningerne, at de ville ønske, at deres 
barns forening havde en trivsels-/mobbepolitik. Det er dog kun 29,4 pct. af de adspurgte foreninger 
i den nationale survey, der har en sådan. En trivsels-/mobbepolitik kan være væsentligt i forhold til 
at fastholde medlemmer i en forening – således har tidligere undersøgelser vist, at 13,8 pct. af børn 
og unge stopper til fritidsaktiviteter, fordi de mistrives (Grube & Østergaard, 2013). 
 
Hele 91,7 pct. af forældrene i de udvalgte pilotforeninger svarer dog, at de er tilfredse med miljøet i 
gymnastikforeningen. 
 
Når man imidlertid spørger forældrene om, hvad der kendetegner det gode klubmiljø, bliver det 
klart at der er mange faktorer på spil: 
 

”(1):	  Sammenhold!	  
(2):	   Og	   respekt.	   At	   man	   respekterer	   hinanden	   alle	   sammen,	   om	   man	   er	   konkurrencegymnast	   eller	  
almindelig	  gymnast.	  At	  der	  er	  plads	  til	  alle.	  
(3):	  Der	  bliver	  gjort	  rigtig	  meget	  hernede	  for	  klubmiljøet;	  f.eks.	  overnatninger,	  fællesspisning	  osv.	  
(1):	  Ja,	  og	  så	  er	  der	  fredagsspring,	  hvor	  du	  bare	  kan	  komme	  for	  30	  kr.	  Så	  bliver	  de	  nogenlunde	  delt	  op	  i	  
niveau;	   og	   så	   er	   der	   jo	   alt	   lige	   fra	   kolbøttegymnaster	   til	   de	   allerdygtigste.	   Det	   er	   med	   til	   at	   skabe	  
sammenhold.	   Og	   så	   kan	   de	   også	   tage	   deres	   klassekammerater	   med,	   som	   ikke	   er	   medlem	   af	  
foreningen.	  
(2):	   Og	   så	   også	   fordi	   der	   er	   nogle	   gode	   trænere	   …	   Sådan	   en	   som	   Nicolaj,	   der	   kan	   gå	   helt	   ned	   på	  
børneniveau	  og	  lege	  abekat,	  og	  så	  samtidig	  lave	  de	  vildeste	  spring.”	  
(Forældre)	  

 
Sammenhold, respekt og aktiviteter/arrangementer på tværs af holdene synes altså for disse 
forældre at være afgørende i forhold til klubmiljøet. Faciliteterne nævnes dog også af flere, både 
gymnaster, instruktører, forældre og bestyrelsesmedlemmer, som afgørende for klubmiljøet. To 
instruktører beskriver her, hvordan de nye faciliteter har skabt et bedre miljø i foreningen: 
 

”(1):	  Jamen,	  det	  giver	  sådan	  lidt	  et	  andet	  miljø	   i	   forhold	  til	  det,	  vi	  har	  haft,	  hvor	  folk	  godt	  gider	  være	  
her.	  Før	  der	  var	  SG-‐hallen	  et	  sted,	  hvor	  man	  tog	  ned	  og	  trænede,	  og	  nu	  er	  folk	  her	  hele	  tiden.	  Man	  kan	  
være	  heroppe	  [i	  klublokalet];	  folk	  sidder	  og	  laver	  lektier	  og	  …	  Der	  er	  altid	  mennesker	  heroppe,	  og	  man	  
kan	  altid	  gå	  herop	  og	  sætte	  en	  film	  på,	  og	  sidde	  og	  hygge	  med	  en	  kop	  kaffe	  …	  
(2):	  For	  eksempel	  juniordrengene,	  som	  træner	  nu	  her	  …	  Inden	  deres	  træning	  i	  dag,	  der	  sad	  der	  måske	  
10-‐20	  stykker	  heroppe	  –	  de	  sad	  bare	  og	  så	  et	  eller	  andet	  på	  skærmen	  og	  hyggede	  sig.	  Herreholdet,	  som	  
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vi	  går	  på,	  vi	  mødes	  også	  tit	  heroppe	  og	  lige	  sidder	  en	  halv	  time	  inden	  træning,	  og	  bare	  drikker	  en	  kop	  
kaffe	  eller	  et	  eller	  andet	  …	  Det	  betyder	  rigtig	  meget,	  at	  man	  gerne	  vil	  komme	  her	  og	  lave	  gymnastik.”	  
(Instruktører)	  

 
Gymnaster, instruktører, forældre og bestyrelsesmedlemmer tillægger det altså stor værdi, at der i 
forlængelse af idrætsaktiviteterne er mulighed for at hygge sig med vennerne, og faciliteter – blandt 
andet i form af klublokaler – er i den forbindelse afgørende. Og selv om tidligere undersøgelser 
peger på, at børn og unge kun i begrænset omfang lægger vægt på, at faciliteterne er moderne, synes 
faciliteterne alligevel mere afgørende inden for gymnastik; flere gymnaster, forældre og instruktører 
nævner i hvert fald, at gymnasternes progression/udvikling kan være afhængig af foreningens 
faciliteter:  
 

”(1):	  Inden	  vi	  fik	  den	  anden	  hal,	  havde	  vi	  et	  hold	  på	  50	  gymnaster,	  der	  skulle	  træne	  ovre	  i	  den	  lille	  hal.	  
De	  stod	  jo	   i	  kø	  i	  mega	  lang	  tid.	  Det	  er	   jo	   ikke	  særlig	  fedt,	  at	  man	  skal	  stå	  der	  og	  vente	  i	  10	  minutter,	  
inden	  man	  kan	  få	  et	  spring.	  Det	  betyder	  rigtig	  meget	  med	  de	  nye	  faciliteter!	  	  
(2):	  Jeg	  tror	  faktisk,	  det	  var	  der,	  vi	  i	  første	  omgang	  valgte	  gymnastikken	  fra,	  fordi	  der	  gik	  hun	  på	  et	  af	  
de	  små	  hold,	  hvor	  de	  var	  rigtig	  mange	  inde	  i	  sådan	  lillebitte	  lokale.	  Hvor	  jeg	  bare	  tænkte;	  det	  her,	  det	  
duer	  bare	  ikke!	  
(3):	  Men	   jeg	   tænker	  også	   i	   forhold	   til	  børnenes	  udvikling;	  de	  har	  bare	  nogle	  andre	  muligheder	   for	  at	  
udvikle	  sig	  nede	  i	  den	  nye	  hal.	  Og	  det	  er	  der	  ingen	  tvivl	  om;	  det	  er	  også	  noget,	  der	  motiverer	  ungerne.	  
(1):	  Men	  det	  gør	  det	  også	  for	  trænerne;	  altså	  det	  er	  hele	  vejen	  rundt,	  at	  man	  lige	  sparker	  den	  op,	  når	  
man	  får	  sådan	  nogle	  faciliteter.”	  
(Forældre)	  

 
Trods dette påpeger en instruktør her, at selv om faciliteterne kan være med til at tiltrække nogle 
gymnaster, så ligger fastholdelsen af medlemmer ikke her – men derimod i selve relationen og 
fællesskabet: 
 

”(I):	  Har	  faciliteterne	  også	  noget	  at	  sige?	  
(1):	   Jamen	   det	   har	   de	   da	   til	   en	   vis	   grænse.	   Så	   betyder	   det	   da	   noget.	  Men	   et	   er	   at	   selve	   faciliteten	  
tiltrækker,	  men	  det	  er	  relationen,	  der	  gør,	  at	  man	  fastholdes	  i	  det	  her	  –	  i	  det	  her	  fællesskab.	  Jo,	  der	  er	  
nogen,	  der	  vil	  fortsætte	  med	  at	  være	  der,	  men	  hvis	  det	  kun	  er	  selve	  stedet,	  der	  er	  tiltrækkende,	  så	  er	  
der	  nogle,	  der	  vil	  falde	  fra.	  Fordi	  så	  når	  selve	  nyhedsinteressen	  forsvinder,	  så	  forsvinder	  de	  lige	  så	  stille.	  
Der	  er	  relationen	  altafgørende!”	  
(Instruktør)	  

 
Trivsel og tryghed synes altafgørende for at fastholde gymnaster i sporten. Sammenhold, respekt og 
aktiviteter/arrangementer på tværs af holdene er afgørende i forhold til klubmiljøet. Klubmiljøet 
påvirkes desuden til en vis grad af foreningernes faciliteter, som kan være afgørende for, om der er 
mulighed for at hygge sig med vennerne forlængelse af gymnastiktræningen. Manglende 
klublokaler og gode faciliteter, der gør, at gymnasterne har mulighed for at udvikle sig, kan derfor 
medføre frafald af medlemmer. 
 
