
 

Mail til trænere af hold for 12-20 årige 

 

 

 

 

Emnefelt: Vær med til at gøre gymnastikken endnu bedre. 

 

Kære træner,  

GymDanmark vil gerne undersøge, hvordan trivsel og fortsættelse i 

gymnastikken kan øges. 

Derfor håber vi, at du som træner vil give nedenstående link til dine 

gymnaster, og gerne sætte tid af til træning eller lignende, så dine 

gymnaster udfylder det. Spørgeskemaet finder I på dette link: 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=QRZKXGE1L116 

Spørgeskemaet handler om forhold der er vigtige for at unge trives i 

gymnastikken. Det er tiltænkt unge mellem 12 og 20 år. Det tager ca. 10 

minutter at besvare.  

Vind præmier 

Alle der vælger at deltage, er med i lodtrækningen om 3x2 billetter til Junior 

NM i TeamGym 18. april i Randers.  

Når undersøgelsen er færdig, vil alle foreninger, der har deltaget, blive 

inviteret til et seminar, hvor resultaterne præsenteres. 

Spred budskabet 

Udover at bede dine unge gymnaster udfylde skemaet, håber vi at du også 

vil dele linket til undersøgelsen på de sociale medier. Hjælp os med at sprede 

budskabet og del opslaget på GymDanmarks Facebook og Instagram. 

Om undersøgelsen generelt 

At dyrke idræt i en forening er positivt for mange aspekter af unge 

menneskers liv. Desværre viser statistikerne at unge ofte falder fra.  Derfor 

er GymDanmark gået med i en større undersøgelse om forhold der er vigtige 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=QRZKXGE1L116


 

for at unge trives i deres idræt, sammen med idrætsforskere på NEXS, 

Københavns Universitet. 

Undersøgelsen gennemføres af Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), 

Københavns Universitet. Deltagernes svar vil blive behandlet fortroligt. 

Hverken forbund, klubber eller medlemmer kan se, hvad den enkelte har 

svaret. Dataindsamlingen overholder alle krav stillet af datatilsynet samt 

Københavns Universitets GDPR-afdeling. Data bliver anonymisereret og vil 

derefter alene benyttes til forskningsmæssige formål og GymDanmarks 

arbejde for at forbedre sporten. 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål eller tekniske problemer, er du velkommen til at kontakte 

GymDanmarks udviklingskonsulent Betina Juul Nielsen på 

bjn@gymdanmark.dk / 20583446. 

 

På forhånd tak for din hjælp. 

GymDanmark og Københavns Universitet 

mailto:bjn@gymdanmark.dk

