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Indholdsfortegnelse

Effektmåling og frivillighedsundersøgelse
af ISAF 1 VM ungdomssejlads 2008
den 9. – 20. juli 2008 i Århus

Forord
Århus dannede i dagene 9. – 20. juli 2008 rammen om den internationale sejlunions verdensmesterskab i ungdomssejlads, hvor 60 nationer deltog med i alt 250 sejlere og 85 ledere (trænere). Ved VM’et blev der konkurreret i 7 forskellige discipliner, heraf var de 4 olympiske.
Værtskabet fandt sted i et tæt samarbejde mellem de danske arrangører af VM’et: Dansk Sejl
Union(DSejlU), Sailing Aarhus og Århus Kommune/Sport Aarhus Events/Visit Aarhus med Sailing Aarhus som økonomisk ansvarlig for VM’et.
Kongreskompagniet stod for indkvartering af sejlere, ledere og officials, men da man i slutningen af VM-perioden også husede Jehova Vidners Årskongres, var tilskuerne ved VM’et overladt
til sig selv mht. at finde alternative indkvarteringsmuligheder til hotellerne i midtbyen.
Formål med effektmålingen
For arrangørerne har det primære ønske - eksternt - været at få klarlagt, hvordan VM-gæsterne oplevede værtskabet, herunder ikke mindst om sejlerne følte, at stævnet var skræddersyet til unge mennesker og deres særlige behov. Sekundært, hvilke samfundsøkonomiske
effekter VM-gæsterne skabte til værtsregionen qua værtskabet.
Internt har arrangørernes primære ønske været at få undersøgt, hvad de frivillige hjælperes
indtryk var af VM’et, deres bevæggrunde for at melde sig til frivillighedskorpset mv.
Denne effektmålingsrapport indeholder derfor 2 separate analyser:
- en interviewundersøgelse blandt VM-gæsterne i og omkring Århus Havn (262 svar)
- en spørgeskemaundersøgelse blandt de ca. 250-300 frivillige hjælpere (119 svar)

1

Den Internationale Sejl Union, der var rettighedshaver til VM’et og med hvem der var tegnet kontrakt
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Finansieringen af VM’et
For at give læseren et overblik over finansieringen af VM’et sammenlignet med de samfundsøkonomiske effekter af mesterskabet kommer her en række oplysninger om arrangørbudgettet, de offentlige tilskud mv. Det endelige regnskab forventes at foreligge ult. okt., og arrangørerne forventer et overskud.
Tabel A. VM’et finansiering ift. den værditilvækst VM’et skaber
VM’ets finansiering:
Budgetteret indtægtsside
Budgetteret udgiftsside
Budgetteret overskud
Indirekte tilskud fra Århus Kommune
Direkte tilskud fra Århus Kommune
Direkte tilskud fra Sport Event Denmark
Samlede offentlige tilskud
ROI 3 (værditilvæksten:offentlige tilskud)

Kr.
Kr. 5.283.000
Kr. 5.246.000
Kr.
37.000
Kr.
400.000 2
Kr.
800.000
Kr.
875.000
Kr. 2.075.000
1,4

Resumé
Her kommer et læsevenligt resumé af målingerne blandt atleter og ledere ved VM ungdomssejlads samt blandt de mange frivillige hjælpere. Det er disse to aktørgruppers evaluering af
mesterskabet mv., som arrangørerne har været mest opsatte på at kende.
Desuden følger en oversigt over de samfundsøkonomiske effekter af VM’et. .
Tabel B: Direkte samfundsøkonomiske effekter – i værtsregionen
Samfundsøkonomiske effekter

I værtsregionen

Turismeomsætning (TO)

5,4 mio. kr.*

VM-overnatninger i alt

5.694**

VM-dagsbesøg i alt

25

*heraf 97% udenlandsk ** heraf 95% udenlandske
Effekterne ved VM ungdomssejlads afspejler en meget høj andel af udenlandske aktører, idet
hele 97% af den direkte turismeomsætning i værtsregionen er udenlandsk. Både fra et nationalt
og et regionalt synspunkt er dette meget positivt.
Går man bag om turismeomsætningstallet 5,4 mio. kr. vil man kunne se, at de udenlandske
deltagere og ledere skabte en turismeomsætning på +0,4 mio. kr. ift. det skøn, der blev udarbejdet forud for VM’et. Der blev ikke udarbejdet et skøn på den totale turismeomsætning.
Tabel C. Direkte samfundsøkonomiske effekter fra ferie – i værtsregionen/øvrige DK

2

Samfundsøkonomiske effekter

I Danmark

Tilkoblet ferieturismeomsætning (TO)

0,4 mio. kr.

Ferieovernatninger i alt

356

åbningsceremoni/reception/buffet, lån af IT/AV hardware, markedsføring outdoor på 100 infotavler i År-

hus, logistikydelser fra Århus Havn/Århus Stevedore Komp., AD support på kommunikationsmateriale mv.
3

Værditilvæksten til brug for denne beregning er beskrevet under afsnit 1.6. Resultater – hårde
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Der er relativt mange udenlandske VM-tilskuere, som tilkobler ferie (30%), og den samlede
ferietilkobling fra disse og fra udenlandske atleter og ledere medfører 356 ferienætter i Danmark.
Turismeomsætningen i værtsregionen jfr. tabel A skaber via multiplikatoreffekten i LINE-modellen følgende afledte effekter 4 . De afledte effekter for ferietilkobling er ikke beregnet, da det er
vanskeligt at fastslå, hvor effekterne har fundet sted.
Tabel D. Afledte samfundsøkonomiske effekter – i værtsregionen/øvrige DK
Beskæftigelse, national effekt, årsværk

9,9

Beskæftigelse regional effekt heraf, årsværk

8,5

Offentligt provenu i alt

1,9 mio. kr.

Offentligt provenu heraf til staten

5

Offentligt provenu heraf til værtsregion

1,4 mio. kr.
6

0,1 mio. kr.

Offentligt provenu heraf til kommuner i Danmark

0,4 mio. kr.

Værditilvækst national effekt

2,9 mio. kr.

Værditilvækst heraf i værtsregionen

2,0 mio. kr.

Atleter/ledere – udenlandske (der er dog 15 danske ud af de i alt 164 i stikprøven) :
Typiske karaktertræk for de udenlandske atleter og ledere ved VM ungdomssejlads 2008
var:
-

har ikke været i Danmark før (72%)
var her første gang pga. en sportsevent (40%) – der var 6 svarmuligheder
forbinder Danmark med ”cold climate” (54%)
har ikke ændret holdning til Danmark/danskerne (59%) efter de nu har mødt os
får ingen associationer når de hører ordet ”Århus” (61%)
har ikke følgeskab af familie (68%), men de der har, har i snit mere end 1 ledsager med
har 9 overnatninger i Århus ifm. VM’et
finder det hotel, de er indkvarteret på, meget godt eller godt (78%)
savner tørretumbler/plads til vådt tøj på hotelværelset
slapper af på hviledagen (59%)
bruger flere penge på hviledagen end på øvrige interviewdage (70% svarer ja)
bruger gennemsnitligt kr. 783 i døgnet i stævneperioden og en del på shopping
kobler helt sikkert ikke ferie på deres VM-ophold (85%)
splittet i holdning til forplejning (41% meget godt/godt, 37% medium, 20% mindre godt)
næsten lige mange fandt forplejningen hhv. bedre/værre end ved VM 2006/07 (37%/35%)
finder stævneområdet og faciliteterne dér meget gode/gode (57%)
finder Den Gamle Toldbod som base for forplejning, afslapning mv. meget god/god (58%)
finder shuttle bus servicen meget god/god (62%)

4

kun den udenlandske turismeomsætning tæller pr. definition med, når de afledte effekter beregnes, idet
der ved den interregionale turismeomsætning blot er tale om omfordeling af midler internt i Danmark. Det
er derfor, at de afledte effekter beskæftigelse og værditilvækst på værtsregionalt plan > nationalt plan, hvis
en event har mange danske aktører

5

primært moms og afgifter

6

summen af kommunale provenuer inden for regionen, primært indkomstskat, incl. det tilbageløb til
regionen, der kommer fra staten (svarende til 8/11 af den tidligere amtsskat). Værtsregionen vil således
nyde godt af (nogle af) de regionsmidler, der tilbageføres til regionsmyndighederne af staten.
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-

finder Århus meget god/god som værtsby for VM’et (78%)
finder at arrangørerne i højeste grad er lykkes med at gøre VM’et ungdomsvenligt (80%)
de 57% der svarer ”ja” eller ”måske” til, at der er forhold, som kan gøre Århus til en endnu
bedre værtsby svarer mest: ”warmer climate” og ”too far between venue, hotel, Toldbod”
finder at deres VM-ophold fuldt ud lever op til forventningerne (72%), 19% delvist

Den typiske frivillige hjælper ved VM ungdomssejlads 2008 i Århus er karakteriseret ved (se
også bilag 2):
-

mand over 50 år
bor i en radius af op til 10 km fra Århus midtby
lønmodtager fuld tid
har en mellemlang videregående uddannelse mellem 3-5 år
er rekrutteret via sportsklub/-forening/-forbund
har arbejdet tidligere som frivillig hjælper ved andre sejlerevents
den primære motivationsfaktor er oplevelsen ved at være med og det sociale aspekt
mener at jobbet som frivillig hjælper har været kompetencegivende og primært socialt
arbejder primært som en del af banebemandingen under VM’et
er gennemsnitligt i funktion i knap 8 dage ifm. VM’et (før, under og/eller efter)
har udelukkende arbejdet som frivillig hjælper under selve VM’et
oplever sine opgaver som både nemme at forstå og håndtere
oplever at bemandingen på vagterne var tilpas
finder rollen som frivillige hjælper udfordrende på den gode måde
finder ansvaret tilpas
finder i højeste grad samarbejdet med de andre frivillige tilfredsstillende
finder samarbejdet med Sailing Aarhus tilfredsstillende
finder VM’et velorganiseret
vil gerne være med igen som frivillig hjælper ved en fremtidig ungdomssejladsevent
har en masse forslag til forbedrende tiltag, ros og ris, jfr. pkt. 2.2.28
finder belønningen for ”frivillighedstjansen” tilfredsstillende
finder forplejningen til de frivillige hjælpere og reglerne omkring denne nogenlunde i orden
finder kommunikationen/informationen med/fra Sailing Aarhus nogenlunde tilfredsstillende
finder det klart i orden, at informationen primært er sket via e-mail og VM-websitet
finder især frivillighedscaféen god som et af flere af Sailing Aarhus’ initiativer inden VM’et
mener om frivillighedshåndbogen at den især indeholder de nødvendige info og er forståelig
mener, at Sailing Aarhus’ indsats lever op til den frivilliges forventninger

De frivillige hjælperes særligt gode oplevelser ved VM’et var (hyppigste svar):
Det været fantastisk at se alle de unge glade sejlere og møde andre frivillige hjælpere
De frivillige hjælperes særligt dårlige oplevelser ved VM’et var (hyppigste udsagn):
Safety-både er for ringe, laveste prioritet
Forplejningen skidt
Al for dårlig kommunikation. Selvom mange har meldt sig til flere måneder i forvejen, var
det umuligt at få at vide om, man havde fået tildelt en opgave
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Kap. 1. Interviewundersøgelse blandt VM-gæsterne
1.1. Introduktion, afgrænsning, metode og rationale
Sport Event Danmark (SEDK) har på Sailing Aarhus’ vegne, som en uvildig instans og for egen
regning, iværksat og gennemført en undersøgelse af de effekter, som er skabt qua VM-gæsternes ophold og forbrug i Danmark ifm. værtskabet af verdensmesterskabet i ungdomssejlads
2008 i Århus.
Effektmålingen baserer sig på 262 brugbare personlige interviews af et repræsentativt udsnit
af de besøgende sejlere, ledere, tilskuere m.fl. ved Dansk Sejl Union/Sailing Aarhus’ mesterskab, der fandt sted i og omkring Århus Havn med base på Den Gamle Toldbod.
Spørgeskemaet, som blev brugt til interviewtagning af respondenter, er udarbejdet af Sport
Event Danmark på dansk og engelsk og er godkendt af Sailing Aarhus/Visit Aarhus, som har
fået et par egne spørgsmål med på skemaet.
Effektanalysen er udarbejdet af Sport Event Danmark på baggrund af en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse bestående af personlige interviews i dagene ti. d. 15., onsd. d. 16., to.
d. 17., fred. d. 18. juli i og omkring Århus Havn og Den Gamle Toldbod i Nordhavnsgade.
Valg af interviewdage og -steder er foretaget i samråd med arrangørerne. Interviewene blev
gennemført af lokale guider og studerende uden tilknytning til stævnet, alle trænet til formålet
og superviset af Sport Event Danmarks analysekonsulent, Birgitte Schultz.
På interviewdagene blev der udtaget en stratificeret stikprøve på i alt 262 svar, og alle indhentede svar var brugbare. Ved stikprøven blev der således taget højde for de enkelte aktørgruppers indbyrdes repræsentation i totalpopulationen samt nationalitet (dansk vs. udenlandsk). Se endvidere bilag 1.
Detaljeringsgraden på målingerne er bestemt ud fra et væsentlighedskriterium og ud fra stikprøvens størrelse.
Alle svarprocenter er generelt så høje, at svarene er at betragte som tilstrækkeligt underbyggede og repræsentative. Hvor dette ikke er tilfældet, er der gjort opmærksom på det.
Den primære målgruppe for interviewene var de to store aktørgrupper: atleter-/ledere og tilskuere.
De 250-300 frivillige hjælpere og officials ved VM’et var primært rekrutteret fra lokalområdet,
dvs. en radius af 25 km fra Århus Midtby, som det ofte ses ved internationale sports events i
Danmark. Forbruget fra disse er derfor ikke medregnet i de samfundsøkonomiske effekter i
denne analyse, idet der ikke er tale om ”ekstra” omsætning i værtsregionen.
De akkumulerede samfundsøkonomiske effekter er beregnet ud fra den antagelse, at de respondenter, der optræder i stikprøverne, er repræsentative for hele totalpopulationen.
Det har været Sport Event Danmark magtpåliggende, som ansvarlig for spørgeskeaundersøgelsen, at undgå en uhensigtsmæssig overvurdering af den økonomiske effekt af VM’et.
Et eksempel herpå er ifm. selve indtastningen af svarene fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor
evt. divergenser imellem svarene fra den samme respondent er indtastet ud fra laveste fællesnævner. Og hvor evt. ”himmelstormere” i spørgsmålet om respondenternes dagsforbrug, er
udlignet qua en vægtning af vedkommendes svar.
De 262 indhentede svar gør undersøgelsen særdeles valid, idet den samlede population var på
godt 600 respondenter.

