
Sammenskrivning  

Foretaget af DB januar 2017 

Falcon BMX 
Farstrup BK 
Ørnehøj Golf 
Kongerslev Idrætsforening 
Hals FS 
Aalborg Mountainbike Klub 
Vestbjerg Idrætsforening 
Bordtennisklubben Tateni 

Hvad er de vigtigste emner/udfordringer i jeres 
forening lige nu? 

 

 

• At få ledere til bestyrelse og udvalg, især unge 
mangles. Der mangles generelt frivillige 

• At der mangler opsyns personer, eller en vært i 
hallerne 

• Svært for klubber at skabe det sociale liv i 
halfaciliteterne  

• Færre medlemmer i de traditionelle 
sportsgrene, men flere i de nye 

• Hvis foreningen har flere idrætsgrene, at 
kunne samle disse aktiviteter 

• Betaling af kontingent, svært at få medlemmer 
til at betale (enkelt klub) 

• At fastholde medlemmer i aldersgruppen 40-
60 år (enkelt klub) 

• Udfordring at skaffe sponsorer 

Hvordan ser faciliteterne ud hos jer - opfylder de 
ønsker og behov? 

 

 

• Gode hos de fleste 

• Tilfredse og mindre tilfredse 

• Enkelt klub mangler klubhus eller overdækket 
facilitet 

Uddannelse af idrætsledere, trænere mv. – hvad 
kunne I evt. have brug for? 

• Rigelige med kurser fra fagforbund og andre 

• Mangler kurser i at rekruttere flere frivillige og 
ledere 

Nye trends i måden at dyrke idræt på – hvordan 
takler I det hos jer? 

 

• Medlemmerne fornyer trends, selv efter behov 

• Mange gode forslag: f.eks. børnefamiliedage, 
tour de Kongerslev, idræt omkring klubhusene, 
LAN-fester/eSport 

• Samarbejde med andre klubber om nye tiltag 

• Udfordringer at børn og unge vil træne når de 
vil... og ikke på faste tider 

• En enkelt klub har ikke rekrutteringsproblemer 
men derimod mere et fastholdelses problem 



Samarbejdet med folkeskolen, hvordan tænker I 
jeres klub ind? 

 

• Ikke noget samarbejde 

• Flere har forsøgt, men ikke lykkedes 

• Ingen erfaringer 

• Det kræver frivillige om eftermiddagen, hvilket 
er meget svært 

• Mistet nogle af de yngste medlemmer på 
grund af skolereformens timetal 

• Enkelt klub har haft et godt samarbejde om 
fredag eftermiddag, men de har også 
lokalefællesskab med dussen. 

Hvad kunne I ønske at SIFA tog fat på, nu og til 
næste år? 

 

• Mere information om hvad SIFA kan bruges til 
af medlemsklubberne 

• Udbrede kendskab til kommune og andre 
interessenter 

• Det er svært at se hvad klubberne får tilskud 
til. 

• Kan SIFA hjælpe med at oplandsbyer ikke bare 
klarer sig, men også vokser? 

• Sætte økonomisk støtte bag nye tiltag - hjælp 
med at få FYRTÅRNE 

Hvordan oplever I samarbejdet med SIFA – og 
hvordan kan vi blive bedre? 

 

• Initiativet med besøg er RIGTIG godt 

• Skal blive ved med at holde fokus på 
foreninger som gør noget for børn og unge 

• Dejligt at modtage penge - men kritisk over for 
tildelingens model. 

• Primært kendskab gennem Bingo og UL 

Andet som klubberne ønskede svar på eller ønsker 
at drøfte. 

• Opløsning af Lind Fond (er taget hånd om) 

 

 

 

 


