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Forord	  
Det går godt for dansk svømning – både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på med-
lemstallet! Flere og flere børn og unge går ind af døren i de danske svømmeklubber, men udfor-
dringen er så, hvordan vi sikrer, at de ikke bare forsvinder ud af bagdøren igen, når de har opnået 
det de – og specielt deres forældre – gerne ville, nemlig at lære at svømme! Hvordan får man i 
klubberne lavet nogle gode overgange fra svømmeskolemiljøet til klubmiljøet, og hvordan bliver 
man i klubberne bedre til at udvikle aktiviteter, der også gør, at de udøvere, for hvem svømning 
ikke er hele omdrejningspunktet for deres liv, også fremadrettet oplever, at det er attraktivt at være 
en del af svømmekulturen?  
 
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 svømning, men samtidig også pege på nogle af de temaer, som 
Dansk Svømmeunion og landets svømmeklubber skal være opmærksomme på, hvis man ønsker at 
gøre noget seriøst i forhold til at øge antallet af svømmere! 
 
Tak!	  
Rapporter skriver ikke sig selv, og derfor skal der også lyde en stor tak til: 

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

• De	  svømmere, forældre, instruktører og bestyrelsesmedlemmer i Svendborg Svømmeklub, 
Viborg Svømmeklub og Køge Svømmeklub, 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?	  
 
Dansk Svømmeunion (SVØM) har siden 2008 oplevet massiv medlemstilgang, og forbundet place-
rer sig ifølge de seneste opgørelser tilmed blandt toppen i forhold til medlemstilvækst med en stig-
ning på hele 14.709 medlemmer, sammenlignet med DIF’s øvrige specialforbund (DIF, 2014): 
 

 
Figur	  1:	  Stigning	  i	  medlemstal	  i	  2013	  
 
Denne rapport om frafald i svømning kan måske derfor undre, men det er vigtigt at være opmærk-
som på, at trods den fine samlede medlemstilvækst i SVØM, sker der et markant frafald i medlems-
tallet blandt børn, når de når 8-12 års-alderen – et frafald som fortsætter blandt unge i teenagealde-
ren (Pilgaard, 2007 & Laub, 2012):  
 

	  
Figur	  2:	  Andel	  af	  befolkningen,	  der	  har	  svaret,	  at	  de	  dyrker	  svømning	  
	  
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 svømmeklubber; 122.629 børn i alderen 0-12 år dyrkede 
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svømning i SVØM’s klubber i 2013, mens der for alderen 13-18 år kun var 10.262 børn/unge, der 
dyrkede svømning. 
 
Og noget kunne tyde på, at dette frafald begynder stadig tidligere end i 10-12 års alderen! En min-
dre undersøgelse af medlemsdata hos en række udvalgte svømmeklubber foretaget af Dansk 
Svømmeunion, peger på, at frafaldet blandt SVØM’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 svømmeklub.  
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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 seks 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 bestyrel-
sesformænd blev udsendt pr. mail via Dansk Svømmeunion til samtlige af deres 264 medlemsklub-
ber (national survey), mens de øvrige tre spørgeskemaundersøgelser ’kun’ blev udsendt til de seks 
udvalgte pilotforeninger, ligeledes af Dansk Svømmeunion. De seks udvalgte foreninger til den 
kvantitative del af undersøgelsen var:  
 

• Svendborg Svømmeklub 
• Viborg Svømmeklub 
• Køge Svømmeklub 
• RgF Svømning 
• SHS-Stevns 
• Horsens Svømmeklub 

 
Instruktører, forældre og medlemmer blev informeret om undersøgelsen via bestyrelse, instruktører, 
holdledere m.v. Denne ’indirekte’ adgang til informanterne medfører mange potentielle informati-
onsbrister – 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	  SVØM	   96	  
Instruktører	   Pilotforeninger	   59	  
Forældre	   Pilotforeninger	   444	  
Medlemmer	   Pilotforeninger	   295	  
Tabel	  1:	  Antal	  besvarelser	  for	  hver	  af	  de	  fire	  spørgeskemaundersøgelser	  
 
Survey	  1	  (national	  survey)	  –	  Bestyrelsesformænd	  
Den nationale spørgeskemaundersøgelse dækker over 96 forskellige foreninger, nogenlunde jævnt 
fordelt i Danmark med flest besvarelser fra jyske svømmeklubber (63,5 pct.), hvilket giver et no-
genlunde repræsentativt billede af svømme-Danmark. 
 
Foreningerne fordeler sig størrelsesmæssigt på følgende måde: 
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Antal	  medlemmer	   Procent	  
0-‐500	  medlemmer	   35,5	  
501-‐1000	  medlemmer	   30,0	  
1001-‐1500	  medlemmer	   21,8	  
1501-‐2000	  medlemmer	   7,3	  
2001-‐2500	  medlemmer	   4,6	  
Over	  5000	  medlemmer	   0,9	  
Tabel	  2:	  Medvirkende	  foreningers	  størrelse	  i	  forhold	  til	  antal	  medlemmer	  
 
Denne fordeling stemmer ikke fuldstændig overens med virkelighedens svømme-Danmark, hvor 
51,9 pct. af SVØM’s medlemsklubber har 0-500 medlemmer, 22,4 pct. har 501-1000 medlemmer, 
15,7 pct. har 1001-1500 medlemmer, 4,7 pct. har 1501-2000 medlemmer, 3,9 pct. har 2001-2500 
medlemmer, 0,4 pct. har 2501-3000 medlemmer, 0,4 pct. 3501-4000 medlemmer og 0,4 pct. af 
SVØM’s medlemsklubber har over 5000 medlemmer. Der er altså en overrepræsentation af de store 
medlemsklubber i denne undersøgelse, hvilket kan give et skævt billede af fastholdelsesproblemet i 
svømning i forhold til, hvad de mindste svømmeklubber oplever. 
 
Herudover er der følgende karakteristika ved de foreninger, der har valgt at besvare spørgeskemaet: 
 

• Foreningerne har flest medlemmer i alderen 8-12 år. 
• 59,6 pct. af foreningerne oplever problemer med fastholdelse af medlemmer. 
• Størstedelen (82,0 pct.) af de foreninger, der oplever problemer med fastholdelse af med-

lemmer, 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. 
• Kun 11,9 pct. af foreningerne har en fastholdelsesansvarlig.  

 
Survey	  2	  –	  Instruktører	  
Der er ikke registreret nogen besvarelser fra RgF Svømning, og instruktør-undersøgelsen dækker 
således over fem af de seks udvalgte pilotklubber – dvs. Svendborg Svømmeklub, Viborg Svøm-
meklub, Køge Svømmeklub, SHS-Stevns og Horsens Svømmeklub.  
 
Respondenterne fordeler sig aldersmæssigt på følgende måde: 
 
Alder	   Procent	  
Under	  15	  år	   9,7	  
16-‐20	  år	   48,6	  
21-‐25	  år	   5,6	  
26-‐30	  år	   8,3	  
31-‐35	  år	   2,8	  
36-‐40	  år	   6,9	  
41-‐45	  år	   4,2	  
46-‐50	  år	   1,4	  
51	  år	  eller	  ældre	   12,5	  
Tabel	  3:	  Instruktørernes	  aldersfordeling	  
 
Herudover er der følgende karakteristika ved respondenterne for instruktør-undersøgelsen: 
 

• Respondenterne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kønnene med 52,0 pct. mandlige 
respondenter og 48,0 pct. kvindelige respondenter. 
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• Respondenterne er jævnt fordelt i forhold til, hvor mange års erfaring de har som instruktør 
med flest i kategorierne ’under 1 år’ (25,7 pct.) og ’9 år eller længere’ (20,0 pct.). 

• Hele 91,4 pct. af respondenterne er tidligere eller nuværende svømmere. 
• Langt de fleste respondenter underviser børn i alderen 3-14 år. 

 
Survey	  3	  –	  Forældre	  til	  medlemmer	  
Der er ikke registreret nogen besvarelser fra RgF Svømning, og forældre-undersøgelsen dækker 
således over fem af de seks udvalgte pilotklubber – dvs. Svendborg Svømmeklub, Viborg Svøm-
meklub, Køge Svømmeklub, SHS-Stevns og Horsens Svømmeklub.  
 
Herudover er der følgende karakteristika ved respondenterne for forældre-undersøgelsen: 
 

• Størstedelen af forældre-respondenterne har et eller flere medlems-børn i aldersgrupperne 
’7-8 år’ (25,5 pct.) og ’9-10 år’ (28,3 pct.). 

• Forældrenes medlems-børn fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kønnene med 49,8 pct. 
drenge og 50,2 pct. piger. 

• Langt de fleste (72,9 pct.) af forældrenes medlems-børn svømmer 1 gang om ugen. 12,8 pct. 
af forældrenes medlems-børn svømmer 2 gange om ugen, mens kun 14,3 pct. svømmer 3 
gange om ugen eller mere. 

 
Survey	  4	  –	  Medlemmer	  	  
Medlemsundersøgelsen dækker over alle de seks udvalgte pilotklubber – dvs. Svendborg Svømme-
klub, Viborg Svømmeklub, Køge Svømmeklub, SHS-Stevns og Horsens Svømmeklub og RgF 
Svømning.  
 
Respondenterne fordeler sig aldersmæssigt på følgende måde: 
 
Alder	   Procent	  
8	  år	   21,3	  
9	  år	   20,7	  
10	  år	   13,2	  
11	  år	   15,0	  
12	  år	   8,1	  
13	  år	   9,6	  
14	  år	   3,3	  
15	  år	   2,4	  
16	  år	  	   3,0	  
17	  år	   1,8	  
18	  år	   1,5	  
Tabel	  4:	  Medlemmernes	  aldersfordeling	  
 
Herudover er der følgende karakteristika ved respondenterne for medlemsundersøgelsen: 

• Respondenterne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kønnene, idet 43,9 pct. er drenge og 
56,1 pct. er piger. 

• En relativt stor andel (29,1 pct.) har gået til svømning i 5 år eller mere. 
• Størstedelen af respondenterne (70,2 pct.) er medlem af svømmeskolen/breddesvømning, 

mens 29,9 pct. af respondenterne dyrker konkurrencesvømning. 
• De fleste (63,0 pct.) angiver svømning som deres primære fritidsaktivitet, mens 37,0 pct. går 

til noget andet, de bruger mere tid på end svømning. Der er således en relativt stor andel, der 
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dyrker svømning som deres primære fritidsaktivitet, hvilket vidner om, at der er et stort po-
tentiale for at fastholdelse flere medlemmer (mere om dette i afsnit 6). 

• Langt de fleste (63,6 pct.) af respondenterne svømmer 1 gang om ugen, 13,6 pct. svømmer 2 
gange om ugen, mens 22,8 pct. svømmer 3 gange om ugen eller mere. 

 
Med afsæt i den viden, der foreligger omkring alder, geografi og bredde-/konkurrencesvømning 
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 statistikprogrammet SPSS. 
	  
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 pilotforenin-
gerne, udvalgt af SVØM, henholdsvis: 
 

• Svendborg Svømmeklub 
• Viborg Svømmeklub 
• Køge Svømmeklub  

 
Der var tale om såkaldte ’semistrukturerede’ fokusgruppeinterviews bestående af 2-5 interviewper-
soner. Samlet har vi interviewet 9 bestyrelsesmedlemmer, 7 instruktører, 12 medlemmer og 11 for-
ældre til medlemmer, hvilket er et ganske betragteligt datamateriale i forhold til en undersøgelse 
med 59-444 respondenter. Det er dog væsentligt at påpege, at særligt to af disse udvalgte svømme-
klubber (Køge og Viborg) er relativt store og velfungerende klubber, og at billedet, der tegnes, må-
ske ikke altid er det mest repræsentative for hele svømme-Danmark. 
 
Lidt	  om	  rapportens	  indhold	  
Rapporten falder naturligt i følgende afsnit: 
 
3.	  Hvad	  ved	  vi	  allerede	  om	  frafald?	  
Det er ikke kun inden for svømning, at man er udfordret i forhold til medlemstal – 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	  svømning	  
Hvordan kommer man i gang med at dyrke svømning? Er det fordi ens forældre ønsker, at man skal 
kunne svømme, når man bor i et land omgivet med vand? Er det fordi ens venner inviterer én med? 
Eller er det fordi, man selv har valgt det?  Dette afsnit vil beskrive ’hovedvejen’ ind i svømning. 
 
5.	  Når	  man	  går	  til	  svømning	  	  
De fleste svømmere er ret glade for deres idræt – og i dette afsnit forsøger vi at komme lidt tættere 
ind på, hvad det er, der gør, at svømning 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	  svømning	  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 svømning fra. 
 
7.	  To	  udfordringer	  for	  dansk	  svømning	  
På baggrund af undersøgelsen vil der afslutningsvis blive peget på to overordnede udfordringer i 
forhold til den videre proces med at udvikle dansk svømning. 
 
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 fasthol-
delse af børn og unge i svømning og dermed bidrage til projektet 'Vi bevæger de unge i forening'. 
 
Rapporten er forsøgt skrevet i et sprog, primært henvendt til Dansk Svømmeunion, 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 svømmeklubber 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 her-
ske tvivl om. Således angiver 82 pct. af de 13-15-årige, at de inden for det seneste år har været en-
gageret 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 afgø-
rende 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 snak-
ker 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 idrætsakti-
vitet (Henningsen & Østergaard 2010).  
 
Trænere og ledere skal være gode, hvilket for det store flertal indebærer, at træneren er fagligt dyg-
tig og ”bestemmer” (Ibsen & Ottesen 2000; Grube & Østergaard 2013). Trænerens alder synes ikke 
at have den store betydning, mens at 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 dren-
ge 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 familie-
baggrund – 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 idrætsdel-
tagelse – 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 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 aktivi-
tet 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 der-
for relevant at redegøre for unges syn på sammenhængen mellem idrætsfaciliteter og idrætsliv. Inte-
ressant er det, at unge kun i begrænset omfang lægger vægt på, at faciliteterne er moderne. De prio-
riterer 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 & Øster-
gaard 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 (li-
sten 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 for-
holdsvis stor gruppe af de ”frafaldne” er positive i forhold til at vende tilbage til den eller de fritids-
aktiviteter, 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 ens-
lydende 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 akti-
vitet. I forlængelse heraf finder undersøgelsen, at der er stor risiko for, at udøverne stopper, hvis 
fællesskabet går i opløsning (f.eks. i forbindelse med holdsammenlægninger, eller når trænere ”sor-
terer” 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 arena-
er – 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 undersø-
gelsens resultater – løbende blive søgt inddraget i rapporten. 
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4.	  Det	  første	  møde	  med	  svømning	  
 
Hvorfor vælger man lige netop at gå til svømning frem for andre idrætsaktiviteter? Dette afsnit vil 
forsøge at belyse, hvorfor børn begynder til svømning og således beskrive ’hovedvejen’ ind i lan-
dets svømmeklubber. 
 