ISAF VM ungdomssejlads 2008
den 9. – 20. juli 2008 i Århus

5

Effekterne måles ift. en “ganske almindelig periode 12. – 20. april” i Århus; det der kaldes
en 0-situation.
Kun de respondenter, hvor Verdensmesterskabet var hovedformålet med deres besøg i Århus,
indgår i undersøgelsen.
Ret beset kunne man argumentere for, at kun forbruget fra de aktører, som i spørgeskemaet
ikke ville have overvejet Århus og Danmark som mulige besøgsdestinationer skal medtages i
effektanalysen. Eller med andre ord det forbrug, som er skabt af de aktører, der formentlig
alligevel ville være kommet til værtsregionen/-nationen på et andet tidspunkt, bør ikke medregnes, da der ikke er tale om ægte (læs: netto) tilførsel af kapital.
Vi har imidlertid valgt at medtage alle, da det er sandsynligt, at VM-opholdet er et ekstra
besøg i værtsregionen, der ikke erstatter et evt. andet og fremtidigt besøg i regionen og/eller i
Danmark.
Desuden er alle aktører med VM’et som hovedårsag til besøget i Århus medregnet for at
gøre effektanalysen sammenlignelig med SEDKs tidligere effektanalyser og med de fleste
andre effektanalyser fra ind- og udland.
Det er kun de udenlandske og interregionale gæster (dvs. gæster uden for Århus og en radius
af 25 km), der er blevet spurgt om deres turisme-/forbrugsadfærd.
Denne af-/begrænsning er foretaget ud fra antagelsen om, at lokale gæster - også uden den
pågældende event - ville have haft et lignende forbrug i i værtsregionen i eventsperioden, og
at det ingen mening giver at spørge til deres turismeadfærd i deres egen region.
Afgrænsningen ”lokal eller ej” ift. 25 km i radius fra Århus er foretaget i samråd med VisitDenmarks analyseafdeling. En radius, der også blev benyttet ifm. en tilsvarende effektmåling
af Cutty Sark Tall Ship Race 2007 i Århus, EM badminton 2008 i Herning og EM trampolin
2008 i Odense.
Herefter er det vigtigt at sondre mellem effekterne set fra et nationalt vs. et regionalt synspunkt, hvilket effektanalyser som denne med al tydelighed belyser.
Ud fra et nationalt synspunkt er det kun omsætningen fra udenlandske VM-gæster, der er interessant, idet der for interregionale VM-gæsters vedkommende blot er tale om en omfordeling af forbrug og ikke et merforbrug.
Hvad angår evt. fortrængning af andre gæster i værtsregionen i stævneperioden, dvs. gæster,
der ellers ville have beslaglagt hotelsengene, hvis VM-gæsterne ikke var kommet dvs. i forkøbet, er denne så beskeden i tilfældet VM ungdomssejlads, at den ikke er indregnet. Der er
nærmere tale om, at Jehovas Vidners Årskongres for flere tusinde delegerede i slutningen af
VM-stævneperioden har fortrængt VM ungdomssejladsgæster! Under normale omstændigheder
ville det være rimeligt at modregne en vis fortrængning i turismeomsætningen for at finde
nettoeffekten af VM’et.
Spørgsmålet er endvidere, om VM-gæsterne er mere interessante at huse end ”almindelige
turister”, således at dette under alle omstændigheder retfærdiggør en fortrængning af andre
gæster.
En sådan sammenligning kan f.eks. tage udgangspunkt i gennemsnitligt døgnforbrug, turismeadfærd, opførsel, forventet ”ambassadøreffekt” (genbesøg/afsmittende effekt på omgivelser/presseomtale) eller andet.
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Arrangørernes forbrug (=arrangementsudgifter) ifm. værtskabet indgår pr. definition ikke i
LINE-beregningerne 7 .
Det overordnede formål (rationale) med interviewundersøgelsen er:
1)
at dokumentere de samfundsøkonomiske gevinster for det danske samfund og i særdeleshed
for værtsregionen, som skabes qua de ude fra kommende VM-gæsters forbrug 8 , og som kan
tilskrives værtskabet af VM ungdomssejlads 2008 i Århus
2)
at dokumentere de mere kvalitative effekter af værtskabet såsom de besøgendes bedømmelse
af arrangører, værtsby mv.
Spørgsmålene er centreret omkring 3 hovedsøjler:
1) turismeadfærd
2) forbrug
3) evaluering af værter og værtsregion.
Efter indsamling og indtastning af de indhentede svar i en dertil indrettet database har Sport
Event Danmark beregnet de samfundsøkonomiske effekter af mesterskabet qua den prognosemodel, der blev udviklet i 2007 af VisitDenmark, Wonderful Copenhagen og Sport Event Denmark. Se www.sporteventdenmark.com.
Beregningerne baserer sig på den regionaløkonomiske LINE-model og omfatter nøgletal som
turismeomsætning, beskæftigelse, værditilvækst og provenu til det offentlige. For yderligere
forklaring på modellen, se afsnit 1.2. Model.
Sport Event Danmark har endvidere behandlet alle de kvalitative data såsom VM-gæsternes
evaluering af værtsbyen, deres forhåndskendskab til værtsregionen og til Danmark mv. ud fra
databasen.
Effektanalysen kaldes også populært for en Støbbe-analyse, idet Støbbe står for: Sports Turismens Økonomiske og Beskæftigelsesmæssige Betydning, analogt med VisitDenmarks Tøbbeanalyser af Turismens Økonomiske og Beskæftigelsesmæssige Betydning.
Forud for denne Støbbeundersøgelse fra VM ungdomssejlads 2008 er udarbejdet godt 30 effektanalyser i regi af Sport Event Danmark, tidligere Idrætsfonden Danmark.
Kilde til alle figurer og tabeller i nærværende rapport er, hvor intet andet er nævnt, Sport
Event Danmark.
1.2. Model
Modelberegningerne af de samfundsøkonomiske effekter bygger på den regionale samfundsøkonomiske input-output model, LINE, som drives i fællesskab af VisitDenmark, Erhvervsfremmestyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen og de regionale vækstfora.

7

undtagen de rejse-/opholdsudgifter, arrangørerne er forpligtet til at betale for 12-15 delegerede fra ISAF
ifg. kontrakten

8

målt som turismeomsætning. Herunder også medregnet de opholds-/forplejningsudgifter, som arrangørerne er forpligtet til at dække ifg. kontrakten
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LINE-modellen er ydermere en efterspørgselsorienteret ligevægtsmodel, som forudsætter, at
der er ubegrænset ledig arbejdskraft til at tilfredsstille en øget efterspørgsel efter varer og
tjenesteydelser.
Denne antagelse kan måske nok anfægtes med Danmarks nuværende høje beskæftigelsesniveau. På den anden side vil en del af den skabte merbeskæftigelse bestå af allerede ansatte,
der påtager sig ekstraarbejde samt frivillig ulønnet arbejdskraft.
LINE-modellen inkluderer de umiddelbare regionaløkonomiske sammenhænge af en begivenhedsskabt omsætning tilført en værtsregion. Det vil i praksis sige, at modellen håndterer det
faktum, at en øget økonomisk aktivitet i en region som f.eks. en sportsevent har en
afsmittende effekt på andre regioner gennem underleverancer af varer, tjenesteydelser og
arbejdskraft. I hvor stort omfang effekten forbliver i værts-regionen, afhænger derfor af
værtsregionens selvforsyningsevne.
Der medregnes både direkte, indirekte og afledte (inducerede) effekter af VM–turisternes
forbrug, da disse indgår i den benyttede makroøkonomiske model LINE i et økonomisk
kredsløb, kaldet en multiplikatorproces, kickstartet af VM-gæsternes forbrug, beregnet som
turismeomsætning.
Med direkte effekter menes forbrug i f.eks. hotel- og restaurationsbranchen, og med indirekte
effekter menes forbrug skabt i f.eks. underleverandørled.
Med afledte (inducerede) effekter menes f.eks. øget forbrug blandt de personer, som kommer i
beskæftigelse (eller på overarbejde) pga. VM’et og derved øger deres personrealindkomst med
hvad deraf følger, alt andet lige, af øget forbrug og afsmittende virkning videre i det
økonomiske kredsløb. Disse afledte effekter er et resultat af multiplikatorprocessen.
Generelt gælder det ifg. LINE, at de direkte effekter skønsmæssigt udgør 2/3 af de samlede
afledte effekter, f.eks. værditilvækst og beskæftigelse, medens de indirekte og inducerede
effekter udgør den resterende 1/3.
I modellen ligger implicit, at for en begivenhedsskabt turismeomsætning fra indenlandske
deltagere, er de afledte effekter for nationen omtrent nul, mens der vil være en positiv effekt
for værts- og forsyningsregionerne. Årsagen hertil er den tidligere nævnte omfordeling, der
finder sted, når vi taler indenlandsk forbrug.
Arrangørernes forbrug i værtsregionen (=arrangementsudgifter) ifm. værtskabet indgår som
nævnt ikke i LINE-beregningerne, medmindre der er tale om ”hospitality expenses”, hvor
arrangørerne har en forpligtelse til at betale for kost og/eller logi for (visse) eventgæster.
Beskæftigelseseffekten bygger i modellen på forholdet mellem omsætning og beskæftigelse i
de brancher, der direkte og indirekte nyder godt af den begivenhedsskabte omsætning (heraf
behovet for at opdele forbruget på komponenter i spørge-skemaet).
Modellen antager, at ca. 50% af beskæftigelseseffekten kan henføres til arbejdsløse og/eller
kontanthjælpsmodtagere, der i kraft af begivenheden kommer i arbejde, medens de resterende 50% i virkeligheden skyldes allerede beskæftigede, der påtager sig ekstra arbejde/overarbejde.
Evt. besparelser på det offentlige husholdningsregnskab, nationalt og/eller regionalt-/lokalt,
ved at ledige og/eller kontanthjælpsmodtagere overgår til egen forsørgelse, er imidlertid ikke
medregnet i LINE-kredsløbet, fordi usikkerheden er for stor. Ikke mindst fordi events som VM
ungdomssejlads et langt stykke ad vejen drives af frivillig, ulønnet arbejdskraft.
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Provenueffekten betegner de bidrag til stat og kommune, som afledes af den begivenhedsskabte turismeomsætning i form af moms og afgifter fra omsætningen af varer og tjenesteydelser, selskabsskatter fra virksomhederne og indkomstskatter (stat, kirke, kommuneskat)
fra de beskæftigede. Provenuerne til kommunerne er bruttoberegninger, hvor der ikke er taget
højde for den kommunale udligning 9
Modellen medregner ikke langsigtede eller dynamiske effekter af en øget økonomisk aktivitet i
et område.
VisitDenmark benytter LINE-modellen til sine beregninger af turismen i Danmark, og indberetninger heraf indgår i Danmarks betalingsbalance.
For yderligere beskrivelse af LINE se ”Opbygning af turismedatabank og regional-økonomisk
modellering af turisme”, AKF (1997).
Bemærk at en direkte sammenligning mellem dette stævnes samfundsøkonomiske resultater
og de stævner tilbage i 1998-2001, som Sport Event Danmark (dengang Idrætsfonden
Danmark) har målt på, ikke er hensigtsmæssig. Årsagen er, at skatteprovenu til stat, amt og
kommuner i de tidligste beregninger baserede sig på en anden model, nemlig den makroøkonomiske AIDA-model.
1.3. Analysegrundlag (stikprøve vs. totalpopulation)
Se bilag 1.
1.4. Interviewundersøgelsens specifikke indhold
Effektanalysen indbefatter både bløde og hårde data og er opdelt på hhv. ”atleter-/ledere” og
”tilskuere”, idet der er spørgsmål, som i sagens natur ikke er relevante for atleter/ledere (og
vice versa). F.eks. ”hvordan blev du bekendt med VM’et?”.
Det er ikke kun de samfundsøkonomiske effekter af et værtskab, der er værdifulde at måle,
men også holdnings- og adfærdsværdier. Dette gælder ikke mindst set fra arrangørernes og
fra værtsregionens side, idet de herved får en platform for fremtidig forbedring-/styrkelse/optimering af deres events-/turismeindsats.
Målingerne af de bløde værdier er i nærværende rapport opdelt på de 2 hovedgrupper; atleter/ledere og tilskuere, hhv. danske og udenlandske.
Formålet er at afdække evt. forbrugs- og adfærdsmæssige mønstre, der i givet fald kan bruges
fremadrettet ved kommende værtskaber af større internationale sportsevents.
Bemærk at de kvalitative målinger tillader respondenterne at afgive mere end ét svar, dvs. at
der er tale om en vis dobbeltdækning, således at procentsatserne summer op til > 100%.

9

For Hovedstadskommuner kan udligningen for en vækst i udskrivningsgrundlaget være 85%, mens den i
øvrige kommuner for Hovedstadskommuner kan være 58 pct.
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1.4.1.Bløde data
A)
Antal respondenter i stikprøven på hver af interviewdagene
B)
Andelen af hhv. udenlandske og danske VM-gæster og for danske tilskueres vedkommende
den geografiske fordeling
C)
Andelen af tilskuere, som er ledsagere til deltagere/ledere i VM’et (i et forsøg på at afdække
det gennemsnitlige antal ledsagere pr. deltager/leder)
D)
Andelen af VM-gæster, bortset fra de lokale, som er dagsturister, dvs. ikke har overnatninger
ifm. VM’et uden for eget hjem
E)
Om det er de udenlandske VM-gæsters første besøg i Danmark
F)
Hvis nej til E), hvad der lå bag de udenlandske VM-gæsters beslutning om at besøge Danmark
første gang
G)
Hvis ja til E), havde de udenlandske VM-gæster nogensinde overvejet at besøge Århus og/eller
Danmark før VM’et?
H)
Hvilket forhåndsindtryk de udenlandske VM-gæster havde af Århus/Danmark, med andre ord;
hvad de forbandt værtsregionen/-nationen med, før de kom dertil
I)
Om de udenlandske VM-gæster har skiftet syn på Danmark og danskerne ifm. VM’et
J)
Hvilke overnatningsformer VM-gæsterne benyttede sig af
K)
I hvilke(n) by(er) VM-gæsterne overnattede ifm. VM’et
L)
Hvor mange nætter VM-gæsterne tilbragte ifm. VM’et uden for eget hjem
M)
Om VM-gæsterne kombinerer VM-opholdet med ferie i Danmark, og i så fald hvor og hvor
længe
N)
Andelen af VM-gæster, der kobler udflugter på deres ophold, herunder de valgte udflugtsdestinationer og i givet fald hvor mange penge, de forventer at bruge på formålet
O)
VM-gæsternes dagsforbrug på interviewtidspunktet samt om dette adskiller sig fra det forbrug,
de vurderer at have haft på lay-day (hviledagen) ti. d. 15. juli
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P)
Hvordan og hvornår VM-gæsterne blev bekendt med VM’et (excl. atleter og ledere)
Q)
Hvornår og hvorfor blev beslutningen om at følge VM’et ”live” truffet? (excl. atleter og ledere)
R)
VM-gæsternes tilhørsforhold til ungdomssejladssporten (excl. atleter og ledere)
S)
VM-gæsternes indtryk af konkurrencestedet, Århus Havn, og af Den Gamle Toldbod som base
(atleter og ledere)
T)
VM-gæsternes indtryk af Århus som værtsby og om de mener, der er noget, Århus mangler for
at blive en bedre værtsby
U)
Om VM-gæsterne oplevede at få ”value for money”, dvs. om VM–arrangementet levede op til
deres forventninger
V)
Om VM-gæsterne rejste alene eller i gruppe (og i så fald med hvem og hvor mange)
X)
Om VM-gæsterne har lyst til at vende tilbage til Danmark og/eller Århus ved en senere lejlighed
Y)
VM-tilskuernes demografi, dvs. køn og alder, og hvis de er daglige brugere af Århus Havn og
Sejlklubben Bugtens og Århus Sejlklubs klubhuse, hvad deres holdning er til de gener
værtskabet af VM’et indebærer for dem
Z)
Om VM-atleterne/lederne var tilfredse med shuttlebus transporten
Æ
Om VM-atleterne/lederne var tilfredse med forplejningen, og om de synes bedre/dårligere om
den end ved VM 2006 og 2007 i hhf. UK og Canada (hvis de deltog dengang)
Ø
Om VM-atleterne/lederne følte, at arrangørerne havde held med at gøre VM’et særligt
ungdomsvenligt
1.4.2.Hårde data
1. Turismeomsætning
2. Værditilvækst
3. Beskæftigelse
4. Provenu til det offentlige Danmark (stat hhv. kommuner)
5. Døgnforbrug fordelt på VM-aktørgrupper (tilskuere, atleter/ledere)
6. Akkumuleret forbrug fordelt på VM-aktørgrupper (tilskuere, atleter/ledere)
7.De enkelte aktørgruppers andel af turismeomsætningen
8.Udenlandsk vs. dansk turismeomsætning
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1.5. Resultater - bløde data

De mere bløde målinger fra stikprøven på i alt 262 brugbare svar, baseret på personlige interviews i perioden 9. – 20. april 2008 i og omkring Århus Havn, er opdelt på:
-

A. Danske tilskuere (51 svar)
C. Udenlandske tilskuere (47 svar)
D. Udenlandske atleter/ledere (164 svar)

Den tilfældige stikprøveusikkerhed er 7,5% ud fra stikprøvens størrelse ift. totalpopulationen.
Dvs. at hvis f.eks. en måling viser, at der er 49% århusianere i stikprøven, kan der reelt være
mlm. godt 56,5% og 41,5% i totalpopulationen.
I det følgende er resultaterne delt op på hver af de 3 aktørgrupper for at gøre resultaterne overskuelige og indbyrdes sammenlignelige.
1.5.1 Danske tilskuere:
Stikprøvestørrelse:
Danske tilskuere mfl.
Stikprøveaktører:

Interviewdagsfordeling:

30 lokale fra Århus Kommune (59%)
21 interregionale (41%)
51 i alt
26 tilskuere (51%)
10 ledsagere til atleter/ledere (19%)
9 tilfældig gæst på havnen (17%)
6 andet (12%)
51 i alt
5 tilskuere (10%) onsdag d. 16. juli
24 tilskuere (47%) torsdag d. 17. juli
22 tilskuere (43%) fredag d. 18. juli

På basis af stikprøven er knap hver femte danske tilskuer i og omkring Århus Havn til syneladende ledsager til en atlet eller leder, dvs. i familie med. Men der kan erfaringsmæssigt
befinde sig ledsagere andre steder i byen end på stævnestedet (f.eks. i byens butikker eller på
byens attraktioner).
Knap 6 ud af 10 danske tilskuere er bosiddende i Århus Kommune og er at betragte som lokale.
Går man yderligere bagom tallene, kan man konstatere, at 2 ud af 3 danske tilskuere er fra
Region Midtjylland.
9 ud af 10 respondenter blandt de danske tilskuere er blevet interviewet torsdag d. 17. eller
fredag d. 18. juli.
1.5.1.a. Danske tilskueres køn og alder
Der var flere mænd end kvinder blandt tilskuerne, 62% ift. 38%. Aldersfordelingen var som
følger:
Dreng/mand under 25 år
Mand 25-49 år
Mand over 50 år
Pige/kvinde under 25 år
Kvinde 25-49 år
Kvinde over 50 år
Sum

2%
33%
27%
4%
14%
20%
100%
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Mandlige tilskuere i aldersgruppen 25-49 år var således stærkest repræsenteret (hver 3. danske
tilskuer).
1.5.1.b. Danske tilskueres geografiske fordeling
Der er 59% lokale tilskuere fra Århus Kommune, hvis forbrug jfr. pkt. 1.1. ikke indgår i de
beregnede samfundsøkonomiske effekter at stævnet. I øvrigt ser den geografiske fordeling ud
som følger, og det bemærkes, at 2 ud af 3 danske tilskuere er fra Region Midtjylland:
Århus
Anden by i Århus Kommune
Region Midtjylland i øvrigt
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Andet
Sum

49%
10%
8%
4%
12%
16%
1%
100%

1.5.1.c. Om de danske tilskuere er daglige brugere af havnen og klubhusene 10
Spørgsmålet er i sagens natur afgrænset til tilskuere med bopæl i Århus Kommune hhv. selve
Århus.
Ja, er daglig bruger
Ja, er daglig bruger

27% af Århus-tilskuerne
32% af Århus Kommune-tilskuerne

Det ses, at knap hver tredje tilskuer ved VM’et med bopæl i Århus Kommune samtidig er daglig
bruger af havnen og Bugten og Århus Sejlklubs klubhuse, men stikprøven er begrænset (8
respondenter).
Arrangørerne har i sagens natur fundet det væsentligt at få afdækket, om værtskabet af VM’et
havde de daglige brugeres opbakning, selvom værtskabet ikke kunne undgå at medføre visse
gener for klubbernes medlemmer m.fl.
1.5.1.d. Holdningen til værtskabet (de daglige brugere af havnen og klubhusene)
Stikprøven er begrænset (8 respondenter).
Det er rigtig godt og bakker 100% op om VM
Det er uacceptabelt, at andre aktiviteter må ligge underdrejet pga. VM
For den gode sags skyld kan jeg godt acceptere den gene, det indebærer
Andet

100%
-

Det ses, at der synes at være en udbredt accept af og opbakning til værtskabet blandt de daglige brugere af havnen og klubhusene blandt de danske tilskuere.
1.5.1.e. Danske tilskueres overnatningsmønster (begrænset stikprøve):
A. 50% af de danske tilskuere med bopæl uden for Århus Kommune er dagsturister, dvs. at de
kører til og fra VM’et samme dag. Dette er en relativt beskeden dagsturistandel, eller med andre
ord; der er relativt mange udenbys danske tilskuere, der har overnatninger i værtsregionen ifm.
VM’et. Men stikprøven er begrænset (11 respondenter).
B. Til gengæld overnatter kun 18% af de overnattende danske tilskuere kommercielt, og på
hotel. Øvrige 82% overnatter enten hos venner og familie (18%) eller i egen båd (64%).
C. Der er flest, som har 8 overnatninger i værtsregionen ifm. VM’et, nemlig 27% af de overnattende interregionale VM-gæster.

