
Livsfase De afhængige (ca. 0-15 år) De uafhængige (ca. 14-21 år) Frie 1  (ca. 18-34 år) Forældre  (ca. 25-55 år) Frie 2 (ca. 48 – 70 år) Ældre (ca. 60 år og opefter) 

Beskrivelse

Bor hjemme og er stærkt 
afhængige af deres forældre.

Tendensen er, at denne fase 
slutter tidligere og tidligere

Bor hjemme 
-og er delvist 
uafhængige af 
deres forældre.

Er fl yttet hjemmefra.

Tendensen er, at fl ere og fl ere 
bliver i denne fase i længere 

tid end tidligere.

Har stiftet familie.

Vi har generelt haft svært ved/ ikke tradition for aktivt at 
tiltrække denne målgruppe i håndbold

Børnene er blevet uafhængige og er fl yttet hjemmefra.

Vi har få håndbold medlemmer, der befi nder sig i denne fase.

Forlader arbejdsmarkedet.

Tendensen er, at denne livsfase starter senere og senere

Karakteristika 
og behov

• Er hjemmeboende
• Er afhængige af forældres hjælp
• Er påvirkede af skoletilbud
• Dyrker organiseret idræt
• Synes, at idræt skal være sjovt
•  Synes, at idræt skal dyrkes 

sammen med venner

•  Er mere selvhjulpne 
og i gang med en 
frigørelsesproces

• Er under uddannelse
•  Har ingen økonomi og 

transportmulighed
•  Skole, fritidsarbejde 

og venner stiller store 
krav til dem

•  Synes, at sociale 
fællesskaber er vigtige 
og har gerne mange 
nye miljøer

•  Dyrker mere 
selvorganiseret idræt

•  Er udeboende og har ingen børn 
og masser af opbrud i livet

•  Har fokus på dem selv, karriere 
og uddannelse

•  Har enten ingen økonomi 
(uddannelse) eller meget god 
økonomi (karriere)

• Er fysisk inaktive
• Har masser af tid
•  Sociale fællesskaber vigtige for 

dem, og de indgår mange nye 
relationer

• Kræver stor fl eksibilitet

• Familien er det vigtigste og et stabilt, fast omdrejningspunkt
• Har ingen tid, og det presser fritidslivet
• Har ingen penge
• Har masser af forpligtelser
• Har behov for fl eksibilitet
• Synes, at samvær med familien er vigtigst

• Har tid til selvrealisering og fysisk udfoldelse
• Har grundlæggende god økonomi
• Tid er ikke nødvendigvis en knap ressource
• Har færre forpligtelser
• Har sundhed i fokus
• Skaber nye relationer

• Har masser af tid, når arbejdsmarkedet forlades
• Har god økonomi
• Børnebørnene fylder meget i deres bevidsthed
• Får nye interesser - har måske aldrig dyrket idræt før
• Søger den organiserede idræt
• Synes, at sociale relationer og fællesskab er vigtige
• Sundhed og helbred er en nøgle for livskvalitet for dem

Kilde: Institut for fremtidsforskning

70-80’erne

I dag

DE 6 LIVSFASER og deres betydning for din håndboldklub