Der hersker måske en opfattelse af, at mange forældre melder deres børn til svømning i en tidlig 
alder med det formål at deres børn lærer at svømme – en opfattelse, der ikke er helt forkert! I med-
lemsundersøgelsen svarer den største gruppe (47,7 pct.) af de medvirkende børn og unge, at de be-
gyndte til svømning, fordi deres forældre sagde, de skulle, mens ’kun’ 46,4 pct. svarer, at det var 
fordi, de selv ville. Dette bekræftes desuden af de mange forskellige interviews, der peger på, at der 
nærmest kun er én vej ind i svømning: gennem forældrene. Senere hen, når børnene bliver ældre, 
vælger størstedelen dog selv, om de fortsat ønsker at gå til svømning. Disse fem 10-12-årige svøm-
mere giver et fint indblik i denne tendens: 
 

”(1):	  Da	  jeg	  var	  baby	  bestemte	  mine	  forældre.	  Men	  senere	  var	  det	  mig	  selv,	  der	  bestemte	  det.	  Jeg	  sy-‐
nes,	  det	  er	  praktisk,	  at	  man	  godt	  kan	  svømme	  
(2):	  Vi	  er	  flyttet	  ned	  til	  vandet,	  og	  så	  sagde	  mine	  forældre,	  at	  min	  søster	  og	  jeg	  skulle	  lære	  at	  svømme.	  I	  
starten	  gad	  vi	  ikke	  rigtigt,	  men	  da	  vi	  blev	  tilbudt	  at	  komme	  op	  på	  talentholdet,	  så	  fik	  vi	  mere	  lyst.	  Det	  
andet	  [svømmeskolen]	  var	  sådan	  lidt	  barnligt.	  	  
(3):	  Jeg	  startede	  i	  1.	  klasse.	  Det	  var	  også	  mine	  forældre,	  der	  sagde	  det.	  Men	  så	  syntes	  jeg	  det	  var	  sjovt.”	  
(Medlemmer,	  10-‐12	  år,	  konkurrencesvømmere)	  
 

De forskellige interviews bekræfter altså tendensen fra den kvantitative survey; nemlig at en stor 
gruppe er blevet introduceret til svømning gennem deres forældre, hvilket hænger godt sammen 
med, at svømning kendetegnes som en begynder-idræt, hvor mange starter i en meget tidlig alder. 
Derfor er det heller ikke overraskende, at kun 5,9 pct. begyndte til svømning, fordi deres venner gik 
til det – de fleste har formentlig været for unge til selv at tage stilling til, hvilken idræt de ønskede 
at gå til, men føler, at de selv vælger at gå til svømning den dag i dag. 
 
At så mange begynder at dyrke svømning, fordi deres forældre har sendt dem, kan have betydning 
for, at børnene vælger svømning fra, når de selv er gamle nok til at bestemme, hvilken fritidsaktivi-
tet de gerne vil gå til. Der ligger således en udfordring i at få børn og unge til at synes, at det fortsat 
er sjovt og udfordrende at gå til svømning, efter at de har lært at svømme, så svømning ikke bliver 
valgt fra til fordel for andre fritidsaktiviteter. 
 
Samarbejder	  og	  nye	  tiltag	  skaber	  nye	  medlemmer,	  fastholdelse	  og	  mere	  haltid	  
Som det fremgår af tabel 5 samarbejder flertallet af svømmeklubberne i den nationale survey med 
eksterne aktører, enten i form af andre foreninger/klubber (svømning, triatlon, basket, ballet, løb, 
gymnastik, roning, dykning), skoler eller andre parter som eksempelvis kommune, SFO, børneha-
ver, boligsociale områder, kostvejledere, kiropraktorer, fysioterapeuter, militæret og Ældresagen: 
 
Samarbejder	  I	  som	  forening	  med	  eksterne	  aktører?	  (sæt	  gerne	  flere	  kryds)	   Procent	  
Nej	   36,9	  
Ja,	  vi	  samarbejder	  med	  andre	  foreninger	   30,3	  
Ja,	  vi	  samarbejder	  med	  skoler	   15,6	  
Ja,	  vi	  samarbejder	  med	  andre	   17,2	  
Tabel	  5:	  Foreningernes	  samarbejde	  med	  eksterne	  aktører	  (national	  bestyrelses-‐survey)	  
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Disse samarbejder kan være med til at introducere potentielle nye medlemmer for svømning. Lige-
ledes kan tiltag som svømmeunionens Aqua Camps være med til at skabe en interesse for svøm-
ning, der måske kan medføre, at svømning bliver den primære fritidsaktivitet for flere børn, og 
medvirke til at de ikke vælger svømning fra, når de har lært at svømme. Et bestyrelsesmedlem be-
skriver det således: 
 

”Jeg	  synes,	  sådan	  noget	  som	  Aqua	  Camp	  er	  et	  godt	  eksempel	  på,	  at	  man	  godt	  kan	  lave	  nogle	  ting,	  som	  
ikke	  er	  konkurrence,	  men	  som	  virkelig	  kan	  fange	  nogle.	  Så	  er	  det	  selvfølgelig	  begrænset	  til	  nogle	  perio-‐
der,	  men	  der	  tror	  jeg	  så,	  det	  er	  vigtigt	  at	  få	  udnyttet	  de	  der	  ledige	  tider,	  der	  er	  rundt	  omkring	  i	  syste-‐
met.	  Når	  vi	  igen	  går	  tilbage	  til	  bassintider,	  så	  har	  vi	  jo	  vinterferie,	  påskeferie	  osv.,	  hvor	  man	  godt	  kunne	  
være	  bedre	  til	  at	  udnytte	  det.	  Også	  måske	  til	  noget	  kortere	  program,	  2	  x	  en	  halv	  dag.”	  
(Bestyrelsesmedlem)	  

 
Mange foreninger klager over for lidt vandtid, der gør det vanskeligt at udbyde alternative aktivite-
ter – tiltag som eksempelvis Aqua Camp – til de traditionelle svømmehold. Et problem som til dels 
kan afhjælpes ved, at klubberne bliver bedre til at udnytte den ubrugte vandtid i forbindelse med 
ferier og helligdage, som bestyrelsesmedlemmet i ovenstående citat konkluderer. Der synes desuden 
at være et potentiale, hvis flere klubber begynder at tænke i nye baner og alternativer i form af sam-
arbejde med eksterne aktører. Et bestyrelsesmedlem beskriver her mulighederne for et samarbejde 
med gymnastikforeningerne: 

	  
”Nu	  er	  det	  her	  også	  et	  samarbejde	  med	  gymnastikforbundet.	  Og	  hvis	  man	  ser	  ud	  på	  hallerne,	  så	  er	  der	  
mange	  steder,	  de	   ikke	  bliver	  brugt	  særlig	  meget.	  Der	  ser	  vi	  også	  en	  mulighed	  for	  at	  samarbejde	  med	  
gymnastikforeningen.	  Vandpolo	  –	  synkro	  –	  det	  er	  et	  af	  de	  områder,	  hvor	  vi	  kan	  udnytte	  noget	  af	  den	  
ubrugte	  tid.”	  
(Bestyrelsesmedlem)	  	  	  	   

 
Et sådan samarbejde vil også skabe muligheder for at øge træningsmængden for svømmeskolen, og 
samtidig medvirke til et billede af, at der er mere på spil end at lære at svømme. Flere bestyrelses-
medlemmer ser i den forbindelse flere fordele i at samarbejde med den lokale gymnastikforening 
om at lave kombi-hold med både svømning og gymnastik; de peger på, at man herved kan lære no-
get af den foreningsånd og det fællesskab, de har i gymnastikforeningerne, ligesom at man kan opnå 
nogle ’fysiologiske fordele’ i svømning ved at inddrage de motoriske færdigheder fra gymnastik: 
 

”Der	  gik	  hun	  [datteren]	  faktisk	  til	  tumbling	  [gymnastikdisciplin],	  så	  hun	  havde	  jo	  rigtig	  meget	  kropskon-‐
trol,	  og	  det	  gjorde	  jo,	  at	  hun	  røg	  direkte	  ind	  på	  konkurrenceholdet.	  Inden	  tre	  uger	  svømmede	  hun	  jo	  
stort	  set	  ligeså	  stærkt	  som	  nogen	  af	  de	  andre,	  fordi	  hun	  havde	  den	  der	  kropskontrol.	  Så	  det	  er	  jo	  ikke,	  
fordi	  at	  man	  ikke	  har	  vandføling	  eller	  ikke	  har	  svømmet.	  Det	  har	  jo	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  du	  fysisk	  er	  
aktiv,	  du	  har	  et	  konkurrencemoment,	  du	  har	  kropskontrol	  og	  alt	  det	  der.	  Så	  gymnastik	  og	  svømning	  er	  
jo	  en	  hamrende	  god	  kombination!”	  
(Bestyrelsesmedlem)	  

 
Der synes altså at være flere fordele ved at samarbejde med andre idrætsforeninger; ud over forde-
len i form af mere haltid og alternativer til den manglende vandtid, kan man også opnå bedre 
svømmere, idet samarbejder med eksempelvis gymnastikforeningerne kan have fysiologiske og 
motoriske fordele for svømmerne, ligesom at svømmeklubberne måske kan drage nyttige erfaringer 
af det klubmiljø, de har i andre idrætsforeninger. 
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Opsummering	  
Børn begynder til svømning, fordi deres forældre har bestemt, at de skal lære at svømme, og der 
ligger derfor en udfordring i at få børn og unge til selv at vælge svømning til, når de er gamle nok til 
selv at bestemme, hvilken fritidsaktivitet de gerne vil gå til. Breddetiltag som Aqua Camps er gode 
tiltag for børn til at få skabt en bredere interesse for svømning, hvor der er fokus på mere end ’blot’ 
at lære at svømme. Ligesom at samarbejder med andre idrætsforeninger ikke kun skaber mere hal-
tid, men også kan medvirke til, at flere svømmere fastholdes, selv efter de har lært at svømme! 
 
 

	   	  

Til	  overvejelse	  
	  
Optimering	  af	  vandtid	  
Hvordan kan man som svømmeklub blive bedre til at udnytte den ledige vandtid, der er i 
forbindelse med ferier, til arrangementer for svømmeskolen? Det behøver ikke nødvendigvis 
være flerdages camps, men kan sagtens være 1-dages arrangementer for svømmeskolerne 
som en integreret del af undervisningen. Kunne det f.eks. give mening at lade nogle af hol-
dene begynde i ferierne, hvor der er mere tid til at instruere, lave navnelege og ’sammenry-
stende’ aktiviteter for svømmerne, snakke med forældre til svømmere osv.? 
 
Samarbejde	  med	  andre	  foreninger	  kan	  måske	  være	  vejen	  frem	  
36,9 pct. af svømmeklubberne på landsplan samarbejder ikke med eksterne aktører – allige-
vel kan dette være vejen frem, særligt for de mindre foreninger, der kæmper med manglende 
vandtid og ressourcer. Hvilke samarbejder kan indgås, så fastholdelse ikke bliver et spørgs-
mål om vandtid, men derimod et spørgsmål om, hvordan man kan fremme bredde- og skole-
svømning gennem alternative hold, f.eks. kombinerede gymnastik- og svømmehold? 

 
 
 
 



16	  

5.	  Når	  man	  går	  til	  svømning	  
 
Selv om det er forældrene, der i første omgang har valgt, at deres børn skal gå til svømning, er de 
fleste svømmere ret glade for deres idræt! I dette afsnit forsøger vi at komme lidt tættere ind på, 
hvad det er der gør, at svømning er sjovt og fantastisk. 
 
Som det tidligere er fremgået, handler fastholdelse indtil 14-15-alderen om kvaliteten i træningen, 
relationen til instruktører og de øvrige svømmere, ’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 svømmerne 
svare på, hvad det bedste er ved svømning: 
 
Hvad	  er	  det	  bedste	  ved	  at	  gå	  til	  svømning?	  (Sæt	  kun	  et	  kryds)	   Procent	  
At	  jeg	  bliver	  bedre	  til	  svømning	   41,9	  
Det	  er	  sjovt	   33,4	  
Mine	  venner	  på	  holdet	   16,7	  
Andet	   6,6	  
Træneren	   1,3	  
Tabel	  6:	  Det	  bedste	  ved	  at	  gå	  til	  svømning	  (medlemsundersøgelse)	  
 
Det synes altså at være afgørende for svømmerne, at de udvikler sig (bliver bedre til at svømme) og 
at det er sjovt. Hele 94,7 pct. af de børn og unge, der går til svømning, synes da også at svømning er 
sjovt – tilfredsheden er altså stor blandt SVØM’s medlemmer! 
 
Man	  skal	  lære	  noget	  
Progression og dét at man lærer noget bliver vægtet højt af svømmerne selv. Således svarer 28,6 
pct. af de adspurgte svømmere, at de ville stoppe til svømning, hvis de ikke blev bedre. 
 
I den forbindelse er det vigtigt, at niveauet i træningen stemmer overens med svømmernes kompe-
tencer, og at der er sammenhæng mellem de enkelte hold, når man rykker videre i systemet. Besty-
relsesformændene vurderer, at der generelt er fine overgange mellem holdene (eksempelvis fra 
bredde- til konkurrencehold). Samtidig vurderer hele 85,5 pct. af forældrene, at niveauet på holdet 
er fint i forhold til deres barns evner, og 68,3 pct. synes, at der er god progression i træningen (at 
sværhedsgraden stiger i takt med at deres barn bliver bedre). Der er dog næsten 20 pct. af forældre-
ne, der angiver, at der enten slet ikke er progression i træningen, eller at der er for lidt progression i 
træningen. Der kan altså tænkes at være en sammenhæng i den manglende progression og de børn, 
der stopper med at dyrke svømning, og det er derfor vigtigt, at man som svømmeklub hele tiden har 
fokus på, om sværhedsgraden på holdene stiger i takt med, at svømmerne bliver bedre. 
 
