


• Webbaseret survey- og rapportværktøj.

• Formål: at hjælpe svømmeklubber med at komme i dialog med 

deres medlemmer. Samt på den baggrund at arbejde 

strategisk, analytisk og skabe de bedste oplevelser på alle 

områder.



• Intuitivt system, der ikke kræver tykke manualer. 

• Den viden, som Members 1st leverer, er overskuelig, handlingsorienteret og 

kan hjælpe klubben med at prioritere indsatsen. 

• Systemet tilpasser sig brugerens behov, uanset om der bruges smartphone, 

tablet eller computer.

• Resultaterne kan ved et enkelt klik opdeles på køn, alder, disciplin og lignende 

baggrundsvariable.





Udmeldte medlemmer

Nye medlemmer i klubben

Medlemmer

Potentielle nye medlemmer

Frivillige

Trænere/instruktører



• Implementeringsstart i Dansk Svømmeunion i januar 2019.

• Pt. 16 svømmeklubber tilmeldt. Otte svømmeklubber har 

udsendt survey til deres medlemmer.



”På en skala fra 0 til 10, Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale venner, 

familie eller kolleger at blive medlem i XX Svømmeklub?
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Ambassadørscore

Sammenhæng mellem AS og andel, der forventer 
at være medlem om to år

Sammenhæng mellem ambassadørscoren og andelen, 
som fortsat ønsker at være medlem om to år

For hver gang ambassadørscoren øges med 
10 procentpoint vil Ja-andelen stige med 2,8 

procentpoint. 





For svømmeklubber der bliver en del af Members 1st gælder 

det, at:

• Klubben forpligter sig til at udsende Members 1st-

spørgskemaet til deres medlemmer minimum en gang årligt.

Dansk Svømmeunion tilbyder til gengæld:

• Hjælp til upload af respondentlister

• Workshop: Hvordan bruger man Members 1st?

• Konsulentbesøg når data er i hus: Hvad viser data?

• Konsulentbistand: Hvordan kommer klubben videre?



Klubprisen for brug af Members 1st afhænger af klubbens medlemsstørrelse, ud fra 

nedenstående model: 

Antal medlemmer Årligt gebyr

1 – 199 1.000 kr.

200 – 499 2.000 kr.

500 – 999 3.000 kr.

1000 – 1499 4.000 kr.

1500 og flere 5.000 kr.



https://app.players1st.dk/login/sport

https://app.players1st.dk/login/sport




Members 1st. 2019



Hvordan var 

processen

1) Strategiplan vedtaget i bestyrelsen 

indeholdt ønske om 

tilfredshedsundersøgelser 1. gang årligt. 

2) Kontakt til SVØM og Mette

3) Intromøde med fremlæggelse af Members

1st. Koncept

4) Deltagelse i workshop hos SVØM

5) Udtræk fra klubmodul og upload i 

members 1st. (brugervenligt)

6) Resultater indenfor 24 timer

7) Endelig analyse efter 14 dage

8) Vi glæder os til sammenligningstal 

*GDPR



udtræk – upload – udsendelse



Systemmail til medlemmer



Sådan måles NPS scoren



Resultater



NPS opdelt på afdelinger

45

67

38

50

83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

NPS i alt Konkurenceafdelingen Svømmeskolen Motionist Træner

NPS Score

2019 2020 2021

76 / 16%469 / 100% 325 / 70% 30 / 6%38 / 8%

469  besvarelser



Udpluk af postive anbefalinger

Bedste skift vi nogensinde har 

lavet!! Han har svømmet i 

Kildeskovshallen siden 

babysvømning og de var søde, 

men i jeres klub lærer man jo 

1000 gange mere og på den 

bedste måde. Fantastiske

instruktører og helt forrygende

engagement!

I er rigtig gode til at informere om aktiviteter er 
relevant information. Trænerne er super 

dygtige til at håndtere og engagere børnene. 
Man er aldrig i tvivl om noget og det generelle 

niveau er meget professionelt, ikke mindst i 
sammenligning med vores oplevelser og 

erfaringer fra øvrige sportsaktiviteter. 

Der mangler social aktivitet, 
således at man lære dem fra ens 
hold bedre at kende
Julefrokost/julehygge. Eller anden 
socialt hvor man kan lære de andre 
at kende

Afslutningsdrik el. lign. ved sidste 
svømmeundervisning ved jul og 

sommer 

Søde og gode svømmetrænere 
som virkeligt fortjener stor ros for 
deres indsats 

Trænerne er virkelige gode både til 
at håndtere en blandet flok børn i 
en larmende svømmehal - både til 
svømlangt og den almindelige 
træning - med en god blanding af 
læring og sjov. Stor ros til 
trænerne!

