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Baggrund
Dette er en pixiudgave, som har samlet rapportens hovedpointer, men det anbefales at du dykker mere
ned i emnerne i selve rapporten.
Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark arbejder hele tiden på at udvikle sporten og forbedre kvaliteten af
tilbud til klubber og medlemmer. Det bedste grundlag at udvikle sig på og tilbyde aktiviteter og tilbud, der
passer til brugerne, er at spørge de involverede. Dansk Judo og Ju-Jitsu Union valgte derfor at lave en
spørgeskemaundersøgelse i december 2016 blandt hhv. Judo Danmarks og Ju-Jitsu Danmarks klubber og
medlemmer.
Rapport indeholder hovedkonklusionerne fra de to undersøgelser i december 2016:
1. Undersøgelse af klubbernes behov 2:
- Udsendt til DJUs klubbers formand/kontaktperson, lagt på sektionernes hjemmesider
- Antal besvarelser: 48, svarprocent: 60 %
2. Medlemsundersøgelse:
- Udsendt til DJUs klubbers formand/kontaktperson, lagt på sektionernes hjemmesider samt
posted på sektionernes facebooksider
- Antal besvarelser: 453, svarprocent: 8 %
Rapporten peger ligeledes paralleller til andre undersøgelser:
-

Undersøgelse af frivillig i DJU og sektionernes udvalg (forår 2016) (29 besvarelser)
DIFs Bevæg dig for livet spørgeskemaundersøgelse udsendt til klubber (sommer 2016) (26
besvarelser)
Undersøgelse af Klubbernes behov 1 (forår 2015) (49 besvarelser)

Rapport giver et overblik over hvilke ønsker og tanker DJUs klubber og medlemmer har om aktiviteter,
træning, frivillighed m.v.
Rapporten er bygget op omkring DJUs tre strategiske spor, som der arbejdes med i perioden 2018-2021:
1. Klub og organisation
2. Talent og elite
3. Vækst
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Hovedpointer
Strategispor 1: Klub og organisation

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU) har 83 medlemsklubber. Medlemsregistreringen viser, at der er en
positiv udvikling i DJUs medlemstal. For at sikre at den positive medlemsudvikling fortsætter er det
nødvendigt at understøtte klubberne bedst muligt i deres arbejde med medlemsvækst. Dette betyder, at
unionen skal arbejde med at udvikle unionen som organisation og styrke klubberne.
Dette strategispor har fokus på bl.a. diversitet, frivillighed, én union, klubudvikling, organisation og
struktur.

Diversitet
Kønsfordelingen blandt medlemmerne er ikke afspejlet i kønsfordelingen i unionens eller sektionernes
bestyrelse/udvalg.

Frivillighed
Et fokuspunkt i undersøgelserne har været at klarlægge, hvordan det står til med frivilligheden.
Frivillighed i udvalg
De frivillige i unionen og sektionernes udvalg motiveres overvejende af:
o

At gøre en forskel og bidrage til sportens udvikling

De frivillige i unionen og sektionernes udvalg drømmer primært om at opnå:
o
o

Anerkendelse
At få flere medlemmer

De frivillige i unionen og sektionernes udvalg giver udtryk for, at de generelt har tillid til hinanden.
Samarbejde mellem udvalg kan dog forbedres, da den vurderes til middel af udvalgsmedlemmerne.
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Frivillighed i klubber
Tendensen er, at klubberne spørger deres medlemmer om de vil være frivillige. Dette mener medlemmerne
at der skal til for, at de vil varetage en frivillig opgave. Alligevel synes 39 % af klubberne, at de ikke har et
passende antal frivillige til at løfte opgaver i klubben. Det kan derfor tyde på, at der skal fokus på, hvordan
og hvad klubberne spørger medlemmerne om.
Hvad skal der til for at en frivillig varetager sig en opgave i klubben?
Spørger vi medlemmerne hvad der skal til for, at de vil påtage sig en opgave i klubben, kan deres svar
grupperes inden for 6 emner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tid
Klart defineret og afgrænset opgave
Det sociale
Det skal give mening for den frivillige
Værdsættelse
Udvikling

I 2015 spurgte vi klubberne, hvad der motiverede dem til at være frivillige. Svarene kan grupperes indenfor
6 områder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Værdier
Kammeratskab
Sporten
Sociale forventninger
Identitet
Indflydelse/magt

Ovenstående viden kan bruges til at motivere frivillige til at varetage en opgave i klubben.