Progression (at børnene bliver bedre) er ligeledes noget, instruktørerne lægger stor vægt på, både i 
spørgeskemaundersøgelsen og i de forskellige interviews. Instruktørerne vægter således følgende 
tre parametre som det vigtigste i forbindelse med deres rolle som instruktør: 
 

1. At børnene får nogle gode oplevelser (85,5 pct. svarer ’i høj grad’) 
2. At børnene bliver bedre til at svømme (77,4 pct. svarer ’i høj grad’) 
3. At træningen er sjov (66,1 pct. svarer ’i høj grad’) 
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Ovenstående bliver derved vægtet langt højere end det sociale og fællesskabet på holdet eksempel-
vis ’At børnene lærer at indgå i sociale sammenhænge’ og ’At skabe et godt fællesskab på holdet’. 
Også i bestyrelserne synes progression for klubbens medlemmer vægtet højere end de sociale rela-
tioner. Et bestyrelsesmedlem nævner her, hvordan han finder progression vigtigere end det sociale i 
breddeafdelingen: 
 

”Jeg	   tror	   ikke,	   det	   sociale,	   som	   vi	   var	   inde	   på	   før,	   er	   det	   bærende	   i	   undervisningsafdelingen.	   Der	   er	  
fremdriften,	  og	  dermed	  også	  kvaliteten	  af	  den	  undervisning,	  de	  får,	  der	  er	  bærende;	  der	  skal	  ske	  noget.	  
Progression.	  Og	  det	  at	  de	  føler	  sig	  trygge,	  og	  der	  står	  nogen,	  der	  forstår	  og	  undervise.	  Det	  tror	  jeg	  er	  
vigtigt.”	  
(Bestyrelsesmedlem)	  

 
Dette hænger desuden fint sammen med, hvad forældrene oplever, deres børn får ud af at deltage på 
det pågældende svømmehold. Top fem ser således ud: 
 

1. Bliver bedre til at svømme (67,3 pct. svarer ’i høj grad’) 
2. Oplever det er sjovt (49,2 pct. svarer ’i høj grad’) 
3. Opnår motoriske færdigheder (41,0 pct. svarer ’i høj grad’) 
4. Får nogle gode oplevelser (38,6 pct. svarer ’i høj grad’) 
5. Oplever at være med i et godt fællesskab (32,4 pct. svarer ’i høj grad’)  

 
Så selv om 20 pct. af forældrene ikke er tilfredse med progressionen i træningen, svarer størstedelen 
altså, at de oplever, at deres børn bliver bedre til svømme. Og dét, at man bliver bedre, er væsentligt 
i forhold til om børn og unge bliver ved med at dyrke svømning. Det er dog nødvendigt at gøre 
svømmerne bevidste om, at de bliver bedre og udvikler sig. Et par forældre nævner her, at arrange-
menter som mærkesvømning er afgørende for, at de mindste svømmere oplever deres egen progres-
sion – arrangementer, der godt kunne være flere af: 
 

”(I):	  Er	  det	  vigtigt,	  at	  de	  udvikler	  sig	  og	  bliver	  bedre	  til	  at	  svømme?	  
(1):	  Ja,	  man	  vil	  da	  gerne	  se,	  at	  de	  bliver	  bedre.	  At	  de	  kommer	  lidt	  højere	  op.	  
(2):	  Altså,	   jeg	   tænker	  da,	  at	  de	  har	  det	  her	  mærkesvømning	  …	  Det	  kunne	  man	  godt	  have	   lidt	  oftere,	  
tænker	  jeg.	  Sådan	  at	  man	  kunne	  skyde	  det	  ind	  en	  gang	  imellem	  …	  Lidt	  oftere,	  så	  man	  rent	  faktisk	  kan	  
se:	  ’Okay,	  nu	  har	  jeg	  rent	  faktisk	  forbedret	  mig’.	  
(Forældre	  til	  børn	  i	  svømmeskolen)	  

 
Fremgang og progression synes altafgørende for, at børn og unge fortsætter med at dyrke svømning 
– både når man spørger bestyrelse, instruktører, forældre og svømmerne selv. Når næsten 20 pct. af 
forældrene angiver, at der enten slet ikke er progression i træningen, eller at der er for lidt progres-
sion i træningen, er det derfor vigtigt at tage alvorligt – der er trods alt en relativt stor andel af 
svømmerne, der siger, at de helt ville stoppe til svømning, hvis de ikke blev bedre! 
 
Instruktørerne	  skal	  være	  dygtige	  
Både forældre og medlemmer efterspørger kvalitet i træningen, og af de kvalitative data fremgår 
det, at det gælder for både faciliteter, indhold og ikke mindst instruktørerne – noget der også skaber 
et godt klubmiljø! Således svarer 30,1 pct. af medlemmerne, at de ville stoppe til svømning, hvis de 
ikke kunne lide deres instruktør. 
 
Derfor kan det være problematisk, at 36,1 pct. af svømmeklubberne på landsplan ikke har krav til 
uddannelse (kurser m.m.) af hjælpeinstruktører! Dog bliver der stillet højere krav til ansvarlige in-
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struktører, hvor størstedelen af klubberne har minimumskrav til, at instruktører enten har ’Svøm-
ningens grunduddannelse’ eller andre kurser (for eksempel egne kurser eller gennem DGI). 12,1 
pct. af foreningerne på landsplan har ingen krav til uddannelse af ansvarlige instruktører. 
 
Et bestyrelsesmedlem beskriver her vigtigheden af instruktørernes kompetencer i forhold til fast-
holdelse af medlemmer: 
 

(1):	  Vi	  har	  brugt	  meget	  tid	  på	  at	  bringe	  svømmeskolen	  op	  på	  et	  niveau,	  så	  trænerne	  er	  kompetente	  og	  
søde.	  Vi	  har	  lavet	  nogle	  undersøgelser	  for	  at	  få	  at	  vide,	  hvorfor	  vi	  tabte	  vores	  medlemmer	  i	  børnegrup-‐
pen.	  Det	  klare	  svar	  var	  –	  vores	  trænere	  var	  ikke	  dygtige	  nok.	  De	  var	  for	  unge,	  to	  der	  står	  og	  taler	  sam-‐
men	  i	  mobiltelefon	  eller	  snakker	  sammen.	  Den	  ideale	  svømmetræner	  er	  en,	  som	  møder	  sine	  børn	  helt	  
ude	  i	  døren	  og	  går	  med	  dem	  ind.	  
(2):	  Og	  kender	  navnene	  på	  dem	  og	  siger	  hej	  –	  det	  betyder	  rigtig	  meget.	  
(1):	  Snakker	  med	  mor	  og	  far.	  
(3):	  Der	  har	  været	  nogle	  supertalenter,	  som	  har	  fanget	  mange	  af	  børnene.	  Hun	  var	  god	  til	  at	  arrangere	  
sociale	  ting	  som	  at	  invitere	  svømmerne	  hjem	  til	  sig.	  
(Bestyrelsesmedlemmer)	  

Ovenstående peger på, at forældre og medlemmer efterspørger, at instruktørerne i højere grad lærer 
svømmerne at kende, og at instruktørerne desuden tager sig tid til at snakke med forældrene for på 
den måde at byde dem velkomne i svømmeklubben. Dette kan dog være vanskeligt for instruktører-
ne i svømmeskolen, der ofte træner flere hold lige efter hinanden uden pause. Som det blev foreslået 
i afsnit 4, kan noget af dette imødekommes ved at lade svømmeskolen begynde i ferierne, hvor der 
er mere tid til at instruere både svømmere og forældre. 

Også instruktørerne er bevidste om, at det ikke kun handler om at lære børnene at svømme, men at 
fællesskabet og dét at give børnene nogle succesoplevelser også er vigtigt til træning: 
 

”(1):	  Det	  handler	  om,	  at	  de	  skal	  opleve	  et	  større	  fællesskab.	  	  
(2):	  Nogen	  gange	  så	  laver	  vi	  også	  holdkapper	  på	  tværs	  af	  holdende,	  hvor	  de	  mindre	  er	  sammen	  med	  de	  
store.	  	  
(1):	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  de	  kan	  trives	  i	  en	  stor	  forsamling.	  	  
(3):	  Min	  mening	  er	  det,	  der	  har	  været	  sagt.	  Men	  også	  det	  lille	  lys,	  der	  er	  i	  øjnene	  på	  dem,	  når	  de	  ople-‐
ver	  succes,	  det	  er	  min	  succesoplevelse.	  
(I):	  Hvad	  er	  en	  god	  træning?	  
(2):	  Det	  med	  at	  de	  har	  hygget	  sig,	  og	  man	  kan	  se,	  at	  de	  har	  fået	  noget	  ud	  af	  det	  på	  flere	  forskellige	  om-‐
råder.	  
(4):	  Jeg	  lærte	  nogle	  gutter	  at	  dykke,	  så	  blev	  de	  ved	  og	  ved	  –	  at	  se	  dem	  opleve	  at	  kunne	  noget,	  det	  er	  
virkelig	  fedt.”	  
(Instruktører)	  

Af ovenstående bliver det klart, at det for instruktørerne også handler om at dele deres passion og 
glæde ved svømning. Noget, der bekræftes af de kvantitative data, hvor de fleste angiver, at dét at 
være instruktør og undervise i svømning i højere grad handler 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 godt kan lide at arbejde med børn (22,4 pct.) 
2. Fordi jeg godt kan lide at undervise (22,0 pct.) 
3. Fordi jeg gerne vil dele min passion for svømning (21,5 pct.) 
4. Det er et godt fritids-/studiejob (16,4 pct.) 
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5. Fordi jeg gerne vil dygtiggøre og udvikle mig selv som person (14,0 pct.) 
6. Andet (3,7 pct.) 

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

Den	  gode	  instruktør	  –	  set	  gennem	  svømmebriller	  
Svømmerne er generelt meget tilfredse med deres instruktører, og hele 87,9 pct. af svømmerne i 
medlemsundersøgelsen angiver, at de er glade for deres instruktører. Størstedelen af svømmerne 
vurderer desuden deres instruktør som enten ’rigtig god’ eller ’god’ til at: 
 

• Forklare nye øvelser (89,3 pct. svarer enten ’rigtig god’ eller ’god’) 
• Lære mig noget nyt (87,7 pct. svarer enten ’rigtig god’ eller ’god’) 
• Få ro på holdet (80,0 pct. svarer enten ’rigtig god’ eller ’god’) 
• Lytte til det, jeg fortæller (75,7 pct. svarer enten ’rigtig god’ eller ’god’) 
• Være sjov (73,2 pct. svarer enten ’rigtig god’ eller ’god’) 
• Løse konflikter (64,4 pct. svarer enten ’rigtig god’ eller ’god’) 

 
For svømmerne er det vigtigt med en instruktør, der både kan være sjov og samtidig kan være seriøs 
og lære fra sig. Instruktørerne skal være engagerede og have styr på tingene – og så er det vigtigt, at 
de giver svømmerne opmærksomhed i form af teknikretning: 
 

”(I):	  Så	  det	  rundt	  om	  træningen,	  det	  er	  også	  vigtigt?	  
(1):	  Ja,	  og	  at	  alle	  er	  glade.	  At	  der	  fx	  ikke	  kommer	  en	  træner	  som	  er	  mega	  sur.	  Men	  hvis	  alle	  er	  glade	  og	  
snakker	  sammen.	  Så	  bliver	  det	  meget	  hurtigt	  hyggeligere	  
(2):	  Jeg	  synes,	  det	  er	  vigtigt	  at	  have	  en	  træner,	  som	  både	  er	  seriøs	  og	  kan	  pjatte.	  De	  skal	  tænke	  over,	  at	  
de	  har	  med	  børn	  at	  gøre.	  Så	  sproget	  skal	  være	  ordentligt.	  De	  skal	  være	  glade	  og	  vise	  interesse	  for	  at	  
være	  træner.	  De	  skal	  ikke	  bare	  sidde	  på	  kanten.	  Vi	  vil	  gerne	  rettes,	  og	  det	  er	  vores	  træner	  ikke	  altid	  så	  
god	  til.	  	  
(1):	  Ja	  det	  med	  at	  rette	  og	  der	  skal	  også	  være	  plads	  til	  sjov	  engang	  imellem.	  Det	  skal	  ikke	  kun	  være	  
surt.	  Man	  skal	  også	  grine.”	  
(Medlemmer,	  12	  år	  konkurrencesvømmere)	  	  

Opmærksomhed fra instruktørerne er ikke kun noget, der betyder noget for konkurrencesvømmerne 
– også breddesvømmerne vil gerne føle, at deres instruktør er nærværende, og at han/hun lægger 
mærker til den enkelte svømmer, samtidig med at han/hun skal kunne være sjov og gå med på 
legen: 
 

”(I):	  Hvad	  med	  jeres	  træner?	  
(1):	  Han	  er	  unik.	  Han	  kan	  bede	  os	  om	  at	  rulle	  os	  i	  sneen,	  og	  så	  mener	  han	  det	  faktisk.	  
(2):	  Så	  tager	  han	  koldt	  vand	  og	  hælder	  over	  os	  …	  Det	  er	  sjovt,	  men	  det	  er	  også	  irriterende.	  
(1):	  Han	  er	  rigtig	  sjov	  og	  god	  til	  at	  finde	  på	  gode	  ting.	  
(I):	  Hvor	  meget	  betyder	  træneren?	  
(1):	  Meget.	  Jeg	  havde	  før	  en	  træner,	  som	  var	  meget	  fraværende.	  Han	  satte	  bare	  et	  skilt	  op.	  
(2):	  Han	  skal	  være	  kontaktlig	  –	  han	  skal	  ikke	  bare	  ignorere	  os.	  
(1):	  Vores	  træner	  er	  god	  til	  at	  forklare	  os	  tingene,	  inden	  vi	  skal	  svømme	  –	  alle	  får	  det	  hele	  med.”	  
(Medlemmer,	  11	  år,	  går	  på	  et	  særligt	  ungdomshold	  –	  ikke	  konkurrence)	  
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Svømmerne forbinder altså den gode instruktør med én, der er god til at forklare nye øvelser og lære 
fra sig. I den forbindelse er det vigtigt, at hver enkelt svømmer føler, at han/hun bliver set under 
træningen, og at alle får opmærksomhed fra instruktøren. 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 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. Nogle forældre nævner her, hvad de forbinder med 
en god instruktør: 
 