Det	  sociale	  er	  vigtigt!	  
Som beskrevet tidligere, så tiltrækkes børn og unge oftest af aktiviteter, som fremstår spændende og 
af dynamiske trænere m.v., men på sigt er det primært relationerne, der fastholder! At det sociale er 
vigtigt, er forældrene da heller ikke i tvivl om: 
	  

”	  (I):	  Hvad	  kendertegner	  en	  god	  træning?	  
(1):	  Det	  jeg	  oplever,	  når	  det	  har	  været	  en	  god	  træning,	  det	  er,	  at	  de	  kommer	  smilende	  hjem	  –	  trætte,	  
men	  smilende!	  Så	  kan	   jeg	  næsten	   ikke	   forlange	  mere.	  Når	  de	  har	  hygget	   sig,	  og	  når	  de	  har	  haft	  det	  
sjovt.	  Tit	  og	  ofte	  så	  slutter	  de	  af	  med	  en	  gang	  stikbold	  –	  for	  de	  små	  i	  hvert	  fald	  –	  den	  er	  i	  høj	  kurs!	  Selv	  
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om	  de	  har	   trænet	  det	  ene	  og	  det	  andet,	   så	   lige	   slutte	  af	  med	  noget,	  der	  måske	   ikke	  har	  noget	  med	  
gymnastik	  at	  gøre,	  men	  et	  socialt	  spil	  …	  Det	  er	  rigtig	  fedt,	  at	  man	  tager	  sig	  tiden	  til	  det	  også.”	  
(Forælder)	  

 
Det sociale er også noget, instruktørerne lægger stor vægt på både i spørgeskemaundersøgelsen og i 
de forskellige interviews. Instruktørerne vægter således følgende tre parametre højest i forbindelse 
med deres rolle som instruktør: 
 

1. At børnene får nogle gode oplevelser (85,7 pct. svarer ’i høj grad’) 
2. At skabe et godt fællesskab på holdet (72,7 pct. svarer ’i høj grad’) 
3. At børnene lærer at indgå i sociale sammenhænge (64,9 pct. svarer ’i høj grad’) 

 
Ovenstående bliver derved vægtet højere end eksempelvis ’At børnene bliver bedre til at dyrke 
gymnastik’ og ’At børnene opnår motoriske færdigheder’. Flere instruktører peger dog på, at 
børnenes udvikling hænger nøje sammen med det sociale fællesskab på holdet: 
 

”(I):	  Hvad	  prioriterer	  I	  til	  jeres	  træninger?	  
(1):	  Altså,	  jeg	  ser	  rigtig	  meget	  det	  sociale	  som	  fundament	  for	  læring,	  og	  også	  for	  det	  konkurrence-‐	  og	  
elitemiljø,	  der	  er	  hernede.	  Så	  det	  at	  få	  bygget	  et	  socialt	  fundament	  er	  i	  hvert	  fald	  rigtig	  vigtigt.	  
(2):	   Ja,	   rigtig	  meget!	  Og	   det	   gør	  man	   ved,	   at	   gøre	   ens	   gymnaster	   til	   venner,	   hvis	  man	   kan	   sige	   det	  
sådan.	  Prøve	  at	  skabe	  et	  miljø,	  der	  gør,	  at	  de	  også	  gider	  være	  sammen	  uden	  for	  træningslokalet.	  At	  de	  
gider	   gå	   herop	   og	   se	   en	   film	   eller	   et	   eller	   andet.	   Sådan	   så	   der	   er	   en	   social	   relation,	   også	   uden	   for	  
træningslokalet.	  
(I):	  Betyder	  det	  noget	  for	  dem,	  at	  de	  udvikler	  sig?	  
(1):	  Ja,	  men	  det	  er	  jo	  nemlig	  det;	  sådan	  nogle	  ting	  går	  hånd	  i	  hånd.	  Vi	  har	  virkelig	  –	  synes	  jeg	  –	  det	  har	  
vi	  virkelig	  haft	  stor	  succes	  med;	  at	  så	  længe	  det	  sociale	  fungerer,	  så	  er	  de	  virkelig	  også	  blevet	  dygtige!	  
Det	  at	  de	  i	  det	  hele	  taget	  står	  sammen,	  det	  gør,	  at	  de	  også	  bliver	  dygtige	  af	  det.	  
(2):	  Ja,	  og	  at	  de	  får	  nogle	  gode	  træninger	  ud	  af	  det,	  og	  udvikler	  sig	  på	  den	  måde.”	  
(Instruktører)	  

 
Også for gymnasterne er det sociale aspekt vigtigt. For nogle er det endda det allerbedste ved at gå 
til gymnastik! En gymnast beskriver her, hvordan fællesskabet og det sociale på holdet er 
altafgørende for, at hun går til gymnastik: 
 

”Jeg	   tror,	   det	   bedste	   ved	   gymnastik	   for	   mig,	   det	   er	   den	   personlige	   udvikling,	   man	   kan	   få	   igennem	  
fællesskabet,	  og	  det	  at	  være	  fælles	  om	  tingene.	  Nu	  går	  jeg	  på	  et	  hold,	  hvor	  de	  går	  ekstremt	  meget	  op	  i	  
det	  sociale,	  hvilket	  jeg	  også	  tror,	  er	  grunden	  til,	  at	  der	  er	  så	  mange,	  der	  lige	  præcis	  vælger	  det	  hold.	  Jeg	  
har	  udviklet	  mig	  så	  meget	  personligt	  og	  er	  blevet	  meget	  mere	  udadvendt	  af	  at	  have	  gået	  på	  det	  hold,	  
så	  jeg	  kommer	  lige	  så	  meget	  til	  gymnastik	  for	  det	  sociale,	  som	  at	  jeg	  kommer	  for	  at	  lave	  gymnastik	  og	  
røre	  mig.”	  
(Medlem,	  16	  år,	  spring/rytme)	  
	  

Det sociale er vigtigt – både for gymnaster og forældre, og flere nævner det sociale som dét, der gør 
det værd at træne. Også instruktørerne i de tre interviewede pilotforeninger vægter de sociale 
relationer højt, fordi det danner fundamentet for at gymnasterne udvikler sig. Som en instruktør 
påpeger: ”Så længe det sociale fungerer, så er de virkelig også blevet dygtige!” 
	  
Opsummering	  
Både børn og forældre efterspørger kvalitet i gymnastiktræningen. Trivsel og tryghed, dygtige 
instruktører, at man udvikler sig og lærer noget, og at der er nogle sociale relationer på holdet er alle 
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sammen faktorer, der gør, at børn og unge synes, det er sjovt og attraktivt at gå til gymnastik, og 
som gør, at de fortsætter år efter år. 
 

 
	  

 
 
 

Til	  overvejelse	  
	  

Gymnastik	  er	  socialt!	  
Det store flertal angiver, at det sociale fungerer rigtig godt på holdene – uafhængigt af 
gymnasternes alder! Ud fra de forskellige interviews er noget af forklaringen på dette, at 
instruktørerne er engagerede og erfarne, qua deres egen baggrund som enten tidligere 
eller nuværende gymnaster. Vi har tidligere nævnt, at trivsel er et vigtigt parameter for 
specielt forældre – og at trivsel og dét, at der er tydelige voksne, ofte hænger sammen. 
Spørgsmålet er imidlertid, hvordan I får fortalt denne historie til flere – og hvordan 
gymnastik i det hele taget får kommunikeret, at man har gode erfarne trænere, der kan 
gøre gymnasterne gode – såvel inden for som uden for hallen? Dygtige og erfarne trænere 
er nemlig det, som såvel forældre som gymnaster efterspørger! 

 
Børn	  holder	  op,	  når	  de	  ikke	  bliver	  bedre	  
Progression og fremgang betyder meget for både forældre og gymnaster, og en stor del af 
gymnasterne svarer sågar, at de ville stoppe til gymnastik, hvis de ikke blev bedre. Det er 
derfor vigtigt, at progressionen bliver ved, og at man overvejer, om der måske i nogle 
foreninger er en progression, der stopper på tidspunkt? Det kan nemlig få mange til at stoppe 
med at dyrke gymnastik! 
 