10

Sejlklubben Bugten og Århus Sejlklub

ISAF VM ungdomssejlads 2008
den 9. – 20. juli 2008 i Århus

13

D. VM’et genererer 137 interregionale overnatninger og 21 dagsbesøg i værtsregionen.
E. Alle de VM-gæster, der overnatter uden for eget hjem ifm. VM’et, overnatter tilsyneladende i
værtsregionen og klart flest i Århus (90%).
F. De interregionale VM-gæster, som overnatter i værtsregionen ifm. VM’et, har hver i gennemsnit 6,67 overnatninger.
G. Det er ikke direkte målt, hvor mange ferieovernatninger, der specifikt kobles på selve VMopholdet hvert af følgende steder, men 9 ud af 10 overnattende VM-gæster svarer, at de også
besøger: Hadsten, Hvidsten, andre danske havne, Silkeborg, Skanderborg, Randers, Horsens,
Øm Thorsminde, Galten, Hvidsten og Ebeltoft.
1.5.1.f. Danske tilskueres udflugtsfrekvens – begrænset stikprøve
Tilskuerne er blevet spurgt, om de har foretaget eller agter at foretage udflugter under deres
VM-besøg. Svarene fremgår af fig. 2 nedenfor, hvoraf det ses, at 58% svarer ja eller måske.
Figur 2. Danske tilskueres udflugtstilbøjelighed

42%
48%

Nej
Måske
Ja

10%

Respondenterne har besøgt (eller vil/overvejer at besøge) flg. destinationer. Der er afgivet i
gennemsnit 2,17 svar pr. dansk tilskuer, der har svaret ja eller måske til udflugtsspørgsmålet,
og disse tilskuere forventer at bruge kr. 245 pr. person i gennemsnit på udflugter.
Den Gamle By
AROS
Jazz Festival
Andet*
Steno Museum
Randers Regnskov
Ebeltoft Zoo
Sum

59% af respondenterne
50% 42% 33% 17% 8% 8% 217%

*andet: Musikhuset, Hadsten Togmuseum, Øm Kloster, div. kirker og museer, cykeltur Silkeborg
1.5.1.g. Danske tilskueres bekendtskabskanaler ifm. VM’et
Med andre ord gennem hvilke kanaler blev de danske VM-gæster bekendt med VM’et i Århus.
Der er tale om en vis dobbeltdækning, idet hver respondent i gennemsnit har afgivet 1,49 svar.
Svarmulighederne var forhåndsdefineret i spørgeskemaet.
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Familie, venner og kolleger
Dansk Sejl Union/Sailing Aarhus
Landsdækkende trykte medier
Andet (bl.a. inviteret)
Lokale trykte medier
Lokalradio
Plakater
Job (VisitAaarhus, Volvo)
Landsdækkende Tv
Landsdækkende radio
Sejlklub
Event-website
Sejlermagasiner
Visit Aarhus
Skilte
Busholdepladser
Biblioteket
Sum

22% af respondenterne
21% 21% 15% 10% 8% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 149%

Det fremgår, at flest danske tilskuere blev bekendt med VM’et qua venner, kolleger og familie
(22%), men lige efter følger qua arrangørerne med 21% og – overraskende ift. andre stævner i
Danmark – landsdækkende trykte medier (21%).
Lægges de svar sammen, som på den ene eller anden måde er relateret til ”sejlsportens egene
rækker”, er hver 3. danske tilskuer således blevet bekendt med VM’et ad denne kanal.
1.5.1.h. Tidshorisont for hvornår de danske tilskuere blev bekendt med VM’et
Jfr. fig. 3 nedenfor blev over halvdelen af de danske tilskuere (55%) først bekendt med VM’et
mellem 0 og 4 uger, før startskuddet lød.
Til gengæld var der også en relativt stor gruppe på 22%, der fik kendskab til VM-værtskabet
mere end ét år før stævnestarten.
Fig. 3. Hvornår blev de danske tilskuere bekendt med VM’et?

40

%

30
20
10
0
1
Bekendtskabshorisont
1-4 uger siden

Mindre end 1 uge siden

Mere end et år siden

1-3 mdr. siden

4-6 mdr. siden

7-12 mdr. siden

Der blev ikke afgivet nogen svar på ”7-12 mdr. siden”.
1.5.1.i. Hvornår traf de danske tilskuere beslutning om at følge VM’et live?
Flest respondenter, nemlig 53%, traf beslutning om at følge VM’et live så sent som mindre end
1 uge inden stævnestarten. Det tyder på en meget spontan beslutning for de flestes vedkommende, hvilket selvsagt er muligt ved stævner som dette uden betalt entré.
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<1 uge siden
For 1-4 uger siden
For 1-3 mdr. siden
For 4-6 mdr. siden
>1 år siden
Sum

53% af respondenterne
19% 16% 6% 6% 100%

Der var ingen, som svarede ”7-12 mdr. siden”.
1.5.1.j. Hvad var det, der fik tilskuerne til beslutte at følge VM’et live?
Knap hver tredje danske tilskuer (31%) besluttede at overvære VM’et live pga. almen interesse
for sporten, jfr. fig. 4. Men udover svaret ”andet” var der også mange tilskuere, der svarede, at
det skyldtes deres familie-/venskab med en deltager i stævnet (22%) og af jobrelaterede
årsager (22%).
Fig.4 Årsag til danske tilskueres tilstedeværelse ved VM’et live

% respondenter
35
30
25
20
15
10
5
0
1
Årsager til at følge VM'et live
Almen interesse

Andre årsager (nysgerrighed, anløbshavn)

Er familie/ven med en deltager i VM'et

Jobrelateret

Er selv medlem af forening/klub el. har været

Give de danske deltagere opbakning

Der er afgivet 1,26 svar i gennemsnit pr. respondent. %-satserne ovenfor er ift. antal respondenter.
1.5.1.k. Hvor mange af VM-sejladserne følger de danske tilskuere live?
De danske tilskuere forventer at følge i gennemsnit 1,6 konkurrencedage ud af i alt 7. Flest
svarer fredag d. 18. juli, som var sidste konkurrencedag.
1.5.1.l. Rejsegruppens størrelse - danske tilskuere
En respondent kan godt have svaret både at rejse med f.eks. venner og med familie. Der er
afgivet knap 1,1 svar i gennemsnit pr. dansk tilskuer.
Som det ses nedenfor er der flest svar på ”ægtepar/par”, efterfulgt af ”familie med børn”. 10%
ankommer til Århus (Havn) alene.
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Ægtepar/par
40% af respondenterne
Familie med børn <15 år
21% Familie med børn >15 år
13% Ven/venner
13% Alene
10% Andet (uspecificeret)
9% Del af mit lands delegation
2% Sum
108%
1.5.1.m. Hvad er de danske tilskueres indtryk af stævneområdet og alle faciliteterne?
Svarmulighederne nedenfor var forhåndsdefinerede, og målingerne viser, at 78% var enten meget godt eller godt tilfredse.
Meget godt
Godt
På det jævne
Mindre godt
Ved ikke
Sum

45%
33%
10%
2%
10%
100%

Her følger kvalitative udsagn fra de danske tilskuere i forlængelse af evalueringen (de hyppigst
forekommende udsagn er med kursiv):
-

savner storskærm med live tracking og kommentarer, for ikke meget at se, sejler tæt på Mols
sportcasting var rigtig god, så man kunne følge med fra land
for få toiletter
dårlig skiltning i havnen og i byen
savner ledsagebåde så man kan komme tæt på sejladserne

Det var således, at der var GPS tracking af alle bådene (sportscasting), men man skulle gå på
nettet for at følge dette. Arrangørerne havde overvejet at opstille storskærm på havnen og lade
en kommentator vise og kommentere trackingen ”live”, men havde ikke de fornødne ressourcer.
1.5.1.n. Hvad er de danske tilskueres indtryk af Århus som værtsby?
i form af ”caféer, shopping, sightseeing, tilgængelighed mv.”.
Hele 94% af de danske tilskuere er meget godt eller godt tilfredse med Århus som værtsby. I
den forbindelse skal det erindres, at næsten 6 ud af 10 er bosiddende i Århus Kommune, hvilket
formentlig medfører en vis lokalpatriotisk stolthed.
Fig. 5. De danske VM-tilskueres tilfredshed med Århus som værtsby
2%
2%

2%

28%

66%

Meget godt

Godt

På det jævne

Mindre godt
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Her følger kvalitative udsagn fra de danske tilskuere i forlængelse af evalueringen:
- dejligt med jazzfestival
- havnearbejde, æv
1.5.1.o. Hvad kunne ifg. de danske tilskuere gøre Århus til en bedre værtsby
For værtsbyen er det vigtigt at få VM-gæsternes forslag til, hvad Århus evt. mangler for at gøre
byen endnu mere attraktiv som værtsby.
Dette havde knap hver fjerde danske tilskuer (24%) et bud på, og de forslag, som er fremsat
mere end én gang, er markeret med kursiv. 43% svarede ”nej” og 33% ”ved ikke.
-

bedre lokal information og skilte til byen
flere taxaer
ikke eksponeret godt nok
infrastrukturen håbløs p.t., svært at komme til og fra havnen
mere kommunikation og bedre kobling til Århus by – ingen ved, hvad der foregår
mere PR og bedre markedsføring
langt at gå – overgang ved jernbanen
bedre havnefaciliteter som toiletter mv.
alt for tæt på containerhavnen
lidt mere synlighed tak

1.5.1.p. Lever VM’et op til de danske tilskueres forventninger?
74% af de danske VM-tilskuere svarer ”ja” til, at VM’et lever op til deres forventninger. 21%
svarer ”ved ikke” og 5% svarer nej.
Uddybet med udsagn som:
- jeg kan ikke se skibene
- jeg troede, bådene var større
- mange skulle lave prøveture for de unge – dejligt beskyttet farvand
1.5.1.q. Kommer de interregionale tilskuere mon tilbage til Århus?
78% af de interregionale VM-tilskuere vurderer det som meget sandsynligt, at de kommer
tilbage til Århus ved en senere lejlighed. Det er ikke målt, om den høje sandsynlighed for at
vende tilbage skyldes ”lyst til at lære byen nærmere at kende” eller om respondenterne har
f.eks. familie og venner i regionen.
16% vurderer det som sandsynligt og 6% ved ikke.

ISAF VM ungdomssejlads 2008
den 9. – 20. juli 2008 i Århus

18

1.5.2 Udenlandske tilskuere:
Stikprøvestørrelse:

47 fra 28 forskellige nationer i verden

Stikprøveaktører:

5 tilskuere (11%)
42 ledsagere til atleter/ledere (89%)
47 i alt

Interviewdagsfordeling:

9 tilskuere (19%) tirsdag d. 15. juli
16 tilskuere (34%) onsdag d. 16. juli
16 tilskuere (34%) torsdag d. 17. juli
6 tilskuere (13%) fredag d. 18. juli

På basis af stikprøven er hele 89% af de udenlandske tilskuere i og omkring Århus Havn tilsyneladende ledsager til en atlet eller leder. Men der kan erfaringsmæssigt befinde sig ledsagere
andre steder i byen end på stævnestedet (f.eks. i byens butikker eller på byens attraktioner).
De fleste tilskuere i stikprøven er fra USA og Canada. Disse udgør tilsammen 26% af de udenlandske tilskuersvar.
1.5.2.a. Udenlandske tilskueres køn og alder
Der var i alt 70% mænd blandt de udenlandske tilskuere og 30% kvinder imod hhv. 62% og
38% blandt de danske tilskuere. Aldersfordelingen var som følger:
Dreng/mand under 25 år
Mand 25-49 år
Mand over 50 år
Pige/kvinde under 25 år
Kvinde 25-49 år
Kvinde over 50 år
Sum

6%
47%
17%
6%
19%
4%
100%

Mandlige tilskuere i aldersgruppen 25-49 år var således stærkest repræsenteret i gruppen af
udenlandske tilskuere med 47% (for danske tilskuere var andelen af mænd mlm. 25-49 år
33%).
1.5.2.b. Udenlandske tilskueres geografiske fordeling
I stikprøven er 28 nationer som nævnt repræsenteret, heraf flest oversøiske med USA og
Canada som de talrigeste.
1.5.2.c. Udenlandske tilskueres første besøg i Danmark?
Under halvdelen af de udenlandske tilskuere (41%) har været i Danmark før.
1.5.2.d. Udenlandske tilskueres årsag til første besøg i Danmark
Blandt de 41%, der har været i Danmark forud for VM’et, svarer flest (50%) jfr. nedenfor, at de
var her første gang i sin tid for at deltage i eller se en større international sportsevent.
Participate in or watch a major international sport event
Explore the country as a leisure tourist (holidays)
Visit family and/or friends and acquaintances
Something else (unspecified)
Jobrelated activities
Sum

50% af respondenterne
25% 12% 12% 1% 100%

1.5.2.e. Udenlandske tilskueres associationer til Danmark
Kun de, der ikke havde været her før. Procentsatserne er ift. antal respondenter. Hver respondent har i gennemsnit afgivet 2,44 svar.
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Det ses af fig. 9, at flest (37%) har en opfattelse af Danmark som et naturskønt land. Men også vores kolde klima og sport i al almindelighed er associationer, de udenlandske tilskuere får,
når de hører ordet Danmark.
De, der svarer ”something else” uddyber med: good sailors, Danish furniture, vikings og cookies/ham/food in general.
Fig. 9. Udenlandske tilskueres associationer til Danmark
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40

Cold climate
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Relaxed atmosphere

0
1
Associationer til Danmark

Don't know
Democracy
Modernity

1.5.2.f. Udenlandske tilskueres evt. ændrede holdning til Danmark/danskere
Kun de der ikke havde været her før.
36% har ændret syn på Danmark og danskerne efter dette førstegangsbesøg i landet. Uddybet
med, hvor udsagn der forekommer mere end én gang er markeret med kursiv:
-

very helpful people
very friendly people
very clean
better
more European than I thought
lovely people
culture
natural
more positive than before because the Danes are very nice, calm and polite
I love the people - very happy

1.5.2.g. Udenlandske tilskueres besøgsintentioner i Danmark før VM’et
Kun de der ikke havde været her før.
Altså om tilskuerne havde overvejet at besøge landet, før VM’et bragte dem hertil. 21% svarer
”ja”, 54% ”nej” og 25% ”måske”.
Dvs. at kun godt hver 5. udenlandske tilskuer, der ikke har været i Danmark før VM’et, havde
overvejet at besøge landet.
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1.5.2.h. Udenlandske tilskueres besøg(sovervejelser) i Århus
Dvs. om de udenlandske tilskuere havde overvejet eller allerede har besøgt Århus før VM’et.
Dette svarer 20% bekræftende på (13% har været i byen før, 6% har overvejet det).
Dvs. at 8 ud af 10 udenlandske tilskuere ved VM’et ikke havde besøgt eller havde besøgsintentioner omkring Århus før VM’et gav dem en anledning til at komme til byen.
1.5.2.i. Udenlandske tilskueres associationer til Århus
Dvs. hvad eller hvilke værdier tilskuerne forbinder Århus med. Der er afgivet i gennemsnit ca.
1,3 svar pr. respondent. Svarmulighederne var forhåndsdefinerede.
Flertallet, nemlig 43% af respondenterne, svarer ”don’t know”. Men det hyppigste svar blandt
de, der får associationer ved at høre navnet ”Århus”, svarer history (22%), næstflest (17%)
svarer ”culture”.
History
Culture
Sport
Natural beauty
Relaxed atmosphere
Modernity
Attractions
Event
Something else*
Ialt