”(1):	  Træneren	  må	  også	  godt	  være	  …	  Altså	  unge	  trænere,	  og	  ikke	  sådan	  en	  gammel	  sur	  en,	  der	  står	  op-‐
pe	  på	  kanten.	  Det	  har	  meget	  at	  sige,	  at	  det	  er	  nogen,	  de	  kan	  se	  op	  til.	  
(2):	  Ja,	  der	  kan	  man	  se	  Lasse,	  som	  de	  har;	  han	  er	  jo	  ikke	  bleg	  for	  at	  springe	  i	  vandet	  for	  at	  lave	  en	  bom-‐
be.	  
(1):	  Overhovedet	  ikke!	  Og	  det	  gør	  han	  også	  tit	  herude.	  Så	  det	  skal	  være	  en	  træner,	  der	  også	  gerne	  vil	  
springe	  i	  vandet,	  og	  lige	  give	  dem	  lidt	  mere.	  De	  synes	  jo	  alt,	  hvad	  han	  laver,	  er	  superfantastisk!	  
(3):	  Men	  også	  en	  tydelig	  træner;	  at	  de	  er	  tydelige	  i	  de	  instrukser,	  de	  giver	  børnene;	  så	  er	  det	  nu	  i	  gør	  
det.	  Og	  tøser	   lad	  være	  med	  det	  fnidren	  rundt.	  De	  må	  gerne	  have	  myndighed	  og	  disciplin	  på.	  Det	  kan	  
godt	  være	  moderen	  gerne	  vil	  have	  det,	  men	  jeg	  tror	  faktisk	  også	  gerne	  barnet	  vil	  have	  det.	  
(4):	  Ja,	  også	  altså	  ret	  på	  dem	  uden	  at	  det	  bliver	  fingerpegen;	  nu	  skal	  du	  bare!	  Ret	  på	  dem	  på	  en	  god	  
måde!	  
(2):	  Og	  så	  er	  det	  vel	  også	  det	  her	  med	  niveauet.	  Lasse	  er	  god	  til	  at	  finde	  på	  nogle	  konkurrencer,	  hvor	  de	  
laver	  nogle	  øvelser,	  hvor	  de	  måske	  ikke	  er	  klar	  over	  at	  de	  øvelser,	  der	  hjælper	  dem	  til	  at	  svømme.	  
(3):	  Ja,	  når	  tekniktræningen	  bliver	  skjult	  i	  leg.”	  
(Forældre	  til	  svømmere	  i	  svømmeskolen)	  

 
Flere forældre prioriterer det desuden meget højt, at instruktørerne har styr på tingene, og at 
han/hun har øje på alle børn, fordi det kan være farligt med en uopmærksom instruktør: 
 

”(1):	  I	  svømmeskolen	  havde	  vi	  et	  skrækeksempel	  på	  en	  dårlig	  træner.	  Som	  forældre	  tænkte	  vi,	  har	  du	  
overhovedet	  øjne	  på	  børnene.	  Det	  kræver	  rigtig	  meget	  opmærksomhed	  for	  at	  være	  en	  god	  træner.	  
Fordi	  man	  overlader	  jo	  børn,	  som	  ikke	  kan	  svømme,	  i	  andres	  varetægt.	  De	  skal	  have	  et	  stort	  engage-‐
ment.	  
(I):	  Hvordan	  viser	  man	  det?	  
(1):	  Jamen	  man	  smiler	  og	  viser,	  at	  man	  ved,	  hvad	  børnene	  hedder,	  fx	  for	  den	  lille	  at	  man	  laver	  en	  masse	  
øvelser	  med	  redskaber,	  så	  de	  ikke	  bare	  skal	  svømme	  baner.	  Det	  betyder	  meget,	  især	  for	  de	  små.	  	  
(I):	  Hvad	  med	  din	  midterste	  –	  hvad	  er	  vigtigt,	  når	  man	  har	  lært	  de	  basale	  ting,	  men	  heller	  ikke	  er	  kon-‐
kurrencesvømmer?	  
(2):	  En	  fagligt	  dygtig	  træner,	  som	  har	  et	  engagement.	  Og	  har	  styr	  på,	  at	  det	  faktisk	  er	  Viktor,	  der	  ligger	  
der	  og	  svømmer.	  Men	  som	  også	  kan	  hjælpe	  dem	  med	  de	  problemer	  de	  måtte	  have	  i	  forhold	  til	  at	  
svømme.	  Der	  skal	  også	  være	  plads	  til	  noget	  sjovt.”	  
(Forældre)	  	  

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, og at de ved, præcis hvor 
hvert enkelt barn befinder sig i vandet. Desuden vægter forældrene, at træningen er sjov, og at in-
struktøren formår at ’skjule’ tekniktræningen i leg; når svømmerne er glade, er forældrene det som 
regel også! 
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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 (59,9 pct.) af forældrene i pilotforeningerne, at de ville ønske, at deres 
barns forening havde en trivsels-/mobbepolitik. Det er dog kun 40,0 pct. af de adspurgte foreninger 
i den nationale survey, der har en sådan. En trivsels-/mobbepolitik kan være væsentlig 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 86,7 pct. af forældrene svarer dog, at de er tilfredse med miljøet i svømmeklubben, og det ty-
der derfor ikke på, at der er et decideret trivselsproblem i SVØM’s medlemsklubber. 
 
Spørger man forældrene om, hvad der kendetegner det gode klubmiljø, bliver det klart, at der er 
mange faktorer på spil: 
 

(I):	  Hvad	  kendetegner	  et	  godt	  klubmiljø?	  	  
(1):	  Det,	  der	   fungerer	  her,	  er	  sammenholdet,	   tror	   jeg.	  Vi	  er	   jo	  nogle	  stykker	  her,	  der	  er	  alligevel	  bare	  
sidder	  og	  snakker,	  mens	  de	  svømmer.	  Altså	  at	  de	  kan	  lide	  at	  være	  her,	  og	  at	  de	  kan	  lide	  at	  komme	  her.	  
Vi	  kunne	  måske	  godt	  trænge	  til	  nye	  omgivelser	  alligevel.	  En	  ny	  hal,	  det	  er	  jo	  slidt.	  
(2):	  Jamen,	  jeg	  synes	  det	  er	  svært,	  fordi	  når	  det	  kun	  er	  den	  der	  halve	  time	  om	  ugen,	  så	  er	  det	  jo	  svært.	  
Men	  når	  der	  er	  noget,	  så	  har	  vi	  da	  været	  med;	  altså	  til	  mærkesvømning	  og	  sådan	  noget.	  For	  ellers	  er	  
der	  jo	  ikke	  klubaften	  for	  breddeholdene,	  vel?	  Men	  i	  forhold	  til.	  de	  folk,	  jeg	  har	  mødt	  i	  klubben,	  så	  føler	  
jeg	  da,	  at	  det	  er	  en	  god	  klub	  at	  være	  i.	  
(Forældre	  til	  både	  konkurrence-‐	  og	  svømmeskolesvømmere)	  

 
Således bliver både sammenhold, trivsel, faciliteter og sociale arrangementer nævnt som betyd-
ningsfulde faktorer i forhold til klubmiljøet. Særligt sammenholdet vægtes generelt højt i forhold til 
klubmiljøet. Noget der dog kan være vanskeligt at opnå i svømmeskolen, der kun træner en halv 
time en gang om ugen. Faciliteterne – særligt klublokaler eller mangel på samme – nævnes i den 
forbindelse som afgørende for den sociale ramme og dermed klubmiljøet. En forælder beskriver det 
således: 
 

”Hvad	  har	  klubben	  af	  klublokale?	  Ja,	  det	  sidder	  jeg	  i?!	  Jeg	  tænker,	  hvis	  jeg	  nu	  var	  12-‐13	  år	  og	  gerne	  lige	  
ville	  sidde	  med	  mine	  veninder	  lige	  og	  råhygge	  lidt	  …	  Hvordan	  gør	  jeg	  det?	  Altså	  det	  sociale	  …	  Det	  er	  og-‐
så	  noget	  af	  det,	  jeg	  tænker,	  er	  med	  til	  at	  fastholde	  én	  i	  en	  sportsgren.	  Når	  man	  kommer	  op	  og	  bliver	  
13-‐14-‐15-‐16	  og	  17	  år.	  Det	  at	  der	  var	  noget,	  man	  kunne	  sætte	  sig	   i	  og	  hygge	  sig.	  Det	  mangler	   jeg!	  Et	  
miljø	  udover	  bassinet	  og	  omklædningen.	  Der	  mangler	  den	  ramme	  til	  at	  lave	  det	  sociale.”	  	  
(Forælder	  til	  svømmeskolesvømmer)	  

 
Der mangler generelt faciliteter uden for bassinerne i landets svømmeklubber. At selve svømmehal-
len er gammel og slidt synes ikke at spille den store rolle for svømmerne, men det er afgørende, at 
der er plads til opvarmning og ’snak’ rundt om bassinet. Ifølge flere forældre betyder klublokaler 
meget for det sociale miljø i svømmeklubben, og flere peger endda på, at der kan være en sammen-
hæng mellem frafaldet af medlemmer og manglende klublokaler. 
 
Det	  sociale	  er	  vigtigt	  –	  også	  på	  breddehold!	  
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 medlemmerne da heller ikke i tvivl om – det gør, at man føler sig tryg, og at det er sjovt 
at gå til svømning. Tre medlemmer i alderen 7-10 år beskriver det således: 
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”(I):	  Er	  det	  vigtigt	  at	  ens	  venner	  også	  går	  til	  den	  samme	  idræt?	  
(1):	  Ja,	  fordi	  så	  er	  man	  mere	  tryg	  
(2):	  Ja,	  fordi	  så	  er	  der	  lidt	  flere	  man	  kender	  –	  så	  man	  kan	  tage	  en	  med	  hjem	  
(3):	  Altså	   jeg	  svømmer	   ikke	  med	  nogen	   fra	  min	  klasse	  …	   I	   starten	  er	  man	   ikke	  så	   tryg,	  men	  så	  bliver	  
man	  tryggere,	  når	  man	  kender	  dem	  på	  ens	  hold,	  og	  så	  bliver	  man	  rigtig	  gode	  venner	  med	  dem.	  Det	  er	  
et	  fedt	  om	  jeg	  har	  mine	  venner	  fra	  klassen,	  eller	  om	  jeg	  får	  nogle	  nye.	  Hvis	  man	  ikke	  fik	  nye	  venner,	  så	  
ville	  det	  ikke	  være	  særlig	  sjovt.	  Så	  ville	  man	  nok	  føle	  sig	  lidt	  utryg	  ved	  det.”	  
(Medlemmer,	  7-‐10	  år,	  både	  svømmeskole-‐	  og	  konkurrencesvømmere)	  

 
Men som det fremgår af forældreundersøgelsen, ligger fællesskabet nederst på listen, når 
forældrene angiver, hvad deres børn får ud af at deltage på et svømmehold; kun 32,4 pct. angiver, at 
de i høj grad oplever, at deres børn er med i et godt fællesskab (tidligere beskrevet i afsnittet ’Man 
skal lære noget’). Forklaringen på dette er sandsynligvis, at de fleste svømmeskolehold træner 
meget kort tid, og at svømmerne derfor ikke opnår nogen større relation til hinanden. Noget, som 
disse konkurrencesvømmere beskriver her: 
 

”(1):	  Man	  havde	  ikke	  det	  sociale	  på	  de	  andre	  hold	  [svømmeskolen].	  
(2):	  Det	  var	  meget	  sådan	  ’hej	  hej'.	  Man	  talte	  ikke	  så	  meget	  sammen.	  
(3):	  Det	  var	  ’hej’,	  ned	  og	  svøm	  og	  ’hej’.	  
(2):	  Og	  til	  sidst	  er	  der	  fri	  leg,	  hvor	  alle	  gik	  hver	  til	  sidst.	  
(3):	  Det	  bliver	  man	   ikke	   venner	  af.	  Hvis	  man	  nu	   lavede	  en	  holdkap	  eller	  andet,	  hvor	  man	   lavede	  det	  
sammen.	  Det	  ville	  nok	  hjælpe	  til,	  at	  man	  ville	  blive.	  Vi	  har	  også	  en	  juleafslutning,	  hvor	  vi	  laver	  et	  hold-‐
kap	  for	  at	  vise	  vores	  talent.	  Men	  hvis	  vi	  måske	  lavede	  det	  noget	  oftere,	  så	  kan	  endnu	  flere	  se,	  hvor	  sejt	  
det	  er	  og	  måske	  tænke	  ’det	  vil	  jeg	  også	  kunne’.”	  
(Medlemmer,	  10-‐12	  år,	  konkurrencesvømmere)	  

	  
Det sociale er vigtigt – særligt for svømmerne. Der synes dog at være et manglende fokus på at ska-
be fællesskab og sociale relationer i svømmeskolen, måske qua den meget korte træningstid på dis-
se hold. Som et bestyrelsesmedlem pointerede i afsnittet ’Man skal lære noget’: ”Jeg tror ikke det 
sociale, er det bærende i undervisningsafdelingen.” Dette vidner om, at der måske heller ikke fra 
bestyrelsernes side er fokus på det sociale i landets svømmeskoler. Da relationerne på et hold ofte er 
dem, der fastholder børn i fritidsaktiviteter, er det derfor vigtigt, at man i højere grad prioriterer 
sociale tiltag i svømmeskolen. 
 
Opsummering	  
Både børn og forældre efterspørger kvalitet i svømmetræningen. Trivsel og tryghed, dygtige in-
struktører, at man udvikler sig og lærer noget, og at der er nogle sociale relationer på holdet er alle 
sammen faktorer, der gør at børn og unge synes, det er sjovt og attraktivt at gå til svømning, og som 
gør, at de fortsætter år efter år. 
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Til	  overvejelse	  
	  
Trivsel	  og	  fastholdelse	  går	  hånd	  i	  hånd	  
Vi har tidligere nævnt, at trivsel er et vigtigt parameter specielt for forældre, og forældrene 
vægter det højt, at deres børn trives, og at der generelt er et godt klubmiljø – noget der godt 
kan mangle i svømmeskolen! Hvordan kan man som klub i højere grad arbejde med trivsel i 
breddeafdelingen? Og hvordan formidler man til forældrene, at det er noget, man som klub 
har fokus på? 
 