Er	  kvaliteten	  god	  nok?	  
Én ting er, at der er stor tilfredshed med både faciliteter, klubmiljø og instruktører i de fem 
udvalgte pilotforeninger, men hvordan ser det ud i de mindre ressourcestærke 
gymnastikforeninger? Udfordringen er måske netop at lave et kvalitetstilbud for de 
foreninger, der kæmper med manglende haltid og dårligt uddannede instruktører?  
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6.	  Når	  man	  vælger	  gymnastik	  fra	  –	  perspektiver	  på	  frafald	  
 
For mange af gymnasterne – specielt de yngste – er det utopisk at forestille sig et liv uden 
gymnastik, og hele 94,4 pct. vurderer, at de også går til gymnastik om et år. Tabel 9 giver dog en 
indikation af, hvilke faktorer, der kunne have betydning for, at udøverne vælger at stoppe med 
gymnastik: 
 
Ville	  du	  stoppe	  til	  gymnastik,	  hvis?	  (Sæt	  gerne	  flere	  krydser)	   Procent	  
Jeg	  havde	  gymnastik	  i	  skolen	   1,1	  
Nogle	  af	  mine	  venner	  stoppede	   11,8	  
Jeg	  ikke	  kunne	  komme	  til	  stævner	   11,8	  
Jeg	  ikke	  kunne	  lide	  træneren	   34,8	  
Jeg	  ikke	  bliver	  bedre	   40,5	  
Tabel	  9:	  Medlemmers	  begrundelse	  for	  at	  stoppe	  (medlemsundersøgelse) 
 
I udgangspunkt er der to ting, der kunne få udøvere til at stoppe, nemlig: 1) At man ikke bliver 
bedre og 2) At man ikke kunne lide træneren. Herudover indikerer vores interviews, at faktorer som 
lektier og skader også kan spille ind på frafaldet: 
 

”Jamen,	  for	  mig	  kunne	  det	  godt	  være	  lektierne	  eller	  en	  længerevarende	  skade	  …	  Nu	  har	  jeg	  haft	  et	  eller	  
andet	  med	  knæene,	  så	  jeg	  blev	  nødt	  til	  at	  holde	  i	  en	  måned.	  Det	  var	  sådan	  lidt	  fuck!	  For	  jeg	  ville	  bare	  
ud	  og	  springe.	  Og	  man	  falder	  jo	  bagud,	  når	  man	  ikke	  kan	  følge	  med	  i	  træningen.	  Jeg	  kan	  jo	  godt	  lide	  at	  
træne	  hele	  tiden	  –	  jeg	  træner	  jo	  fire	  gange	  om	  ugen!”	  
(Medlem	  i	  parkour,	  14	  år)	  

 
Desuden peger interviews med bestyrelsesmedlemmer og forældre på, at der er mange ting andre 
ting på spil, når vi taler frafald i gymnastik. Noget vi vil kigge nærmere på i det kommende afsnit. 
 
Manglende	  ressourcer	  og	  for	  sen	  opmærksomhed	  på	  frafald	  
At arbejde med fastholdelse kræver tid, overskud og ressourcer i en forening. Til spørgsmålet om, 
hvad den største udfordring er i forhold til systematisk at arbejde med fastholdelse, svarer landets 
gymnastikforeninger følgende: 
 
Hvad	  oplever	  du	  som	  den	  største	  udfordring	  i	  forhold	  til	  fastholdelse?	  	  
(du	  må	  sætte	  et	  kryds)	  

Procent	  

Manglende	  viden	  omkring	  fastholdelse	   8,0	  
At	  det	  drukner	  i	  hverdagens	  mange	  gøremål	   12,0	  
Vi	  oplever	  ingen	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  fastholdelse	   14,4	  
At	  vi	  mangler	  en	  konkret	  strategi	   16,8	  
At	  vi	  ikke	  har	  ressourcer	  nok	   18,4	  
Andet	   30,4	  
Tabel	  10:	  Foreningernes	  største	  udfordringer	  ift.	  fastholdelse	  af	  medlemmer	  (national	  bestyrelses-‐survey)	  
 
Manglende ressourcer synes altså at være blandt de største udfordringer for landets 
gymnastikforeninger i forhold til at arbejde med fastholdelse af medlemmer. Under kategorien 
’Andet’ fremgår en række uddybende faktorer, som primært knytter sig til faciliteter; for eksempel 
manglende haltid/lokaler og mangel på instruktører. Flere foreninger nævner dog også, at de 
mangler relevante tilbud til aldersgruppen 10 år og ældre, herunder specielt tilbud til drenge. 
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’Krydser’ man ovenstående spørgsmål med afsæt i foreningernes størrelse (antal medlemmer), 
bliver det klart, at der ikke er forskel på, hvad henholdsvis de små og store foreninger oplever som 
den største udfordring; også de små foreninger (0-500 medlemmer) angiver, at de oplever størst 
udfordringer med kategorien ’Andet’ (manglende haltid/lokaler og mangel på instruktører), samt at 
de ikke har ressourcer nok. Lidt flere af de små foreninger (0-500 medlemmer) – 62,5 pct. – angiver 
dog, at de oplever problemer med fastholdelse, sammenlignet med de større foreninger.  
 
Manglende haltid er, som en del foreninger peger på, en af de helt store udfordringer i forhold til at 
arbejde med fastholdelse, og det kan være et vanskeligt problem at løse. Det er ofte en langsigtet, 
politisk proces både at få flere faciliteter men også at få en større andel i det, der allerede er der. 
Ønsker man derfor at arbejde med fastholdelse af medlemmer i gymnastik nu, må man prøve at se 
ud over de manglende faciliteter. Derfor ligger der et potentiale i at samarbejde med andre aktører, 
for eksempel andre idrætsforeninger inden for håndbold, fodbold eller svømning – som beskrevet i 
afsnit 4 – så man ikke bliver fastlåst i, at der mangler faciliteter.  
 
Når størstedelen (70,1 pct.) af de gymnastikforeninger, der oplever problemer med fastholdelse af 
medlemmer, angiver, at de har størst problemer med at fastholde medlemmer i aldersgruppen 13-18 
år, kunne det desuden tyde på, at man for sent bliver opmærksom på frafald af medlemmer – som 
nævnt i første afsnit sker frafaldet jo allerede i 8-12 års alderen. Dette peger på, at der ligger en 
indsats i, at man som forbund gør foreningerne opmærksomme på, hvornår frafaldet i gymnastik 
rent faktisk sker, så det bliver muligt for landets foreninger, at arbejde med fastholdelse af 
gymnaster, før det er for sent! 
 
Gymnastik	  er	  en	  ’pigesport’	  –	  eller	  hvad?	  
Særligt manglende tilbud til drenge bliver fremhævet af både forældre, instruktører og 
bestyrelsesmedlemmer som en mulig forklaring på frafald af medlemmer. Det bliver flere gange 
påpeget, at der ikke er plads til de drenge, der bare gerne vil ’tonse igennem’ uden at dyrke 
disciplineret konkurrence- eller opvisningsgymnastik: 
 

”(I):	  Har	  I	  ’rene’	  drengehold?	  	  
(1):	  Ja.	  Og	  grunden	  til,	  at	  vi	  har	  det,	  det	  er	  fordi,	  der	  er	  behov	  for	  det.	  Og	  det	  er	  jo	  et	  andet	  sted,	  hvor	  
man	  måske	   kan	   sige,	   at	   vi	   er	   rummelige,	   for	   vi	   haft	   nogle,	   der	   ikke	   passede	   ind	   i	   de	   relativt	   faste	  
strukturer,	  vi	  har;	  de	  havde	  lyst	  til	  at	  tonse,	  og	  der	  har	  været	  nogle,	  der	  gerne	  vil	  ville	  tage	  sig	  af	  dem,	  
og	  så	  har	  vi	  oprettet	  et	  hold	  til	  dem.	  Det	  er	  vigtigt.	  Og	  så	  har	  vi	  en	  erfaring,	  som	  jeg	  synes	  er	  ret	  vigtig;	  
lige	  så	  snart	  man	  begynder	  i	  den	  der	  alder	  at	  slå	  pigehold	  og	  drengehold	  sammen,	  fordi	  der	  ikke	  er	  nok	  
børn	  og	  instruktører,	  så	  forsvinder	  drengene.	  Det	  er	  jeg	  ikke	  et	  sekund	  i	  tvivl	  om!	  Lige	  præcis	  i	  de	  der	  
pubertetsår,	  der	  er	  det	  utroligt	  vigtigt	  at	  have	  nogle	  drengefællesskaber	  for	  at	  fastholde	  dem.”	  
(Bestyrelsesmedlem)	  	  	  

 
For drengene kan den traditionelle gymnastik simpelthen blive for organiseret – de har brug for 
nogle løsere rammer, fordi de ofte ikke kan koncentrere sig lige så længe som pigerne i samme 
aldersgruppe: 
 