22% - af respondenterne, der har en mening om spørgsmålet
17% 15% 10% 10% 5% 5% 4% 12 % 121%

* football club, transit (way to Legoland), green sails manufacture, education (more than 20%
of the population in Århus is involved in education)
1.5.2.j. Udenlandske tilskueres overnatningsmønster
A. Kun 2% af de udenlandske tilskuere var dagsturister, dvs. at de kører til og fra VM’et samme
dag. Blandt øvrige 98% overnatter 3 ud af 4 på hotel (flest på SAS Radisson). Men ellers
overnattes på ”bed&breakfast”, i lejet sommerhus, på campingplads, vandrerhjem og i feriecenter.
B. Der er flest, som har 10 overnatninger i værtsregionen ifm. VM’et. Det har hver fjerde af de
overnattende udenlandske VM-gæster.
C. VM’et genererer 1.746 udenlandske tilskuerovernatninger og 4 dagsbesøg i værtsregionen.
D. 89% af de VM-tilskuere, der overnatter uden for eget hjem ifm. VM’et, overnatter til syneladende i værtsregionen og alle i Århus. Øvrige 11% overnatter i København/Møn/Odense,
Horsens og Thorsager.
E. De udenlandske VM-tilskuere, som overnatter i værtsregionen ifm. VM’et, har hver i gennemsnit 8,70 overnatninger (ift. danskernes 6,67 overnatninger). Dertil kommer ferieovernatninger i
tilknytning til VM-opholdet.
1.5.2.k. Udenlandske tilskueres udflugtsfrekvens og -mønster
Det fremgår af figur 10 nedenfor, at 66% eller 2 ud af 3 af de udenlandske VM-tilskuere foretager eller overvejer at foretage udflugter i tilknytning til VM’et.
Et mindretal på 34% foretager imidlertid med sikkerhed ikke udflugter i tilknytning til VMbesøget.
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Figur 10. Udenlandske tilskueres udflugtsfrekvens

34%
46%

No
Maybe
Yes
20%

Udflugterne foretages til:
Den Gamle By
Aros
Andet*
Tivoli Friheden
Legoland
Moesgaard Museum
Ebeltoft Zoo
Steno Museum
Sum

52% af respondenterne
38% - 29% - 15% - 15% - 5% - 4% - 4% - 162%

*jazz festival, Silkeborg, Vestjylland, Ebeltoft, cirkus, Tivoli Cop., Frederiksborg Slot, HCA’s Hus Odense

Dvs. at hver respondent i gennemsnit har foretaget knap 1,62 udflugt.
2 ud af 3 af udflugter er kommercielle, og hver udenlandsk tilskuer på udflugt bruger i gennemsnit kr. 277 på det.
Som det også var tilfældet for de danske tilskuere, topper Den Gamle By i Århus, som over
halvdelen af de udenlandske tilskuere på udflugt besøgte.
1.5.2.l. Udenlandske tilskueres tilkobling af ferie på VM-opholdet
30% forlængede deres VM-ophold med ferie, og ferien blev afholdt rundt omkring i Danmark:
København, Møn, Odense, Næstved, Billund (Legoland) og i Haderslev.
De, der koblede feriedøgn på VM-opholdet, havde i gennemsnit 4,8 af slagsen hver.
1.5.2.m. Rejsegruppens størrelse - udenlandske tilskuere
Klart flest, nemlig hele 46% rejser som en del af det nationale deltagerteam fra det pågældende
team. Dette hænger nok sammen med, at deltagerne er så unge som mlm. 15-18 år.
En respondent kan godt have rejst både som del af en delegation og sammen med f.eks. et
andet familiemedlem. Der er i gennemsnit afgivet knap 1,1 svar pr. respondent.
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Del af delegation
Alene
Ægtepar/par
Familie med børn >15 år
Anden familie
Familie med børn <15 år
Ven/venner
Andet
Sum

46% af respondenterne
15% 13% 13% 9% 7% 5% 2% 110%

1.5.2.n. Udenlandske tilskueres bekendtskabskanaler
Med andre ord gennem hvilke kanaler blev de udenlandske VM-gæster bekendt med VM’et i
Århus. Svarmulighederne (18) var forhåndsdefineret i spørgeskemaet, og der er afgivet i
gennemsnit 1,14 svar pr. respondent.
Sejlklub/-forbund i hjemlandet
Familie, venner og kolleger
Event-websitet
Sailing Aarhus
Andet (bl.a. job)
VisitDenmark
Sum

64% af respondenterne
21% - 17% - 5% - 4% - 3% - 114%

Det fremgår, at klart flest udenlandske tilskuere blev bekendt med VM’et qua en lokal sejlklub
og/eller den lokale sejlunion i deres hjemland.
Der var større spredning på svarene, hvad angår de danske tilskuere end de udenlandske, hvilket er naturligt, da de udenlandske tilskuere ikke har haft mulighed for at bemærke de mange
lokale tiltag såsom bannere/plakater i midtbyen mv.
1.5.2.o. Tidshorisont for de udenlandske tilskueres kendskab til VM’et
Modsat de danske tilskuere blev den største gruppe udenlandske tilskuere (47%) bekendt med
værtskabet i Århus mere end 1 år i forvejen, og taler vi en tidshorisont på min. 7 mdr. før
stævnestart vokser gruppen til hele 70%.
Med andre ord har 7 ud af 10 af de tilrejsende udenlandske tilskuere vært bekendt med Århus’
værtskab af VM’et i så god tid i forvejen som min. 7 mdr. før stævnestart.
Fig. 11 Tidshorisont for udenlandske tilskueres kendskab til VM’et
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1.5.2.p. Hvornår traf de udenlandske tilskuere beslutning om at følge VM’et live?
Det ses af nedenstående, at der er relativt stor spredning mht. hvornår de udenlandske tilskuere besluttede at følge VM’et live.
I forhold til ”normalen” ved målinger på værtskaber af større internationale sportsevents i
Danmark i regi af Sport Event Denmark er der relativt flere udenlandske tilskuere, der træffer
”købsbeslutning” flere måneder i forvejen på trods af, at der ved VM ungdomssejlads ikke skulle
indløses billet. Dette skyldes velsagtens overvejende forældreskabet til de unge sejlere.
<1 uge siden
For 1-4 uger siden
For 1-3 mdr. siden
For 4-6 mdr. siden
For 7-12 mdr. siden
>1 år siden
Sum

4% af respondenterne
13% 19% 28% 19% 17% 100%

1.5.2.q. Hvad afgjorde de udenlandske tilskuere beslutning om at følge VM’et live?
I modsætning til de danske tilskuere, angav flest, nemlig over halvdelen af de udenlandske
tilskuere (53%) som hovedårsag: ”familie og/eller ven deltager i VM’et”.
Fig. 12 Udenlandske tilskueres årsag til tilstedeværelse ved VM’et
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deltager i VM'et
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Andet

Billetkøbsbegrundelse
Der er afgivet i gennemsnit 1,7 svar pr. respondent. %-satserne ovenfor er ift. antal respondenter.
1.5.2.r. Hvor mange af VM-sejladserne følger de udenlandske tilskuere live?
De udenlandske tilskuere forventer at følge i gennemsnit 3,6 konkurrencedage ud af i alt 7
(imod danskernes 1,6). Flest svarer, at de følger alle konkurrencedage, nemlig 44%.
1.5.2.s. Hvad er de udenlandske tilskueres indtryk af stævneområdet og faciliteterne?
Svarmulighederne nedenfor var forhåndsdefinerede, og målingerne viser, at 74% var enten meget godt eller godt tilfredse. Dette er en anelse under tilfredhedsgraden for de danske tilskuere.
Til gengæld var ingen utilfredse blandt de udenlandske tilskuere.
Meget godt
Godt
På det jævne
Mindre godt
Ved ikke
Sum

35%
39%
22%
0%
4%
100%
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En enkelt påpeger, at:
- hotel is really noisy. Event location (container harbour) is not a nice place to be
1.5.2.t. Hvad er de udenlandske tilskueres indtryk af Århus som værtsby?
i form af ”caféer, shopping, sightseeing, tilgængelighed mv.”.
78% af de udenlandske VM-tilskuere (eller færre end blandt de danske tilskueres 94%) syntes
enten ”meget godt” eller ”godt” om Århus som værtsby. Ingen svarer ”dårligt”. Se fig. 13.
Fig. 13 De udenlandske VM-tilskueres tilfredshed med Århus som værtsby
2%

20%

41%

37%

Meget godt

Godt

På det jævne

Ved ikke

Her følger de kvalitative udsagn fra de udenlandske tilskuere i forlængelse af evalueringen:
- the shops close very early
- very pleasant – not too big
1.5.2.u. Hvad mener de udenlandske tilskuere kan gøre Århus til en bedre værtsby?
For værtsbyen er det vigtigt at få VM-gæsternes forslag til, hvad Århus mangler for at gøre
byen endnu mere attraktiv som værtsby.
Dette havde 41% af de udenlandske tilskuere et bud på (imod kun 24% af danskerne), og de
forslag, som er fremsat mere end én gang, er markeret med kursiv. 22% svarede ”nej” og 37%
”ved ikke”.
-

spectator boat please
large watersport centre with better club facilities, showers and changerooms
warmer weather!
more hotels – newer hotels (like SAS Radisson) – Scandic the first night was horrible
too much garbage
better opening hours in shops

1.5.2.v. Lever VM’et op til de udenlandske tilskueres forventninger?
80% svarer ”ja”. 11% svarer ”både ja og nej” og 9% ”nej”. Denne tilfredshed er lidt større end
blandt danske tilskuere, hvor 74% svarede ”ja”.
Svarene begrundet med udsagn som:
-

very enjoyable city experience – safe, clean, friendly
I prefer a warmer climate
very friendly people
next time we come to Denmark, we want to see other great places, but Århus is great
bad weather, Hotel Atlactic too noisy because of traffic, container harbour is not a place to be
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1.5.2.x. Kommer de udenlandske tilskuere mon tilbage til Århus/Danmark?
56% af de interregionale VM-tilskuere vurderer det sandsynligt, at de kommer tilbage til
Århus/Danmark ved en senere lejlighed (sammenholdt med at 41% har været i Danmark før).
Det er ikke målt, om den relativt høje sandsynlighed for at vende tilbage skyldes ”lyst til at lære
byen nærmere at kende” eller om respondenterne har f.eks. familie og venner i regionen.
15% svarer ”ved ikke” og 29% ”nej”.
Fig. 14. Kommer de udenlandske tilskuere mon tilbage?
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29%
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1.5.3 Udenlandske atleter og ledere*:
Stikprøvestørrelse:

164 fra 51 forskellige nationer incl. Danmark af 62 ialt

Interviewdagsfordeling:

40 atleter/ledere (25%) tirsdag d. 15. juli
82 atleter/ledere (50%) onsdag d. 16. juli
40 atleter/ledere (25%) torsdag d. 17. juli

* dog inkl. 15 danske atleter/ledere, som der ikke er målt separat på
Detaljeringsgraden på nedenstående målinger er bestemt ud fra et væsentlighedskriterium og
ud fra stikprøvens størrelse.
Alle svarprocenter er generelt så høje, at svarene er at betragte som tilstrækkeligt underbyggede og repræsentative. Hvor dette ikke er tilfældet, er der gjort opmærksom på det.
1.5.3.a. Udenlandske atleter/lederes geografiske fordeling
I stikprøven er 51 nationer fra hele verden repræsenteret ud af i alt 60 deltagende nationer
(=85%).
1.5.3.b. Udenlandske atleter/lederes første besøg i Danmark?
Kun 28% har været i Danmark før, 72% ikke. VM’et skaber således førstehåndskendskab blandt
udenlandske VM-atleter og ledere til Danmark som værtsnation.
1.5.3.c. Udenlandske atleter/lederes årsag til første besøg i Danmark
Blandt de 28%, der har været i Danmark forud for VM’et, svarer flest (40%) jfr. fig. 15, at de
var her første gang i sin tid for at deltage i eller se en større international sportsevent, som det
også var tilfældet for de udenlandske tilskueres vedkommende. (50%)
De, der svarede ”something else”, uddybede med: passed on my way to Germany og Scandinavian camp.
Fig. 15 Udenlandske atleter/lederes årsag til første besøg i Danmark

21%
40%

2%
5%
31%

1%

Participate in or watch a m ajor international sports event
Participate in or watch a m ajor international cultural event
Explore the country as a leisure tourist (holidays)
Visit family and/or friends and aquaintances
Job or education related activities
Something els e

1.5.3.d. Udenlandske atleter/ledere associationer til Danmark før besøget i Århus
Kun de, der ikke havde været her før. Hver respondent har i gennemsnit afgivet 2,44 svar.
Det ses af fig. 16, at klart flest, nemlig 54%, har forbinder Danmark med ”cold climate”
efterfulgt af 39% med ”expensive”, altså et par ikke alt for flatterende egenskaber.
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Fig. 16 Udenlandske atleter/lederes associationer til Danmark
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De 15%, der svarer ”something else”, uddyber med (markeret med kursiv, hvis udtalt mere end
én gang):
-

princess Mary from Australia married HRH Crown Prince Frederik!
great girls
Paul Elvstrøm
friendly
many students
country like
fashion
Vikings
cows
unemplyment system (flexicurity)
cookies
environmentally conscious
a lot of nature
beautiful women
politically correct

1.5.3.e. Udenlandske atleter/lederes
Kun de, der ikke havde været her før.

evt. ændrede holdning til Danmark/danskere

41% har ændret syn på Danmark og danskerne efter dette førstegangsbesøg i landet begrundet med (hvor udsagn fremsat mere end én gang er markeret med kursiv):
-climate colder than expected
- much friendlier people
- all Danes speak English
- still great people
- a lot of rain
- industrial city
- Europe is all alike
- very cool people but efficient
- great looking
- the countryside looks like Germany
- good life time
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-

very police people
not so modern as I had heard of
not so many attractions
friendly and different, very organized and law abiding
quite nice place and interesting people
young
helpful

1.5.3.f. Udenlandske atleter/lederes associationer til Århus
Dvs. hvad eller hvilke værdier atleter og ledere forbinder Århus med. Der er afgivet i gennemsnit ca. 1,2 svar pr. respondent. Svarmulighederne var forhåndsdefinerede.
Der er hele 61%, som svarer ”don’t know”, og denne høje andel afspejler formentlig, at der er
tale om et ungdomsstævne med 15-18 årige deltagere.
Men det hyppigste svar blandt de 39%, der får associationer ved at høre navnet ”Århus”, svarer
sport (18%) og ”attractions” (18%) til forskel fra de udenlandske tilskuere, hvor flest svarede
”history” og ”culture”.
Sport
Attractions
Events
Andet*
History
Culture
Modernity
Natural beauty
Sum

18% af respondenterne
18% –
15% –
14% –
10% 10% 8% 7% 100%

*city for students, lots of bikes, my father’s job, Kaløvig sailing training centre, expensive, important city in Denmark, cold and strong winds, young people
1.5.3.g. Udenlandske atleters evt. følgeskab af forældre/venner?
Ja-%-satserne nedenfor omfatter også anden familie end forældre.
Ja
Nej
Sum

32% af respondenterne
68% 100%

Som det ses, har ca. hver 3. unge sejler følgeskab af familie og/eller venner. Et par sejlere har
følgeskab af både/og.
1.5.3.h. Udenlandske atleter og lederes overnatningsmønster og tilfredshed med hotel
A. Alle udenlandske atleter og ledere overnatter kommercielt og flest på Hotel SAS Radisson.
B. Der er flest, som har 9 overnatninger i værtsregionen ifm. VM’et. Det har knap hver tredje
(31%) af de overnattende udenlandske atleter og ledere.
C. VM’et genererer 3.683 udenlandske atleter- og lederovernatninger i værtsregionen.
D. Alle overnatningerne ligger i Århus Kommune.
E. De udenlandske atleter og ledere har hver i gennemsnit 9,9 overnatninger (ift. udenlandske
overnattende tilskueres 8,7 overnatninger). Stævneperioden var som bekendt på 7 dage.
F. 78% fandt det hotel, de var indkvarteret på, meget godt eller godt. 10% fandt det middel og
kun 2% fandt det dårligt, begrundet med følgende, hvor udsagn fremsat mere end én gang er
med kursiv:
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-

no tumbler drier
pommes under the bed
too little space for wet clothes
it’s for business not sports people
okay except when beds fall apart!
the trains make too much noice
needs bar and hot tub
very expensive restaurant and generally the services
maybe the rooms should have been more organized and with more space to put clothes
too little space

1.5.3.j. Hvad foretog de udenlandske atleter/ledere sig på hviledagen?
De udenlandske atleter og ledere foretog sig i gennemsnit 1,5 forskellige aktiviteter på hviledagen tirsdag d. 15. juli, fordelt på aktiviteterne i fig. 17.
Det ses, at der var rigtig mange (59%), som foretog sig ting, der ikke var relateret til sejladserne/stævnet. Dn hyppigste enkeltaktivitet var ”afslapning”.
De adspredelser, de aktive kastede sig over, var mangfoldige, men den populæreste var til
syneladende den kollektive ”shoppingudflugt” til Bruhns Galleri, fulgt af kollektiv udflugt m.
guide til Den Gamle By i Århus. Begge aktiviteter var gratis for deltagere og ledere.
De, der svarede ”other activities”, nævnte bl.a.: roller skate park, rollercoaster, Tivoli, street
walk, office work, cycling, swimmingpool, rent a bycycle, Old Town (good!), playing on the wii.
Fig. 17. Udenlandske atleter og lederes aktiviteter på hviledagen
45
Took a res t
Sights eeing Tour (s hop.)