Er	  det	  nok	  ’bare’	  at	  lære	  at	  svømme?	  
Instruktørerne er dygtige; de er erfarne, veluddannede og gode til at lære fra sig. Men hvad 
sker der, når man har lært at svømme? Progression og fremgang betyder meget for både 
forældre og svømmere, og en stor del af svømmerne svarer sågar, at de ville stoppe til 
svømning, hvis de ikke blev bedre. Det er derfor vigtigt at progressionen bliver ved hele ve-
jen op igennem ’systemet’. Man bør overveje, om der måske i nogle foreninger er en pro-
gression, der stopper på tidspunkt, f.eks. når man har lært at svømme? Det kan nemlig få 
mange til at stoppe med at dyrke svømning. Hvad er udfordringen for de børn, der har lært at 
svømme, men som ikke er gode nok til konkurrencesvømning? 
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6.	  Når	  man	  vælger	  svømning	  fra	  –	  perspektiver	  på	  frafald	  
 
For mange af svømmerne – specielt konkurrencesvømmerne – er det utopisk at forestille sig et liv 
uden svømning, og langt størstedelen af medlemmerne (84,6 pct.) vurderer, at de også går til svøm-
ning om et år. Tabel 7 giver dog en indikation af, hvilke faktorer der kunne have betydning for, at 
udøverne vælger at stoppe med svømning: 
 
Ville	  du	  stoppe	  til	  svømning,	  hvis?	  (Sæt	  gerne	  flere	  krydser)	   Procent	  
Jeg	  fik	  svømmeundervisning	  i	  skolen	   4,6	  
Jeg	  ikke	  kunne	  komme	  til	  stævner	   8,2	  
Nogle	  af	  mine	  venner	  stoppede	   15,3	  
Jeg	  havde	  lært	  at	  svømme	   13,3	  
Jeg	  ikke	  bliver	  bedre	   28,6	  
Jeg	  ikke	  kunne	  lide	  træneren	   30,1	  
Tabel	  7:	  Medlemmers	  begrundelse	  for	  at	  stoppe	  (medlemsundersøgelse)	  
	  
I udgangspunktet er der to ting, der kan få børn og unge til at stoppe med svømning, nemlig: 1) At 
man ikke kunne lide træneren og 2) At man ikke bliver bedre. Dette bekræftes ligeledes af de kvali-
tative data: 
 

”(I):	  Hvad	  kunne	  få	  jer	  til	  at	  stoppe?	  
(1):	  En	  sur	  og	  gnaven	  træner	  
(2):	  Hvis	  der	  ikke	  er	  det	  sociale	  på	  holdet.	  Det	  er	  ikke	  fedt	  at	  komme,	  hvis	  man	  ikke	  snakker	  med	  nogen.	  
(3):	  Også	  hvis	  man	  kæmper	  for	  det,	  og	  man	  ikke	  rykker	  sig	  
(4):	  Hvis	  man	  får	  meget	  surt	  at	  vide	  af	  trænerne	  ...	  Det	  gider	  man	  ikke.”	  
(Medlemmer,	  10-‐12	  år,	  konkurrencesvømmere)	  	  
 

Derudover nævner flere af konkurrencesvømmerne skader som det eneste, der kan afholde dem fra 
at gå til svømning. Lektier bliver desuden nævnt som en hyppig faktor for frafald blandt de tidligere 
konkurrencesvømmere, men nævnes ikke i forbindelse med breddeafdelingen. 
Desuden peger interviews med bestyrelsesmedlemmer og forældre på, at der er mange andre ting på 
spil, når vi taler om frafald i svømning. Noget, vi vil kigge nærmere på i den kommende afsnit. 
 
For	  lidt	  tid	  og	  for	  mange	  børn	  gør	  svømning	  ensomt	  og	  upersonligt	  
Flere forældre til svømmere i breddeafdelingen angiver, at der er for mange børn på holdene, og at 
træningen derfor kan fremstå upersonlig, fordi instruktørerne ikke kan nå at komme omkring alle 
børn. En forælder skriver eksempelvis følgende uddybende kommentar i den kvantitative undersø-
gelse: 
	  

”Der	  mangler	  noget	  sammenhold	  ud	  over	  svømning.	  Børnene	  kender	  næsten	  ikke	  hinanden,	  selv	  efter	  
næsten	  et	  år.	  Og	  træneren	  har	  svært	  ved	  børnenes	  navne.	  Det	  virker	  upersonligt.	  Giver	  intet	  tilhørsfor-‐
hold!”	  
(Forælder)	  

 
Ligeledes joker en forælder her med, at en god træning er, når ikke alle børn er mødt frem: 
 

”(I):	  Hvad	  kendertegner	  en	  god	  træning	  (hvad	  bør	  en	  træning	  indeholde)?	  
(1):	  Når	  de	  ikke	  alle	  sammen	  er	  mødt	  frem	  …	  Ej,	  det	  må	  jeg	  ikke	  sige!	  	  
(2):	  Ja,	  når	  de	  ikke	  er	  for	  mange	  
(1):	  Ja,	  når	  de	  ikke	  er	  for	  mange	  i	  bassinet	  på	  en	  gang	  (de	  er	  16-‐17).	  
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(3):	  Ja,	  de	  er	  mange.	  Og	  så	  har	  børn	  jo	  en	  fantastisk	  mani	  med	  at	  klumpe	  sig	  sammen.”	  
(Forældre)	  
	  

Også flere instruktører påpeger, at det kan være en udfordring, når der er for mange børn på holde-
ne, og at de derfor ikke kan nå alt det, de gerne vil: 
 

”(I):	  Hvad	  er	  det	  knap	  så	  gode/udfordringen	  ved	  at	  være	  instruktør	  i	  den	  pågældende	  forening?	  
(1):	  Jeg	  synes	  …	  Det	  er	  tit,	  hvis	  der	  er	  mange	  på	  holdene,	  så	  kan	  det	  være	  svært	  at	  nå	  alle,	  og	  der	  er	  ofte	  
nogle	  på	  holdet,	  der	  har	  brug	  for	   lidt	  mere	  opmærksomhed,	  hvor	  det	  godt	  kan	  komme	  til	  at	  ødelægge	  
det	  for	  nogle	  af	  de	  andre.	  Der	  er	  et	  sted	  mellem	  12	  og	  15	  børn	  på	  et	  hold.	  
(2):	  Jeg	  har	  haft	  nogle,	  hvor	  de	  var	  20	  børn.	  Ja,	  det	  ødelægger	  det	  faktisk	  lidt.	  Så	  kan	  man	  ikke	  rigtig	  nå	  
ind	  til	  hver	  svømmer.”	  
(Instruktører)	  

 
Når instruktørerne bliver direkte adspurgt, svarer en relativt stor procentdel da også, at de både ville 
ønske, at de havde mere tid til kontakt med børnene før/efter/under træningen, og at de havde mere 
tid til forældrekontakt før/efter træningen. 
 
Inden for breddesvømning/svømmeskole træner de fleste børn kun 1 x 30 minutter om ugen, hvilket 
er markant mindre end, hvis man går til andre idrætsgrene som eksempelvis håndbold, fodbold eller 
gymnastik. Som beskrevet tidligere, er relationerne ofte dét, der medvirker til at fastholde børn og 
unge i en fritidsaktivitet, og flere – både forældre og instruktører – peger på, at øget træningsmæng-
de på svømmeskoleholdene ville være godt for sammenholdet på holdet: 
 

”Vores	  udfordring	  er,	  at	  vi	  på	  mange	  af	  holdende	  kun	  har	  en	  halv	  time.	  Det	  er	  en	  udfordring	  at	  få	  den	  
relation	  til	  barnet,	  som	  gør,	  at	  barnet	  bliver	  på	  holdet.	  Men	  du	  skal	  også	  have	  tid	  til	  at	  skabe	  en	  relati-‐
on	  til	  forældrene	  og	  træne	  samtidig.	  Det	  er	  meget	  sådan	  slag	  i	  slag,	  og	  det	  skal	  gå	  stærkt.”	  
(Instruktør)	  

 
Dette kan være afgørende for at børn – måske særligt for børn i 8-12 års-alderen, der ofte går til 
flere forskellige idrætsaktiviteter – vælger fodbold eller gymnastik frem for svømning, fordi de her 
træner oftere/længere tid, og derigennem har opnået en større relation til både instruktører og øvrige 
medlemmer på holdet. Der synes dog at være et potentiale i at fastholde flere medlemmer i svøm-
ning, idet to ud af tre medlemmer angiver, at svømning er deres primære fritidsaktivitet. Dette skal 
selvfølgelig ses i lyset af, at der også er en del konkurrencesvømmere (29,9 pct.), der har besvaret 
medlemsspørgeskemaet, men der er altså et stort potentiale i at fastholde netop de skolesvømmere, 
der angiver, at svømning er deres primære fritidsaktivitet – udfordringen er måske blot at finde ud 
af, hvordan de opnår en større tilknytning til holdet. 
 
Når	  sæsonen	  slutter,	  skal	  man	  starte	  forfra!	  
Dette gælder selvfølgelig ikke børnenes niveau – men derimod kammeratskabet! I fodbold og 
håndbold er man som udøver ofte tilknyttet et bestemt hold, og når man skifter hold, er det som 
regel sammen med ens holdkammerater, idet man ikke ’rykker videre i systemet’ på baggrund af 
niveau, men derimod på baggrund af alder. I svømning er det lige omvendt; her bliver man som 
regel anbefalet et hold, når sæsonen slutter, ud fra hvilket niveau ens træner vurderer, man skal gå 
på. Derved ophører den sociale relation, man måske har fået opbygget til de andre svømmere på 
holdet, og det er desuden op til forældrene at sørge for at lille Sofie bliver meldt til svømning igen i 
næste sæson. Selv hvis børnene har fået skabt nogle relationer på svømmeholdet, er det som regel 
ikke muligt for forældrene, at se hvem der tilmelder sig de forskellige hold, så de derved kunne 
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bygge videre på nogle af de relationer, der er opstået. Et bestyrelsesmedlem, der nu har sine børn i 
konkurrenceafdelingen, beskriver det således: 
 

”Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  det	  sociale	  betyder	  rigtig	  meget.	  Da	  de	  var	  8-‐10	  år,	  der	  rykkede	  de	  rigtig	  me-‐
get	  hold,	  så	  de	  nåede	  aldrig	  at	  lære	  de	  andre	  at	  kende,	  men	  så	  skulle	  de	  videre.	  Nu	  er	  de	  stabiliseret	  
mere	  –	  den	  ældste	  har	  været	  på	  det	  samme	  hold	  i	  to	  år.	  Det	  betyder	  meget,	  at	  der	  er	  noget	  genkendel-‐
se,	  de	  lærer	  hinanden	  bedre	  at	  kende.	  Der	  er	  et	  bedre	  sammenhold.”	  
(Bestyrelsesmedlem)	  

Når forældrene glemmer at tilmelde deres børn, eller når relationerne til holdkammeraterne ophører, 
bliver der skabt et potentielt frafald af medlemmer! Ligeledes medfører det nuværende system, at 
det bliver nærmest umuligt for instruktørerne, at ’følge op’ på svømmere, der falder fra: 
 

”(I):	  Har	  I	  selv	  gjort	  noget	  når	  der	  er	  nogen	  af	  jeres	  svømmere,	  som	  er	  stoppet?	  
(1):	  Vi	  får	  en	  mail	  –	  det	  går	  ikke	  igennem	  os.	  Det	  går	  gennem	  bestyrelsen.	  Så	  man	  ved	  ikke	  rigtig,	  om	  
det	  er	  fordi,	  man	  selv	  har	  gjort	  noget	  forkert	  …	  eller	  hvad	  det	  lige	  er.	  Så	  man	  har	  ikke	  nogen	  chance	  for	  
at	  vide	  hvorfor.	  
(2):	  Vi	  kender	  jo	  heller	  ikke	  svømmerne	  på	  den	  måde.	  Fx	  til	  sejlads,	  der	  kender	  jeg	  hver	  enkelt	  sejler,	  de-‐
res	  søskende	  og	  forældre.	  Der	  er	  en	  anden	  kultur	  omkring	  svømning	  …	  Det	  er	  ligesom	  at	  bestille	  en	  piz-‐
za.	  
(1):	  Nu	  har	  vi	  også	  rigtig	  mange	  svømmere	  …	  Og	  jeg	  kan	  knap	  nok	  navnene	  på	  dem	  alle	  sammen.	  Vi	  
har	  dem	  kun	  en	  halv	  time	  ad	  gangen.	  Jeg	  tænker	  også	  på	  det	  med	  at	  have	  en	  god	  kemi	  med	  svømmer-‐
ne.	  Jeg	  sørger	  for	  at	  give	  dem	  hånden	  og	  gør	  alt	  for	  at	  lære	  deres	  navne	  at	  kende.	  De	  der	  småting,	  tror	  
jeg,	  også	  er	  med	  til	  at	  fastholde	  dem.”	  
(Instruktører)	  

Instruktørerne har således ikke nogen ’føling’ med, hvad de eventuelt kunne gøre anderledes for at 
få flere af deres svømmere til at fortsætte med at dyrke svømning. 
 
For svømmerne betyder det også noget at have den samme instruktør, som man lærer at kende godt 
– noget der ligeledes kan være vanskeligt med det eksisterende tilmeldingssystem, og som kan give 
billedet af, at svømning er upersonligt. Svømmerne beskriver det således: 
 

”(I):	  Betyder	  det	  noget,	  hvordan	  man	  har	  det	  med	  sin	  træner?	  
(1):	  Ja,	  rigtig	  meget.	  Både	  ens	  forhold	  til	  ens	  træner	  og	  til	  de	  andre	  på	  holdet,	  det	  betyder	  næsten	  det	  
hele.	  	  
(2):	  Jeg	  vil	  rigtig	  gerne	  kende	  min	  træner	  godt.	  	  
(1):	  Da	  jeg	  gik	  på	  de	  mindre	  hold.	  Så	  fik	  vi	  nærmest	  ny	  træner	  hver	  uge,	  så	  fik	  man	  slet	  ikke	  lyst	  til	  at	  
komme.	  Det	  er	  godt	  at	  vide,	  hvilken	  person	  man	  kommer	  ned	  til.	  
(3):	  Jeg	  synes	  også,	  det	  kan	  ødelægge	  ens	  træning,	  da	  man	  tænker	  på,	  at	  de	  skal	  lære	  en	  at	  kende.	  
(1):	  Det	  er	  frustrerende,	  når	  træneren	  ikke	  ved,	  hvad	  tingen,	  som	  vi	  laver,	  hedder.	  
(I):	  Så	  det	  betyder	  noget	  at	  have	  den	  samme	  træner?	  
(3):	  Ja,	  rigtig	  meget.	  Vi	  har	  skiftet	  alt	  for	  meget.”	  
(Medlemmer,	  10-‐12	  år)	  	  

Sæsonen i breddesvømning går ofte fra september til og med maj, hvilket betyder, at der er en pause 
i træningen på hele tre måneder. Sådanne længere pauser fra en idrætsaktivitet er altid en udfor-
dring, fordi frafald i idrætsdeltagelse ofte sker, når børn og unge holder pause fra idrætsaktiviteten 
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(Østergaard 2007). En pause på tre måneder i svømmesæsonen øger altså risikoen for, at børn og 
unge stopper med at dyrke svømning.  
	  