”Netop	  drengene	  har	  brug	  for	  denne	  her	  fysiske	  udfoldelse,	  gerne	  med	  noget	  tons,	  hvor	  pigerne	  også	  
udviklingsmæssigt	  bare	  er	  længere	  fremme	  end	  drengene.	  Drengene	  har	  sgu	  svært	  ved	  at	  koncentrere	  
sig	  og	  sidde	  stille,	  og	  det	  her	  med	  at	   så	  skal	  man	  gentage,	  gentage	  og	  gentage	  …	  Der	  kan	  pigerne	   i	  
langt	   større	   grad	   bevare	   koncentrationen.	   Det	   her	   med	   f.eks.	   parkour,	   hvor	   det	   er	   det	   her	   lidt	  
uorganiserede	  bevægelseskultur,	  man	  arbejder	  med,	  men	  hvor	  det	  bliver	  organiseret	   i	   forening.	  Man	  
springer	  jo	  stadig	  rundt	  og	  hopper	  over	  biler,	  men	  man	  organiserer	  det	  jo	  på	  en	  måde.	  	  
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Det	  tænker	  man	  ikke	  over	  som	  9-‐årig,	  og	  bare	  synes,	  det	  er	  sjovt	  at	  klatre	  over	  et	  hus	  og	  bare	  gerne	  vil	  
lege	  soldat	  og	  ninja.”	  
(Instruktør)	  

 
Forældrene efterspørger ligeledes hold til drengene, hvor det er muligt at få lov til at være vild, og 
hvor deres børn kan få lov til at slå sig løs – hold, der ikke findes i deres forening: 
 

(1):	  Ja,	  jeg	  valgte	  jo	  at	  trække	  min	  dreng	  herindefra	  og	  ud	  lokalt,	  hvor	  vi	  bor.	  Han	  kommer	  så	  tilbage	  på	  
dét	  drengehold,	  der	  kommer	  efter	  påske.	  Han	  vil	  så	  gerne!	  Han	  har	  gået	  på	  et	  hold	  fra	  0	  til	  6.	  Klasse.	  
Han	  er	  den	  yngste	  dreng	  –	  så	  er	  det	  altså	  fordi,	  man	  vil	  gymnastikken!	  De	  har	  lige	  fået	  deres	  opvisnings	  
T-‐shirt,	  som	  pigerne	  har	  besluttet	  er	  lyserød!	  Det	  er	  en	  af	  de	  helt	  store	  mangler;	  det	  er	  svært	  at	  være	  
drengegymnast!	  Altså	  rene	  hold,	  hvor	  man	  ikke	  skal	  klappe-‐kage	  og	  synge	  sanglege,	  men	  hvor	  man	  må	  
tumle,	  svede	  og	  slå	  sig.	  
(2):	  Ja,	  Tarzan-‐agtige!	  Ja,	  hvor	  det	  også	  er	  OK	  at	  lave	  karate	  i	  køen.	  Det	  findes	  ikke	  nu	  …	  
(3):	  Ja,	  nogle	  fysisk	  aktive	  hold.	  Med	  mænd	  på	  …	  Der	  er	  selvfølgelig	  mix-‐hold,	  men	  der	  mangler	  de	  der	  
rene	  drengehold.	  
(2):	  Ja,	  jeg	  kunne	  virkelig	  godt	  bruge	  sådan	  et	  8-‐10	  års	  drengehold,	  hvor	  den	  bare	  fik	  fuld	  knald!	  Max	  
gas!	  
(Forældre)	  

	  
En mulig årsag til frafald synes altså at være manglende aktiviteter til drengene, og mangel på hold, 
der udelukkende består af drenge (ikke mix-hold!). Drengene har ofte behov for mere fysiske 
udfordringer, mens pigerne har lettere ved tekniktræning, hvor man øver det samme spring igen og 
igen. Drengene har generelt sværere ved at koncentrere sig end pigerne, og derfor er der brug for 
hold, hvor det er OK at være vild. Flere forældre peger på, at deres drenge er stoppet til gymnastik, 
fordi der ikke var ’rene’ drengehold. Man bør således prioritere tilbud til drengene, da man ellers 
risikerer helt at miste denne gruppe. 
 
Det	  kan	  godt	  blive	  for	  seriøst!	  
Hos de gymnaster, der er skiftet fra konkurrencegymnastik til breddegymnastik er det hverken 
træningsmængden eller selve aktiviteten de klager over, men nærmere at det blev for seriøst, og at 
seriøsiteten og konkurrenceelementet overskyggede det sociale sammenhold på holdet: 
 

”Altså	  det	  var	  faktisk	  grunden	  til,	  at	  jeg	  stoppede	  på	  konkurrence	  og	  gik	  over	  på	  det	  her.	  Fordi	  på	  det	  
tidspunkt	  var	  det	  rigtig,	  rigtig	  seriøst;	  man	  blev	  optaget	  med	  videobånd	  og	  man	  skulle	  til	  audition	  for	  
at	  blive	  optaget	  på	  holdet	  –	  det	  var	  noget	  helt	  andet!	  Det	  blev	  bare	  for	  seriøst	  med	  konkurrencer.	  Der	  
var	  slet	  ikke	  tid	  til	  at	  have	  det	  sjovt,	  hverken	  udenfor	  eller	  på	  holdet.	  Og	  så	  er	  det	  noget	  helt	  andet,	  at	  
komme	  over	  på	  det	  hold	   jeg	  går	  på	  nu,	   for	  det	  var	  nogle	  andre	   ting,	  de	   lagde	  vægt	  på,	  og	   samtidig	  
kunne	  man	  blive	  rigtig	  dygtig.”	  
(Medlem	  på	  Spring/rytme,	  16	  år)	  

 
Ligeledes nævner denne pige, at der var et alt for stort pres på gymnasterne i forbindelse med 
konkurrencerne: 
 

”Det	  var	  fordi,	  de	  pressede	  os	  for	  meget.	  Jeg	  var	  9	  år	  den	  gang,	  og	  i	  forholde	  til	  min	  alder,	  så	  synes	  jeg,	  
de	  pressede	  mig	  for	  meget,	  så	  hvis	  jeg	  f.eks.	  ikke	  var	  tryg	  ved	  et	  spring,	  så	  blev	  de	  ved	  med	  at	  presse	  
mig,	  indtil	  jeg	  gjorde	  det.	  Og	  nogle	  gange	  resulterede	  det	  i,	  at	  jeg	  kom	  til	  skade.	  Det	  var	  selvfølgelig	  lidt	  
fedt	  at	  gå	  til	  de	  der	  konkurrencer,	  og	  også	  se	  de	  andre	  hold,	  hvor	  gode	  de	  var.	  Men	  jeg	  vil	  stadig	  ikke	  
gå	  til	  det	  den	  dag	  i	  dag,	  fordi	  jeg	  ved,	  hvor	  meget	  pres	  der	  vil	  komme	  på.	  Jeg	  synes	  de	  andre	  på	  holdet	  
var	  meget	   seriøse;	   de	   gik	  meget	   op	   i	   det	   der	  med	   konkurrencerne.	   Der	   var	   også	   nogle	   af	   de	   andre	  
mødre,	  der	  pressede	  deres	  døtre	  til	  at	  tro,	  at	  de	  var	  de	  bedste.	  	  
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Og	  når	  de	  så	  ikke	  vandt,	  så	  blev	  de	  rigtig	  kede	  af	  det.”	  
(Medlem,	  14	  år)	  

	  
Det er derfor afgørende, at foreningerne har alternative hold til de gymnaster, der synes at 
konkurrencegymnastikken er for seriøs. Findes der ikke breddehold, hvor alle kan være med uanset 
niveau, betyder det, at gymnasterne kun går en vej; nemlig ud af foreningen! 
	  
