


• Kort intro til Dansk Svømmeunions uddannelsesteam.

- Information om officalmodul 1 digitalt. Ved Simon Winther

• Members 1´st - arbejd strategisk med medlemmernes ønsker 

og behov. Ved Lars Bo Larsen

• Aqua+ Tweens pulje - søg midler til indsatser målrettet 

rekruttering og fastholdelse. Ved Mads N. Andersen





• 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



”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. 



• Implementeringsstart i Dansk Svømmeunion i januar 2019.

• Pt. 32 svømmeklubber tilmeldt. 

• Der har været meget stilstand under coronapandemien men nu 

ruller vi igen ☺





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.sport/da-DK

• Erfa- og introduktionsmøder oktober 2021

– Ikast Svømmecenter d.26. oktober 2021 – tilmeld her

– Dansk Svømmeunion Brøndby d.27. oktober 2021 – tilmeld her

https://app.players1st.sport/da-DK
https://www.svoem.org/Aktuelt/Kalender/Aktivitet/?id=13800
https://www.svoem.org/Aktuelt/Kalender/Aktivitet/?id=13801






• Søg op til 10.000 kr.

• Formål: Rekrutter og fasthold børn og unge i alderen 8-12 +/-

via alternativer til almindelig svømning.

• Idéer:

– Nye og/eller flere aktiviteter på eksisterende hold.

– Uddannelse af instruktør

– Indkøb af særlige materialer

– Oprettelse af nye hold

– Markedsføring af eksisterende hold.

– Åbent hus

– Og alt muligt andet



• Ansøgningsfrist 15. oktober 2021

• Max halvdelen til materialer

• Sparring med en regionalkonsulent

• Læs mere og udfyld ansøgningsskabelon her.

Spørgsmål til

Mads N. Andersen

6114 7797

mna@svoem.dk

https://www.svoem.org/_files/bredde/aquatweens/aquatweenspuljeseptember2021.pdf


https://vimeo.com/311566609


Aqua Inspiration 30-31. oktober

- Tilmelding inden 10. oktober

https://www.svoem.org/Kurser/Konferencer/Aqua-Inspiration/
https://www.svoem.org/Kurser/Konferencer/Aqua-Inspiration/


Tak for i aften