40

Vis ited the Old Town

35

Other activities
Go cart

%respondenter

30

Sights eeing Tour (culture)

25

Sights eeing Tour (s port)
Vis ited AROS on m y own

20
Im proved m y gear
Shopping on m y own

15

A trip outs ide Aarhus
(Silkeborg/Djurs l.)

10

Bowling
Jazz fes tival

5

Movies

0
1
Aktiviteter
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1.5.3.k. Er de udenlandske atleter/lederes dagsforbrug højere på hviledagen?
VM-atleterne/-lederne blev spurgt, om de vurderede, at de brugte flere penge på hviledagen
tirsdag d. 15. juli end på interviewdagen(e).
Til det svarede 70% ja, 24% nej og 6% ved ikke.
1.5.3.l. Udenlandske atleter og lederes dagsforbrug på interviewdagen(e)
De udenlandske atleter og ledere havde et gennemsnitligt døgnforbrug på kr. 783.
Heraf blev de 337 kr. (43%) brugt på alt andet end overnatning og klart mest blev brugt på forplejning, som 92% af respondenterne havde et forbrug af. 37% af respondenterne havde et
shoppingforbrug, hvilket er en relativt høj andel ift. andre analyser i regi af Sport Event Denmark.
1.5.3.m. Udenlandske atleter og lederes tilkobling af ferie på VM-opholdet
Kun 7% af de udenlandske atleter og ledere foretager tilsyneladende ferie i tilknytning til VM’et,
8% ”måske” og 85% svarer decideret ”nej”.
De, der svarer bekræftende, tager til København, Bornholm, Billund (Legoland), Kolding og
Næstved i gennemsnitligt 4,4 døgn.
1.5.3.n. Hvad synes de udenlandske atleter og ledere om forplejningen (catering)?
Svarmulighederne nedenfor var forhåndsdefinerede, og målingerne viser, at 41% af respondenterne var enten meget godt eller godt tilfredse med forplejningen. Hver femte var decideret
utilfreds.
Meget godt
Godt
På det jævne
Mindre godt
Ved ikke
Sum

12%
29%
37%
20%
2%
100%

Her følger de kvalitative udsagn fra de udenlandske atleter og ledere i forlængelse af evalueringen (de hyppigst forekommende udsagn er med kursiv):
-

a little variety would be good
there should be more vegetables and fruits for dinner
food was better in Canada. Better selections and more alternatives please
in the UK the athletes were all staying, eating and debriefing all in the same place
it’s always the same
it was really bad actually
like European food
the lunch is poor and not fit
the food itself is good but more variety please
too spicy and so different whan we’re used to. Some international food would be better
I don’t like the dinner
no vegetables!
too much carbohydrates
at lunch ingredients were terrible. Should be more simple (cheese, bread, tomatoes, ham)
good food
det om aftenen er godt, men nudler til frokost er træls, og én sandwich er ikke nok

1.5.3.o. Hvad synes de udenlandske atleter og ledere om forplejningen ift. VM 06/07?
65% var ikke i stand til at besvare spørgsmålet, da de ikke var med i hverken UK i 2006 eller i
Canada i 2007.
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Bedre
Værre
På samme niveau
Sum

37% af de atleter/ledere der var med i 2006/07 i UK/Canada
35% 28% 100%

Fig. 19 Hvad synes de udenlandske atleter/ledere om forplejningen ift. VM 2006/07

28%

37%

Better
Worse
Same

35%

Og mere specifikt begrundet således:
Better, because there is plenty of it
Better, because it is more delicious
Better, because it is more nutricious
Better, because it is more varied
Better, for some other reason
At the same level
Worse

5% af de atleter/ledere der var med i 2006/07
9% 16% 5% 2% 28% 35% -

Her følger de kvalitative udsagn fra de udenlandske atleter og ledere i forlængelse af evalueringen ( de hyppigst forekommende udsagn er med kursiv). Det ser ud til, at respondenterne
har kigget ud over kun forplejningen:
-

food was better in Canada because more selections and alterntives
in the UK eating was in the same place as staying and debriefing which was good
Canada was really good organized
not enough vegetables/fruit, all the same here
hotel in the UK was closer to the harbour, we had more sparetime then
we have to walk too much because dinner, races, hotel etc. was in different places
no busses after the debriefing and the food is so hard!
Canada had better logistics – busses – hotels nearby the boats, but Århus better food/service
easier in the UK to meet people and be organized
the in the UK the regatta was more organized and better
ville have være super, hvis alt var foregået på hoteller, langt fra havn til hotel til Toldboden

1.5.3.p. Hvad er de udenlandske atleter/lederes indtryk af stævneområde/faciliteter?
57% er meget godt eller godt tilfredse, hvilket ligger under den tilsvarende måling for udenlandske tilskuere (74%).
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Meget godt
Godt
På det jævne
Mindre godt
Ved ikke
Sum

18%
39%
34%
7%
2%
100%

Her følger de kvalitative udsagn fra de udenlandske atleter og ledere i forlængelse af evalueringen ( de hyppigst forekommende udsagn er med kursiv):
-

too spread out
everything too far away. Not walking distance
too much strong wind
wind is shifting so much
the course is far away
we didn’t know where to put our sailing gear, where to dry our suits
fantastiske hjælpere på vandet
doesn’t work
water houses not provided in windsurfing area
RSX – difficult for launching (but OK)
poor shower/wash room
there aren’t so many facilities like a place to buy water,chocolate etc.
rocky
a lot of walking
cold

1.5.3.q. Hvad er de udenlandske atleter/lederes indtryk af Den Gamle Toldbod
Den Gamle Toldbod var basen for afslapning, møder, forplejning mv. og således samlingssted
for sejlere og ledere, når ikke lige aktørerne var i vælten på vandet.
58% er meget godt eller godt tilfredse.
Meget godt
Godt
På det jævne
Mindre godt
Ved ikke
Sum

17%
41%
30%
9%
3%
100%

Her følger de kvalitative udsagn fra de udenlandske atleter og ledere i forlængelse af evalueringen (de hyppigst forekommende udsagn er med kursiv):
-

it’s too far from the dinghy park
the Internet didn’t work
very clean
not enough food
cold
too small changing rooms
don’t use it, have cars from our coaches
no wardrobe
they still build in the harbour
far sailing every day
needs tidying up
nice lounge
no bus to go back to the hotel. If there was I couldn’t fint our, when it would come
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1.5.3.r. Hvad mener de udenlandske atleter og ledere om shuttle bus servicen?
Arrangørerne tilbød gratis shuttle bus service mellem de enkelte lokaliteter i stævneperioden
(Toldboden, havnen, hotellerne, lufthavnen).
Denne transportservice fandt 62% meget god eller god, som det ses nedenfor.
Meget godt
Godt
På det jævne
Mindre godt
Ved ikke
Sum

25%
37%
15%
5%
18%
100%

De fleste af dem, der svarede ”ved ikke” gjorde ikke brug af shuttle bus servicen.
Her følger de kvalitative udsagn fra de udenlandske atleter og ledere i forlængelse af evalueringen (de hyppigst forekommende udsagn er med kursiv):
-

there’s no shuttlebus back to the hotel after dinner
need more shuttle busses
no transport home from Toldboden – bad time schedule
not available on arrival day
not enough place in the busses
long waiting time
sometimes the bus left earlier than scheduled
once I saw the bus driver left instead of waiting for some competitors running after the bus

1.5.3.s. Hvad synes de udenlandske atleter og ledere om Århus som værtsby?
i form af ”caféer, shopping, sightseeing, tilgængelighed mv.”.
Som det ses af fig. 20 synes 78% af de udenlandske atleter og ledere meget godt eller godt om
Århus som værtsby. Dette er præcis som tilfældet var mht. udenlandske tilskuere.
Fig. 20. De udenlandske atleter og lederes indtryk af Århus som værtsby

1%

4%

17%

31%

47%

Meget godt

Godt

På det jævne

Ved ikke

Mindre godt

Her følger de kvalitative udsagn fra de udenlandske atleter og ledere i forlængelse af evalueringen (de hyppigst forekommende udsagn er med kursiv):
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-

very good organization
beautiful city
too cold
Århus is not a beautiful city
no activities
thanks for hosting the event

1.5.3.t. Hvad mener de udenlandske atleter og ledere kan gøre Århus til en bedre
værtsby?
For værtsbyen er det vigtigt at få VM-gæsternes forslag til, hvad Århus mangler for at gøre
byen endnu mere attraktiv som værtsby.
Dette havde 33% af de udenlandske atleter og ledere et bud på, og de forslag, som er fremsat
mere end én gang, er markeret med kursiv nedenfor. 43% svarede ”nej” og 24%, at der
”måske” fandtes forhold, der kunne gør Århus tl en endnu bedre værtsby.
-

less rain, warmer weather (= det absolut hyppigste udsagn)
buildings/site/venue/hotels close together please (=næsthyppigste udsagn)
less construction activities in harbour area
if stores were opened later
more city bikes
better food
more activities related to city and for competitors
too expensive
better opening hours in shops
T-shirt from event too expensive
finish building in the harbour and make some wardrobes there
the event was too far from the hotels
more involvement of the population, e.g. a spectator boat
bigger or more slipways
one hotel for all competitors
more info desks, more tourist info
different food
more night clubs, pubs, parties
accept international VISA at grocery stores
better dinner
more publicity
better ways and free in all busses
there is no supermarket
vegetarian food
lower tax !
more places to hang your sailing gear
kommunen mangler at gøre det attraktivt, mangler at se præmieoverrækkelser, kan ikke se!
for meget vejarbejde

1.5.3.u Synes de udenlandske atleter og ledere, at VM’et bærer præg af at være en
ungdomsevent?
Det var magtpåliggende for arrangørerne, at de unge sejlere fik følelsen af, at man havde gjort
sig umage for at skræddersy eventen til målgruppen 15-18 årige.
Som det ses af fig. 21 lykkedes dette i højest grad, idet knap 8 ud af 10 oplevede det sådan.
Kun 7% mente ”nej”, mens 14% svarede ”ved ikke.”
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Fig. 21. Fandt de udenlandske atleter og ledere, at stævnet var tilpasset 15-18 årige?

14%
7%

79%

Ja

Nej

Ved ikke

Her følger de kvalitative udsagn fra de udenlandske atleter og ledere i forlængelse af evalueringen (de hyppigst forekommende udsagn er med kursiv):
-

lay-day activities could be better
lots of fun
very organized, everything works
easy to get to places but dry sail facilities locked
no alchohol allowed
good atmosphere, group event in Toldboden fine
race management could be quicker to get racing away
I’m impressed, very good and lot’s of fun
young volunteers, fine
rich of action
low pressure, no stress
very helpful volunteers
you get very much food
the harbour is too far away from city

1.5.3.v. Lever VM’et op til de udenlandske atleter og lederes forventninger?
72% svarer ”ja”. 9% svarer ”nej” og 19% ”både ja og nej”. Denne tilfredshed er lidt lavere end
blandt de udenlandske tilskuere.
Her følger de kvalitative udsagn fra de udenlandske atleter og ledere i forlængelse af evalueringen (de hyppigst forekommende udsagn er med kursiv):
-

disappointed about the weather
good sailing conditions but tough weather
no regatta souvenirs
beautiful city
hotel is nice
nice atmosphere
expected more spectators and more open to the public
better than expected
not very beautiful
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-

no event-T-shirt, the food was terrible (except for breakfast), race management medium
we had great help form boat assistant (teamleader boat), smiling and friendly
overall a well run event
good jazz festival
thanks for a great time
all I got to show from this event is a water bottle
expensive
thought there would be more attractions in the city but I enjoyed staying in Århus
every bit as beautiful as I remember the country + people to be, perhaps even more
want to stay!
awful city
Århus er en rigtig dejlig by

Sandsynligheden for, at de udenlandske atleter og ledere kommer tilbage til Århus-/Danmark er
ikke målt.
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1.6. Resultater – hårde data
Tabel 1: Direkte samfundsøkonomiske effekter – i værtsregionen
Samfundsøkonomiske effekter

I værtsregionen

Turismeomsætning (TO)

5,4 mio. kr.*

VM-overnatninger i alt

5.694**

VM-dagsbesøg i alt

25

*heraf 97% udenlandsk ** heraf 95% udenlandske
Effekterne ved VM ungdomssejlads afspejler en meget høj andel af udenlandske aktører, idet
hele 97% af den direkte turismeomsætning i værtsregionen er udenlandsk. Både fra et nationalt
og et regionalt synspunkt er dette meget positivt.
Tabel 2. Direkte samfundsøkonomiske effekter fra ferie – i værtsregionen/øvrige DK
Samfundsøkonomiske effekter

I Danmark

Tilkoblet ferieturismeomsætning (TO)

0,4 mio. kr.

Ferieovernatninger i alt

356

Der er relativt mange udenlandske VM-tilskuere, som tilkobler ferie (30%), og den samlede
ferietilkobling fra disse og fra udenlandske atleter og ledere medfører 356 ferienætter i Danmark.
Turismeomsætningen i værtsregionen jfr. tabel 1 skaber via multiplikatoreffekten i LINE-modellen følgende afledte effekter 11 . De afledte effekter for ferietilkobling er ikke beregnet, da det er
vanskeligt at fastslå, hvor effekterne har fundet sted.
Tabel 3. Afledte samfundsøkonomiske effekter – i værtsregionen/øvrige DK
Beskæftigelse, national effekt, årsværk

9,9

Beskæftigelse regional effekt heraf, årsværk

8,5

Offentligt provenu i alt

1,9 mio. kr.

Offentligt provenu heraf til staten

12

Offentligt provenu heraf til værtsregion

1,4 mio. kr.
13

0,1 mio. kr.

Offentligt provenu heraf til kommuner i Danmark

0,4 mio. kr.

Værditilvækst national effekt

2,9 mio. kr.

Værditilvækst heraf i værtsregionen

2,0 mio. kr.

11
kun den udenlandske turismeomsætning tæller pr. definition med, når de afledte effekter beregnes, idet
der ved den interregionale turismeomsætning blot er tale om omfordeling af midler internt i Danmark. Det
er derfor, at de afledte effekter beskæftigelse og værditilvækst på værtsregionalt plan > nationalt plan, hvis
en event har mange danske aktører
12

primært moms og afgifter

13

summen af kommunale provenuer inden for regionen, primært indkomstskat, incl. det tilbageløb til
regionen, der kommer fra staten (svarende til 8/11 af den tidligere amtsskat). Værtsregionen vil således
nyde godt af (nogle af) de regionsmidler, der tilbageføres til regionsmyndighederne af staten.
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Det ses af tabel 3, at der tilkommer staten knap 74% af det samlede offentlige provenu på 1,8
mio. kr. Derimod er provenueffekterne i værtsregionen begrænsede.
Return on Investment (ROI) er beregnet og angivet under forord fig. 1 i denne rapport (1,4) og
bærer præg af, at egenfinansieringen til VM’et var beskeden.
Tabel 4. Døgnforbrug
Dagsturister, kr.
154,1.317,-

Danske tilskuere
Udenlandske tilskuere
Udenlandske atleter/ledere

Overnattende, kr.
367,669,783,-

Det mest bemærkelsesværdige ved tabel 4 er det relativt høje døgnforbrug, som de udenlandske tilskuere har ift. øvrige aktørgrupper. Nemlig hele 1.317 kr. Dette skyldes bl.a., at 2 ud af 3
foretager (eller forventer at foretage) udflugter og bruge 277 kr. på det i gennemsnit.
Tabel 5. Akkumuleret forbrug fordelt på VM-aktørgrupper

Danske tilskuere
Danske atleter/ledere
Udenlandske tilskuere
Udenlandske atleter/ledere
I alt. kr.