Breddeaktiviteter	  og	  arrangementer	  på	  tværs	  af	  hold	  og	  alder	  skaber	  fastholdelse	  
Flere af pilotforeningerne – som alle er store foreninger, der oplever succes med fastholdelse af 
medlemmer – peger på, at deres succes i høj grad skyldes det fællesskab og det klubmiljø, de har 
fået skabt i foreningen. Et sammenhold, der ifølge dem gerne skal gå på tværs af alder og hold. En 
forening har haft stor succes med at skabe et rytme/mix hold, der består af tre aldersinddelte hold og 
spænder over gymnaster fra 8-30 år, som laver opvisninger sammen som et stort hold. Ligeledes 
nævner en forening succes med et tiltag kaldet ’Ungeholdet’, som er et hold, der går på tværs af 
foreningen, idet man skal gå på et andet af foreningens hold for at gå på Ungeholdet. Derved har 
holdet medlemmer fra konkurrenceafdelingen, rytme/mix (breddeafdeling), og sågar fra foreningens 
svømmeafdeling. Derudover nævner samme forening stor succes med deres Ungenetværk, hvor 
foreningens unge tager på ture, laver hyggeaftener og laver forskellige aktiviteter uden for 
’gymnastikmåtten’ – ligeledes for at foreningens unge lærer hinanden at kende og derved opnår 
sammenhold på tværs af de forskellige hold. Nogle forældre beskriver det således: 
 

”(1):	  Derudover	  har	  man	  også	  skabt	  det,	  der	  hedder	  ungenetværket,	  hvor	  man	  prøver	  at	  få	  svømmere	  
og	  gymnaster	  med	  fra	  foreningen	  til	  nogle	  arrangementer,	  hvor	  de	  f.eks.	  er	  ude	  og	  rappelle	  og	  ude	  at	  
skyde	  eller	  sådan	  …	  Og	  det	  er	  også	  igen	  for	  at	  gøre	  foreningen	  til	  en	  enhed,	  og	  man	  kan	  udveksle	  ideer	  
og	  præsentere	  forskellige	  hold	  for	  hinanden.	  
(2):	   Det	   er	   da	   også	   en	   form	   for	   fastholdelse	   et	   eller	   andet	   sted.	   Når	   de	   begynder	   som	   små	   og	   har	  
venskaber	  på	  tværs.	  Jo	  mere	  de	  vokser	  til;	  de	  gror	  jo	  sådan	  lidt	  fast.	  Og	  det	  er	  ikke	  negativt	  ment.	  Men	  
når	  man	  sådan	  lidt	  har	  omgangskredsen,	  så	  bliver	  man	  også	  ved	  med	  at	  gerne	  ville	  komme	  tilbage.”	  	  
(Forældre)	  

 
Både forældre, gymnaster og bestyrelsesmedlemmer peger på, at disse initiativer på tværs af 
foreningens forskellige hold er med til at skabe relationer på tværs af niveau og alder – noget der 
gør, at gymnasterne fastholdes! 
 
Forældrene	  skal	  være	  med	  i	  det!	  
I frafaldsundersøgelser peges der ret entydigt på at forældre har en vigtig funktion i forhold til at 
fastholde deres børn i idræt. Således er det også vigtigt, at forældrene forstår konceptet og bakker 
op om idrætten overfor deres børn. Selv om en stor del af forældrene angiver, at de kun har et 
mindre kendskab til både gymnastikken og til foreningslivet generelt, er der stadig stor velvilje 
blandt forældre til at deltage i frivilligt arbejde i deres børns forening: 
 
Har	  du	  lyst	  til	  at	  deltage	  i	  frivilligt	  arbejde	  i	  dit	  barns	  forening?	   Procent	  
Ja	   44,9	  
Nej	   35,1	  
Jeg	  arbejder	  allerede	  frivilligt	  i	  foreningen	   20,1	  
Tabel	  11:	  Hvorvidt	  forældrene	  har	  lyst	  til	  at	  arbejde	  frivilligt	  (forældre-‐survey)	  
 
Næsten halvdelen af de adspurgte forældre angiver altså, at de har lyst til at arbejde frivilligt i deres 
barns forening. Af de forældre, der ikke allerede arbejder frivilligt i foreningen, angiver hele 59,6 
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pct., at de aldrig er blevet spurgt, om de vil arbejde i deres barns forening. Der synes altså at være et 
stort potentiale for at rekruttere frivillige forældre. 
 
To fædre, hvoraf den ene også sidder som bestyrelsesmedlem (1), beskriver vigtigheden af 
forældres engagement i deres børns idræt således: 
	  

”(1)	   Jeg	   tror	  måske,	  at	  man	  også	   skal	  have	   forældrene	   ind	  over.	   For	  der	   vil	   være	  gange,	  hvor	  det	  er	  
mindre	  sjovt	  end	  andre	  gange	  …	  Og	  der	  tror	  jeg,	  at	  det	  er	  blevet	  sådan	  i	  samfundet	  i	  dag,	  at	  så	  prøver	  
man	  lige	  det,	  og	  så	  prøver	  man	  lige	  det	  …	  Det	  er	  mere	  et	  udtryk	  for,	  hvordan	  det	  lige	  er	  i	  samfundet;	  så	  
er	  man	  ikke	  vedholdende	  nok,	  og	  der	  kunne	  det	  være	  fint	  nok	  at	  have	  en	  tættere	  kontakt	  til	  forældrene.	  
(2):	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  du	  har	  ret	  i.	  Det	  er	  ligeså	  meget	  forældrenes	  initiativ;	  hvis	  de	  bakker	  op	  omkring	  det,	  
så	  tror	  jeg	  også	  det	  hjælper.	  Og	  når	  jeg	  tænker	  bakker	  op,	  så	  er	  det,	  at	  man	  viser	  noget	  engagement;	  
at	  man	  hjælper	  til,	  når	  det	  er,	  og	  at	  man	  er	  der	  til	  børnenes	  træning	  –	  bare	  en	  gang	   imellem.	  Der	  er	  
mange,	  der	  bare	  bliver	  sat	  af	  ude	  foran;	  vi	  ses	  om	  2	  timer,	  så	  kommer	   jeg	  og	  henter	  dig!	  Vi	  er	  nogle	  
enkelte	   forældre,	   der	   næsten	   sidder	   her	   troligt	   hver	   gang	   og	   følger	   træningerne	   –	   eller	   går	   ned	   og	  
træner	  selv,	  men	  bare	  det	  at	  børene	  ved,	  at	  vi	  er	  her	  tit	  og	  ofte	  …	  Det	  kan	  jeg	  da	  mærke	  på	  mine	  børn,	  
at	  det	  synes	  de	  da	  er	  fedt.	  
(1):	  Det	  kunne	  for	  øvrigt	  være	  –	  det	  har	  jeg	  slet	  ikke	  tænkt	  over	  –	  vi	  vil	   jo	  gerne	  tilbyde	  aktiviteter	  på	  
tværs	  af	  familien!	  Og	  jeg	  har	  aldrig	  tænkt	  over,	  at	  det	  kan	  være	  med	  til	  at	  fastholde	  børnene!	  Sådan	  
har	  jeg	  aldrig	  set	  på	  det.	  Men	  det	  tror	  jeg	  faktisk,	  at	  det	  kan,	  fordi	  så	  er	  det	  hele	  familiens	  oplevelse.”	  
(Forældre)	  

 
Ud fra den kvantitative forældreundersøgelse fremgår det dog, at under 1/3 af forældrene er til stede 
i hallen, mens deres yngste barn træner. Næsten halvdelen af dem (49,5 pct.) kører hjem, mens 
deres barn træner, mens resten angiver, at deres barn selv kører til træning. En stor del af forældrene 
synes altså ikke at være en del af deres børns gymnastik-projekt, men ’sætter blot deres børn af’ 
uden for hallen. Der synes altså at være et potentiale i at engagere forældrene mere i gymnastik-
projektet. De forældre, der ikke ser deres yngste barns træning, angiver primært at det skyldes: 1) At 
de ikke ønsker at blande mig i den interaktion, der foregår mellem træner og barn og 2) Andet – 
herunder; mindre søskende, der skal tages hensyn til, at de selv træner i mellemtiden, at børnene 
ikke ønsker, forældrene er til stede, eller at de synes træningen er for lang til at observere. Dette 
peger på, at der er potentiale for at tilbyde aktiviteter på tværs på tværs af familien, ligesom 
ovenstående bestyrelsesmedlem også peger på.  
 
Spørger man derimod gymnasterne selv, svarer størstedelen (74,1 pct.), at de ikke ønsker, at deres 
forældre er med til træning, hvilket vidner om, at der måske er et behov for alternativer, som 
muliggør, at forældrene både kan være med i hallen, men uden at de observerer deres børns træning. 
Der kan være et potentiale i at tilbyde aktiviteter på tværs af familien, som muliggør at forældrene 
kan træne, mens børnene er til gymnastiktræning, f.eks. løbehold for forældre, så der ikke opstår 
problemer med manglende haltid. På den måde kan forældrene deltage i børnenes gymnastikprojekt 
ved selv være en del af foreningen, men uden at det ’generer’ de børn, der ikke ønsker, at deres 
forældre er til stede under træningen. 
 
