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Målsætning: At rekruttere nye medlemmer i aldersgruppen 8 – 20 år. 

Strategispor – Rekruttering af børn og unge

2018 2019 2020 2021

Status quo +150 

medlemmer

+200 

medlemmer

+500 

medlemmer

1. Analyse af discipliner for at afgrænse indsatsområderne

2. Der etableres en konceptudviklingsgruppe, der udvikler rekrutteringskoncepter - B&U-udvalg?

3. Udarbejde klubudviklingsforløb, udvikle ATK/børnetræner-kursus og konkrete rekrutteringstiltag

4. Gennemføre pilotprojekt med 5 udvalgte klubber

5. Evt. justering af konceptet

6. Gennemføre rekrutteringsprojekter – 25 klubber frem til 2021

7. Gennemføre opfølgningsprojekter til sikring af, at rekrutteringen sker løbende



1) Kvantitative analyser

▪ Medlemsudvikling over tid 

▪ Medlemsfordeling på disciplin

▪ Licensindløsninger 

▪ Inddragelse af eksisterende undersøgelser

2) Kvalitative disciplinanalyser

▪ Interviews/samtaler med informanter fra de primære discipliner + pigecykling

▪ Enkelte klubbesøg

3) Tværdisciplinære analyser

▪ Særegenheder og fællestræk mellem discipliner

▪ Disciplinappel: Alder og køn 

▪ Kluborganisering, kultur og  nuværende rekrutteringsinitiativer

4) Indsatsområder fremadrettet

Disciplinanalyser - Metode



Medlemsudvikling 2006-2016 (alle)



Medlemsudvikling 2006-2016(0-18år)



Medlemstal 2017

2016 2017 Vækst/fald %

Total antal medlemmer 32.345 32.997 +652 +2%

Total antal medlemmer uden BMX 32.345 31.504 -841 -2,6%

Total antal medlemmer B&U (0-18år) 3.147 4.261 +1.114 +35,4%

Total antal medlemmer B&U (0-18år) uden BMX 3.147 3.061 -86 -2,7%

▪ Medlemsindberetninger pr 1/3-2017

▪ BMX-medlemmer fremgår først af medlemsindberetningerne fra 2017



Landevej P 0-12;

81; 2%

Landevej P 13-18;

101; 2%

Landevej D 0-12; 427; 10%

Landevej D 13-18; 909; 21%

MTB P 0-12;

115; 3%

MTB P 13-18;

69; 2%

MTB D 0-12; 469; 11%MTB D 13-18; 434; 10%

BMX P 0-12;

109; 3%

BMX P 13-18;

45; 1%

BMX D 0-12; 756; 18%

BMX D 13-18; 290; 7%

Medlemsfordeling 2017, 0-18år

(n: 4261)

- DIF alderskategorier 0-12år og 13-18år

-Baneryttere er registreret via deres 

landevejsklub

-"B&U cross-ryttere" vurderes til primært 

at være registreret i MTB-klubber



Licensindløsninger vs. Medlemstal 2017

Landevej Licenser Medlemmer %

Alle tom. U19 593 1518 39%

0-12år p/d 155 508 31%

13-18år p/d 438 1010 43%

BMX Licenser Medlemmer %

Alle tom. U19 497 1200 41%

0-12år p/d 316 865 37%

13-18år p/d 181 335 54%

MTB Licenser Medlemmer %

Alle tom. U19 199 1087 18%

0-12år p/d 50 584 9%

13-18år p/d 149 503 30%

Licensindløsninger



Nedslag i primære discipliner + pigecykling

Interviews/samtaler med:

▪ Informant – Landevej

▪ Informant – BMX

▪ 2 Informanter – MTB

▪ Informant – Pigecykling

Temaer:

▪ Medlemsudvikling over tid

▪ Aldersmæssig appel

▪ Kønsmæssig appel

▪ Kluborganisering og aktiviteter (Træning, trænere, forældre)

▪ Nuværende og potentielle rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer



Landevej – Informant
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Landevej

Medlemsudvikling ▪ Stabilt medlemsantal over de seneste 10år blandt drenge – vækst i antallet af pigeryttere 

over de seneste år. 

Aldersmæssig appel ▪ Mulig opstart fra 8-9års alderen og licens fra 9år

▪ Størst tilgang i U13 og U15 – frafald ved overgangen til U17 og U19

▪ Appellerer specielt til de ældre målgrupper – trafiksikkerhed – konkurrence og fysisk 

udfoldelse inspireret af mediernes dækning af professionel cykling.