Dagsturister, kr.
3.157,2.342,5.499,-

Overnattende, kr.
50.182,100.772,2.299.311,2.883.632,5.333.897,-

I alt, kr.
53.339,100.772,2.301.653,2.883.632,5.339.396,-

Det ses af tabel 5, at atleter og ledere er den aktørgruppe, der driver turismeomsætningen. Men
de udenlandske tilskuere følger godt med qua et gennemsnitligt langt ophold i Danmark (godt
10 dage) og et højt døgnforbrug (kr. 1.317,-).
Tabel 6 følger tabel 5, men totalerne for hver af aktørgrupperne er omregnet til % ift. samlet
turismeomsætning.
Tabel 6. De enkelte aktørgruppers andel af turismeomsætningen i %
Ialt
1%
2%
43%
54%
100%

Danske tilskuere
Danske atleter/ledere
Udenlandske tilskuere
Udenlandske atleter/ledere
I alt

Som det ses af tabel 6, er VM’et deltagerdrevet, dvs. at deltagere (og ledere) tegner sig for den
største andel af den samlede turismeomsætning (54%).
Tabel 7. Udenlandsk vs. dansk turismeomsætning

Dansk turismeomsætning
Udenlandsk turismeomsætning

I kr.
154.111
5.429.000

I % af total turismeomsætning
3%
97%

Tabel 7 viser, at den udenlandske turismeomsætning er klart højere end den danske, jfr. også
tabel 1 med tilhørende beskrivelse, nemlig hele 97%.
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Kap. 2. Spørgeskemaundersøgelse blandt de frivillige hjælpere
2.1. Introduktion og metode
Sport Event Danmark har på arrangørernes vegne, som en uvildig instans og for egen regning,
iværksat og gennemført en undersøgelse af de frivillige hjælperes demografiske kendetegn,
motivation og erfaringer ifm. værtskabet af Verdensmesterskabet i ungdomssejlads 2008 i
Århus. Herunder også om de frivillige hjælpere oplever det ulønnede arbejde som kompetencegivende og som et plus på deres CV.
Spørgeskemaet med de 29 spørgsmål er forinden godkendt af arrangørerne.
Undersøgelsen baserer sig på 119 indhentede svar ud af 250-300 mulige ifm. VM’et. Dette gør
undersøgelsen særdeles valid, da næsten hver anden frivillige hjælper således har besvaret
spørgeskemaet. Svarprocenterne på de enkelte spørgsmål befinder sig i intervallet 82%100%.
Respondenterne har selvudfyldt de lettilgængelige 29 spørgsmål i spørgeskemaet, som er udarbejdet af Sport Event Denmark. Der har været mulighed for både at udfylde skemaet on-line
via internettet og på skrift.
Det er anden gang, at Sport Event Denmark gennemfører en sådan undersøgelse. I en tid med
knaphed på ledig arbejdskraft bliver et af succeskriterierne for fremtidig rekruttering af frivillige ulønnede hjælpere givetvis i endnu højere grad end tidligere: motivation og belønning.
2.2. Resultater
Spørgsmålenes udformning og den grafiske fremstilling af svarene herpå er vist i bilag 2. Kolonnetallene viser antal besvarelser, ikke procentsatser.
Her kommer en sammenfatning af de frivillige hjælperes demografiske kendetegn, motivation,
erfaringer mv.
Der er afgivet ekstremt mange kvalitative udsagn i denne frivillighedsundersøgelse, og for at
øge læsevenligheden, indledes de mest informationstunge af punkterne med ”den røde tråd”,
der sammenfatter alle punktets kvalitative udsagn under nogle hovedoverskrifter.
2.2.1. Køn/alderssammensætning
Der var 2x4 svarmuligheder (m hhv. k 0-18 år, 19-24 år, 25-49 år og over 50 år).
Flest, nemlig 35% er en mand over 50 år. Næstflest, 26%, er en mand mlm. 25- 50 år. 2 ud
af 3 af de frivillige hjælpere er tilsyneladende mænd.
Fig. 1. Køn- og alderssammensætning frivillige hjælpere ved VM ungdomssejlads
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2.2.2. Bopæl
65% er bosiddende så tæt på som en radius af 10 km fra Århus midtby, og knap 9 ud af 10 er
bosiddende under 25 km fra midbyen. De 4%, der kommer langvejs fra, kommer helt op til
187 km væk.
2.2.3. Beskæftigelse
Der var 7 svarmuligheder.
Halvdelen af de frivillige hjælpere er lønmodtagere på fuld tid (50%). Næstflest er pensionister
(21%). Ingen er arbejdsledige.
2.2.4. Uddannelsesmæssige baggrund
Der var 8 svarmuligheder. Der er i gennemsnit afgivet 1,18 svar pr. respondent.
Flest, nemlig 42%, har en mellemlang videregående uddannelse på mellem 3 og 5 år bag sig.
2.2.5. Rekrutteringskanal
Der var 6 svarmuligheder. Der er i gennemsnit afgivet 1,07 svar pr. respondent.
Klart flest, nemlig 7 ud af 10 er rekrutteret via sportsklub, -forening, -forbund.
De fleste af de 14%, der svarer ”andet” angiver som rekrutteringskanal foreningen:
www.defrivillige.dk men også svar som ”www.visitaarhus.com” og ”sport-aarhus-events.dk”
er afgivet.
2.2.6. Erfaring med frivilligt ulønnet arbejde
Der var 5 svarmuligheder. Hver respondent har i gennemsnit afgivet 1,16 svar.
Flest, nemlig 46%, har tidligere arbejdet som frivillig hjælper ved andre sejlerevents, og inddrages også andre sportsevents, bliver andelen 62%.
For 16% er det første gang, at han/hun arbejder som frivillig hjælper.
2.2.7. Bevæggrund (motivation)
Der var 8 svarmuligheder. Hver respondent har i gennemsnit afgivet 1,96 svar.
Der er tre svar, som tydeligt træder frem, når der spørges til, hvad der fik den frivillige til at
melde sig som hjælper. Nemlig:
Den oplevelse jeg får ved at være med
Det sociale aspekt – møde nye mennesker
Dyrker selv eller har familie der dyrker sporten”

61% af respontenterne
59% 57% -

Det ser ud til, at de primære motivationsfaktorer ikke er materielle og heller ikke særligt ”resultatorienterede”, men at vi har at gøre med mere bløde værdier som motivationsfaktor(er).
Blot 2% nævner f.eks. som bevæggrund, at det er ”et plus på mit CV” og 4% ”de materielle
goder, jeg får for at være med”.
De 4%, der svarer ”andet, nævner:
-

være sammen med venner&familie, og være med til at gøre en forskel for sejlerne
det er vigtigt foreningsarbejde
er selv uddannet dommer
pleje gamle bekendtskaber fra Århus Sejlklub

2.2.8. Erhvervede kompetencer ved VM ungdomssejlads
Der var 10 svarmuligheder. Hver respondent har i gennemsnit afgivet 1,65 svar.
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38% svarede, at de ikke mente, at posten som frivillig hjælper har givet dem kompetencer,
der kan bruges i andre sammenhænge.
Blandt de 62% andre mente nogenlunde lige mange (23%/22%/22%), at kompetenceudviklingen var sket inden for det sociale (samvær og omgang med andre) samt på områderne
”kommunikation” og ”koordinering”.
Dvs. at sammenholdt med pkt. 2.2.7. er der flere, som efter VM’et er blevet bevidst om, at det
frivillige arbejde kan være et plus på CV’et.
De 8%, der svarer ”andet”, nævner:
-

sejle speedbåd, styre gummibåd i høje bølger
lærer altid nyt ved at arbejde sammen med andre i nye sammenhænge
til min banelederuddannelse
om kapsejlads
har kompetencerne allerede men sjovt at afprøve dem i praksis og øve yderligere

2.2.9. Funktioner
Der var 21 svarmuligheder.Der er afgivet i gennemsnit 1,69 svar pr. respondent.
Flest, nemlig 27% af respondenterne i undersøgelsen, har arbejdet inden for banebemanding;
et område der i øvrigt jfr. kap 1. fik en meget positiv bedømmelse af mange af sejlerne/lederne.
13% svarer ”andet” og nævner:
-

teamleaderbåd
arbejdet i studenterhus
sejlet med trænere og teamledere
weatherman og jurysekretær
garderobevagt
førstehjælp
lidt over det hele, 7.30-22.00
parkeringsvagt
trøst til sejlere o.lign, GPS’er og mærkebåd

2.2.10. Antal dage i funktion
Flest – og nogenlunde lige mange (15%/15/ og 14%) - var i funktion i hhv. 3 dage, 7 dage og
mere end 14 dage ifm. VM’et. Gennemsnittet (vægtet) er 7,73 dage.
2.2.11. Hvilke(t) tidspunkt(er) har de frivillige hjælpere arbejdet ifm. VM’et?
Der var 6 svarmuligheder.
Flest (48%) har naturligt nok arbejdet under VM’et, men næstflest (23%) har arbejdet både
før, under og efter VM’et.
2.2.12. Oplevelse af arbejdsopgaverne som frivillig hjælper
Der var 5 svarmuligheder. Der er afgivet i gennemsnit 1,38 svar pr. respondent.
Flest, nemlig 9 ud af 10 fandt opgaverne nemme at forstå og nemme at håndtere i praksis.
Det hyppigste enkeltsvar var, at 66% fandt opgaverne nemme at håndtere i praksis.
Svarene er uddybet med:
- endelige oplysninger dagen før start. Disse info var stadig utilstrækkelige (hyppigste svar)
- svært i starten, da mange procedurer fra udleveret materiale ikke var nødvendige i praksis
- der manglede information om de basale ting i det udleverede materiale
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- manglende koordinering og faktuelle oplysninger, eller vi fik dem meget sent i forløbet
- opgaverne ifm. ceremonierne virkede noget uoverskuelige trods stort planlægningsarbejde.
gav forvirring. Havde ikke tid nok til at gennemgå tingene til sidst. Ikke gruppeleders skyld
- der var desværre intet styr på, hvad der skulle ske på on shore safety, samt den stakkels
manager vidste intet om sin opgave. Også alt for mange uforudsete problemer med parkering. Og for stor spredning i alder på vagtholdet (24 vs. 78 år), hvilket giver problemer, når
yngste mand er manager, og de ældre ikke vil modtage ordre fra en ung knægt
- specielle opgaver uden for kategori
- der gik for lang tid, før de nødvendige oplysninger kom. Var selv gruppeleder
- jeg var leder af Gear + Maintenance og definerede selv mine opgaver
- nogle ting var sværere end andre
2.2.13. Oplevelsen af bemandingens omfang
Der var 3 svarmuligheder.
Klart flest, 83% oplever jfr. fig. 2, at bemandingen på hans/hendes vagter var tilpas.
Fig. 2. Bemandingens omfang

7%

10%
Vi var tilpas mange
Vi var for mange
Vi var for få
83%

Svarene er uddybet med:
-

til garderobe og vagt til tider for mange (hyppigste svar)
lidt for mange, men vi fik det fint fordelt hen ad vejen
jeg manglede info om, at der ikke var frivillige til at hjælpe
til ceremonierne til tider for få
men alt for forkert placeret rundt på området. Der var ikke styr på safety on shore
manglede hjælp til tungt arbejde
på land var der mange til den samme opgave
for få til aflæsning af både de første to dage
garderoben blev ikke meget benyttet, derfor overbemanding
ingen frivillige til aftensmad i Bugten, alle var på Toldboden
lidt i underkanten, men til gengæld løste de, der var, den samlede opgave meget flot
belastning varierer meget, men lang åbningtid et must. 2 er passende ad gangen, men evt.
tilbud om andet resten af dagen
- sekundær opgave: klargøring af joller - var vi for få
2.2.14. Oplevelsen af rollen som frivillig hjælper
Der var 6 svarmuligheder.
Klart flest (64%) finder, at det var ”udfordrende på den gode måde”. Næstflest (27%), at
det var ”nemt”.
Svarene er uddybet med:
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-

sjovt (hyppigste svar)
pasning af VHF’er på bureau lidt kedeligt i længden
nemt og dejligt
stressende
hyggeligt
stressende med ceremonierne til sidst, svært at forberede sig. Ros til den ansvarlige, Karen
pga. manglende info om arbejdsområde og tildeling er dette umuligt at svare på
fysisk tungt
den værste oplevelse jeg har haft som frivillig
som godt 20-årige hårdt af være gruppeleder for 40-80 årige, der ikke altid ville modtage
ordre fra en knøs som mig, hvilket medførte, at jeg fik klager fra de øverste chefer, ikke fair

2.2.15. Oplevelsen af ansvaret som frivillig hjælper
Der var 3 svarmuligheder.
Godt 9 ud af 10 finder, at ”det er tilpas”, medens knap 1 ud af 10 finder, at ”det er for lille”.
Svarene er uddybet med:
- fint nok, men i starten følte man sig ikke klædt på til det
- ansvar og ansvar..
- er normalt serviceleder ved store events og så frem til bare at være undersåt, men min
foresatte, manageren, den stakkel vidste ikke, hvad han skulle!
- svært at tage ansvar for vejret!
- ville gerne have været involveret tidligere i processen inden starten, men svar undervejs ok
- som ung gruppeleder havde jeg et stort ansvar, men hvis det gik helt galt, der der altid folk
incl. Tiny, jeg kunne hælde mit hoved til, fantastisk sammenhold, og jeg fik stiftet venskaber
med ældre personer på tværs af min gruppe, som var villige til at bakke mig op, hvis der var
problemer (dette gjaldt dog ikke de ældre herrer, som jeg var gruppeleder for!)
2.2.16. Oplevelsen af samarbejdet med de andre frivillige hjælpere
Der var 4 svarmuligheder.
85% finder det ”tilfredsstillende”. Kun 3% finder det utilfredsstillende. Øvrige enten ”blandet”
(11%) eller ”andet” (1%). Svarene er uddybet med:
-

fantastisk samarbejde (hyppigste svar)
overordentligt tilfredsstillende i gruppen
fint og godt vi er forskellige
fed oplevelse
rigtig søde mennesker
spændende og hyggeligt
alderssammensætning for stor på vagtholdet
desværre var flere af de andre frivillige utilfredse, og det forpestede luften af og til
kendte ikke et øje fra starten men har fået bekendtskaber jeg kan snakke med nu
de gruppeledere jeg havde udførte et stort teoretisk arbejde, som ikke fungerede i praksis
meget tilfredsstillende
langt de fleste var serviceminded og samarbejdsvillige. Enkelte har været svære..
nogle arbejder man bedre sammen med end andre
har oplevet uventede negative reaktioner, men god stemning på mit primære hold

2.2.17. Oplevelsen af samarbejdet med Sailing Aarhus
Der var 10 svarmuligheder. ”Tilfredsstillende”, ”blandet” og ”mindre tilfredsstillende” hhv. før,
under og efter VM’et samt ”andet”, der i praksis er ”ved ikke”.
Der er afgivet flest svar med bedømmelse ”under VM’et”.
Inden for hver tidshorisont ser resultatet således ud:
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Før VM’et:
Tilfredsstillende
Blandet
Mindre tilfredsstillende
Sum

67% af respondenterne
23% 10% 100%

Under VM’et:
Tilfredsstillende
Blandet
Mindre tilfredsstillende
Sum

73% af respondenterne
18% 9% 100%

Efter VM’et:
Tilfredsstillende
Blandet
Mindre tilfredsstillende
Sum

70% af respondenterne
4% 26% 100%

Der var altså relativt størst tilfredshed med samarbejdet med Sailing Aarhus under VM’et
(73%). Omvendt var der størst utilfredshed med samarbejdet efer VM’et (26%).
Svarene er uddybet med:
- for få informationer før VM og utilfredsstillende, at gruppeleder intet ved. Det er ledelsens
fejl, ikke gruppelederens. (hyppigste udsagn)
- flinke folk med givende overskud
- ved ikke, hvem de er
- vanskeligt at få arbejdsopgaven beskrevet, tilbød mig som frivillig til andre opgaver men fik
ikke nogen tilbagemelding. Virkede besynderligt, når jeg hørte, der mangelde frivillige!
- for meget ”barnepige” under afviklingen af stævnet
- hvilket samarbejde? Tiny vil helst lave alting selv, og hun er uden tvivl dygtig, men vi frivillige vil gerne orienteres
- der skulle have været 2 Tiny’er (=frivillige koordinatorer), idet der gik meget lang tid, før
hun besvarede de mails man sendte hende, hvis overhovedet
- jeg fik som gruppeleder ingen yderligere info end dem de andre i gruppen fik. Under selve
stævnet var lederne dog altid villige til at drøfte evt. problemer
- de har alle lyst af engagement og entusiasme
- kommunikationen vedrørende aftaler er ikke blevet udsendt til alle pr. mail og har dermed
ikke været med til alle samlinger. Efter VM’et har vi ikke fået nogen respons på, hvordan
ISAF m.fl. har syntes om VM’et
- i starten virkede opstartsmøderne i sejlklubben positive, indtil det pludselig gik op for én, at
hverken kompetencer eller opgaver blev uddelegeret til gruppeledere eller frivillige
- dårlig bemanding, dårlig inddeling af opgaver for folk med erfaring eller intet
- begrænset kontakt, så vurderingsgrundlaget utilstrækkeligt
2.2.18. Oplevelsen af VM’ets afvikling/organisering
Der var 3 svarmuligheder.
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Fig. 3. De frivillige hjælperes oplevelse af VM’ets afvikling, var det velorganiseret?