Det	  er	  vanskeligt	  for	  foreningerne	  at	  få	  forældrene	  med	  –	  særligt	  i	  de	  små	  foreninger!	  
Det kan dog være vanskeligt for foreningerne at få forældrene med i gymnastik-projektet. Over 
halvdelen af foreningerne i den nationale survey angiver dog, at de enten oplever, at det er en 
udfordring at rekruttere forældre til frivilligt arbejde, eller at de ikke har overskud til at arbejde med 
rekruttering af forældre. Nedenstående tabel viser mere konkret, hvilke udfordringer i forhold til 
rekruttering af forældre, foreningerne oplever:  
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Hvilke	  udfordringer	  oplever	  I	  i	  forhold	  til	  rekruttering	  af	  forældre?	  	  
(Sæt	  gerne	  flere	  krydser)	  

Procent	  

At	  finde	  relevante	  opgaver	   20,0	  
Vi	  oplever	  ingen	  udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  rekruttering	  af	  forældre	   15,9	  
At	  det	  er	  vanskeligt	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  dem	   20,7	  
At	  de	  angiver	  ikke	  at	  have	  tid	   43,5	  
Tabel	  12:	  Bestyrelsernes	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  rekruttering	  af	  forældre	  (national	  bestyrelses-‐survey)	  
 
Den største udfordring i forhold til rekruttering af forældre er altså, ifølge bestyrelsesformændene, 
at forældrene angiver ikke at have tid. 
  
’Krydser’ man ovenstående spørgsmål med afsæt i foreningernes størrelse (antal medlemmer), 
bliver det klart, at dét at forældrene ’angiver ikke at have tid’ og ’at det er vanskeligt at komme i 
kontakt med dem’ særligt gør sig gældende i de små foreninger (0-500 medlemmer). Det kunne 
altså tyde på, at der særligt i de mindre foreninger er potentiale for at arbejde med strategier for 
fastholdelse af forældre. 
 
Gymnastik	  =	  børneidræt,	  højskole	  og	  stramme	  trikot?	  
Gymnastik er ofte forbundet med en børne-/begynderidræt, noget der foregår på en højskole, eller 
som noget der foregår med høj disciplin og i stramme trikot. Dette billede lever dog ikke op til det 
reelle billede af nutidens gymnastik. Gymnastikken har derfor brug for et imageskifte ifølge flere af 
de interviewede bestyrelsesmedlemmer: 
 

”Gymnastik	  har	   jo	  et	  renommé	  af	  at	  være	  sådan	  en	  børne-‐ting,	  og	  der	  er	  måske	  også	  noget	  for	   især	  
folk	   udefra,	   der	   ikke	   tager	   gymnastik	   alvorligt,	   indtil	   de	   ser,	   at	   vi	   faktisk	   arbejder	   seriøst	  med	   vores	  
idræt.	   Så	  der	  er	  et	  eller	  andet	  kommunikationsproblem.	  Det	  er	  måske	   ikke	   så	  prestige-‐agtigt	  at	   lave	  
gymnastik	   som	   at	   spille	   fodbold.	   Altså	   et	   imageproblem!	   Sådan	   som	   vi	   arbejder,	   så	   oplever	   vi,	   at	  
efterhånden	  som	  folk	  kommer	  tættere	  på,	  så	  finder	  de	  ud	  af,	  hvordan	  vi	  gør	  det	  og	  får	  mere	  respekt	  for	  
det,	  vi	  gør.	  Og	  jeg	  kan	  godt	  forstå	  nogle	  gange,	  når	  man	  kommer	  ud	  og	  ser	  noget	  af	  det,	  der	  foregår	  i	  
nogle	  foreninger,	  så	  er	  det	  svært	  at	  tage	  alvorligt.	  Jeg	  tror,	  der	  er	  et	  imageproblem	  til	  at	  fastholde	  især	  
drenge	   i	  gymnastik.	  Fordi	  gymnastikken	  hænger	  sammen	  med	  højskole,	  drenge	   i	   trikot	  og	  det	  er	   lidt	  
støvet	  …	  Der	  ligger	  nogle	  ting	  omkring	  hele	  det	  der	  trikot.	  Jeg	  synes	  jo	  ligeså	  godt	  drengene	  kunne	  lave	  
gymnastik	  i	  fodboldshorts	  og	  t-‐shirts.	  Det	  er	  en	  ting	  …	  Men	  der	  er	  jo	  regler	  fra	  forbundet	  om,	  at	  man	  
skal	  have	   stramtsiddende	   trikot	  på,	  når	  man	  går	   til	   konkurrencegymnastik	  –	  også	   selv	  om	  man	   som	  
dreng	  ikke	  gider	  have	  sådan	  noget	  på.”	  
(Bestyrelsesmedlem)	  

 
Flere bestyrelsesmedlemmer peger på, at dette noget ’støvede’ image kan ændres ved at tænke i 
alternativer til den traditionelle gymnastik, for eksempel ved at gøre gymnastikken mere ’street’ 
gennem inddragelse af parkour, hip hop og lignende. Dette bekræftes ligeledes af flere forældre, der 
oplever at deres børn – særligt drengene – har en interesse for de nye alternativer til den 
traditionelle gymnastik: 

 
”(1):	  Og	  for	  parkours	  vedkommende,	  der	  tænker	  jeg,	  at	  de	  her	  drenge	  synes,	  det	  er	  rigtig	  fedt	  det	  her;	  
det	  er	  jo	  ligesom	  at	  klatre	  i	  træer,	  der	  kan	  de	  jo	  virkelig	  få	  lov	  at	  udfolde	  sig	  og	  springe	  rundt.	  Og	  jeg	  
tænker	  da	  også,	  at	  når	  man	  sådan	  kigger	  på	  dem,	  at	  de	  bliver	  sådan	  lidt	  stærke	  at	  se	  på.	  De	  tager	  jo	  
armbøjninger	  og	  mavebøjninger	  –	  sådan	  rigtig	  drenge!	  
(2):	  Det	  kan	  jeg	  også	  kun	  støtte	  op	  om;	  min	  Simon	  er	  jo	  også	  gammel	  parkour	  dreng,	  den	  fysik	  de	  får	  
via	  parkour;	  det	  kræver	  meget	  at	  gå	  til	  parkour.	  Og	  så	  er	  det	  gode	  ved	  parkour	  også,	  at	  det	  rammer	  en	  
anden	  målgruppe.	  Fordi	  parkour	  er	  lidt	  anderledes	  end	  gymnastikken.	  
(3):	  Det	  er	  sådan	  lidt	  mindre	  feminint,	  hvis	  man	  kan	  sige	  det	  sådan	  …	  
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(2):	   Ja,	   det	   er	   mere	   de	   børn,	   som	   kan	   lide	   at	   lege	   på	   gaden,	   som	   ikke	   nødvendigvis	   kommer	   i	  
idrætsforeninger.	  Der	  er	  parkour	  et	  supergodt	  supplement.	  Det	  er	  street!”	  

  
Det at nogle forældre opfatter gymnastik som en børne-/begynderidræt kan have betydning for 
fastholdelse af medlemmer. Er det forældrenes opfattelse, at det er okay at deres børn stopper til 
gymnastik, når de har opnået de grundlæggende motoriske færdigheder, så er der en stor chance for, 
at deres børn rent faktisk også stopper! Man bør således gøre det klart, at gymnastik fortsat har 
masser at byde på, selv efter at man har opnået de grundmotoriske færdigheder! 
 
Fastholdelse	  kræver	  organisationsændringer	  –	  både	  i	  DGF	  og	  i	  foreningerne!	  
Skal man arbejde med fastholdelse af medlemmer, kræver det en indsats både fra foreningerne og 
fra Danmarks Gymnastik Forbund. Flere bestyrelsesmedlemmer mener, at det vil kræve at hele 
mindsettet i DGF ændres: 
 