Kønsmæssig appel ▪ 88% drenge – 12% piger  

Kluborganisering (Træning, 

trænere, forældre)

▪ Høj grad af løbsdeltagelse

▪ Elitær orientering fra 13-14års alderen

▪ Begrænset udbud af lånecykler i klubberne

▪ Udstyrsbegrænsninger

Nuværende og fremtidige 

rekrutterings- og 

fastholdelsesinitiativer

▪ Udvikling af medaljeløbsformatet?

▪ Tour de France-effekt – målrettet rekruttering?

▪ Udvikling af løbs/træningstilbud fra 6-8års-alderen?

▪ Samarbejde med skoler – lånecykler?



MTB – Informanter
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MTB

Medlemsudvikling ▪ Markant medlemsvækst over de seneste 10år

▪ Frafald i teenagealderen overskygges af generel medlemsvækst

▪ Periodevis medlemsventelister i større klubber

Aldersmæssig appel ▪ Mulig opstart fra 5-6års-alderen – licens fra 9år

▪ Appeller mest til de yngre målgrupper

Kønsmæssig appel ▪ Disciplinen med størst andel af piger - 17% / 184 piger

Kluborganisering (Træning, 

trænere, forældre)

▪ Begrænset løbsdeltagelse i de yngre årgange

▪ En stor mængde ryttere uden licens i de yngre årgange

▪ Fokus på leg og teknik i trafiksikre omgivelser

▪ Begrænset udbud af lånecykler i klubberne, men ”skole-mtb” kan ofte anvendes i opstarten

Nuværende og fremtidige 

rekrutterings- og 

fastholdelsesinitiativer

▪ Begrænsede rekrutteringsinitiativer grundet medlemsvækst

▪ Træneruddannelse og klubudvikling som forudsætning for at rekruttere nye medlemmer

▪ Få B&U licensløb, men et bredt udbud af ikke licenskrævende løbstilbud målrettet 

nybegyndere

▪ Medlemstilgang via netværk



BMX – Informant
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BMX

Medlemsudvikling ▪ Medlemsvækst er stagneret over de seneste år

▪ Bedre elite end nogensinde

Aldersmæssig appel ▪ Appellerer specielt til de yngre målgrupper: trafiksikre omgivelser, forældre kan overvære 

træning, fokus på leg og teknik.

▪ Mulig opstart fra 4års alderen – licens fra 6år

▪ Flest udøvere i 12års alderen - frafald blandt teenagere

Kønsmæssig appel ▪ 85% drenge – 15% piger

Kluborganisering (Træning, 

trænere, forældre)

▪ Udbredt kultur omkring løbsdeltagelse fra 6års alderen 

▪ Stor forældreinvolvering i klubberne , men trænermangel og begrænset anvendelse af ATK

▪ Manglende træneruddannelse

▪ Lånecykler og udstyr i de fleste klubber

▪ Begrænsede træningsmuligheder udenfor sæsonen

Nuværende og fremtidige 

rekrutterings- og 

fastholdelsesinitiativer

▪ Der findes et bredt udbud af lokale ikke-licenskrævende løbstilbud målrettet nybegyndere.

▪ Behov for synliggørelse af initiativer

▪ Uddannelse af flere trænere kan betyde flere differentierede træningstilbud og mindske 

frafald 



Pigecykling - Informant

▪ Piger udgør en minoritet i forhold til drenge indenfor cykelsportens discipliner (12-17%)

▪ Piger træner oftest på lige fod med drenge i klubberne og få klubber har tilbud specifikt 

målrettet mod piger.

▪ Piger lægger vægt på sociale værdier og venskaber i forbindelse med deres sport i større 

grad end drenge, der ofte er mere orienteret mod konkurrence.

▪ Begrænsede sportslige ambitioner i specielt de yngste årgange.

▪ Behov for (sociale)initiativer der samler piger på tværs af klubber og discipliner (Pigecamps, 

lokale træningsfællesskaber).
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Landevej MTB BMX

0-18år medlemsfordeling på køn og aldersgruppe - Landevej, MTB og BMX 

Medlemsfordeling 2017 – primære discipliner



%
Total

Køn Alder

Drenge Piger 7-9år 10-12år 13-15år

Mountainbike 3 6 1 2 4 5

BMX 1 2 0,4 2 2 1

Landevejscykling 1 2 1 1 0,3 2

Tabellen viser andelen af alle børn, der dyrker forskellige aktiviteter. Total og fordelt på køn og 

alder i 2016 - ikke nødvendigvis foreningsidræt (n=3.221).