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 over for deres børn. Det kan derfor ses som en barriere, at over halvdelen (60,5 pct.) 
af forældrene angiver, at de kun har et mindre kendskab til idrætsgrenen – samtidig angiver 61,9 
pct., at de enten ikke har noget kendskab eller kun et mindre kendskab til foreningslivet. Hvis for-
ældrene skal være med til at fastholde deres børn i svømning, er det vigtigt, at forældrene kender 
’projektet’ og føler sig fortrolige med foreningskulturen. Der synes således at ligge en udfordring 
for klubberne i både at introducere forældrene til klubben og idrætsgrenene – og klæde forældrene 
på til foreningslivet. 
 
Det er dog ikke, fordi forældrene blot ’smider’ deres børn af uden for svømmehallen. Af forældre-
undersøgelsen fremgår det faktisk, at størstedelen (65,4 pct.) af forældrene er til stede i hallen, mens 
deres yngste barn træner. Kun 20,8 pct. kører hjem, mens deres barn træner, mens resten (13,1 pct.) 
angiver, at deres barn selv kører til træning. En stor del af forældrene er altså en del af deres børns 
’svømmeprojekt’. 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, 
eller at børnene ikke ønsker, forældrene er til stede.  
 
Spørger man svømmerne selv, svarer størstedelen (52,2 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 foræl-
drene kan være med i svømmehallen, men uden at de observerer deres børns træning. Der kan der-
for være et potentiale i at tilbyde aktiviteter på tværs af familien, som muliggør, at forældrene kan 
træne mens børnene svømmer, f.eks. løbehold for forældre, så der ikke opstår problemer med 
manglende vandtid. På den måde kan forældrene deltage i børnenes svømmeprojekt ved selv være 
en del af foreningen, men uden at det ’generer’ de børn, der ikke ønsker, at deres forældre er til ste-
de under træningen. 
 
Det	  er	  vanskeligt	  for	  foreningerne	  at	  få	  forældrene	  med	  i	  projektet	  
Det kan dog være vanskeligt for foreningerne at få forældrene med i børnenes svømmeprojekt – 
særligt når det kommer til svømmeskolen. Ca. halvdelen af foreningerne i den nationale survey an-
giver, 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:  
  
Hvilke	  udfordringer	  oplever	  I	  i	  forhold	  til	  rekruttering	  af	  forældre?	  	  
(Sæt	  gerne	  flere	  krydser)	  

Procent	  

Vi	  oplever	  ingen	  udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  rekruttering	  af	  forældre	   11,9	  
At	  finde	  relevante	  opgaver	   15,1	  
At	  det	  er	  vanskeligt	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  dem	   21,4	  
At	  de	  angiver	  ikke	  at	  have	  tid	   51,6	  
Tabel	  8:	  Bestyrelsernes	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  rekruttering	  af	  forældre	  (national	  bestyrelses-‐survey)	  
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Den største udfordring i forhold til rekruttering af forældre er altså, ifølge bestyrelsesformændene, 
at forældrene angiver ikke at have tid. Enkelte bestyrelsesmedlemmer angiver desuden, at der 
mangler udvalg bestående af forældre fra svømmeskolen, så denne del af klubberne også repræsen-
teres i bestyrelsen. Dette kan ligeledes medvirke til fastholdelse af svømmere: 
 

”(I):	  Ville	  det	  skabe	  mere	  fastholdelse?	  
(1):	  Ja,	  det	  tror	  jeg.	  På	  samme	  måde	  som	  det	  skaber	  fastholdelse	  i	  konkurrenceafdelingen	  og	  i	  hånd-‐
bold	  og	  fodbold.	  Dem	  hvor	  forældrene	  møder	  op	  hver	  gang	  og	  ser	  kampene;	  er	  med,	  når	  der	  skal	  være	  
et	  arrangement	  om	  aftenen;	  dem	  der	  kommer	  og	  har	  lavet	  noget	  til	  det.	  -‐	  Det	  er	  jo	  de	  børn,	  som	  bliver	  
ved.	  Det	  er	  også	  oftest	  dem,	  som	  synes,	  at	  det	  er	  sjovest.	  De	  kan	  selv	  mærke,	  om	  forældrene	  interesse-‐
rer	  sig	  for	  det	  eller	  ej.”	  	  
(Bestyrelsesmedlem)	  

 
At det kan være vanskeligt at rekruttere forældre til frivilligt arbejde bliver bekræftet af forældre-
undersøgelsen, hvor størstedelen af forældrene angiver, at de ikke ønsker at involvere sig i frivilligt 
arbejde i deres børns forening: 
 
Har	  du	  lyst	  til	  at	  deltage	  i	  frivilligt	  arbejde	  i	  dit	  barns	  forening?	   Procent	  
Ja	   26,3	  
Nej	   57,8	  
Jeg	  arbejder	  allerede	  frivilligt	  i	  foreningen	   16,0	  
Tabel	  9:	  Hvorvidt	  forældrene	  har	  lyst	  til	  at	  arbejde	  frivilligt	  (forældre-‐survey)	  
	  
Af de forældre, der ikke allerede arbejder frivilligt i foreningen, angiver hele 72,7 pct. at de aldrig 
er blevet spurgt, om de vil arbejde i deres barns forening. Der synes derfor, trods den store andel, 
der ikke ønsker at arbejde frivilligt, at være et potentiale for at rekruttere flere frivillige blandt for-
ældregruppen. Årsagen til den relativt store procentdel af forældre, der angiver ikke at være blevet 
spurgt om de vil arbejde i deres barns forening, kan hænge sammen med, at mange svømmeklubber 
slet ikke har fokus på at rekruttere forældre blandt svømmeskolens medlemmer. 
	  
Holdningsændring:	  handler	  svømning	  kun	  om	  at	  lære	  at	  svømme?	  
Deltagelse i idrætsforeninger forbindes ofte med demokratisk dannelse, fællesskab på tværs af soci-
ale skel og frivilligt engagement (Gundelach m.fl., 2006) – alle faktorer, som ifølge de forskellige 
interviews i høj grad finder sted i konkurrenceafdelingen, men som ikke forbindes med skolesvøm-
ning. Tre bestyrelsesmedlemmer beskriver følgende om forældrenes opfattelse af dét, at børnene 
går til svømning: 
 

”(I):	  Hvorfor	  holder	  unge	  op	  med	  at	  dyrke	  svømning?	  	  
(1):	  Jeg	  tror	  primært,	  det	  er	  fordi,	  forældrene	  har	  en	  idé	  om,	  at	  deres	  børn	  bare	  skal	  lære	  at	  svømme.	  Når	  
de	  har	  lært	  det,	  så	  har	  forældrene	  ikke	  mere	  i	  forhold	  til	  svømning.	  Så	  må	  de	  gå	  til	  alt	  det	  de	  vil.	  Det	  er	  
simpelthen	  bare	  en	  ting,	  de	  skal	  lære.	  Det	  er	  ikke	  en	  sport.	  De	  opfatter	  det	  ikke	  som	  en	  sport.	  
(2):	  Nej,	  der	  bliver	  sat	  flueben	  ved	  det;	  kan	  holde	  sig	  flydende:	  tjek!	  Mission	  accomplished!	  Og	  så	  går	  vi	  
videre.	  Så	  det	  tror	  jeg	  også,	  der	  er	  det	  helt	  klare	  formål,	  og	  sådan	  startede	  mine	  børn	  også;	  de	  skulle	  læ-‐
re	  at	  svømme.	  Det	  var	  formålet.	  Det	  tror	  jeg	  helt	  klart.	  Det	  et	  formål,	  der	  bliver	  opfyldt,	  og	  så	  er	  de	  væk.	  
(1):	  Forældrene	  køber	  sig	  også	  til	  en	  undervisning,	  det	  er	   ikke	  som	  en	  sport.	  Vi	  kan	   ikke	  have	  nogle	   in-‐
struktører	  til	  at	  stå	  på	  kanten,	  der	  ikke	  har	  forstand	  på	  det.	  Ikke	  for	  at	  forklejne	  de	  der	  fodboldtrænere,	  
men	  der	  kan	  du	  altså	  nemmere	  stå,	  fordi	  det	  er	  en	  fritidsinteresse,	  du	  går	  til	  –	  det	  er	  det	  her	  ikke!	  De	  for-‐
langer	  en	  vare!	  	  
(3):	  Ja,	  så	  man	  skal	  måske	  ind	  og	  ændre	  ved	  forældrenes	  opfattelse	  af,	  hvornår	  børnene	  egentlig	  er	  sikre	  
i	  vandet.	  Fordi	  der	  er	  mange,	  som	  siger,	  de	  skal	  bare	  kunne	  svømme	  100m	  eller	  måske	  200m,	  og	  så	  er	  
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det	  fint	  nok,	  men	  man	  er	  jo	  ikke	  en	  god	  svømmer,	  fordi	  man	  kan	  svømme	  100m.	  Og	  så	  går	  der	  3	  år	  inden	  
man	  kommer	  i	  vandet	  igen,	  og	  så	  er	  det	  ikke	  særlig	  sikkert.”	  
(Bestyrelsesmedlemmer)	  

 
Dette billede genkendes af flere instruktører, der beskriver, hvordan nogle forældre spørger ind til, 
hvorfor deres børn leger så meget til træning i stedet for at svømme baner. Der synes altså at eksi-
stere en holdning blandt forældrene om, at deres børn går til svømning udelukkende med det formål 
at lære at svømme. Når børnene derfor har opnået dette mål, kan det være svært for forældrene at 
se, hvorfor deres barn skal fortsætte til svømning. Ønsker man at fastholde flere børn og unge i 
svømning, kræver det således en holdningsændring blandt forældrene. Man bliver nødt til at forkla-
re forældrene, hvad deres børn får ud af at gå til svømning efter at de har lært at svømme – ellers 
stopper deres børn med stor sandsynlighed! 
 
Det	  er	  dét	  de	  unge	  vil	  ha´!	  –	  Perspektiver	  på	  de	  manglende	  alternativer	  til	  bane-‐	  
og	  konkurrencesvømning	  
Det er 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 også prioriterer bredden hele 
vejen op, så der ikke bliver tale om såkaldte ’rest’-hold for dem, der ikke var egnede til konkurren-
cesvømning.  
 
Bestyrelsesformændene vurderer, at der generelt er fine overgange mellem holdene (eksempelvis 
fra bredde- til konkurrencehold), ligesom at størstedelen (82,3 pct.) mener, at det i høj eller nogen 
grad er muligt at fortsætte som medlem efter svømmeskolen, uden at det er på konkurrencehold.  
 
Instruktørerne synes dog ikke at være helt enige i dette. Til spørgsmålet: Hvordan tackler du med-
lemmer, der ikke passer ind på holdet (f.eks. medlemmer, der søger andet end traditionel svøm-
ning)?, svarer 37,3 pct. af instruktørerne, at de forsøger at finde et andet hold, der passer bedre, men 
det er vanskeligt. Ligeledes angiver 25 pct. af instruktørerne, at det kun i mindre grad eller slet ikke 
er muligt at fortsætte med aktiviteter, der ikke primært er konkurrenceorienterede efter at have del-
taget i svømmeskolen: 
 
Efter	  at	  have	  deltaget	  i	  svømmeskolen,	  kan	  man	  så	  fortsætte	  med	  aktiviteter,	  	  
der	  ikke	  primært	  er	  konkurrenceorienterede?	  

Procent	  

I	  høj	  grad	   13,6	  
I	  nogen	  grad	   44,1	  
Hverken/eller	   17,0	  
I	  mindre	  grad	   18,6	  
Slet	  ikke	   6,8	  
Tabel	  10:	  Mulighed	  for	  at	  fortsætte	  med	  breddeaktiviteter	  efter	  svømmeskolen	  (instruktør-‐survey)	  
	  
Dette bekræftes af flere interviews, hvor flere svømmeklubber peger på, at de er for dårlige til at 
tilbyde aktiviteter til dem, der ikke vil svømme konkurrencesvømning: 
 

”(1):	  Vi	  har	  et	  elendigt	  tilbud	  til	  dem,	  der	  ikke	  vil	  dyrke	  konkurrence.	  Vi	  har	  et	  tilbud,	  men	  det	  er	  elendigt,	  
og	  det	  er	  vi	  meget	  lidt	  stolte	  af,	  og	  det	  er	  det,	  vi	  gerne	  vil	  have	  gjort	  noget	  ved.	  Og	  det	  står	  højest	  på	  vo-‐
res	  prioritering,	  at	  det	  skal	  vi	  have	  gjort	  noget	  ved!	  
(2):	  Ja,	  det	  gælder	  jo	  også	  dem,	  der	  ’dropper	  ud’	  af	  konkurrence,	  men	  gerne	  vil	  svømme	  videre.	  	  
(3):	  Men	   igen,	   så	   er	   det	   jo	   banesvømning.	  Der	   er	   ikke	  noget	   tilbud	   til	   dem,	  der	   bare	  gerne	   vil	   tumle	   i	  
vand.	  Det	  har	  vi	  desværre	  ikke.	  Vi	  har	  kun	  svømning.	  
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(1):	  Men	  vi	  har	  en	  prop,	  der	  ligger	  i	  den	  øverste	  del	  af	  undervisningsafdelingen,	  hvor	  der	  ligger	  mange	  –	  
mange	  har	  faktisk	  ligget	  der	  i	  mange	  år,	  hvor	  vi	  har	  snakket	  om,	  hvis	  vi	  overhovedet	  kan	  finde	  ud	  af	  det,	  
så	  skal	  vi	  have	  lavet	  et	  tilbud	  til	  dem.	  Og	  det	  kunne	  være,	  at	  der	  skulle	  være	  noget	  udspring,	  noget	  vand-‐
polo	  til	  dem,	  men	  vi	  vil	  ikke	  gå	  fra	  vores	  kerne	  
(3):	  Jamen	  det	  er	  et	  problem	  –	  det	  er	  det!	  At	  vi	  ikke	  rigtig	  har	  noget	  tilbud	  udover	  banesvømning.	  Der	  er	  
stadig	  er	  nogle,	  der	  godt	  kan	  lide	  at	  være	  i	  vand,	  men	  vi	  har	  altså	  ikke	  de	  tilbud.	  Hvis	  nu	  vi	  havde	  ’vild-‐
basser	  i	  vand’,	  forhindringsbaner,	  udspring,	  så	  kunne	  vi	  nok	  godt	  fastholde	  lidt	  flere.”	  
(Bestyrelsesmedlemmer)	  

  
Det kunne altså tyde på, at der er et behov for alternativer til den traditionelle svømning. Flere for-
ældre nævner ligeledes, at der mangler alternativer til traditionel svømning. En gruppe forældre har 
følgende forslag til, hvordan man måske kan fastholde flere medlemmer i svømning: 
 

