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 Indledning

I mange foreninger er tilslutningen blandt teenagerne fal-

dende. Det gælder imidlertid ikke alle foreninger, og nog-

le oplever en voksende tilslutning blandt de unge. Hvad 

karakteriserer disse foreninger, som går imod strømmen? 

Det har Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune øn-

sket en undersøgelse af, som Center for forskning i Idræt, 

Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet har 

stået for. 

Formålet med undersøgelsen er at give et faktuelt og 

kvalificeret grundlag for Holbæk Kommunes fremtidi-

ge initiativer på området. I dette hæfte sammenfattes 

og diskuteres resultaterne af undersøgelsen. Den fulde 

rapport kan hentes her: https://www.sdu.dk/-/media/

files/om_sdu/centre/c_isc/movements/2020/move-

ments2020_8.pdf

 Hvordan er undersøgelsen    
 gennemført?

Undersøgelsen blev gennemført i sommeren og efteråret 

2020.  Figuren nedenfor viser medlemsudviklingen blandt 

13 til 18-årige i de foreninger, som deltog i undersøgel-

sen. Tak til foreningerne, lederne, trænerne og de unge, 

som har stillet sig til rådighed for undersøgelsen.

 Hvad har betydning for fastholdelse  
 og rekruttering af unge?  

Den samlede forklaring på at de undersøgte foreninger 

har fået flere unge medlemmer er, at de har skabt me-

ningsfulde fællesskaber for de unge, som engagerede og 

autentiske trænere har udviklet – i nogle tilfælde sam-

men med de unge - og det er understøttet af gode facili-

teter, en god økonomi og en god opbakning fra bestyrel-

sen. 
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Vækst i antal medlemmer mellem 13 og 18 år i de udvalgte idrætsforeninger fra 2016 til 2019 
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 Gode fællesskaber

Den sociale side af de unges idræts- og forenings-

deltagelse er helt afgørende. På tværs af de me-

get forskellige foreninger fremhæver alle – de 

unge, deres trænere og foreningens ledere – at 

det sociale har stor betydning. Men det er mere 

end socialt samvær. Det er i høj grad et fælles-

skab mellem unge på samme alder – og i flere til-

fælde med unge instruktører, der forstår de unge. 

 Meningsfulde aktiviteter

Det har imidlertid stor betydning for fællesska-

bet, at de unge er sammen om en aktivitet, som 

er meningsfuld for dem. Dvs. en idrætsgren som 

de i ordets bedste betydning ’dyrker’: Går op i, øn-

sker at blive dygtigere til, udfordres i og har det 

sjovt med. De unge vil gerne lære en ny gymna-

stikserie, vinde de fodboldkampe de spiller og bli-

ve bedre til at klatre eller bokse. Men det skal ikke 

være på bekostning af fællesskabet og den umid-

delbare glæde ved at spille fodbold eller klatre.

 Engagerede og autentiske   
 trænere

Trænerne har meget stor betydning for dannelsen 

af sådanne fællesskaber om en meningsfuld akti-

vitet: Ved at engagere sig i de unge og det fælles-

skab, der skabes. Ved at insistere på at give unge 

de samme oplevelser, de selv har haft i en idræts-

forening. Ved at udvikle de unge i den idrætsgren, 

de deltager i - blive bedre til at klatre, springe, 

bokse eller spille fodbold. Ved at engagere sig i 

både holdet som helhed og den enkelte unge. Ved 

at give de unge medbestemmelse og medansvar. 

Og ikke mindst ved at være ’autentisk’, engageret 

og et ’forbillede’ for de unge. 

