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Ny undersøgelse skal kortlægge lokalt idrætsliv

4100 Ringsted

3000 borgere i Ringsted Kommune modtager i disse dage et brev fra
Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Center for Forskning i Idræt, Sundhed og
Civilsamfund ved Syddansk Universitet (CISC). Det skyldes, at Ringsted
Kommune har bedt Idan og CISC undersøge borgernes idrætsvaner,
foreningernes trivsel og adgangen til idrætsfaciliteter og udeområder i
Ringsted Kommune. Også borgere, der ikke dyrker idræt, vil modtage en
invitation til at deltage i undersøgelsen for at skabe et retvisende billede af
idræt i kommunen.
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Spørgeskemaundersøgelsen skal udover at gøre kommunen klogere på det
lokale idrætsliv også munde ud i en række konkrete anbefalinger og
perspektiver, som kan bruges til at organisere og optimere brugen af de lokale
idrætsfaciliteter.
3000 tilfældigt udvalgte borgere
Invitationen til at deltage i undersøgelsen bliver udsendt til 3.000 tilfældigt
udvalgte borgere, der alle er over 16 år og bosat i Ringsted Kommune.
Undersøgelsen foregår på nettet og vil give et billede af, hvor der dyrkes idræt
og motion og i hvilket omfang. Der vil i invitationen være udførlige instrukser
til, hvordan man deltager i undersøgelsen. Skulle man alligevel være i tvivl om,
hvordan man udfylder skemaet eller logger sig ind, så står Ringsted Bibliotek
klar med råd og vejledning.
Samtlige skolebørn fra 4. til 10. klasse deltager ligeledes i undersøgelsen.
Både folkeskoler og privatskoler er opfordret til at deltage i undersøgelsen. Og
Ringsted Kommune har i samarbejde med Idan og CISC forberedt skolerne på
opgaven.
Besvarelser afgørende for kvalitet af fremtidens idrætsfaciliteter
Da undersøgelsen skal give et indblik i borgernes idrætsvaner og udstikke en
retning for fremtidens lokale idrætsfaciliteter, er det afgørende, at så mange
borgere som muligt deltager, da kommunen kun på den måde får et udførligt
og retvisende beslutningsgrundlag.
Mellem deltagerne vil der blive trukket lod om 10 gavekort á 500 kr. til
Ringsted Kongrescenter og 10 gavekort á 200 kr. til Ringsted Outlet.
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Foreningslivet deltager også
Som en del af undersøgelsen får de lokale foreninger også tilsendt et
spørgeskema, der skal tage temperaturen på foreningslivet – og finde svar på
hvad der rører sig helt ude i den enkelte forening.
Ringsted Kommune forventer, at undersøgelsen og det efterfølgende arbejde
er færdigt i løbet af første halvår 2016. I forbindelse med afleveringen af
rapporten, har Idan valgt at afholde en konference i Ringsted under temaet
”Ringsted Kommune som idrætsdestination”.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst:
-

Idrættens analyseinstitut: Peter Forsberg, mobil: 4088 5279

-

Centerchef, Erhverv, Fritid og Kommunikation: Mads Stougård, mobil:
2273 1137
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