”(I):	  Hvad	  synes	  I,	  at	  man	  som	  klub	  kan	  gøre	  for	  at	  fastholde	  medlemmer	  i	  svømning?	  
(1):	  At	  de	  booker	  svømmehallen	  en	  lørdag	  formiddag	  og	  bare	  laver	  leg.	  Ej,	  det	  ved	  jeg	  ikke!	  
(2):	  Der	  har	  før	  været	  sådan	  noget	  pool-‐party	  nede	  i	  Viborg	  svømmehal,	  hvor	  flere	  af	  i	  hvert	  fald	  K3-‐
svømmerne	  var	  dernede.	  Det	  var	  super	  godt!	  Det	  var	  som	  en	  vinterferie-‐aktivitet.	  
(3):	  Ja,	  sådan	  nogle	  aktiviteter	  som	  forhindringsbane	  og	  sådan.	  Og	  så	  får	  de	  slush-‐ice	  og	  boller	  og	  så	  
med	  lyseffekter	  og	  musik	  og	  sådan.	  Jeg	  tror	  bare,	  det	  handler	  om	  at	  lave	  tilbud	  for	  dem,	  der	  ikke	  er	  
konkurrencesvømmere.	  Der	  er	  jo	  ikke	  noget!	  
(2):	  Man	  kunne	  jo	  godt	  lave	  en	  eller	  anden	  sportsgren	  inden	  for	  svømning,	  der	  hed	  forhindringsbane-‐
holdet,	  altså	  med	  nogle	  forskellige	  aktiviteter	  i	  vand.	  Det	  tror	  jeg,	  mange	  ville	  synes	  var	  sjovt.	  Som	  en	  
disciplin	  …	  	  
(4):	  Det	  kunne	  måske	  også	  være	  sådan	  en	  aktivitet,	  der	  kunne	  være	  en	  social	  aktivitet,	  at	  man	  kunne	  
tilmelde	  sig	  en	  af	  tingene.	  Eller	  måske	  som	  en	  ekstra	  gang	  om	  ugen,	  så	  man	  svømmede	  1	  gang	  og	  gik	  
på	  forhindringsbanehold	  som	  en	  ekstra	  gang	  om	  ugen.	  
(5):	  Ja!	  På	  den	  måde	  tror	  jeg,	  man	  kunne	  holde	  på	  flere	  medlemmer	  herude.	  
(4):	  Ja,	  fordi	  min	  søn	  er	  først	  lige	  begyndt	  at	  svømme,	  og	  han	  siger	  allerede,	  at	  han	  da	  ikke	  behøver	  gå	  
til	  svømning	  mere,	  fordi	  han	  jo	  har	  lært	  at	  svømme.	  Så	  siger	  jeg;	  nu	  fortsætter	  vi,	  fordi	  der	  er	  stadig	  
noget	  at	  arbejde	  på.	  Men	  hvis	  nu	  –	  jeg	  tror	  ikke,	  han	  er	  til	  konkurrencesvømning	  –	  men	  hvis	  nu	  der	  var	  
et	  eller	  andet	  …	  Ellers	  tror	  jeg,	  han	  vælger	  det	  fra.	  
(1):	  Jeg	  tænker	  også,	  det	  er	  fordi	  svømning	  alt	  andet	  lige	  er	  hårdt	  arbejde!	  Det	  er	  ensomt	  at	  ligge	  i	  
vandet.	  Så	  det	  her	  med	  at	  få	  fundet	  nogle	  gulerødder	  …	  Hvordan	  klubben	  gør	  noget	  for,	  at	  det	  ikke	  ba-‐
re	  er	  træning,	  men	  at	  det	  også	  er	  sjovt.	  
(Forældre)	  
 

Alligevel synes breddeafdelingen nedprioriteret i forhold til at lave sociale tiltag og andre arrange-
menter for denne målgruppe, idet der for de fleste klubbers vedkommende kun afholdes arrange-
menter 2-4 gange årligt: 
 
Hvor	  ofte	  afholder	  I	  arrangementer	  for	  medlemmerne	  i	  breddeafdelingen	  	  
(eksempelvis	  begynder-‐stævner,	  sociale	  arrangementer	  og	  lignende)?	  

Procent	  

Slet	  ikke	   8,1	  
1-‐2	  gange	  om	  året	   52,5	  
3-‐4	  gange	  om	  året	   31,3	  
5-‐6	  gange	  om	  året	   5,1	  
7	  gange	  om	  året	  eller	  mere	   3,0	  
Tabel	  11:	  Arrangementer	  for	  breddeafdelingen	  (national	  bestyrelses-‐survey)	  
	  
Flere forældre påpeger ellers vigtigheden af svømmearrangementer som mærkesvømning – noget 
deres børn går meget op i – men som der ikke er nok af: 
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”(I):	  Hvad	  med	  stævner	  for	  dem,	  der	  er	  i	  breddeafdelingen?	  
(1):	  Nej,	  der	  er	  kun	  mærkesvømning	  to	  gange	  om	  året,	  hvor	  man	  kan	  gå	  ind	  og	  lave	  det	   i	  klubben.	  For	  
mig	  er	  det	   fint	  nok,	  at	  det	  bare	  er	   i	  egen	  klub	  som	  sådan.	  Det	  kunne	  bare	  være	  mærkesvømning,	  hvor	  
man	  svømmer	  mod	  sig	  selv	  og	  sin	  egen	  præstation.	  For	  det	  betyder	  noget	  for	  dem,	  at	  de	  kan	  se	  at	  de	  
rykker	  sig.	  Man	  kan	  sige,	  det	  er	  jo	  der,	  hvor	  de	  andre	  går	  ud	  og	  får	  en	  håndboldkamp	  …	  Hvad	  gør	  du	  i	  
svømning?	  Jamen,	  det	  gør	  jeg	  en	  gang	  hvert	  halve	  år,	  så	  får	  jeg	  et	  mærke	  –	  indtil	  jeg	  måske	  bliver	  kon-‐
kurrencesvømmer.”	  

  
Det synes 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: 
 
Aktivitet	   Procent	  
Synkronsvømning	   4,0	  
Udspring	   8,9	  
Vandpolo	   8,9	  
Livredning	   16,9	  
Hold,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  lave	  anderledes	  vandaktiviteter	  	  
(f.eks.	  'Adventure	  hold'	  og	  'Tarzan	  hold')	  

22,6	  

Andet	   38,7	  
Tabel	  12:	  Udbud	  af	  alternativer	  til	  traditionel	  svømning	  (bestyrelses-‐survey)	  
	  
’Andet’ dækker blandt andet over vandaerobic, aqua fitness (aqua spinng, aqua step m.m.), dyrk-
ning/snorkling, open water, babysvømning, triatlon og kajak. 
 
Spørger man medlemmerne, hvad der kunne være sjovt at have i deres forening, som ikke allerede 
er der nu, går meget på nye/flere faciliteter som langbane, rutsjebaner og vipper, men derudover 
nævnes legedage, ture, flere stævner og alternative hold med fokus på dykning, leg, boldspil og 
sjov. Derudover nævner flere, at de gerne ville have længere tid i bassinet og generelt mere sam-
menhold svømmerne imellem (på breddeholdene). Instruktørerne efterspørger generelt alternativer 
til svømning som vandpolo, undervandsrugby, livredning, udspring, men også anderledes aktiviteter 
som leg og hop, bold i vand og hold, hvor det ikke handler om at svømme. 
 
En forening har haft stor succes med et nyligt oprettet hold, der er et alternativ til svømmeskole og 
konkurrenceafdeling; et hold ”hvor de skal prøve nogle andre ting end bare at tæske frem og tilba-
ge – et rigtigt drengerøvshold.” Samme klub har også haft succes med juniorlivredning som et al-
ternativ til traditionel svømning. 
 
Bliver	  bredden	  nedprioriteret?	  
Der tegner sig et klart billede ud fra de mange interviews: der mangler hold til de svømmere, der 
ikke vil/kan komme på konkurrencehold, men stadigvæk kan lide at svømme! Ligesom der mangler 
hold til de svømmere, som for en periode har været på et konkurrencehold, men som nu ønsker at 
svømme mindre. Et bestyrelsesmedlem beskriver her, hvordan det ofte bliver nedprioriteret til for-
del for andre hold: 
 

"(1):	  Hvis	  jeg	  synes,	  at	  vi	  mangler	  noget,	  så	  er	  det	  step’et	  imellem.	  Fordi	  vi	  har	  ikke	  noget	  til	  dem,	  som	  
gerne	  vil	  blive	  bedre	  til	  at	  svømme,	  men	  som	  ikke	  ønsker	  at	  svømme	  konkurrence.	  Men	  det	  er	  jo	  igen,	  
det	  der	  med	  vandtiden.	  Den	  vandtid,	  vi	  har	  brugt	  til	  det	  her	  juniorlivredning	  nu,	  det	  var	  faktisk	  der,	  
hvor	  vi	  havde	  det,	  vi	  kalder	  ’grønt	  hold’:	  de	  var	  egentligt	  kommet	  over	  den	  der	  alder,	  hvor	  det	  var	  for	  
sent	  at	  komme	  ind	  og	  svømme	  konkurrence,	  men	  det	  ville	  de	  egentligt	  heller	  ikke.	  Men	  de	  kunne	  godt	  
lide	  at	  svømme.	  Det	  duede	  jo	  heller	  ikke	  at	  have	  dem	  til	  at	  svømme	  på	  tværs,	  så	  vi	  var	  nødt	  til	  at	  finde	  
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et	  sted,	  hvor	  de	  kunne	  svømme	  på	  langs.	  Men	  så	  var	  det,	  at	  da	  vi	  fik	  momentet	  med	  livredning	  ind,	  så	  
stjal	  vi	  den	  tid.	  
(2):	  Ambitionerne	  er	  for	  høje	  på	  konkurrenceholdet.	  Jeg	  kender	  en,	  som	  er	  lige	  ved	  at	  stoppe.	  De	  synes,	  
at	  der	  er	  for	  meget	  pres	  på,	  med	  at	  de	  skal.	  Det	  der	  med	  at	  ligge	  og	  snakke,	  det	  duer	  ikke,	  men	  hun	  vil	  
egentligt	  gerne	  svømme.	  Men	  det	  i	  svømmeskolen,	  det	  er	  hun	  for	  længst	  forbi.	  Jeg	  gætter	  på,	  at	  hun	  
stopper	  helt	  med	  at	  svømme.	  ”	  
(Bestyrelsesmedlemmer)	  

	  
Et andet bestyrelsesmedlem fra en anden forening beskriver det således: 
 

”(I):	  Hvad	  hvis	  du	  har	  lysten	  til	  at	  svømme	  og	  gerne	  vil	  svømme	  mere,	  er	  der	  så	  ikke	  plads	  til	  dem?	  
(1):	  Du	  spørger	  om	  hullet	  er	  der	  …	  Der	  er	  et	  markant	  hul.	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  arbejde	  på,	  at	  det	  ikke	  er	  så	  
sort	  og	  hvidt	  –	  at	  der	  er	  en	  gråzone,	  hvor	  man	  stille	  og	  roligt	  kan	  finde	  ud	  af	  hvad	  man	  vil.	  Og	  den	  bli-‐
ver	  meget	  sort/hvid,	  da	  vi	  netop	  er	  så	  elitære	  i	  vores	  konkurrenceafdeling.	  Vi	  har	  haft	  meget	  store	  dis-‐
kussion	  om,	  hvad	  er	  et	  talent.	  Det	  er	  en	  forfærdelig	  diskussion,	  for	  hvis	  man	  vil	  vurdere	  et	  talent	  ud	  fra	  
ens	  fysik	  i	  7-‐8	  års	  alderen,	  så	  har	  du	  et	  problem.	  Man	  udvikler	  sig	  jo	  enormt.”	  
(Bestyrelsesmedlem)	  

 
Flere foreninger erkender, at de prioriterer konkurrenceafdelingen frem for breddeafdelingen – en 
prioritering, som flere bestyrelsesmedlemmer peger på, skyldes manglende vandtid: 
 

”(1):	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  man	  når	  et	  punkt,	  hvor	  man	  skal	  afgøre,	  om	  man	  vil	  fortsætte,	  og	  så	  er	  
det	  konkurrencedelen.	  For	  det	  med	  at	  ligge	  og	  hygge	  sig	  med	  det	  et	  par	  gange	  om	  ugen,	  det	  er	  der	  ikke	  
plads	  til	  –	  det	  er	  svært.	  Og	  omvendt,	  hvis	  du	  har	  været	  konkurrencesvømmer,	  men	  ikke	  ønsker	  at	  træne	  
så	  meget,	  så	  er	  der	  heller	  ikke	  nogen	  mulighed	  for	  at	  fortsætte.	  	  
(2):	  Det	  ville	  da	  give	   flere	  medlemmer,	  men	  det	  er	  klart,	  at	  det	  er	  en	  prioritering.	  Er	  det	  dem,	  der	  vil	  
hygge	  sig	  eller	  dem	  der	  vil	  konkurrence.	  
(Bestyrelsesmedlemmer)	  
	  

En enkelt forening peger dog også på, at denne prioritering kommer oppefra i SVØM, og at 
forbundet skal være med til også at være synlige til breddearrangementer: 
 

”Jeg	  tænker	  lidt,	  om	  det	  kunne	  hjælpe,	  at	  svømmeunionen	  var	  mere	  på	  banen,	  når	  vi	  havde	  nogle	  af	  de	  
der	  arrangementer,	  også	   i	  bredde.	   I	   stedet	   for	  at	  de	  kun	  viser	   sig,	  når	  det	  er	   konkurrence	  …	  At	  man	  
havde	  en	  eller	  anden	  stand	  eller	  lignende	  til	  de	  der	  breddearrangementer	  også.	  Der	  ser	  vi	  dem	  ikke	  ret	  
meget.	  De	  gør	  i	  hvert	  fald	  meget	  ud	  af	  konkurrence.	  Man	  kunne	  godt	  prioritere	  bredden	  lidt	  højere.”	  
(Bestyrelsesmedlem)	  

 
JA! Bredden bliver ofte nedprioriteret i forhold til konkurrencesvømmerne. Når foreningerne skal 
tage stilling til, hvorvidt de ønsker at oprette nye alternative hold til midtergruppen, der måske al-
drig bliver gode nok til konkurrencehold, bliver det ofte nedprioriteret på grund af manglende vand-
tid. Ønsker man at arbejde med fastholdelse, kræver det derfor at man i højere grad prioriterer disse 
breddehold – både hos foreninger og hos SVØM! 
 
