23. marts 2017

Spørgeskemaundersøgelse 2017
- af Enkelt Persons Medlemmer under Dansk Triatlon Forbund
Dansk Triatlon Forbund er hele tiden i udvikling, og forsøger derfor at blive bedre på
forskellige parametre.
I forbindelse med udvikling af Enkelt Persons Medlemskab af forbundet, er der derfor nedsat
en EPM-arbejdsgruppe i samarbejde med bestyrelsen. Spørgeskemaundersøgelsen er et
forsøg på at få mere præcis viden om EP medlemmernes valg og deres motivation for enten
at gå ind i en triatlon klub, eller ikke at deltage i foreningslivet.

Undersøgelsen har fokus på at afdække hvorledes EP medlemmet agere i forhold til
klub/forbund.
For at få konkret viden om netop dette - i forhold til medlemmets status - er EP medlemmerne
i undersøgelsen delt op i 3 hovedgrupper;
a) Personer, som har både Klublicens OG Enkelt Persons Medlemskab.
b) Personer, som tidligere havde Klublicens og nu kun har Enkelt Persons Medlemskab.
c) Personer, som aldrig har haft tilknytning til en triatlonklub, men har et Enkelt Persons
Medlemskab af forbundet.
Skemaet er udsendt til alle danske EPM (2016) over 18 år = 3654 personer
Antal besvarelser = 404 personer (11 % - vurderes, som en tilfredsstillende svarprocent).
Af disse (404 personer) har 48 svaret, at de har deltaget i Åbne Træninger.
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1 – Køn – alle kategorier

2 – Alder – alle kategorier
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3 – Bopæl – alle kategorier

4 – Dyrket triatlon antal år – alle kategorier
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5 – Antal ugentlige træninger – alle kategorier

6 – Er triatlon primær sport – alle kategorier
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7 – De 61 % som dyrker en anden sportsgren, der fordeler det sig således – (alle
kategorier)

8 – Deltagelse i åben træning 2016 – (alle kategorier)
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9 og 10 - De 12 % som har deltaget i åben træning 2016, har svaret hvor mange og
hvilke herunder (alle kategorier)
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11 – Antal triatlonstævner fra 2014 til 2016 – alle kategorier

14 – Tidligere medlem i perioden 2014 til 2017 – alle kategorier
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15 – Medlem (A) eller tidligere medlem (B) af klub under Dansk Triatlon Forbund – der
skulle vælges mest passende udsagn – 1/3 af 404 har besvaret dette spørgsmål
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17 – Kategori C - Uddybning af pkt. 14 – de 67 % som aldrig har været medlem af en
klub.
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18 – Kunne en eller flere argumenter, måske lokke kategori-C EPM i en klub

20 – Vil du deltage i stævne igen i 2017 – alle kategorier
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Delkonklusion på EPM undersøgelse.

Åben Træning Silkeborg.

Enkelt Persons Medlemskab af Dansk Triatlon Forbund er en medlemsform, som alt efter temperament er en
konkurrent til klubmedlemsskab, eller en udvikling af forbundets medlemsskabsformer, afpasset til
triatleter/motionister med fart på familie- og arbejdsliv.
For mange er EP Medlemskab lig med eventlicens, men besvarelserne i undersøgelsen indikerer, at det med et
forbedret tilbud i klubberne skulle være muligt at rekruttere EP medlemmer ind i klublivet. 67% af de
adspurgte har aldrig været medlemmer af en triklub og af disse vil 73% (!) være interesseret i at blive medlem
af en klub. Og da 25% af de adspurgte har ”dobbeltmedlemsskab” dvs. DTriF + EP Medlemskab, så vil hele 76 %
af samtlige adspurgte potentielt ende som klubmedlemmer.
Men kan og vil klubberne under DTriF så rumme alle disse potentielle EP medlemmer? Er de anderledes og/
eller opfører de sig anderledes?
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Der ikke er forskel på EP- og klubmedlemmer i forhold til alder og fordeling på køn.
Hvorfor er EPM ikke medlem af en klub?
Der er en bred vifte af begrundelser for at EP mellemmer ikke deltager i klublivet, men for mange er det
primært private årsager – arbejde (inkl. transporttid), familieliv, varierende træningsengagement mv., som er
begrundelsen for manglende deltagelse.
Men også klubbernes manglende fokus på kommunikation af egne værdisæt, træningsudbud og ”pay-off” er en
ofte nævnt begrundelse.
Sidst men ikke mindst er der stor forskel på klubkultur. Nogle triklubber har italesat hvorledes nye i klubben
modtages og assimileres i klubbens trænings- og klubliv. Andre klubber lader nye kæmpe sig vej ind i
klubberne. Enkelte steder er nye bare et irritationsmoment, idet de tager plads i svømmebanerne og/eller
sænker gennemsnitsfarten til fællescykling eller fællesløb.
Ventelister og krav om klubtøj kan også med til at skabe forhindringer for klubmedlemsskab.