24%
Ja
Nej
Til dels

6%
70%

Det er om nogen de mange frivillige hjælpere, der har følingen med, ”hvordan det går ude i
marken”. Derfor er det særdeles vigtigt for arrangørerne, at tilbagemeldingen fra de frivillige
hjælpere på dette spørgsmål er positiv.
Jfr. fig. 3 fremgår det, at 94% svarede ”ja” og ”til dels”, flest ”ja” (70%). Denne vurdering
ligger tæt på den vurdering, de udenlandske sejlere og ledere afgav.
Svarene er uddybet nedenfor, og som det fremgår, går uddybningerne (desværre) mere på de
interne linier og mindre på de forhold, som de aktive og lederne har været direkte berørte
af:
Rød tråd: Arbejdsopgaverne burde have været beskrevet i god tid og større
uddelegering af opgaver, så ikke for meget stod og faldt med få nøglepersoner
- som udenforstående virkede det som der ikke var fortaget den nødvendige delegering af opgaverne - få personer sad med store områder som kunne være delt ud på flere. Det kunne
være godt om arbejdsopgaverne var beskrevet i god tid (hyppigste udsagn)
- der har nok været for få professionelle
- mangel på maden
- ikke velorganiseret ud fra det jeg som frivillig havde brug for at vide. Det har været under al
kritik
- det bedste har været super, men der har været nogle få ting med tally, hvor vi meget gerne
skulle være henne (red: ?????)
- overordnet set så det rigtigt godt ud, men som skrevet alle de andre steder var on shore
safety IKKE korrekt organiseret. Vær glad for at der INTET skete!
- som frivillig, har jeg følt at det har været et gedemarked. Der er gået meget lang tid førend
man har fået informationer. Når man så sammenligner med hvad der blev lovet før VMet og
med hvad der reelt er sket under VMet er der mange forskelle - som ikke alle har været til
den positive side. Det føltes som om at cheferne, det var dem der bestemte hvad der skulle
ske, og de holdt det tæt ind til kroppen, og så måtte vi frivillige bare vente med at få
informationerne. Så jeg føler, at der har manglet flere personer som har været med til at
organisere VMet og som kunne hjælpe til med at sige hvad der var planlagt, og hvordan de
forskellige opgaver skulle løses. For MANGE af opgaverne blev først løst få sekunder før
sejlerne ankom eller ændret uden at det blev nævnt. Desuden fik man også oplyst at sådan
her bliver det. Når man så møder op til stævnet, er der ingen som siger at det man har fået
at vide er ændret - men det opdager man så selv - uden på nogen måde at kunne få at vide,
hvad det er blevet ændret til. Så er det svært at stå og sige til sejlerne, hvad det er blevet
ændret til. Så kommunikationen og planlægningen har været elendig
- 10 dage før stævnet fik vi navn på gruppeleder og arbejdstider
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- ikke under VMet
- jeg oplevede ikke en eneste gang, at der var et problem vi ikke kunne løse på den ene eller
anden måde. Som regel fik jeg kontakt med den rigtige første gang. Det viser, at det var
gjort tydeligt hvem der havde ansvaret for hvilke opgaver
- især kommunikation under stævnet kunne godt have været lidt bedre. For mange ting skulle
gå gennem Thomas. En operation manager ville have været en stor hjælp (og især aflastende for Thomas C.)
- transporten var vanskelig at planlægge og det betød unødig lange ventetider. Tovholderen
gjorde et flot arbejde og fortjener ros
- nogle ting fungerede ikke
- der er altid plads til forbedring. Har ikke oplevet stort overskud hos ledelsen.
2.2.19. Indstillingen til at deltage som frivillige hjælper igen
Der var 3 svarmuligheder.
Hele 81% vil gerne være med igen som frivillig hjælper ifm. en fremtidig sejlerevent. Kun 3%
svarer ”nej” og 16% ”måske”.
Svarene er begrundet med:
-

for mange dage med suppe
måske hvis der kommer en anden og bedre kommunikation
trods visse problemer, føler jeg, har fået noget med i bagagen, jeg ikke havde før
sammenholdet har været fantastisk og mødet med sejlerne ditto
ja men vil i så fald lave noget andet end denne gang
nej, for mangelfuld info

2.2.20. Særligt gode oplevelser ved VM’et
Der var 2 svarmuligheder. 82% fandt, at der var særligt gode oplevelser at berette om.
Rød tråd: Sammenholdet fantastisk blandt de frivillige hjælpere og dejligt at
møde alle de unge glade sejlere
Svarene er uddybet med:
- Sammenholdet. Det er utroligt hvor let det har været at møde nye mennesker. Desuden har
det været dejligt at se alle de unge glade sejlere og møde andre frivillige(hyppigste udsagn)
- Dejligt at deltage
- Den generelt gode stemning langt de fleste steder.
- Samværet med øvrige frivillige, og at gøre noget positivt for de mange deltagere.
- Kontakten med ledelsen
- Det har givet en på opleveren. Har fået mange nye bekendtskaber.
- Deltage i et så velorganiseret stævne
- Viljen til at få tingene til at fungere
- At snakke med sejlerne
- Åbningsceremonien var spændende. Mødt nogle søde mennesker.
- Glæde og smil fra sejlerne, selvom båden kæntrer, og de falder i vandet
- Jeg synes, det har været super-hyggeligt det hele.
- At alle tog deres tørn uden forbehold og uden den "fnidder", som en almindelig arbejdsplads
kan udvikle.
- Medhjælperfesten
- Samarbejdet mellem klubberne
- Tiny Maerschalk var helt igennem suveræn til at tage fat i de ting man snakkede med hende
om. En skam det hele væltede i safety delen.
- Komme i kontakt med deltagere fra de forskellige lande.
- Jeg mener at vores planlægning og etablering af on-shore facilities er forløbet særdeles godt,
selvom der manglede på frivillig arbejdskraft udover planlægningsgruppen til etablering og
afvikling.
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- Det sociale samvær
- Mødt mange spændende mennesker. Arbejdet på tværs af kulturelle forskelligheder.
- Meget spændende at modtage de mange nationaliteter i forb.m. akkreditering. At møde
sejlere fra andre klubber samt øvrige frivillige.
- Åbningsceremoni
- Åbningsceremonien og - tror jeg nok - afslutningsceremonien. Klokken er kun 11, og vi er
først igang med forberedelserne til afslutningen, men det bliver sikkert godt.
- Det at være på vandet med sejlerne
- Samværet med folk fra de andre klubber
- Der var en fantastisk god stemning blandt alle frivillige
- Stor vilje blandt de frivillige til at få tingene til at lykkes. Også selv opgaven ikke lige faldt
indenfor ens ansvarsområde var der stor hjælpsomhed og velvilje til at hjælpe.
- Catering-teamet
- Kontakt til den indiske laser-deltagers familie. ....sejlads med "GENETICA" og trænerbåden
med Rene fra Aarhus' Sejlklub.
- Mødet med de andre frivillige - især sejlere fra andre og egen klub - i BUGTEN og rundt
omkring.
- At kunne træde hjælpende til med sund sans, fordi der, uanset god organisation, alligevel
opstår situationer som kræver konduite og handling
- Især at kommunikere med alle på et andet sprog
- Daglig kontakt med andre hjælpere og officials
- Jeg er stolt over, at vi har kunnet afholde dette stævne
- Once in a lifetime!
2.2.21. Særligt dårlige oplevelser ved VM’et
Der var 2 svarmuligheder. 93% fandt, at der var særligt dårlige oplevelser at berette om. Det
kunne se ud som om der manglede en forventningsafstemning forud for VM’et mellem Sailing
Aarhus og de frivillige hjælpere.
Rød tråd: Safety-både er for ringe og forplejningen skidt. For dårlig kommunikation, og da den endelig kom, kom den for sent til os frivillige hjælpere.
Svarene er uddybet med:
- Safety-både er for ringe, laveste prioritet (hyppigste udsagn)
- Forplejningen skidt (hyppigst udsagn)
- Al for dårlig kommunikation. Selvom mange har meldt sig til flere måneder i forvejen, var
det umuligt at få at vide om, man havde fået tildelt en opgave (hyppigste udsagn)
- Dommerbåden var for lille - vejret var for koldt
- Der manglede servicebureau tæt på race office. Toiletforholdene indenfor hegnet har været
dybt kritisable.
- Der kunne ikke fås ikke vegetar sandwich
- Mængden af mad til frokost kunne godt være større
- Forplejningen var noget mangelfuld
- Der var nogen der var meget presset i deres opgave og havde lidt ondt af dem og ville gerne
have haft mulighed for at hjælpe dem lidt.
- Små madpakker
- Dårligt var: Vandflaskerne, kuponerne for udlevering af mad. At vi selv skulle betale for
drikkevarerne under frivilligfesten.
- Suppe, og for lidt frokost
- Rykket, rykket, rykket, mailet, sms til Tiny, ingen reaktion.
- Der har været nogle perioder, hvor kommunikationen i båden har været presset.
- Eller måske lidt dårlig stemning nogle enkelte gange
- Skifte olie på lånt båd - gøre rent!
- Problemerne med vagtholdets ældre mænd
- Manglen på hjælp og den meget ringe respekt for andres arbejde som nogle udførte
- Forplejningen på vandet har været ringe - for lidt og for ringe
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- Mangel på frivillig arbejdskraft udover planlægningsgruppe, til etablering og afvikling af
on-shore facilities
- Middagsmaden. 1 flütes fra kl. 10-17 eller 18 er for lidt. Der arbejdes jo på vandet.
- Garderobe - koldt og kedeligt
- De personer som jeg var ansvarlig for. Selv om de fik besked på hvordan opgaverne skulle
løses, blev de løst på en anden måde - på en måde som cheferne ikke var glad for, hvorfor
jeg har modtaget en del kritik.
- Meldte fra til nogle jobs, da jeg ingen accept fik på mine tilmeldinger.
- For lidt hjælp til klargøring før og oprydning efter stævnet på landfaciliteter
- Jeg havde håbet, ikke selv at skulle lægge mobiltelefon til. Det blev ret dyrt.
- Personlige intriger blandt frivillige
- Halvkold mad og den såkaldte fest med et fuldstændig latterligt lotteri.
2.2.22. Hvad synes de frivillige hjælpere om den belønning, de har fået for arbejdet?
Der var 5 svarmuligheder.
Flest (62%) svarer, at de finder belønningen ”tilpas”. Næstflest (15%) svarer ”mere end nok”.
Svarene er ikke uddybet.
2.2.22. Hvad synes de frivillige hjælpere om den forplejning, de har fået?
Der var 4 svarmuligheder og spørgsmålet omfattede også reglerne for forplejningen.
Jfr. fig. 4 fandt flest (46%) forplejningen tilfredsstillende, hvilket er nogenlunde på niveau med
den bedømmelse de udenlandske sejlere og ledere afgav. 28% var deciderede utilfredse.
Fig. 4. De frivillige hjælperes bedømmelse af forplejningen og reglerne herfor

3%
28%
47%

22%

Tilfredsstillende

Blandet

Mindre tilfredsstillende

Andet

Rød tråd: Kvaliteten, mængden og valget af mad til os frivillige hjælpere har ikke
været tilfredsstillende, især frokosten var mangelfuld/dårlig
Svarene er begrundet med:
- Kvaliteten, mængden og valget af mad til de frivillige har ikke været tilfredstillende
(hyppigste udsagn)
- Maden var dårlig. Bønner som pasta, lille sandwich, ikke imponerende.
- Lidt mere frokost på vandet havde været godt
- Middagsmaden alt for dårlig. Ikke nok at vælge imellem/for lidt at drikke
- Sandwiches for tynde / aftensmad gerne varieret ud over halvkold suppe og gentagelser.
- Morgenmad, aftensmad og pasta er fint. Gerne større mængde frokost.
- Ingen forplejning første dag
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- Super.
- Det er bare for lidt med en bolle når man er på vandet hele dagen. Forplejningen i klubben
om aftenen var perfekt. Undrer mig dog man skulle betale for en sodavand.
- Sandwich ej ok
- Mangelfuld, med alt det arbejde vi lægger i det.
- Jeg har aldrig, aldrig fået så elendig mad. Det har sejlerne også. Flovt. Seje, frosne sandwiches. Intet fyld i dem. Føj. For dårligt. Hvorfor var der ikke tænkt på dem, der arbejdede
Rådhus, Musikhus. For dårligt, at os der havde vagt i 12 timer f.eks. Musikhus skulle betale
for at få en sodavand til buffet. Ingen ordentlig forplejning. Vedr. mad: næste gang så bliv
præsenteret for maden, så I ved, hvad I køber. Jeg har selv, når jeg har været på vagt købt
min mad, da jeg fandt det "udleverede" mad uspiseligt.
- Meget ensformigt
- Der har været for lidt mad til dem på vandet. Der burde have været min. en sandwich mere.
- Desuden skulle der have været mulighed for hjælperne på vandet at få kaffe eller te med ud
og der skulle have været mulighed for at kunne fylde saft i sine vanddunke. Det med saften
skulle især være muligheden for sejlerne, da dette giver god energi. Resten af maden var ret
god.
- Forplejning før og efter stævnet fungerede ikke, jeg fik heller aldrig spisebilleter, men måtte
"snakke mig" til en sandwich og frugt
- Der var ikke mere mad allerede før kl 11! Dette dur ikke, men mon ikke det bliver bedre
næste gang
- Sandwhiches har været meget sunde, men ikke altid attraktive. Godt med frugt. Om aftenen
har vi fået udmærkede supper og kager. Ialt tabte jeg ca. 1 kg under VM
- For lidt mad til middag (frokost). Morgenmad nogenlunde. Aftensmaden var god.
- Kedelige sandwiches
- Morgenmaden har været elendig! Der skulle have været noget mere spændende at spise.
Middagsmaden, kunne også godt have været mere spændende, end et flute som var for lille
og hvis man var heldig (forstås som hvis man kom tidlig nok) indeholdt noget spiseligt, hvis
man kom for sent, kunne man lige så godt lade være med at spise det, for det var noget man
ikke kunne lide. Aftensmaden har dog været fantastisk. Hver dag har der været rigeligt af
den, og den har smagt rigtig godt, så det er bestemt et plus!
- Morgenmad + aftensmad ok. Frokost ikke godt.
- Der findes andet grovbrød end ciabattaboller. Pålægget blev dog varieret efter tre dage med
kylling og vores protester.
- Maden blev ringere og ringere efterhånden som pengene slap op. Budgetlægningen havde
man åbenbart heller ikke styr på.
- Manglende drikkevarer, hvis man ville have noget udover den ene vand/øl efter sejladsen
skulle man købe til alt for dyre priser,
- Fin aftensmad, mindre god madpakke
- Forplejningen af hjælperne kunne godt have været lidt mere "flydende". fx fik en række
hjælpere, jury ikke leveret mad og drikkevarer. Dette bør ske "automatisk" således at
sådanne hjælpere / gæster udefra ikke skal bekymre sig om sådanne småting. Ofte er de jo
også involveret i gøremål, der gør at de ikke har tid/mulighed for at gå til mad udlevering på
de givne tidspunkter og de givne steder.
- Lidt variation kunne forbedre indtrykket. Generelt udmærket
- Ikke tilfredsstillende frokost. Ingen sodavand til banepersonale.
- Aftensmad har været helt fantastisk. Sandwich til frokost var udpræget "spareversion" –
mærkeligt med to niveauer, men alt i alt GODT!
- Der var ikke styr på øl-, vand- og madkortene. Der var MANGE, som ikke fik og alligevel
arbejdede videre.
- Morgenmaden lukkede for tidligt. Frokostpakken var for lille til 6 timer på vandet
- Frokost for ensformig
- 12 timers arbejdsdag = fri forplejning! Ekstra tøj til os på rampen incl. lange støvler!
2.2.23. De frivillige hjælperes oplevelse af kommunikationen/informationen
Nærmere betegnet, hvordan finder de, at kommunikationen med Sailing Aarhus har været
samt informationen herfra.
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Der var 10 svarmuligheder. ”tilfredsstillende”, ”blandet” og ”mindre tilfredsstillende” hhv. før,
under og efter VM’et samt ”andet”, der i praksis er ”ved ikke”.
Der er afgivet flest svar gældende for ”før VM’et”.
Inden for hver tidshorisont ser resultatet således ud:
Før VM’et:
Tilfredsstillende
Blandet
Mindre tilfredsstillende
Sum

64 % af respondenterne
19 % 17% 100%

Under VM’et:
Tilfredsstillende
Blandet
Mindre tilfredsstillende
Sum

68% af respondenterne
22% 10% 100%

Efter VM’et:
Tilfredsstillende
Blandet
Mindre tilfredsstillende
Sum

56% af respondenterne
22% 22% 100%

Der var altså relativt størst tilfredshed med samarbejdet med Sailing Aarhus under VM’et
(68%). Omvendt var der størst utilfredshed med samarbejdet efer VM’et (26%). Den samme
tendens sås i pkt. 2.2.17. samarbejdet med Sailing Aarhus.
Rød tråd: Der mangle info til os frivillige hjælpere den sidste 1 ½ mdr. før
stævnestart, og vi savnede oplysninger om vores rolle/opgaver, teamopdeling mv
Svarene er uddybet med:
-