For min søn var det bare fantastisk, hvordan 
han blev taget imod på holdet for børn med 
særlige behov. Det har gjort, at han senere 
kunne skifte til helt almindelig 
svømmeundervisning, som han stadig er glad 
for. Tak for indsatsen!

Stor ros til de søde og dygtige og 
engagerede trænere, der holder 

styr på de små livlige børn 

Det ved jeg sådan set ikke. Det er 
en yderst veldrevet klub - måske 
skulle priserne i svømmeskolen 

dog sættes lidt ned 

Lidt flere sociale tiltag 
ift. min aldersgruppe 

som man følte at man 
var medlem af en 

svømmeklub og ikke 
bare går til svømning 

Rigtig god mulighed som motionssvømmer ifm. 
børnenes svømmeundervisning. Badefaciliteter 
trænger til gennemgang og renovering. Specielt 
brusere er i dårlig stand. Toiletter er ikke særligt 

rene og som regel ildelugtende. Selve 
svømmeområderne er meget indbydende/rene 

og livredderne på plads. Hele systemet med 
kamera i bassinerne er også med til at alle føler 

sig trykke i vandet. 

Vi er meget tilfredse med Klubben og 
vil især fremhæve jeres dygtige 

svømmetrænere, der er flere end et 
par stykker vi er meget imponeret 

over, og så er vi meget tilfredse med 
jeres hold og forståelse for børn med 

særlige behov. Det har været en meget
positiv oplevelse.

Det er dejligt man kan svare på 
dette spørgeskema og det er 
rigtig rart at kontoret altid vil 

hjælpe en hvis man har 
spørgsmål eller skal have hjælp 

med noget praktisk.

Jeg vil gerne rose jeres trænere. De 

kommer altid i godt humør og er med 

til at gøre svømning til en sjov 

aktivitet. Sådan har vi oplevet ALLE 

jeres trænere - tak for det.



Udpluk af negative anbefalinger

Renere badeforhold på 
strandlund så man ikke får 
fodvorter At svømmelæren ikke 
hele tiden skiftes ud
Emilie er kun 3 år så vi behøver 
ikke sociale arrangementer :)

Forbedre nogle træneres evner til at 
motivere gennem andet en råb og skældud, 

hvilket kan give anledning til meget 
demotiverede børn efter en lang skoledag 

Der er utrolig mange vikarer og 
udskiftnin af lærere på mit barns 

svømmehold i år - og det er 
mindre godt 

Megetlangt spørgeskema. Færre 
spg giver flere respondenter 

Better times (current class is for 4-6 and 
is at 17.30-18.00 which is late for little 
ones)
Maybe for the English speaking 
members? It can be very hard to take 
part in social events if you don't speak 
Danish and given that there are English 
language lessonsSvømmetiden fra kl 19-20 på en 

hverdag ligger for sent for børn på 
ned til 8 år 

Der har hvert eneste sæson hvert 
stor udskiftning på trænersiden, 
hvilket ikke er hensigtsmæssigt 
hvis der skal sikres at evnerne 
forberedes. Så mere stabilitet på
trænersiden

Det ville være rart om alle 
instruktører blev undervist i, 

hvordan de kan give mere individuel 
feedback, samt hvordan de kan give 
fokuspunkter (f.eks. at bede en elev 

om at have fokus på at trække 
vejret bilateralt) 

Mere nærvær hos de 
unge trænere 

Rengøringsniveauet skal op 

Bedre pædagogisk indsigt i børnene, 
bla. ikke skubbe børnene tilbage i 

bassinet hvis de tager trappen op af 
bassinet. 

Bedre kontakt mellem 
træner og forældre. 
Bedre indblik i, hvad 

børnene arbejder med 
(når det er på 

konkurrence/næsten 
konkurrence-niveau) 

Træneren skulle være mere 
dedikeret til jobbet 

Bedre rengøring af omklædningsrum, færre 
tilmeldte per hold, 45 min svømning i stedet 

for 30 min 

Sikre at alle trænere i 
svømmeskolen der arbejder med 

de små børn har pædagogisk 
indsigt 

Jeg savner det tidligere 
motionshold med to tider om 
ugen kl. 20. Crawl er fint nok 
som motion, men for ensidigt 

i længden 

Flere baner (mere plads til at 

svømme på) Bedre svømmetider for 

svømmeskolen. Jeg synes det 

personligt, er sent for guppy-

svømmere først at være færdig kl 20 

om aften

Træning kl. 21-22 er for 

sent, men jeg kan godt se 

at banerne er optaget på 

andre tidspunkter. Jeg har 

svømmet i klubben siden 

2012 og har haft meget 

stor fornøjelse af det, så 

jeg er MEGET ærgerlig 

over at de to ovennævnte 

forholde har fået mig til at 

overveje mit

kl 21 på hold er for sent 
-hav flere gode tider til 

motionssvømmerne. 
Tjek kvaliteten af  

trænerne





Konkurrenceafdelingen

VISION: En klub der bygger på fællesskab, viljen 
til resultater og glæden ved vand

