
Sammendrag av spørreundersøkelsen for trenings- og 
konkurransegrupper i SSK Skjetten Svømming – november 2017 
 
 

Vi skal sammen bli enda bedre! 
Derfor takker vi alle våres 69 medlemmer som har svart på spørreundersøkelsen. Det var 
oppløftende lesing og inspirasjon om hvordan vi skal bli bedre. Tilbakemeldingene tar vi på 
alvor og tiltaksplanen under utvikling. Under kan dere se sammendraget: 
 
Terminliste, informasjon og dokumentarkiv (svarene i %) 
 

 
 

- I løpet av høsten 2018 vil klubben lansere en ny nettside som er mer brukervennlig.  
- Link til dokumentarkivet har blitt flyttet til forsiden og er dermed lettere tilgjengelig. 
- Dokumentarkivet vil gjøres mer oversiktlig. 
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klubbens terminliste med
stevner og leire?

informasjoner du får fra
klubben?

dokumentarkivet?

Hvor fornøyd er du med

Vet ikke Ikke fornøyd Passe fornøyd Fornøyd Meget fornøyd



Organus (svarene i %) 
 

 
 

- Klubben vil se på muligheter for oppgradering av Organus sammen med utvikler. 
Organus er imidlertid drevet på dugnad. 

 
 
 
SSK Skjetten Svømming er en helhetlig svømmeklubb med et bredt aktivitetstilbud 

Kjenner du til klubbens andre aktiviteter? Vet ikke Ja Nei 

Baby- og småbarnssvømming 3,03 % 75,76 % 21,21 % 

Egne kurs for kvinner, innvandrer og funksjonshemmede 8,96 % 62,69 % 28,36 % 

Svømmekurs for barn, ungdom og voksne 2,99 % 89,55 % 7,46 % 

SFO og skolesvømming 5,97 % 77,61 % 16,42 % 

Barnehagesvømming 10,45 % 61,19 % 28,36 % 

Vanngymnastikk 13,43 % 53,73 % 32,84 % 

Triatlon 7,46 % 74,63 % 17,91 % 

 
- Mange medlemmer kjenner til klubbens fantastiske aktivitetstilbud men vi må bli 

enda flinkere til å vise gleden aktivitetene medfører seg på sosiale medier.   
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selve påmelding i Organus? betalingsløsning i Organus? påmelding til stevner/leire i
Organus?

Hvor fornøyd er du med

Vet ikke Ikke fornøyd Passe fornøyd Fornøyd Meget fornøyd



Sponsorsvøm (svarene i %) 
 

 
 

- 52% av alle som svarte var meget fornøyd eller fornøyd med sponsorsvøm.  
- Ytterligere har vi spurt om det ønskes andre dugnader istedenfor Sponsorsvøm og 

bedt om innspill. Her svarte de fleste at det ikke ønskes andre dugnader.  
- Det ble skrevet mye positiv om hvordan utfordringen Sponsorsvøm oppfattes av 

svømmerne.  
- Men at det for noen er vanskelig å finne sponsorer. 
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Hvor fornøyd er du med sponsorsvøm?



Miljøet i trenings- og konkurransepartiene (svarene i %) 
 

 
 

- Her er det mange som roser klubbens miljø. Samtidig vet vi at miljøet er noe vi må 
jobbe med kontinuerlig hver dag.  

- For å få vite enda mer om hvordan svømmerne har det, vil vi legge opp til et 
spørreskjema for de eldste svømmerne på K1, K2, K3, Utfordrer og T1.  

- For at det blir lettere for svømmerne å komme i kontakt med treneren sin vil vi nå så 
langt det lar seg gjøre legge til rette for at treneren er tilstede for svømmerne og 
foreldre både før men spesielt etter trening. 

- Alle tilbakemeldingene vi har fått vil bli diskutert av trenerteamet. 
 

 
 

- 92% av alle som svarte vil anbefale svømmeklubben vår til andre ☺ 
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Vi har et godt miljø i klubben

Trenerne ivaretar svømmerne på en god måte

Treneren er opptatt av hvordan svømmerne har det

Svømmerne kan snakke med sin trener om ting de
opplever som vanskelig

Mitt barn liker å være sammen med sin
treningsgruppe

Svømmerne føler seg godtatt slik som de er

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander?

Helt uenig Delvis uenig Delvis Enig Helt enig Vet ikke
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Ja Nei Kanskje

Vil du anbefale SSK Skjetten Svømming til andre? 