”Jeg	  tror	  jo,	  at	  man	  i	  hele	  sin	  organisationsform	  skal	  ønske	  det.	  Og	  så	  skal	  man	  etablere	  sig	  i	  forhold	  til	  
at	   gøre	   det.	   Jeg	   tænker	   jo	   på,	   at	  man	   laver	   nogle	   strukturer	   i	   forbundet,	   der	   gør,	   at	  man	   slet	   ikke	  
arbejder	  frem	  imod	  det	  her.	  I	  det	  udvalg,	  som	  jeg	  kender	  mest	  til	  (team	  gym	  udvalget),	  der	  laver	  man	  
jo	   lige	  præcis	  det	  modsatte;	  man	  skærer	  simpelthen	  kagen	  snævre	  og	  snævre,	  og	  derfor	  kommer	  det	  
slet	  ikke	  bag	  på	  mig,	  at	  man	  så	  efterfølgende	  konstaterer	  et	  fald	  af	  antallet	  af	  gymnaster.	  Så	  jeg	  tror	  
det	  er	  helt	  fundamentalt	  –	  det	  er	  hele	  mindsettet,	  der	  skal	  laves	  om,	  hvis	  man	  ønsker	  at	  være	  flere!	  Og	  
hvis	  man	  spørger	  helt	  ind,	  om	  man	  så	  ønsker	  at	  være	  flere,	  hvis	  det	  er	  på	  bekostning	  af	  toppen	  –	  og	  det	  
kan	   det	   nemlig	   godt	   være;	   altså	   hvor	   kanaliserer	   man	   både	   ressourcerne,	   hvor	   kanaliserer	   man	  
arbejdet,	  hvordan	  organiserer	  man	  sig	  –	  så	  er	  jeg	  ikke	  sikker	  på	  man	  ønsker	  det!	  Så	  på	  den	  måde,	  der	  
tænker	  jeg	  på,	  at	  det	  i	  stort	  omfang	  er	  et	  organisationsproblem.	  Men	  det	  er	  man	  ikke	  klar	  til	  at	  tage	  
konsekvensen	  af.	  Men	  man	  vil	  gerne	  lave	  de	  her	  undersøgelser,	  så	  det	  ser	  godt	  ud.”	  
(Bestyrelsesmedlem)	  

 
Et bestyrelsesmedlem fra en anden forening, med mange års erfaring i gymnastikken, nævner 
ligeledes, hvordan han mener eliten bliver forfordelt af DGF frem for bredden, og hvordan han føler 
at breddegymnastik bliver oveladt til foreningerne selv eller til DGI: 
 

”Og	  så	  var	  det	  diverse	  udvalg,	  der	   skulle	   stå	   for	  breddeaktiviteter,	  og	  altså	  hallo!	  Det	  er	  de	  slet	   ikke	  
gearet	  til!	  De	  gør	  det	  ikke	  –	  og	  de	  kan	  ikke!	  Det	  har	  virket	  enormt	  halvhjertet	  al	  den	  tid,	  jeg	  kan	  huske.	  
Og	  så	  er	  det	  lige	  meget,	  om	  man	  har	  kaldt	  det,	  det	  ene	  eller	  det	  andet;	  Breddeområdet	  …?	  Jeg	  kan	  ikke	  
en	   gang	   huske	   det	   …	   Det	   er	   blevet	   kaldt	   alt	   muligt	   gennem	   årene	   …	   Og	   så	   har	   man	   lavet	   lidt	   fra	  
centralt	   hold,	  men	  det	   har	   altså	   ikke	   virket	   særlig	   helhjertet	  …	  Og	  det	   kan	  man	   jo	   se;	   hvordan	  man	  
bruger	  pengene.	   Ikke	  fordi	   jeg	  har	  accepteret	  det	  –	  med	  årene	  så	  er	   jeg	  kun	  gået	  den	  anden	  vej.	  Det	  
der	  kæmpestore	  område	  (bredden);	  man	  overlader	  det	  mere	  eller	  mindre	  til	  foreningerne	  og	  DGI.”	  
(Bestyrelsesmedlem)	  

  
Også instruktørerne er bevidste om, at fastholdelse af medlemmer kræver, at man som forening kan 
være nytænkende og tør gøre op med den traditionelle gymnastik: 
 

”Man	  skal	  i	  hvert	  fald	  turde	  –	  om	  nogen	  har	  gymnastik	  jo	  rødder	  tilbage	  fra	  jeg	  ved	  ikke	  hvornår	  –	  og	  
der	  er	  jo	  sket	  meget	  inden	  for	  den	  verden,	  men	  der	  er	  også	  rigtig	  mange	  traditionelle	  foreninger,	  som	  
holder	  fast	  i	  den	  gamle	  gymnastiktradition	  med	  små	  udsving.	  Der	  skal	  man	  turde	  i	  langt	  større	  grad	  at	  
være	   nytænkende	   og	   kreativ.	   Vi	   lever	   ikke	   i	   1872	   –	   man	   er	   nødt	   til	   at	   nytænke.	   De	   har	   jo	   tusind	  
valgmuligheder!	  Og	  man	   er	   hele	   tiden	   nødt	   til	   at	   være	  med,	   og	   tænke	   kreativt,	   og	   kalde	   gymnastik	  
noget	  andet	  end	  det	  er.	  Jeg	  er	  ret	  sikker	  på	  det	  kræver	  en	  holdningsændring	  i	  nogle	  foreninger.”	  
(Instruktør)	  
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Der eksisterer desuden et ønske fra foreningernes side om, at DGF formidler de gode historier 
videre, for eksempel i form af anbefalinger eller et inspirationskatalog over tiltag i forskellige 
foreninger i forbindelse med organisationsændringer og fastholdelse, der er lykkedes godt. I 
forlængelse heraf nævner et bestyrelsesmedlem, at man i DGF kunne hjælpe foreningerne med at 
uddanne bestyrelser til at have fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer, eksempelvis 
gennem særlige bestyrelseskurser. En forening nævner derudover, at det ville være en stor hjælp, 
hvis DGF eksempelvis kunne stille en instruktør til rådighed i forbindelse med oprettelse af nye 
tiltag i foreningen; sådan at hvis man som forening eksempelvis skulle oprette trampolin for første 
gang, så kunne DGF stille en trampolininstruktør til rådighed en sæson, som kan medvirke til at 
rekruttere nye instruktører på området. Derved bliver det som forening lettere at få en ny aktivitet 
op at stå, selv om man i første omgang ikke har nogen instruktør til aktiviteten. 
	  

Opsummering	  
Det bliver klart i ovenstående afsnit, at der er mange faktorer på spil, når børn og unge vælger 
gymnastik fra. Mange gymnastikforeninger klager over manglende ressourcer, ligesom at for sen 
opmærksomhed på frafald kan være en af forklaringerne på, at børn og unge i 8-12-års alderen 
stopper til gymnastik. Fastholdelse kræver, at foreningerne har fokus på emnet, og at der arbejdes 
strategisk med at fastholde den målgruppe, hvor frafaldet begynder. Foreningerne peger på, at 
manglende haltid er en af de helt store udfordringer i forhold til at arbejde med fastholdelse, men 
det er vigtigt, at man som forening og som forbund ikke blot bruger det som en undskyldning for 
ikke at gøre noget ved fastholdelsesproblemet. Der synes at være et potentiale i at samarbejde med 
andre, eksempelvis andre idrætsforeninger. Disse samarbejder kan desuden tænkes at føre nye og 
anderledes alternativer til den traditionelle gymnastik – som netop er det, både medlemmer og 
instruktører efterspørger. Ligeledes synes manglende aktiviteter til drengene og manglen på ’rene’ 
drengehold, at forårsage et frafald blandt de yngste drenge, fordi der ikke findes hold, hvor det er 
muligt at være ’vild’ og fysisk. Konkurrencegymnastik bliver for en stor målgruppe for seriøst, og 
flere efterspørger flere breddeaktiviteter og arrangementer på tværs af hold og alder. Er det ikke 
muligt at dyrke gymnastik ’for sjov’, skaber det et frafald. Dette kræver dog, at man både som 
forening og i DGF prioriterer bredden, og at man tør ’udfordre’ den traditionelle gymnastik. Det er 
desuden vigtigt, at forældrene i højere grad deltager i deres børns gymnastik-projekt, hvilket kan 
være vanskeligt særligt i de mindre foreninger. I forlængelse heraf ligger der en udfordring i at gøre 
det klart, at gymnastik fortsat har masser at byde på, selv efter at man har opnået de grundmotoriske 
færdigheder, så børn og unge ikke stopper til gymnastik, fordi de har opnået det de skulle efter et 
par år i en gymnastikforening! 
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Til	  overvejelse	  
	  
Interviewene tegner et billede af, at der er mange faktorer på spil i forhold til at fastholde 
flere gymnaster i landets foreninger – flere faktorer er dog forhold, som foreninger og 
forbund kan være med til at påvirke: 

 
• Drenge har det svært i gymnastik; de er ofte ikke lige så motorisk udviklede som de 

jævnaldrende piger, de vil gerne ’tonse’ igennem og slå sig løs – de nuværende mix-
hold duer derfor ikke til disse drenge! Flere foreninger er begyndt at have rene dren-
gehold, men hvordan kan man som forening og forbund bedre få formidlet det bud-
skab, at gymnastik også er for drenge? 
 

