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Formål:
🏓 Forstå ønsker og behov medlemmerne har for at spille sommer- og vinterbordtennis.
🏓 Forankre den den omfangsrige diversitet og mangfoldighed, der tilbydes med 60+ bordtennis 
🏓 Skabe bedre muligheder for ledere og instruktører til at tilrettelægge træningsdagene.

Næsten 1000 svar fra 106 medlemmer
🏓 De sociale ønsker og behov for fællesskaber  (blå) - er
🏓 lige så omfangsrige som ønsker og behov for at lære og at træne (orange)
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De sociale ønsker og behov for fællesskaber  (blå) - 
er lige så omfangsrige som for at lære og at træne (orange) Svar fra

antal medlemmer
Lære mere, undervisning indimellem, ikke faste tidspunkter. 58

🏓 Spille med og være sammen med andre på tværs af holdene. 49
Deltager gerne i stævner uden for træningstiden. maksimalt 50 km fra Roskilde. 11
Deltager gerne i sammenkomster og fællesskaber ved sæsonafslutning og højtider o.l. 87
Spille doubler, fire ved hvert bord, uden yderlige forpligtelser, bare spille og have det sjovt med de andre. 86
Deltager gerne i kaffepauser og andre korte sammenkomster i træningstiden. 74
Interesseret i at deltage i få dages ture til andre 60+ venskabsforeninger med overnatning. 11

Totale svar vedrørende sociale forhold og fællesskaber = 376
Lære mere, undervisning 1 gang pr. uge, faste tidspunkter i træningstiden. 33

🏓 Træne med bordtennisrobot på faste tidspunkter i træningstiden hvor der indimellem er instruktør tilstede. 33
Spille med andre, der langt dygtigere teknisk og spillemæssigt end jeg selv. 32
Spille med nybegyndere. 21

🏓 Træne med robot på faste tidspunkter med individuelle træningsprogrammer, hvor der indimellem er instruktør tilstede.20
Spiller helst med andre, som er på mit niveau. 91

🏓 Træne med bordtennisrobot, indimellem , uden fast aftale. 70
Spille singler, to ved hvert bord, uden yderlige forpligtelser, bare spille og have det sjovt med de andre. 64

🏓 Træne med bordtennisrobot på faste tidspunkter i træningstiden 10
Lære mere, undervisning 2 gange pr. uge, faste tidspunkter i træningstiden. 8
Lære at være bordtennisinstruktør og hjælpe instruktørerne. 7

389
Deltage 1 gang pr. uge, beholde min eksisterende tilmelding til tirsdagsholdet, 9-10,30, 10,30-12 eller 12-14 57
Deltage 1 gang pr. uge, beholde min eksisterende tilmelding til torsdagsholdet, 9-10,30, 10,30-12 eller 12-14 41
Deltager gerne i turneringer og konkurrencer i træningstiden. 22

🏓 Deltage 2 gange pr. uge, tirsdage og torsdage mellem 9 og 14, hvis der er plads. 21
Hjælpe aktivitetslederne. 16
Interesseret i at spille mere end 2 dage om ugen 6

Total svar vedrørende  deltagelse og træningsdage = 163
Totale antal positive aktivitets-svar = 928

🏓 Mange ønsker om fleksibilitet med at spille på tværs af holdene. I alt 70 ønsker.
🏓 Robottræning er topscoren med i alt 133 ønsker for denne aktivitet.
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Højdespringerne - de fleste aktivitetssvar

ANTAL medlemmer
Spiller helst med andre, som er på mit niveau. 91
Deltager gerne i sammenkomster og fællesskaber ved sæsonafslutning og højtider o.l. 87
Spille doubler, fire ved hvert bord, uden yderlige forpligtelser, bare spille og have det sjovt med de andre. 86
Deltager gerne i kaffepauser og andre korte sammenkomster i træningstiden. 74
Træne med bordtennisrobot, indimellem , uden fast aftale. 70
Spille singler, to ved hvert bord, uden yderlige forpligtelser, bare spille og have det sjovt med de andre. 64
Lære mere, undervisning indimellem, ikke faste tidspunkter. 58
Deltage 1 gang pr. uge, beholde min eksisterende tilmelding til tirsdagsholdet, 9-10,30, 10,30-12 eller 12-14 57
Spille med og være sammen med andre på tværs af holdene. 49
Deltage 1 gang pr. uge, beholde min eksisterende tilmelding til torsdagsholdet, 9-10,30, 10,30-12 eller 12-14 41
Lære mere, undervisning 1 gang pr. uge, faste tidspunkter i træningstiden. 33
Træne med bordtennisrobot på faste tidspunkter i træningstiden hvor der indimellem er instruktør tilstede. 33
Spille med andre, der langt dygtigere teknisk og spillemæssigt end jeg selv. 32
Deltager gerne i turneringer og konkurrencer i træningstiden. 22
Spille med nybegyndere. 21
Deltage 2 gange pr. uge, tirsdage og torsdage mellem 9 og 14, hvis der er plads. 21
Træne med robot på faste tidspunkter med individuelle træningsprogrammer, hvor der indimellem er instruktør tilstede.20
Hjælpe aktivitetslederne. 16
Deltager gerne i stævner uden for træningstiden. maksimalt 50 km fra Roskilde. 11
Interesseret i at deltage i få dages ture til andre 60+ venskabsforeninger med overnatning. 11
Træne med bordtennisrobot på faste tidspunkter i træningstiden 10
Lære mere, undervisning 2 gange pr. uge, faste tidspunkter i træningstiden. 8
Lære at være bordtennisinstruktør og hjælpe instruktørerne. 7
Interesseret i at spille mere end 2 dage om ugen 6

Total antal svar 928
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