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STYRKER 

• Plads til alle  
• Plads til nye ideer 
• Forbedret folkesundhed (mentalt og 

fysisk) 
• Fleksibilitet i forhold til ”Hvad vil jeg i 

dag” 
• Bedste faciliteter 
• Styrke, at satse på aldersgruppen 16-

25 år 
• Super med hold uden konkurrence og 

opvisninger og med forskellige 
aktiviteter 

• Mange ressourcestærke mennesker 
• Eliteudøvere til at tiltrække bredden 
• Lang erfaring med bevægelse 
• Vi har god erfaring med SG i forvejen 
• Meget fint med rum hvor man samles 

før og efter træning 
• Allerede eksisterende miljø at bygge 

videre på 
• Mange forskellige brugere, hvor der i 

blandt kan være synergier 
• Cafeèn 
• Samarbejde ml. foreninger 
• Mindre fællesskaber i det store 
• Studiehjælp på Torvet 
• Torvet 
• Forskellige idrætsaktiviteter med 

struktur 

SVAGHEDER 
• Fastholder man i en zapperkultur? 
• Al idræt samles i Svbg. Vest – hvad 

med Svbg. Øst? 
• At man glemmer de dygtige/stærke 
• Mange forskellige brugere der skal 

koordinere indbyrdes 
• Dræner de mindre klubber 
• Kræver mere åbenhed ud mod 

skolerne 
 

 

MULIGHEDER 
• Mulighed for, at blive first movers på 

ungdomsmiljø – financielt partnerskab 
• Byde ind med gæsteinstruktører til 

foreningerne i nærmiljøet 
• Tiltrække uddannelsesmiljøer / 

workshops 
• Tiltrække ledere og trænere med højt 

fagligt niveau 

TRUSLER 
• Yderligere pres på de 

omkringliggende foreninger. Fokus på 
samarbejde 

• At SG Huset bliver alt for stort, så 
nærheden forsvinder 

• Svært at tiltrække nye pga. for stærkt 
fællesskab 

• Kommer SG til fylde for meget. 



• Give rum til andre idrætsformer 
• Klippekort til forskellige aktiviteter 
• Stimulerende miljø til selvforvaltende 

nye aktiviteter. 
• Gratis prøveuge i SG 
• Lav din egen sportspakke. Sammensæt 

de ting man gerne vil prøve i en pakke 
til en bestemt pris 

• Bredt fundament der kan sikre en 
kritisk masse ift. Gymnastik elite 

• Nogle skal have fokus på det fælles 
• 3 mdr. forløb 
• Fast struktur skaber ro i en stresset 

hverdag 
• Flere omklædningsrum 
• Mulighed for at vælge ml. flere 

familieaktiviteter i løbet af en uge. 
• Træneruddannelse også til andre 

foreninger. 
• Unge repræsentanter til reklame på 

skolerne. Vi har en del i foreningen. 
• Flere folk huset er godt for økonomien 

og cafeèn 
• Kan gøre op med frasorteringen af 

dem der ikke var gode nok. 
• Flere aktivitets muligheder 
• Unge udvalg – branding på skoler, 

aktivitetsudvalg, facebook 
• Butik, forretning, brand. 
• Styrke samarbejdet med 

ungdomsuddannelserne og 
foreningslivet, der hvor frafaldet er 
størst. 

• Tiltrække sundhedsfagligt personale / 
klinik på tværs 

• Styrke foreningsledelsen 
• Styrke samarbejdet med mindre 

klubber 
• Spring for voksne 30 + 
• Tiltrække flere med interesse for idræt 
• Et frirum til f.eks. at lave lektier og 

forberede sig til undervisning/træning 
• Unge mentorer til at tage sig af dem 

der har lidt svært ved at komme 

• Trusler mod de kvaliteter der er i det 
forpligtende fællesskab 

• At SG`s samarbejde om tværgående 
aktiviteter, nu bliver mere med sig 
selv. 

• Masterplanen for centeret gør, at vi 
mister forankringen i foreningslivet 

• Mangel på information ud af huset. 
Åbent SG Hus, andre foreninger – 
hvilke tilbud er der. Ryste sammen, 
Tovholder på skolen, som bruger info 
ud – sociale medier 

• Har for stærkt et brand 
• ”Hvad nu hvie jeg ikke kender nogen”. 

