
Fra individuelle oplevelser til fælles viden

Håndboldspilleren i centrum



Hvad mener medlemmerne om jeres klub?

Hvad er Håndboldspilleren i centrum?
Håndboldspilleren i centrum er et webbaseret dialog-  

og rapporteringsværktøj, som måler tilfredsheden blandt  

medlemmer, frivillige og trænere i jeres håndboldklub. 

Systemet er udviklet i samarbejde med Playerst 1st.

Håndboldspilleren i centrum sætter automatisk de vigtigste 

målgrupper i centrum, og giver jer nyttig viden om: 

• Medlemmer 
• Nye medlemmer  
• Frivillige  
• Trænere

Formålet med Håndboldspilleren i centrum er at hjælpe jer 

med at komme i dialog med klubbens medlemmer ved at 

spørge til medlemmernes oplevelser i håndboldklubben. Sy-

stemet giver jer mulighed for at arbejde analytisk, strategisk 

og vidensbaseret, for derved at kunne udvikle klubben og 

skabe de bedste oplevelser for medlemmerne. 

Håndboldspilleren i centrum består af to dele:

1.  Et webbaseret spørgeskema, som alle medlemmer får 

tilsendt og bedes svare på online. 

2.  Et online overbliksbillede, hvor klubben kan følge med i 

medlemmernes oplevelse af klubben.

Alle medlemmer 
modtager en invitation 

til spørgeskemaet 

Medlemmet 
besvarer

spørgeskemaet 
online

Besvarelsen analyseres 
i systemet og resultatet 

vil være tilgængeligt 
for klubben

Håndboldspilleren i centrum sætter jeres medlemmer og deres behov i centrum. Ud fra medlemmernes oplevelser kan I  

tilpasse jeres tilbud og organisation, så alle får de bedst mulige oplevelser. Ved I om jeres medlemmer rent faktisk er  

tilfredse? Hvilke ønsker og forventninger har medlemmer, trænere og frivillige i klubben? 



1.   Jeres klub laver en aftale med jeres lokale udviklingskonsulent om at være en del af Håndboldspilleren i centrum, 
herunder hvornår spørgeskemaet skal udsendes.

2.  I tilmelder jeres klub via linket: www.players1st.dk. 

3.   I giver besked til jeres medlemmer om, at spørgeskemaet er på vej, og at der er en forventning om, at alle  

medlemmer udfylder det – også for deres egen interesse (overvej om I eventuelt vil udlodde en præmie). 

4.   I systemet uploader I en liste (fx Excel liste fra HåndOffice) med mailadresser og medlemsnavne.

5.   Alle klubbens medlemmer modtager en mail med et link til spørgeskemaet, som er 100% anonym.

6.  Medlemmerne udfylder spørgeskemaet. 

7.  Jeres bestyrelse/ledelse kan nu følge med i medlemmernes tilfredshed med klubben.

8.  I samarbejde med jeres udviklingskonsulent planlægges det videre forløb. 

Kom godt i gang med 
Håndboldspilleren i centrum – trin for trin:



Data bliver til viden 

Når en medlemsundersøgelse er gennemført, og svarene 

indsamlet, kan data omsættes til konkret viden og deraf 

handlinger og eventuelle forandringer i jeres klub. 

Svarene understøtter og bekræfter de ting, I allerede gør 

godt i jeres håndboldklub og synliggør de områder, hvor  

I kan blive endnu bedre. 

Med et enkelt klik kan I dykke ned i resultaterne. 

Det er nemt at vise resultaterne for medlemsop-

levelser i forhold til køn, alder eller medlems-

anciennitet. Dette gør, at jeres håndboldklub 

har mulighed for at undersøge tilfredsheden 

hos jeres vigtigste målgrupper. 

Håndboldspilleren i centrum giver jer 

bedre grundlag for at opstille konkrete 

mål inden for specifikke områder og 

løbende korrigere, hvor det er relevant 

i forhold til de forskellige målgruppers 

konkrete feedback. 

I kan løbende følge med i udviklingen i målgruppernes til-

fredshed, og derved se om udviklingen bevæger sig i den 

ønskede retning. 

Alle hovedresultater vil, ud over den elektroniske visning, 

også være tilgængelig i rapportform, som kan downloades 

direkte fra systemet. 



Fire vigtige målgrupper 
Medlemmer:  
Håndboldklubbens potentielt sværeste opgave er at fastholde medlemmer. Hvis medlemm- 

erne er utilfredse med klubben, søger de mod andre håndboldklubber eller andre fritids- og 

motionstilbud. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvordan medlemmerne opfatter klubben.

Nye medlemmer: 
Er I bevidste om, hvordan I håndterer nye medlemmer? Det kan være svært at starte på noget 

helt nyt, i en ny omgangskreds eller i andre normer, sprog og traditioner. Ved at spørge ind 

til nye medlemmers oplevelser i håndboldklubben kan I bedre sikre, at nye medlemmer får en 

god start hos jer. 

Frivillige: 
Ingen håndboldklub uden frivillige! Jeres frivillige er forudsætningen for, at der udbydes 

håndboldaktiviteter for medlemmerne. Derfor er de frivillige en særlig vigtig målgruppe. Deres 

oplevelser og tilfredshed med klubben er vigtig i den forsatte rekruttering af frivillige. Glade 

frivillige er med til at udvikle klubbens aktivitetsudbud til gavn for medlemmerne. 

Trænere: 
Dygtige trænere er vigtige i forhold til tilfredshed blandt klubbens medlemmer. Derfor er det 

essentielt at kunne tiltrække og fastholde dygtige trænere i klubben. Ved at spørge ind til træ-

nernes oplevelse i klubben, kan I bedre opfylde deres ønsker og behov, og let tere fastholde 

dem i længere tid. 

 



Konkret liste med nye frivillige og nye sponsorer

Klubvenlig pris 

Håndboldklubber hjælper og lærer af hinanden
Med Håndboldspilleren i centrum kan I sammenligne jeres resultater med andre håndboldklubber, 

som også benytter systemet. Jeres resultater er kun synlige for jer. Ingen klubber får adgang 

til andre klubbers enkelte resultater. Sammenligningen viser et gennemsnit af minimum tre 

klubbers resultater for at bevare anonymiteten hos den enkelte håndboldklub. Håndboldspilleren  

i centrum giver derved mulighed for, at håndboldklubberne kan lære af hinanden.

Systemet giver desuden mulighed for at tilføre værdifuld hjælp til håndboldklubben, da systemet kan generere 

lister med potentielle nye frivillige og nye sponsorer, der er åbne for at bidrage direkte til håndboldklubben.

Prisen er bare 1.500 kroner om året - uanset klubbens størrelse, medlemmer og antal undersøgelser.  

Læs mere på www.haandbold.dk /HIC

http://www.haandbold.dk/HIC

