Tuse Næs Hallerne
v/ Henning Wallin Olsen

Roskilde d. 13.11.2020

DGIs foreningsundersøgelse for Tuse Næs
Hermed som lovet en opsamling på undersøgelsen.
164 personer har svaret på en undersøgelse om Tuse Næs-beboernes idrætsvaner og ønsker til
fremtidens idrætstilbud på Næsset. Undersøgelsen er iværksat på vegne af idrætsforeningerne på
Tuse Næs af Tuse Næs Hallernes bestyrelse i samarbejde med DGI Midt- og Vestsjælland.
Undersøgelsen fandt sted i august/september 2020.
De fleste svar kommer fra folk, der allerede er idrætsaktive, men der er også svar fra ikke-aktive
idrætsudøvere. Der er flere kvinder end mænd, som har svaret og halvdelen af respondenterne er
over 50 år.
Rammerne
Overordnet set er Næs-borgerne tilfredse med foreningernes engagement og de fysiske rammer
for idrætsudfoldelse. 2/3 af de aktive dyrker idræt i en forening på Tuse Næs, ¼ benytter
foreninger udenfor Næsset, mens over halvdelen af alle aktive også dyrker idræt på egen hånd.
Man vurderer den korte afstand til idrætsfaciliteter som et stort plus.
Fleksibilitet
Generelt er der et stort ønske om fleksible tilbud. Det gælder både for selve idrætsaktiviteterne,
men især også fleksible træningstider og gerne i weekenderne. Der efterlyses også fra flere sider
et tættere samarbejde mellem de forskellige foreninger på Næsset.
Aktiviteter
Aktiviteter som løbe-, gå- og vandreture er meget populære, men også fitness-træning både
uden- og indendørs er meget efterspurgt. Udendørsaktiviteter er meget eftertragtet og ønskerne
her spænder vidt fra padeltennis over ridning til kajak. Indendørs er der stor interesse for yoga,
pilates og flere af de nyere gymnastikformer.
Kommunikation
Noget tyder på, at ikke alle ved, hvor mange og hvilke tilbud, der allerede er i dag. I hvert fald
giver en del udtryk for, at foreningernes information og kommunikation godt kunne blive bedre.
Fremtiden
Resultaterne af undersøgelsen er blevet forelagt halbestyrelsen og planen er nu, at ledere fra
idrætsforeningerne skal præsenteres for resultaterne og derefter beslutte, hvordan de vil udmønte
ønskerne i konkrete handlinger.
Kontakt
Hvis man vil høre mere om selve undersøgelsen eller de fremtidige planer, kan man kontakte
?????
Med venlig hilsen
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