Klubudvikling
Klubudvikling er et fokusområde i dette strategispor. For at styrke klubberne endnu mere skal der fokus på
klubudvikling mhp. årsplan, trænerudvikling, frivillig. Ved at have fokus på udvikling af klubberne kan det
blive lettere og sjovere at være frivillig i en klub.

Organisation og én union
Spørgeskemaundersøgelserne fokuserer også på klubbernes syn på hhv. Judo Danmark og Ju-Jitsu
Danmark, herunder troværdighed, kommunikation, service og tilbud og vidensdeling.
Troværdighed, service og kommunikation
Størstedelen af klubberne har i dag et meget positivt syn på sektionerne.
Klubbernes vurdering af sektionernes kommunikation er bl.a. steget væsentlig fra 2015 til 2016.
Vidensdeling
Klubberne har forskellige holdninger til, hvordan Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark bedst kan vidensdele
mellem klubberne:
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-

Via workshops
Dele gode historier på facebook
Dele gode historier via mails
Via klubmøder med sektionen
Dele gode historier på hjemmeside

41 % af klubberne mener dog, at den laveste prioriterede måde skal være via workshops, hvor 24 % af
klubberne har den laveste prioriterede måde via mails til klubben.
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Strategispor 2: Talent- og elite

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union anerkender, at der er udfordringer med at fastholde talenterne og udvikle
eliten. DJU vil fokusere på at fremme denne fastholdelse og udvikling. I dette spor er der fokus på at
udøverne topper som seniorer.
Strategisporet har fokus på bl.a. Aldersrelateret TræningsKoncept (ATK) i hhv. judo og Ju-Jitsu, beskrivelse
af talent- og breddepolitik samt uddannelse af trænere. Spørgeskemaundersøgelserne har ikke haft fokus
på ATK i denne omgang.

Bredde- og elitearbejde
Det er forskelligt inden for Judo og Ju-Jitsu om klubberne er mest tilfredse med sin sektions indsats inden
for hhv. talent- og elite- samt breddearbejdet.
I Judo er klubberne mest tilfredse med talent- og elitearbejdet.
I Ju-Jitsu er klubberne mest tilfredse med breddearbejdet.

Trænere
For at højne talentniveauet, så der opnås flere og bedre internationale seniorpræstationer, er der et behov
for vedvarende at udvikle og styrke klubbernes og sektionernes trænere. Langt størstedelen af klubberne
mener, at deres trænere har kompetencerne til trænerjobbet i klubben. For at sikre udvikling i klubberne
kan der derfor være et behov for at overbevise klubberne og trænerne om, at trænerne kontinuerligt skal
udvikles og skal på træneruddannelse.
Halvdelen af klubberne mener, at de har et passende antal trænere.
Hver femte Judoklub og næsten hver fjerde Ju-Jitsu-klub savner træneruddannelser.
I 2015 havde vores medlemsklubber har flest trænere over 41 år. Faktisk havde vores klubber samlet set
dobbelt så mange trænere i alderen 41-60 år end aldersgruppen 12-15 år. Den primære bæltefarve
trænerne har er det sorte bælte.
Dvs. der er et potentiale for at få flere på trænerkurser og også et behov for at sikre at der er en god
fødekæde af trænere ude i klubberne.
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Strategispor 3: Vækst

I 2015 havde Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 5.479 medlemmer. DJU har en positiv udvikling i
medlemstallene, men denne udvikling skal sikres fortsætter. Forbundsanalysen1 peger på, at hvis man ser
på de enkelte målgrupper i DJU, skal der både arbejdes med fastholdelse og rekruttering af medlemmer.
Unionen vil primært fokusere på fastholdelse af de grupper, som vi ved frafalder, herunder særligt 13-18årige.

Fastholdelse
Et fokusområde i undersøgelserne har været at klarlægge hvilke målgrupper klubberne har let og svært ved
at fastholde i klubben.
Klubberne har sværest ved at fastholde unge i alderen 13-18-årige samt 19-24-årige.
I 2015 spurgte vi klubberne om, hvorfor de mente, at medlemmerne typisk stoppede hos dem. Deres bud
på årsagen var primært:
-

Andre interesser
Vennen/veninden stoppede
Har ikke tid

Dette er områder, som vi kan have fokus på for at øge fastholdelsesprocenten af medlemmerne.