Vi snakker allesammen sammen, der er ikke nogen, der bliver holdt 

udenfor (…). Det handler nok også noget om personerne på holdet. For 

mig er det dejligt, at jeg kender dem alle sammen, og jeg kan snakke 

med alle på holdet (ung fodboldspiller)

Instruktørerne er gode til at lave sjove aktiviteter og øvelser med os, 

som gør, at vi på holdet lærer hinanden at kende og får nye venner 

(unge gymnaster)

Vi klatrer jo også til fredagstræningen, men der er også meget hygge 

ind over, altså vi kommer ikke altid for at klare en specifik rute, men 

mere også bare for at ses og hygge sammen (unge klatrere)

Jeg klatrer også leed og sådan noget. Det [red. leed-klatring] er ret 

spooky, især der hvor væggen er overhængende, og man virkelig skal 

holde fast, mens man stadig skal huske at sikre sig selv. Men altså jeg 

synes bare det er fedt at være her, fordi der er så mange udfordringer 

ved klatring, og der sættes mange nye ruter op hernede, som man kan 

prøve (ung klatrer)

Altså alle vil jo gerne spille kampe (...), jeg kommer i hvert faldt til træ-

ningerne, fordi jeg gerne selv vil med til kampe. Også fordi det er hyg-

geligt. Vi spiller selvfølgelig stadig for at vinde, men det skal være sjovt 

samtidig i stedet for, det er så seriøst det hele (ung fodboldspiller)

Når de unge kan se, at jeg er engageret, at jeg er glad, og at det her er 

min klub, som jeg elsker, så smitter det, selvfølgelig (boksetræner)

De unge skal kunne fornemme, at vi kan lide at være der. Jeg tror, at det 

betyder meget for gymnasterne, at de kan se, vi har det godt sammen 

(gymnastiktræner)



 God foreningsramme

Både for trænernes engagement og for de unges mulighe-

der for at udfolde sig i fællesskab med andre, er det vig-

tigt, at foreningen understøtter dette. Gode bokselokaler 

og klatrefaciliteter giver bedre muligheder for at dyrke 

aktiviteten, og gode fysiske rammer for fællesskabet 

fremmer dette. En god økonomi gør det lettere at gen-

nemføre weekendture til fx et godt klatrested. Opbakning 

fra bestyrelsen i form at en kontaktperson er en vigtig 

støtte til trænerne, så de kan fokusere på de aktivite-

ter, de brænder for. Åbenhed for nye aktiviteter – og øko-

nomi dertil – betyder, at foreningen følger med tiden. En 

stærk forankring i lokalsamfundet er en vigtig potentiel 

ressource, og giver foreningen – og dens aktiviteter – en 

væsentlig status lokalt. 

 
 Hvordan kan Holbæk Kommune   
 fremme meningsfulde fællesskaber  
 i foreningerne?
Gode faciliteter og økonomisk støtte til foreningerne fø-

rer ikke automatisk til gode idræts- og foreningsmiljøer, 

som de unge har lyst til at deltage i. Undersøgelsen viser, 

at det afhænger af foreningernes – og deres træneres – 

evne til at skabe ’meningsfulde og autentiske fællesska-

ber’ om en idræts- og fritidsaktivitet. Det er der ikke en 

enkel formel for. Denne undersøgelse viser, at det frem-

mes ved 

• at have dedikerede instruktører, der såvel har erfaring 

med og undervisningskompetence i den pågældende 

idrætsgren som forståelse for og engagement i fæl-

lesskabet omkring aktiviteten,

• at give de unge indflydelse og ansvar, så de oplever, 

at det er ’deres aktivitet’, som matcher deres ung-

domsliv og bidrager til deres søgen efter en ung-

domsidentitet,

• at foreningen understøtter skabelsen og udviklingen 

af disse meningsfulde fællesskaber. 

Dette læres bedst i praksis, og det kan kommunen bidra-

ge til ved at facilitere et større samarbejde og erfarings-

udveksling mellem foreningerne, fx i form af 

• ’foreningsbesøg’, hvor bestyrelser og instruktører in-

viteres på besøg hos foreninger, som er lykkedes med 

at skabe meningsfulde fællesskaber og få flere unge 

medlemmer, og 

• ’mentorer’ fra succesfulde foreninger der fungerer 

som en slags vejleder for andre foreninger eller in-

struktører.
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