Tror jeg bliver hjemme. 
• Kontingentstruktur 
• Har vi lyttet nok til de unge? 
• Ved åbne døre uden begrænsning, 

hvordan kan man finansiere driften? 
• Hvem i SG griber de tværgående 

aktiviteter? 
• Man glemmer de voksne 
• Nok omklædningsrum 
• Flere omklædningsfaciliteter – vi er 

presset i forvejen. 
• Husk badefaciliteter 
• Hvad gør fleksibilitet ved de frivillige – 

mister vi dem? 
• De unge der falder fra, hvordan føler 

de, at de får tid til deres idræt 
• Holde fast ved det traditionelle 

foreningsliv 
• Mangler fortsat badefaciliteter 
• Det skal være et attraktivt sted at 

komme. Det er ikke nok med billig 
kaffe, når man kommer fra Odense 

 



• Flere hold og bedre træningstider 
• Plads til flere af den type hold der 

bliver fyldt hurtigt op 
• Fleksibilitet for både brugere og 

instruktører 
• Tilgang af nye trænere med nye ideer 
• Fællesrum til hygge, snak og brætspil 
•  
•  
• Plads til nye ideer 

Forbedret folkesundhed 
 
TÆNKER & FØLER 

1. HVORFOR ER MAN KOMMET? 
• Socialisere 
• Venner og træning samlet 
• Historien er stærkere end reklamen 
• Man kan leje tøj + håndklæde 
• Mange ting skal være nemme 
• Aktiviteter i skoletiden 

2. HVRODAN BLIVE MAN BUDT VELKOMMEN? 
• Via unge selv 
• Det skal være nemt at være her 
• Let og overskuelig lokale guide 
• Café område / info område 
• Et åbent kontor/reception, så man mødes en som hjælper. Evt. en ung instruktør 
•  

3. HVORDAN TILMELDER MAN SIG? 
• Stadig lukkede hold 
• Drop in muligheder 
• Medlemskab til Huset inkl. Svømmehallen 
• Foreningssamarbejde med skoler 
• Apps inkl. Betaling 
• På mobilen via app 
• Man booker sig ind på forskellige hold 
• Svømmehal, idrætscenter, SG Huset. Medlem af Svendborg Idrætscenter evt. 

SPULT? 
•  

 
4. HVORDAN ER MAN AKTIV? 

• ”Spin off træning” når man skal hente børn 
• Workshops 
• Plads til alle niveauer 
• Inkl. Badefaciliteter fx videre på arbejde 



• Man skal kunne tilmelde sig de forskellige åbne hold og områder 
• Hvilke aktiviteter? Skal vi bredde os, eller værne om vores kerneaktiviteter, 

gymnastikken? 
 

5. HVORFOR HAR MAN LYST TIL AT TILBRINGE SIN FRITID HER? 
• Fylder nogle tidshuller 
• Det er gratis at sidde her  
• Det skal være muligt at se ud 
• Man kan bliver her og lave lektier 
• Personlig udvikling – mere end gymnastik på CV 
• Møder venner og veninder. 
• Her er hjemligt og hyggeligt. Ikke fokus på præstationen. 

 
6. HVORFOR KOMMER MAN IGEN 

• Mulighed for at hænge ud 
• Vil gerne blive dygtigere 
• Man kan mere end træning 
• Fordi vi laver løbende udvikling 
• ”Ungeleder uddannelse” 
• Gode oplevelser, Man bliver glad.  
• Et frirum.  
• Man føler sig som en del af et fællesskab – et trygt fællesskab 

D 
 
Organisering  
 
Faciliteter  
TORVET/MØDESTEDET 
2. HAV STUDIEVENLIGE PRISER OG BILLIG KAFFE 
 
ARK 1 – ingen tegning 

• Få lektiemiljøer med borde + stole 
• Mulighed for kaffe og sodavand 
• Primært sofaer + fat boys + hængekøjer + puder + tæpper 
• Mulighed for opladning 
• Ikke for store rum – kan virke tomt hvis der ikke er mange i rummet 
• OBS. På at det ikke bliver for mange steder, da det vil indbyde til opdeling i grupper. 
• OBS: Ikke at blande voksne/unge/børn 
• ”Voksen” der byder velkommen 
• CAFÈ 

 
ARK 2 – ingen tegning 

• Hurtig og nem aftensmad (inden træning), evt. lave dagens ret til en fast pris 
• Igen: Billig kaffe 



• Vandposter 
• Alà Streetfood i Odense. Ikke boder hele vejen ned langs gangen, men billig, nem og 

lækker mad 
• Den placeres bedste i starten af gangen el. midt på Torvet (i det gl. fitness) 
• Medlemspriser?? 
• Billigere end Energibaren, men færre muligheder. 

 
7. OPRET HOLD HVOR HYGGE KOMMER FØR PRÆSTATIONER 
 

• Anarki under ordnede forhold 
• Ingen korrektioner/rettelser 
• Fokus på god oplevelse 
• Fejl er OK 
• Frivillighed i træningen 
• Mødes på tværs af foreninger til ANARKI-dag 
• Sikkerhed 
• Mix. ml. køn (ex. Spring) 
• Grænser for start på konkurrencer aldersmæssigt 

 
 
 
 
 
 
 