Aktiviteter
En måde at fastholde medlemmer i sporten kan være ved at skabe relationer/netværk på tværs af
klubberne. Men dette kan betyde, at der er behov for klubbernes hjælp til at få udøverne afsted til
aktiviteter væk fra klubben. Men kun cirka halvdelen af klubberne mener, at de er gode til dette.
I Medlemsundersøgelsen kommer der flere gode bud på aktiviteter, som medlemmerne ønsker at deltage i
og som ikke er muligt f.eks.:

1

Forbundsanalysen består bl.a. af medlemstal, geografisk fordeling, kønsfordeling, antal frivillige m.v. og er
udarbejdet af DIF i efterår 2016 mhp. udarbejdelse af DJUs strategiske spor.
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-

Voksen motionist/teknikhold
Veteranaktiviteter, inspirationstræninger
Besøg af landstræner
Fællestræninger f.eks. lørdage formiddag
Mindre stævner så det er mere overskueligt

Medlemmernes aktivitetsforslag skal vi have i tankerne, når vi ønsker at øge fastholdelsesprocenten.

Kvalitet i idrætstilbud
En anden måde at fastholde medlemmer i sporten kan være ved, at Judo Danmark og Ju-Jitsu Danmark
tilbyder aktiviteter, som lever op til medlemmernes behov og dermed får flere deltagere til aktiviteterne.
Størstedelen af klubberne mener, at Ju-Jitsu/Judo tilbyder ydelser og aktiviteter af høj kvalitet.
Men hvad er det bedste ved at gå til Judo og Ju-Jitsu? Dette spurgte vi medlemmerne om i
Medlemsundersøgelsen. Størstedelen af medlemmerne mener, at det bedste er:
1.
2.
3.
4.

Vi har et godt fællesskab
Det er sjovt
Jeg får god motion
Jeg har mulighed for at udvikle mig

Medlemmerne har derudover peget på flere områder, som de synes er det vigtigste ved at dyrke Judo og
Ju-Jitsu. Her nævnes bl.a.:
-

Personlig udvikling
Selvtillid
Livsdannelse
Afstresser
Lederevner
Holdsport
En motionsform hvor køn og alder er ligegyldigt

De nævnte områder kan bruges til at bedre få ”solgt” aktiviteterne til medlemmerne.
Flere veje i sporten
En anden måde at fastholde medlemmerne på kan være at vise, at der er flere veje at gå i sporten f.eks.
trænervejen, ledervejen, dommervejen. Størstedelen af klubberne mener, at de er gode til at gøre
udøverne opmærksomme på, at der er flere veje at gå i sporten.

Rekruttering
Et fokusområde i undersøgelserne har også været at klarlægge, hvor let og svært klubberne har med
rekruttering af nye medlemmer. Det tegner sig det samme billede som ved fastholdelse af medlemmer,

8

dvs. de samme målgrupper, som er svære at fastholde, er tilsvarende svære at rekruttere – og på samme
vis med let at fastholde og rekruttere.
Da klubberne blev spurgt i 2015 om, hvorfor de mener, at nye medlemmer starter i deres klub, pegede de
fleste på:
1.
2.
3.
4.
5.

De vil gå sammen med en ven/veninde
De ønsker at forsvare sig selv
De ønsker at komme i bedre form eller tage sig
De ønsker en sport med faste rammer
De ønsker det sociale liv i klubben

Sammenlignes ovenstående med hvad medlemmerne mener er det bedste ved at gå til sporten
(fællesskabet, det er sjovt, jeg får god motion, jeg har mulighed for at udvikle mig), så stemmer det godt
overens med det sociale liv og komme i bedre form, som klubberne mener er årsager til nye medlemmer
starter.
Ovenstående pointer kan bruges til at rekruttere flere medlemmer ved at bruge det ifm. markedsføring af
sporten og nye aktiviteter m.v.
I 2015 mente klubberne, at nye medlemmer typisk havde hørt om klubben:
-

Igennem en veninde
De fandt os på internettet/facebook

Dette understøttes af, at klubberne er meget aktive på facebook. Men sektionerne og klubberne skal stadig
huske at kommunikere medlemmerne via mail. Dette indikerer Medlemsundersøgelsen.
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