Rekrutteringspotentiale

▪ Tendens til en tilbagegang i generel idrætsdeltagelse blandt de yngre generationer - især de 

ældre børn skiller sig ud ved at være mindre idrætsaktive end yngre børn (Pilgaard & Rask: 

2016, 12-14). 

• Den generelle nedgang i tilslutningen til idrætsaktiviteter kommer ikke til udtryk i MTB, der 

som en af de eneste aktiviteter viser en øget tilslutning over de seneste 5år (Pilgaard & Rask: 

2016, 20). 



Rekrutteringspotentiale - fortsat

%
Total

Køn Alder

Drenge Piger 7-9år 10-12år 13-15år

Mountainbike 3 6 1 2 4 5

BMX 1 2 0,4 2 2 1

Landevejscykling 1 2 1 1 0,3 2
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2017, 0-18år medlemsfordeling på køn og aldersgruppe - Landevej, MTB og BMX 



Samlede disciplinkarakteristikker
Aldersmæssig appel 

▪ BMX og MTB appellerer mest til de yngre målgrupper, mens landevej appellerer mest til de ældre målgrupper:

▪ Trafiksikkerhed 

▪ Leg og teknik (BMX, MTB) vs. fysisk udfoldelse, konkurrence og idolisering (Landevej)

Kønsmæssig appel

▪ Flest piger i MTB-klubber - % og absolutte tal

▪ Drenge lægger mere vægt på konkurrencedimensionen end piger i forbindelse med deres sport

Konkurrencekultur

▪ Tiltagende licensindløsning nu ældre udøverne bliver på tværs af discipliner 

▪ Frafald grundet tiltagende elitær orientering i teenageårene

▪ Begrænset licensindløsning – specielt blandt de yngste MTB-klubmedlemmer.

▪ Ikke licenskrævende løbstilbud mhp. rekruttering – Medaljeløb, MTB B&U Cup, BMX torsdags-træningsløb, mm

Kluborganisering

▪ Generelt fravær af rekrutteringsstrategi

▪ Trænermangel i BMX – uforløst forældrepotentiale

▪ Begrænset kapacitet i MTB-klubber i forhold til nye ryttere

▪ Udstyrsmæssige barrierer



Potentielle indsatsområder

Forudsætter klubudvikling (frivillighed og træneruddannelse, udstyr og aktiviteter)

▪ Samarbejde på tværs af klub og disciplin

▪ (Løbs)tilbud til nybegyndere

▪ Tidlig rekruttering

▪ Indsats i forhold til frafald

▪ Pigerekruttering

▪ Rollemodeller

▪ Skolesamarbejde

▪ Rekruttering via netværk

▪ Mm.

Men… – behov for fokusering:



Indsatsområder

Centrale understøttende aktiviteter: 

▪ Uddannelse – ATK/Trænerkurser målrettet B&U

▪ Udvikling og koordinering af løbstilbud målrettet nybegyndere uden licens på tværs af disciplin:

Ikke-

licenskrævende 

løbstilbud

Medaljeløb 

mm

BMX 

”Torsdags-

løb” mm

Bane-

rekruttering

MTB B&U 

CUP mm

Cross-

rekruttering



Indsatsområder - fortsat

Primært indsatsområde

BMX og MTB - 3-12år

• Klubudviklingsforløb

• Uddannelse af trænere

• Konkrete rekrutteringsinitiativer

Begrundelse:

▪ Størst potentiale jf. ”Danskernes Motions og sportsvaner 2016”

▪ Udstyrsmæssigt mest tilgængelige discipliner

▪ Sikkerhedsmæssigt mest appellerende discipliner

▪ Discipliner lægger op til ”leg” og udvikling af tekniske færdigheder i tråd med ATKs anbefalinger i den præpubertære alder

▪ Fri af teenagefrafald

▪ Potentiel overgang til andre discipliner i en senere alder

▪ På sigt overføre koncepter til andre discipliner(Landevej, Bane, Cross, Trial)



Fremadrettet i 2018

▪ Nedsætte konceptudviklingsgruppe

▪ Klubudviklingsforløb

▪ ATK forløb / B&U-trænerkursus

▪ Konkrete rekrutteringstiltag (herunder markedsføring)

▪ Kortlægning af klubbers potentialer

▪ Aftaler med 5 klubber om pilotprojekt
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