Gerne flere informationer til frivillige i frivillig lounge i stedet for på Toldboden.
Det var spild af tid at møde til cafe-aftenerne, da ingen vidste noget om rampeforhold
Der manglede info til de frivillige den sidste 1½ mdr. op til stævnet (hyppigste udsagn)
Det er det værste, jeg har været med til
Mere præcise informationer og detaljer om vores opgaver var ønskelige
Har ikke været registreret som frivillig hjælper under optakten.
Det var ikke klart, hvem man skulle arbejde sammen med, og hvem der ledede arbejdet.
Vi har som kapsejladsudvalg/klub siddet med ved 3 møder, men er overhovedet ikke blevet
brugt i hjælp til at styre bemandingen (som der ellers var tale om) - det betød at mange frustrationer omkring bemandingen af bådende på vandet - samt ressourcer der gik spildt til
andre opgaver
- Savnede oplysninger om "roller", teamopdeling mv. (hyppigste udsagn)
- God kommunikation m/åbningsceremoni
- Der gik alt for lang tid førend vi frivillige fik nok informationer omkring stævnet. Det hele
skulle have været gjort noget hurtige, så alle frivillige i god tid, vidste hvad det hele gik ud
på.
- Under stævnet har der ingen kommunikation været - kun den som man selv har opsøgt, ved
at tage kontakt til cheferne. Så der burde have været en bedre kommunikation, og der skulle
være blevet givet en bedre information om stævnet og om hvad hver opgave gik ud på.
- Manglende vagtplan før stævnet
- Kan ikke svare på dette endnu (efter VM)
- Til søsikkerhed og bedste anbringelse af sikkerhedsbåde, så mangler information om banernes udseende samt tidspunkter for løbsafvikling/-afslutning.
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-

Spørgsmålet er svært, for hvem ( hvilke personer ) er Sailing århus i denne forbindelse ?
Jeg ved ikke, hvem der er ansat i Sailing Aarhus
Frivilllig koordinator i klubberne blev ikke brugt - det kunne have fordelt ressourcerne bedre.
Og en "Børs" et samlested for mindre opgaver til pauser.
Mangel på oplysninger for os, der ikke kunne komme eller ikke var interesseret i "Mandagscafe"
- Stævnet ej afsluttet endnu. Problemer med hjemmesiden.
- Ingen kommunikation efter VM. Ikke engang en mail med tak.
2.2.24. De frivillige hjælperes accept af elektronisk kommunikation som primær
informationskilde samt kravet til dem om at være proaktive i informationssøgningen
Der var 3 svarmuligheder.
Fig. 5 viser, at hele 83% af respondenterne svarede ”ja”, altså en høj grad af accept. Ikke
mindst i lyset af, at 21% af de frivillige hjælpere jfr. pkt. 2.2.3. var ”pensionister”.
Fig. 5 De frivilliges accept elektronisk kommunikation som primær informationskilde
samt kravet til dem om at være proaktive i informationssøgningen

12%
5%

83%

Ja

Nej

Både/og

Rød tråd: For sene og mangelfulde informationer (bl.a. manglede en detaljeret
tidsplan for hvor tingene foretik og hvor vi skulle møde op m.m. , og hjemmesiden, hvor man selv skulle søge info, virkede ikke altid.
Svarene var begrundet med:
-

Men for sene og mangelfulde informationer (hyppigste svar)
Det er da langt det nemmeste for alle parter.
Hvorfor laves denne undersøgelse ikke online??? (red: det var den også!!)
Da jeg ikke er god til e-mail var det lidt svært for mig, men så lærte jeg noget om det også
Vi, der var på havnen før stævnet, fik ingen information
Har ikke modtaget nogen mail overhovedet
E-mail ok
Hvis det havde fungeret, så ok, men når koderne ikke fungerer eller man overhovedet ikke
får tilsendt kode, er det svært at holde sig orienteret.
- Jeg har ikke haft mulighed for at komme på E-mailen, så jeg har fået alle informationer gennem andre. Det var ret træls, synes jeg.
- Der skulle have været sendt flere mail direkte til hjælperne. Der manglede fx en detaljeret
tidsplan, hvor der også stod hvor tingene foregik henne og hvor man skulle møde op mm
- Brug endelig mail/nettet meget mere!
- Sidste øjebliks tilmeldinger er ikke håndteret
- Hjemmeside virkede ikke
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- Det er jo altid det nemmeste at blive informeret om dette på denne måde, i stedet for at der
skal afholdes møder, hvor man måske ikke kan komme til - så er det meget bedre at man får
informationerne pr. e-mail eller via hjemmesiden, så er man sikker på at man opdager det.
- Det er bare træls at log in-funktionen på hjemmesiden ikke virkede. Men alt i alt, så er det
helt i orden at det sker via hjemmesiden og e-mail.
- Hvis bare oplysningerne havde været der.
- Men hjemmesiden kunne godt have været mere, før og under stævnet.
- Jeg læser ikke de km-lange E-mails
- Manglende opdatering af hjemmesiden under stævnet
2.2.25. Hvad synes de frivillige hjælpere om Sailing Aarhus initiativer inden stævnet?
Der var 14 svarmuligheder. Om hhv. frivillighedscaféen, den fælles sejldag og spisningen på
Brasserie Koch var god, dårlig, en blandet fornøjelse eller ligegyldig. Om respondenten var
forhindret i at deltage i nogen af initiativerne samt ”andet”.
Der er afgivet i gennemsnit 2,06 svar pr. respondent.
Der var flest respondenter, som bedømte frivillighedscaféen.
Inden for hvert initiativ ser bedømmelsen således ud:
Frivillighedscaféen:
God
Dårlig
En blandet fornøjelse
Var jeg ligeglad med
Sum

80 % af respondenterne
0%19% 1% 100%

Den fælles sejldag:
God
Dårlig
En blandet fornøjelse
Var jeg ligeglad med
Sum

41 % af respondenterne
2%0%57% 100%

Spisningen hos Brasserie Koch:
God
68 % af respondenterne
Dårlig
10 % En blandet fornøjelse
12% Var jeg ligeglad med
10% Sum
100%
Der var således klart størst tilfredshed med initiativet frivillighedscaféen (80% af de, der vurderede dette initiativ), hvorimod flest var ligeglade med den fælles sejldag (57% af de, der
vurderede dette initiativ).
13% svarer, at de var forhindret i at deltage i nogen af initiativerne.
Svarene er uddybet med:
- Dårligt med undervisning i førstehjælp, når man får en mail om at det er vigtigt at komme til
frivilligcafe, for at lave de sidste aftaler ang. stævnet. Der var INGEN info den aften.
- Da jeg først fik bekræftelse på min tilmelding meget sent, havde jeg ikke mulighed for at
deltage.
- Ikke nok information om adgangsforholdene
- Det hele var så fint arrangeret.
- Spisningen hos Koch var ikke et reelt billede på, hvad der ventede.
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- Var forhindret p.g.a. arbejde, derfor kun deltaget 2 gange, så for mig hængte der meget og
svævede.
- Hele opbygningen skriger til himlen af manglende planlægning og erfaring. Har været med til
en del frivilligt arbejde, men aldrig noget, der var så dårligt organiseret.
- Den sidste cafe var tilrettelagt for dårligt.
- Har ikke deltaget i optakten
- Det var et problem for mig, at det altid forgik på samme ugedag, hvor jeg var forhindret i at
møde.
- Gerne mere information på frivillig cafe.
- Jeg synes idéen med en fælles sejldag er god, men jeg kunne ikke selv deltage.
- Kedelige sandwich
- Alt i alt er jeg glad for at disse begivenheder blev afholdt, da man på den måde, bedre kunne
forstå, hvad det var der skulle ske under VMet.
- Maden er for ensformig
- Men manglende udbredelse/opbakning
- Bor i Svendborg, og mente det var for langt at køre for et par timer i frivillig cafeen, men
synes det var et godt initiativ.
- Var desværre ikke med
2.2.26. Hvad synes de frivillige hjælpere om frivillighedshåndbogen?
Der var 13 svarmuligheder. Der er afgivet i gennemsnit 1,82 svar pr. respondent.
Flest (27%) fandt, at udsagnet ”indeholder de nødvendige informationer” udtrykte deres holdning til håndbogen, næstflest (23%), at ”den er forståelig”.
78% er overordnet tilfreds med frivillighedshåndbogen.
Svarene er uddybet som følger:
Den manglede lidt om tidspunkter for åbningsceremoni og omtalte ikke aftens videofremvisning i toldboden.
-

Jeg ville gerne have haft den noget før (hyppigst svar)
Mangler skema for dage
Der er selvfølgelig altid mangler, som man finder ud af undervejs.
Har ikke set den
Frivillighåndbogen skulle være udsendt ca. 1 mdr. før stævnet.
Har ikke set den pågældende bog
Den er sikkert ok. Men som alt andet ved dette stævne kom den alt for sent
Har kun skimmet den
Har ikke set den
De nødvendige informationer druknede lidt i de mange selvfølgeligheder.
Der er jo ikke ret mange der retter sig efter den. Så den er dybest set overflødig
Bogen lægger meget op til en "du-laver-et-arbejde-for-os" - i stedet for en "vi-er-et-team"
Jeg må desværre sige, at jeg ikke har studeret den særlig grundigt.
Har ikke haft brug for den
Måske kunne der godt have stået endnu flere informationer i den.
Har ikke set den
Spisetider og afhentning af mad klokkeslæt.
Den kom alt for sent
Man kunne have lidt om kapsejlads... banemodel - startprocedure m.m.
Fik den ikke
Kender den ikke
Telefonlisterne var uundværlige under stævnet
Vi manglede en taske med forskelligt indhold til førstehjælp, der var INTET/INGEN.
Bruges ikke i praksis under stævnet, men den var med til at sætte forventninger.
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2.2.27. Lever Sailing Aarhus’ indsats over for de frivillige op til forventningerne
Der var 3 svarmuligheder.
Ja
Nej
Både/og

73% af respondenterne
7% 20% -

Det ses, at et flertal mener ja. Kun 7% mener decideret nej.
Svarene er uddybet som følger:
- Bestemt.
- Tror Sailing Århus kunne lære noget af andre organisationer, der gør brug af frivillige.
Inddrag de frivillige tidligere og lyt til dem. Dumt at opfinde den dybe tallerken igen og igen.
- Vi har som frivillige en del erfaring, som ikke er blevet brugt.
- Har ikke lagt så super meget mærke til det.
- Tilsagn om tøj, som vi IKKE fik
- Kompetenceproblemer Nogle opgaver burde have været delt ud på flere personer.
- Reelt havde jeg ingen forventninger til VMet. Det jeg i hvert fald har oplevet under VMet, har
gjort et positivt indtryk på mig. Selvfølgelig har der altid været nogle fejl, og ting som kunne
være gjort anderledes.
- Der er sparet på steder, hvor der ikke skal spares f.eks. baneudstyr, radioer, tøj og mad
- Måske lidt mere uddelegering af diverse opgaver (Tiny)
2.2.28. Har de frivillige hjælpere ellers nogen kommentarer til arrangørerne?
Der var 2 svarmuligheder.
Ja
Nej

31% af respondenterne
69% Rød tråd: Garderoben burde være placeret på jolleområdet. Der burde være
mere end én T-shirt ved flere dages arbejde. Få planlagt sikkerheden MEGET
bedre. Spørg om der er nogle på holdet der har erfaring med vagtopgaver, og
pas på med sammensætningen af holdene. Sørg for bedre kommunikationsmuligheder til vagtfolk, samt sørg for at beredskabsinstrukser er FRIT tilgængelige.

Kommentarerne iøvrigt følger her:
-

Mere og bedre til banebemanding før VM
Der mangler nogle mellemledere på pladsen, så alt ikke skal gå gennem Thomas og Tiny.
Maden skal blive bedre, hvis man skal være der flere dage af gangen
Bedre mad
Held og lykke fremover og god vind.
Hvorfor laves denne undersøgelse ikke online (red: findes!), og spørgeskemaet er grotesk for
langt.
- Stor ros til Tiny og Thomas & Co.
- Oplevede en meget positiv stemning de frivillige imellem - der var ingen gnidninger mellem
deltager fra de enkelte klubber
- Det ville have været meget fint at have mødt den ansvarlige for ens område før stævnet.
- Koordineringen og grænsedragningen imellem de enkelte grupper er ikke / mangler
- Frivillige er en uddøende race - der skal passes på dem med øl og mad i gode mængder.
- Lidt mere skrevet materiale omkring opgaverne
- Èn T-shirt til en hel uge er for lidt
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- Dette skema burde kunne udfyldes på nettet. Hvorfor blev vi frivillige ikke på et langt tidligere tidspunkt orinteret om, hvilke grupper vi var i, og hvem vorres gruppeleder var? Så
kunne vi sammen have opnået, at tingene fungerede langt bedre. Mange frivillige har været
frustrerede, da vi ingen informationer fik. Vi kendte ikke vores gruppe, arbejdet o.s.v. Jeg
har aldrig været med til noget, der var så dårligt planlagt. Det kan man ikke byde frivillige.
Jeg har selv været gruppeleder (Wilhelmsborg). Det fungerer. Århus Festuge. Det fungerer
o.s.v.
- Dette stævne har været planlagt i flere år, men på mange af os virker det som om, det kun
er 2 måneder siden, at man begyndte planlægningen. Gruppeledere har ingen informationer
fået, hvilket betød, at vi ingen informationer kunne få. Forstår ikke al den ros, der blev givet i
afslutningsfasen. Tiny har holdt kortene alt for tæt ind til kroppen. Det har været meget
utilfredsstillende. Man er noget negativ, før stævnet starter. Det, der skulle være en god
oplevelse, bliver det modsatte.
- Jeg synes, det var fedt at se, at aktiviteterne på vinterpladsen fungerede super. Området
passer perfekt.
- Maden til deltagerne var til tider utilfredsstillende. T-shirt eller hat til deltagerne ville have
været en god ide.
- Jeg har undret mig over, at pressedækningen var så svag. F.eks. en daglig situationsrapport
i populær form.
- T-shirten fra Århus er så ubeskrivelig grim, at den ikke burde foræres væk! -men jeg er glad
for min "Vestas"!!
- Der er visse ting man IKKE selv skal opsøge, de SKAL bare være der. Ligeledes gør det klart
hvad der sker hvis ikke man overholder reglerne 47815 Vil gerne uddybe kritik af mad m.v.
M.V.H. Flemming Bech, FFBECH@post.cybercity.dk
- 1 polo til 7 dage er for lidt. Den lugter. Fik en T-shirt, som ikke passede. Kunne ikke bytte.
- Der burde i rimelig tid, inden lastvognenes ankomst, have været etableret et fast arbejdshold
pr. dag til aflæsning af bådene. Til effektiv aflæsning af 29'ere kræves min. 7 hjælpere.
- Der står i håndbogen, vi får adskillige T-shirts. Vi har fået 2 stk. til 9 dage, en taske har vi
heller ikke fået.
- Har ikke tid til at udfylde dette nu. Ligger skemaet også på hjemmesiden?
- For lidt samvær med deltagerne: sejlere/trænere/forældre. F.eks. kunne formiddagene udnyttes her i et "vente-på-telt"
- Den "moderne ledelsesform" som i var et dårlig eksempel på egner sig ikke, når du har med
frivillige at gøre.
- Få det hellere samlet på ét sted
- Spændende udfordring. Stor oplevelse!
- Det var en stor oplevelse at deltage. Tak for det ;-) Melder mig helt sikkert som frivillig til
stævner igen. Lærte mange nye mennesker at kende som jeg bevarer kontakten til. Har fået
nye bekendtskaber i begge sejlklubber hvilket styrker min tilknytning til sejlklubben og
sporten.
- Det har været en rigtig positiv oplevelse at deltage i stævnet, og alt i alt kørte afviklingen
efter min mening i en niveau der var rigtigt flot og højt. Ovenstående er kun småting i forhold til den gode oplevelse stævnets afvikling var. Med venlig hilsen John Hansen; Race office
- Garderoben burde være placeret på jolleområdet, det samme gælder første hjælp. Der burde
være mere end én T-shirt ved flere dages arbejde.
- Det har været en STOR oplevelse. TAK for indsatsen.
- Garderobe skulle måske have været et mere synligt sted for sejlerne.
- Det hele var meget oplevelsesrigt det hele. Godt gået.
- DE ENKELTE GRUPPER bør BLIVE SAMMENSAT FØR I FORBEREDEL SERNE.
- Bedre kommunikation på tværs af frivillig-teams. Bedre integration af ikke-sejler frivillige.
- Thomas og Tiny var efter min mening, ikke deres opgave voksen i mange tilfælde. For
eksempel mad problemerne blev ikke løst,så selv til festen var maden kold.
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Bilag 1 Stikprøve vs. totalpopulation
Stikprøve:
Tilskuere
Sejlere/ledere

Danske
51*
15

Udenlandske
47
149

I alt antal aktører i stikprøven

I alt
98
164
262

* heraf 30 lokale = 59%

Totalpopulation:
Tilskuere
Sejlere/ledere

Danske
100
13*

Udenlandske
175
322**

I alt i totalpopulationen

I alt
275
335
610

* heraf var 10 sejlere
** heraf var 240 sejlere
Det antages, at der i totalpopulationen af danske tilskuere er ca. 59% lokale tilskuere ligesom
i stikprøven. Disse tæller ikke med i de samfundsøkonomiske beregninger.
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Bilag 2 Grafisk fremstilling af svarene på frivillighedsundersøgelsens 29 spørgsmål (29 sider).
Søjlerne viser antal svar, ikke % (se omstående)
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