Thomas Dessau

Bestyrelsesmedlem og formand for K-udvalget

Tidligere konkurrence svømmer, aktiv på Master holdet. Far til 
Marcus på G2



Konkurrenceafdelingen

VISION: En klub der bygger på fællesskab, viljen 
til resultater og glæden ved vand

Thomas Dessau

Bestyrelsesmedlem og formand for K-udvalget

Tidligere konkurrence svømmer, aktiv på Master holdet. Far til 
Marcus på G2



Forbedringsområder

Kommunikation
Tydeligere og mere information omkring oprykninger i sv. Skole og k-afdeling

Bedre kontakt mellem forældre og træner

Trænere
Færre trænerskift mere kontinuitet

Mere uddannelse, højere pædagogisk niveau

Fysiske rammer og omgivelser
Træningstiderne for de små børn er alt for sene

Mere vandtid, at kunne træne samtidig med sit barn

Rengøring i omklædning og på toiletter

Frivillighed

Det sociale
Flere sociale aktiviteter for voksne

Andet



Spørgsmål ?

VISION: En klub der bygger på fællesskab, viljen 
til resultater og glæden ved vand

Thomas Dessau

Bestyrelsesmedlem og formand for K-udvalget

Tidligere konkurrence svømmer, aktiv på Master holdet. Far til 
Marcus på G2





Strategiske aftaler med Danmarks Idrætsforbund

– Større og stærkere foreninger

– Samarbejde med DGI omkring uddannelser

– Satsning på flere voksne medlemmer

– Udvikling af talentfulde træningsmiljøer i svømning

– Flere og bedre udnyttede svømmefaciliteter

– International indflydelse indenfor FINA og diverse livredningsorganisationer



• Formål

▪ Målsætningen for det strategiske spor i forhold til større og 

stærkere foreninger er, at Dansk Svømmeunion ved udgangen af 

2021 har 10.000 flere medlemmer i alderen 5-12 år. 

▪ Til brug for måling af væksten i medlemmer tages udgangspunkt i 

CFR registrets medlemstal for de enkelte år og baseline er 

medlemstallet for 2017.





Delmål

2018: Tre foreninger har gennemført vidensbaserede klubudviklingsforløb.

2019: Dansk Svømmeunion har 1.500 flere medlemmer i målgruppen.

Syv foreninger har gennemført vidensbaserede klubudviklingsforløb.

2020: Dansk Svømmeunion har 3.500 flere medlemmer i målgruppen.

15 foreninger har gennemført vidensbaserede klubudviklingsforløb.

2021: Dansk Svømmeunion har 5.000 flere medlemmer i målgruppen.

15 foreninger har gennemført vidensbaserede klubudviklingsforløb.



Klubudvikling på alle niveauer

Dansk Svømmeunion (SVØM) består af 300 unikke foreninger med 190.000 unikke 

medlemmer.

Udviklingsforløbene skal skræddersyes til den enkelte forening i et ligeværdigt 

samspil mellem foreningsledere og ansatte i SVØM

Et udviklingsforløb kan være alt fra at skulle udfærdige en holdbeskrivelse til et 

babysvømningshold til at lave en overordnet vision og strategi for en forening 4-6-8 

år ud i fremtiden.

Ejerskabet på udviklingsforløbet skal være hos foreningen !!!



• Dataindsamling

▪ CFR, Idrættens analyse institut og Danmarks statistik

▪ Members 1st 

▪ Power BI – sammenkobling af data

▪ Foreningens ”data” og ”viden”.



• XXXXXXXXXX SK 

• Baggrundsviden

• Stor kommune i provinsen med + 5000 børn i alderen 5-12 år

• Fire små svømmeklubber

• Klubben i ”hovedstaden”  – 200 medlemmer i alderen 5-12 år

• Andre klubber – andre udfordringer



• Møderække

• Forløb med et 
bestemt 
udviklingsfokus

• Afslutning af 
forløb

• Hvordan hjælper 
vi foreningen 
videre?

• Hvad viser 
kortlægning?

• Hvad er afgørende 
for at foreningen 
kan få flere 
medlemmer?

• Evt. tjekliste

• Hvor er 
foreningens 
udviklings-
potentiale?

1. 
Kortlægning

2. 

Første 
"møde"

3. 
Klubudvikling

4. 

Afslutning af 
udviklings-

forlæb