Hvor	  bliver	  legen	  af	  i	  konkurrenceafdelingen?	  
Det er alment kendt i svømmeverdenen, at teknik og motoriske færdigheder opnås bedst gennem 
legen. Noget, der efterhånden er et gennemgående træk i svømmeskolen. Men så snart et barn ryk-
ker op i konkurrenceafdelingen, synes legen nærmest helt at forsvinde. Nogle unge konkurrence-
svømmere beskriver her, hvordan de savner mere ’sjov’ til træning: 
 

”(1):	  Det	  ville	  være	  sjovt,	  hvis	  vi	  fx	  kunne	  lave	  holdkap	  frem	  for	  bare	  at	  svømme	  udsvømning.	  
(I):	  Så	  I	  savner,	  at	  der	  er	  mere	  sjovt?	  
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(2):	  Ja,	  det	  kan	  godt	  meget	  blive	  det	  samme.	  
(1):	  Ja,	  og	  at	  man	  nogle	  gange	  selv	  kunne	  være	  med	  til	  at	  lave	  et	  program.	  Det	  gjorde	  vi	  med	  vores	  
gamle	  træner,	  og	  så	  vidste	  man,	  at	  der	  ville	  komme	  lidt	  sjovt	  
(2):	  Vi	  laver	  også	  meget	  det	  samme.	  
(3):	  Vores	  træner	  er	  god	  til,	  at	  vi	  både	  skal	  lave	  det	  seriøst	  og	  sjovt.	  Nogle	  gange	  laver	  vi	  noget	  til	  mu-‐
sik,	  mens	  vores	  træner	  danser	  rundt	  på	  kanten.	  	  
(2):	  Det	  er	  ret	  sjovt!	  Det	  er	  ret	  fedt.	  
(1):	  Vi	  mangler	  det	  sjove.	  	  
(2):	  Hvis	  man	  griner	  i	  pauserne,	  så	  får	  man	  også	  ny	  energi.	  Så	  er	  det	  nemmere	  at	  svømme.	  
(I):	  Er	  der	  plads	  til	  det?	  
(1):	  Nej.	  Han	  kan	  være	  ret	  skrap.	  
(2):	  Det	  er	  både	  godt.	  Men	  han	  er	  også	  tit	  sur,	  så	  kan	  man	  godt	  blive	  mindre	  glad.	  Men	  det	  er	  også	  
godt	  at	  vi	  ikke	  fjoller	  alt	  for	  meget.”	  
(Medlemmer,	  10-‐12	  år)	  	  

Også forældrene finder det vigtigt, at træningen indeholder et legende aspekt: 
 

”Tidligere	  var	  det	  sådan,	  at	  der	  var	  5	  min	   legetid	  til	  sidst.	  Det	  er	  blevet	  afskaffet.	  Der	  kom	  vores	  den	  
mellemste	  hjem	  og	  sagde	  ”helt	  ærligt,	  hvorfor	  gør	  de	  det?”.	  Det	  var	  jo	  den	  tid,	  hvor	  de	  kunne	  knalde	  
helt	  ud.	  Det	  legende	  aspekt	  er	  ret	  vigtigt.”	  
(Forælder)	  

	  
At legen helt forsvinder i konkurrenceafdelingen kan være et svært skridt for måske særligt de yng-
ste svømmere, og kan medvirke til, at nogle ’kører sur’ i svømning. Det er derfor vigtigt, at man 
også i konkurrenceafdelingen formår at bevare ’legen’ i svømning, hvis de yngste konkurrence-
svømmere skal fastholdes. 
 
Ventelister,	  manglende	  vandtid	  og	  for	  sen	  opmærksomhed	  =	  årsager	  til	  fra-‐
fald?	  
Flere af svømmeklubberne påpeger, at det største problem i virkeligheden er manglende vandtid, og 
at foreningen grundlæggende ikke har nogen motivation for at gøre noget ved fastholdelsesproble-
met, fordi de har ventelister. Derfor er det måske heller ikke så overraskende, at en stor del af klub-
berne på landsplan angiver, at de mangler en konkret strategi i forhold til fastholdelse – der er sim-
pelthen ikke noget behov for at have det! Til spørgsmålet om, hvad den største udfordring er i for-
hold til fastholdelse, svarer landets svømmeklubber følgende: 
 
Hvad	  oplever	  du	  som	  den	  største	  udfordring	  i	  forhold	  til	  fastholdelse?	  	  
(du	  må	  sætte	  et	  kryds)	  

Procent	  

Manglende	  viden	  omkring	  fastholdelse	   9,9	  
At	  det	  drukner	  i	  hverdagens	  mange	  gøremål	   11,9	  
At	  vi	  ikke	  har	  ressourcer	  nok	   13,9	  
At	  vi	  mangler	  en	  konkret	  strategi	   17,8	  
Vi	  oplever	  ingen	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  fastholdelse	   21,8	  
Andet	   24,8	  
Tabel	  13:	  Foreningernes	  største	  udfordringer	  ift.	  fastholdelse	  af	  medlemmer	  (bestyrelses-‐survey)	  
 
Under kategorien ’Andet’ fremgår en række uddybende parametre, som primært knytter sig til faci-
liteter; for eksempel manglende vandtid og mangel på klublokaler. Flere foreninger nævner dog 
også, at de mangler tilbud til aldersgruppen, og at de derfor har svært ved at konkurrere med andre 
fritidstilbud. Eksempelvis bliver det fremhævet, at Dansk Svømmeunion har meget få tilbud til ik-
ke-elitesvømmere, og at der ikke findes holdturneringer og lignende, der kan motivere de svømme-



34	  

re, som ikke har kravtider til eksempelvis DM (ligesom at der findes turneringer i håndbold og fod-
bold i flere divisioner).  
 
Når størstedelen (82,0 pct.) af de svømmeklubber, der oplever problemer med fastholdelse af med-
lemmer, angiver, at de har størst problemer med 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. 
 
Landets svømmeklubber peger altså på manglende vandtid som det helt store problem i forhold til 
at fastholde medlemmer, fordi de derved ikke har plads til at tilbyde de aktiviteter, som mangler i 
foreningen. Dette peger endnu en gang på, at et samarbejde med andre foreninger som eksempelvis 
gymnastikforeninger, kan løse noget af problemet med frafald i svømning. 
  
Opsummering	  
Det bliver klart i ovenstående afsnit, at der er mange faktorer på spil, når børn og unge vælger 
svømning fra. For mange børn på holdene og for lidt træningstid gør det vanskeligt at få opbygget 
de sociale relationer, der er så vigtige for at fastholde børn og unge i en fritidsaktivitet. Derudover 
er det væsentligt, at man får forældrene med i ’svømmeskole-projektet’, og at man får det gjort 
klart, at svømning handler om mere end ’blot’ at lære at svømme. Svømmeskolen og breddesvøm-
ning synes generelt nedprioriteret, og undskyldningen lyder for mange klubber: ’for lidt vandtid’, 
og det er derfor vigtigt, at man begynder at tænke i nye baner i form af nye samarbejder, der kan 
løse problematikken med for lidt plads i bassinet. 
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Til	  overvejelse	  
	  
Interviewene tegner et billede af, at der er mange faktorer på spil i forhold til at fastholde 
flere svømmere i landets klubber – flere faktorer er dog forhold som klubber og forbund 
kan være med til at påvirke: 

 
• Hvordan kan man gøre breddesvømning mere personligt og mere socialt, så man kan 

fastholde flere gennem relationen til holdet og de andre svømmere? Både medlem-
mer, instruktører, forældre, bestyrelsesmedlemmer peger alle på, at det sociale er 
vigtigt, men som det er nu, bliver det sociale kun prioriteret i konkurrenceafdelin-
gen. Dertil kommer, at strukturerne i breddesvømning gør det vanskeligt at få dannet 
og opretholdt relationer svømmerne imellem; 1 x 30 minutter om ugen er sjældent 
nok til at få skabt et tilhørsforhold og et sammenhold på holdet, ligesom det nuvæ-
rende tilmeldingssystem, hvor man ’stopper’ efter hver sæson, gør der vanskeligt at 
tilmelde sig et hold med de svømmere og trænere, som man kender fra forrige sæ-
son. 
 

• Det er væsentligt, at man i højere grad får forældrene med ind over det projekt, det 
er at gå til breddesvømning – ligesom man har det i konkurrenceafdelingerne! Det er 
vigtigt for børnene, at de kan mærke, at deres forældre støtter op om aktiviteten. 
Dette vil dog kræve en holdningsændring blandt forældrene af dét at gå til svøm-
ning, hvor mange sender deres børn til svømning med det formål at lære at svømme. 
De betaler for en vare, og ser derfor ikke nødvendigvis svømning og svømmeskolen 
som en idrætsgren, hvor man opnår dannelse og sociale kompetencer, der ellers er 
kendetegnet ved foreningsidræt. Hvordan får man skabt en holdningsændring blandt 
forældrene, så de i højere grad bliver bevidste om, at svømning er mere end bare 
svømning? 

 
• Hvordan kan man skabe flere alternativer til traditionel svømning? Der efterspørges 

generelt alternativer til både konkurrencesvømning og svømmeskole; der mangler 
både alternative hold, men også forskellige aktiviteter, som (mere) mærkesvømning, 
pool-party, forhindringsbaner i vand og lignende aktiviteter for breddeafdelingen. 
Desuden efterspørgers svømmehold til ’gråzonen’ mellem svømmeskole og konkur-
rence, ligesom de yngste konkurrencesvømmere savner mere leg og sjov. 

 
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.	  To	  udfordringer	  for	  dansk	  svømning	  
 
Vi har løbende i rapporten peget på en række forhold, som såvel de lokale foreninger og Dansk 
Svømmeunion bør overveje i forhold til rekruttering, udvikling af gode svømmemiljøer, frafald 
m.v. Afslutningsvis vil vi gerne pege på to helt centrale udfordringer, som man i svømme-Danmark 
bør overveje, hvis man fremadrettet ønsker at fastholde unge svømmere et attraktivt idrætsmiljø. 
 
Rammerne	  for	  breddesvømning	  skubber	  svømmerne	  ud	  på	  bane	  9	  
Svømning er den eneste idrætsgren for børn og unge, hvor man træner så lidt! De fleste børn, der 
dyrker skolesvømning, træner 25-30 minutter 1 gang om ugen i perioden september til og med maj. 
Når man regner på det, bliver det ikke til mange timer i vandet, og det er derfor ikke overraskende, 
at når børn skal specialisere sig inden for en idrætsgren, at de så vælger svømning fra. 
 
En række undersøgelser peger netop på, at det er de sociale relationer, der er afgørende for, at børn 
og unge fasholdes i idrætsaktiviteter – men hvordan skal du nogensinde få opbygget en social rela-
tion til nogle, som du tilbringer så kort tid sammen med – og hvor det meste endda foregår under 
vand. 
 
Skal man forsøge at fastholde flere medlemmer i svømning, er det nødvendigt, at man får skabt 
nogle rammer, der gør det muligt for svømmerne at få skabt et tilhørsforhold til instruktører, for-
eningen og de andre svømmere på holdet. Det er derfor nødvendigt at øge træningsmængden – det 
behøver ikke nødvendigvis at betyde mere vandtid, men det kan også sagtens være dryland eller 
andre aktiviteter på land, der gør, at man eksempelvis træner med sit hold 2 x 1 time om ugen. 
 
Ligeledes bør man genoverveje tilmeldingssystemet, og måden man skifter hold på i svømning. 
Hvis man skal få skabt en relation til det hold, man som svømmer går på, er det vigtigt, at man ikke 
’starter forfra’ hver sæson, men at man kommer til at gå til svømning sammen med nogle af de 
svømmere, man har svømmet sammen med tidligere, og på det hold, hvor man ligeledes kender 
instruktøren fra den foregående sæson. 
 
Det vil betyde, at svømning også bliver et projekt, som ikke bare handler om at lære at svømme. 
Dermed ligger der også en opgave i at formidle, hvad det er, svømning kan. Svømning har i mange 
år haft – og har stadig – stor volumen og kompetence indenfor børneidræt, men for at svømning 
ikke skal blive ved med blot at være en børneidræt for de allermindste, hvor der kun er et formål, er 
det væsentligt, at man får formidlet, hvad det netop er svømning kan til både svømmere og ikke 
mindst forældre, f.eks. ved at lægge fokus på, at svømning er meget mere end at lære at svømme, 
eksempelvis at svømning er kendetegnet ved et godt fællesskab (i hvert fald i konkurrenceafdelin-
gen!), opnåelse af motoriske færdigheder, læren om det at konkurrere og ikke mindst ved erfarne 
instruktører på højt fagligt niveau, der har fokus på at gøre svømmerne gode såvel i som udenfor 
bassinet. Spørgsmålet er så bare, om det reelt er muligt at formulere et andet projekt end blot at lære 
at svømme, og så følge denne strategi? 
	  
Fastholdelse	  kræver,	  at	  man	  fokuserer	  mindre	  på	  manglende	  faciliteter	  
Vandtid er og bliver den helt store mangel inden for svømning. Men det er vigtigt, at man som for-
ening og som forbund ikke blot bruger det som en undskyldning for ikke at gøre noget ved fasthol-
delsesproblemet. Det er en realitet, at nærmest alle svømmeklubber har for lidt vandtid i forhold til 
behovet, men det er en langsigtet, politisk proces både at få flere faciliteter, men også at få en større 
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andel i det, der allerede er der. Ønsker man derfor at arbejde med fastholdelse af medlemmer i 
svømning 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 idrætsfor-
eninger inden for eksempelvis håndbold, fodbold eller gymnastik, så man ikke bliver fastlåst i, at 
der mangler faciliteter og vandtid. Disse samarbejder kan desuden tænkes at føre nye og anderledes 
alternativer til banesvømning – som netop er det, både medlemmer og instruktører efterspørger. 
Derudover peger bestyrelsesmedlemmerne på, at de skal være bedre til at udnytte den ubenyttede 
vandtid til breddeaktiviteter i ferier og helligdage. Ved at udnytte ferier og helligdage til særlige 
opstartsevents kan man som instruktør desuden opnå en bedre relation til svømmerne, fordi man her 
har mulighed for at have god tid til svømmere og forældre. Sådanne arrangementer/events kan ligge 
en god basis for resten af sæsonen, og dermed medvirke, at færre børn og unge vælger svømning fra 
når sæsonen slutter. 
 
Kan SVØM hjælpe svømmeklubberne med at ændre rammerne for, hvordan skolesvømning organi-
seres, og samtidig skabe en strategi for samarbejde med eksterne aktører, synes der altså at være et 
potentiale for at fastholde flere af de unge svømmere i sporten. 
 
God	  arbejdslyst!  
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