• Det er væsentligt at man i højere grad får forældrene med ind over det projekt, det er 
at gå til gymnastik. Det er vigtigt for børnene, at de kan mærke, at deres forældre 
støtter op om aktiviteten. Kun 1/3 af forældrene er til stede i hallen, mens deres børn 
træner, hvilket flere ellers tilkendegiver er vigtigt i forhold til børnenes engagement 
i idrætten. Det kan dog være vanskeligt for travle familier med flere børn, at være til 
stede, mens deres børn træner, og det derfor nødvendigt, at man som forening over-
vejer, hvordan man kan tilbyde aktiviteter på tværs på tværs af familien? 

 
• Hvordan kan man skabe flere alternativer til traditionel gymnastik, og hvordan gør 

man opmærksom på, at de findes? Gymnastik har generelt et lidt støvet image, der 
forbindes med højskole og stramme trikot, selv om flere foreninger er begyndt at 
udbyde nye og anderleders alternativer til den traditionelle gymnastik. Spørgsmålet 
er imidlertid, om man i foreningerne og i DGF er gode nok til at forklare, hvad 
gymnastik handler om? Kan DGF lave en basisfolder, der i grove træk fortæller 
hvad det netop er gymnastikken kan af motoriske færdigheder, sociale værdier osv., 
som foreningerne kan videreformidle til medlemmer og forældre, der er nye i gym-
nastik? 

 
• Det kræver tid, ressourcer og ikke mindst økonomi at arbejde med fastholdelse. Er 

man som forening og ikke mindst som forbund klar til at arbejde med fastholdelse af 
breddemedlemmer – også hvis det er på bekostning af eliten? 

 
Det er naturligvis naivt at tro på, at man kan fastholde ”alle”, men der er næppe nogen 
tvivl om, at det er muligt at fastholde flere, hvis såvel klubber som forbund er indstillet på 
at arbejde målrettet med problematikken gennem noget tid. Spørgsmålet er, om man er 
klar til dette lange seje træk!  
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7.	  Tre	  perspektiver	  på	  fastholdelse	  af	  børn	  og	  unge	  i	  gymnastik	  
	  
Vi har løbende i rapporten peget på en række forhold, som såvel de lokale foreninger og DGF bør 
overveje i forhold til rekruttering, udvikling af gode gymnastikmiljøer, frafald m.v. Afslutningsvis 
vil vi gerne pege på tre helt centrale udfordringer, som man i gymnastik-Danmark bør overveje, 
hvis man fremadrettet ønsker at fastholde unge gymnaster et attraktivt idrætsmiljø: 
 
Én	  samlet	  strategi	  for	  hele	  gymnastik-‐Danmark	  er	  ikke	  nok!	  
Generelt er der rigtig mange, der godt kan lide at dyrke gymnastisk, så når der alligevel er en stor 
andel af børn og unge, der stopper med at dyrke gymnastisk fra 8 års-alderen, er det mere 
komplekst end som så. Der er mange faktorer på spil, når unge stopper med at dyrke gymnastik; 
nogle foreninger mangler aktiviteter til drengene, andre mangler aktiviteter til bredden, ligesom at 
mange små foreninger kæmper med dårlige faciliteter og instruktører, der mangler mere 
uddannelse. 
 
Ingen foreninger er ens, og der er langt imellem de små lokale foreninger, der har gamle faciliteter i 
gymnastiksale på diverse skoler, til de store foreninger med mange medlemmer, stor 
forældreopbakning og alt lige fra springgrave til stortrampoliner. En rapport som denne, der i nogen 
grad tager udgangspunkt i ressourcestærke foreninger, skal derfor bruges med omhu. Den kan 
selvfølgelig bruges til at pege på nogle retninger for, hvor indsatsen med at fastholde gymnaster 
skal sættes ind, men det er væsentligt, at DGF i deres videre arbejde ikke udarbejder en national 
strategi på baggrund af de fem ressourcestærke foreninger, men en vifte af strategier, som afspejler 
de mange forskellige ”foreningsvirkeligheder”, som er repræsenteret i DGF. 
 
Set udefra er det oplagt, at man i gymnastik-Danmark får skabt flere forskellige 
fastholdelsesstrategier, alt afhængig af hvilken forening, der er fokus på. En ressourcesvag 
gymnastikforening har måske i højere grad behov for at arbejde med uddannelse og rekruttering af 
dygtige instruktører samt samarbejde med ressourcestærke foreninger, mens en ressourcestærk 
gymnastikforening i højere grad har brug for strategier til at udvikle nye aktiviteter til bredden. 
Strategierne skal naturligvis formuleres i et tæt samarbejde med de lokale foreninger, men det er 
også vigtigt at være realistisk omkring ressourcerne i de mindre lokale foreninger, der ofte 
udelukkende baserer sig på frivillige kræfter! Hvis de lokale foreninger selv har ansvaret for at 
arbejde med fastholdelse, vil det i rigtig mange mindre foreninger drukne i alle de opgaver, som 
haster mere – herunder opvisning næste på søndag! 
 
I mindre idrætsmiljøer med begrænsede midler er udfordringen ofte at man ikke bare kan tage 
opgaver ind, men er nødsaget til at prioritere noget frem for noget andet! Der foregår mange gode 
ting, som er svære at skære væk, men samtidig må man også nogen gange erkende, at det gode er 
det bedstes værste fjende, fordi fokus på de aktiviteter som her og nu giver fin mening, hindrer os i 
at gøre det bedste!  
 
Fastholdelse	  på	  tværs	  	  
En vigtig del af en fastholdelsesstrategi handler også om at formulere en strategi for samarbejde 
med andre aktører – måske særligt for de mindre foreninger, der konstant kæmper om at få mere 
haltid! I de foreninger, hvor fastholdelse af gymnasterne lykkedes, skyldes det i høj grad 
foreningernes brede udvalg af breddeaktiviteter med alt lige fra opvisningsgymnastik og dans til 
parkour og springhold. I de store foreninger er det altså muligt at gå på tværs af mange forskellige 
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aktiviteter, der er med til at fasholde børn og unge i foreningen, mens man i de små foreninger kun 
kan gå en vej, og det er ud! Når der i en forening ikke er faciliteterne, aktiviteterne eller 
instruktørerne til at man som barn kan videreudvikle sig, så stopper man. 
 
Derfor ligger der et potentiale i at samarbejde med andre aktører, f.eks. andre idrætsforeninger 
inden for håndbold, fodbold eller svømning. Derved bliver det ikke kun muligt at løse nogle af de 
problemer, der findes med manglende haltid, det bliver også muligt at fastholde nogle af de børn, 
for hvem gymnastikken er en sekundær idrætsgren. Mange børn i 8-10 års-alderen går nemlig til 
flere forskellige idrætsaktiviteter, og noget af dét frafald, der ses i nærmest alle idrætsgrene, skyldes 
specialisering – altså når børn vælger den idræt, de gerne vil specialisere sig inden for. Ved at 
gymnastikforeninger samarbejder med andre foreninger i lokalområdet om at udbyde 
kombinationshold (med eksempelvis svømning eller fodbold tre gange om ugen og gymnastik en 
gang om ugen), bliver det altså muligt i højere grad at undgå, at specialiseringen betyder, at man 
vælger gymnastikken fra. I stedet får gymnastikken funktion som en såkaldte ’understøttende 
idrætsaktivitet’. 
 
Hvis	  man	  vil	  fastholde	  de	  unge	  gymnaster	  er	  man	  nødt	  til	  at	  prioritere	  bredden	  
I forbindelse med interviews med såvel bestyrelsesmedlemmer, forældre og som instruktører hørte 
vi ofte udtalelser om, at man både i foreningerne og i DGF ikke prioriterer bredden – og fra flere 
bestyrelsesmedlemmer lyder det, at de føler sig meget alene om at løfte bredden. I den forbindelse 
peger flere på, at det kræver en holdningsændring – både i DGF og i de traditionelle 
gymnastikforeninger. 
 
Spørgsmålet er så, om det er er muligt – ind i en kultur hvor det også gælder om at have gymnaster 
på et højt niveau – at formulere et ”breddeprojekt”, hvor der er fokus på at dyrke gymnastik, fordi 
det er sjovt? Reelt er det, der skal prioriteres, netop et breddeprojekt, hvor der ikke er fokus på at 
præstationen og det at vinde, men på bevægelse, leg, sjov og udvikling – hvilket er det, flere 
forældre betegner som det gode idrætsmiljø!  
 
Afgørende er det, om DGF er klar til at gå i gang med denne proces, som udover en markant 
signalværdi, også er et vigtigt skridt i forhold til at fastholde børn og unge i sunde og levedygtige 
gymnastikmiljøer. 
 
God	  arbejdslyst!	  
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