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Spørgeskemaundersøgelse  

 

Juniorernes holdninger og ønsker for Junior Grand 

Prix’er 
November 2012 

 

 

På juniormødet ved JGP i OSC blev det besluttet at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse til det 

efterfølgende JGP i Skovbakken. Baggrunden for at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen er et ønske om 

at øge deltagerantallet til JGP’er, som i længere tid har været faldende. 

 

 

Formål 
 

Spørgeskemaundersøgelsen skulle afdække juniorenes holdninger og ønsker til Junior Grand Prix’er og 

Junior DM. Juniorerne blev bedt om at tage stilling til forskellige forhold ved JGP’er: Deltagelse i  JGP’er, 

Junior DM, forplejning, T-shirt, sociale aktiviteter og præmier.  

 

 

Deltagere 
 

Alle juniorer til JGP i Skovbakken fik udleveret et spørgeskema. Deltagende klubber var: Birkerød, Gram, 

Herlev, Kolding, OSC, OSMK, Randers, Silkeborg, Skovbakken, Struer, Thy og Viborg.  

97 besvarede spørgeskemaer danner baggrund for de resultater, der præsenteres i dette dokument. 

 

 

Resultater 
  

Sidst i spørgeskemaet fik juniorerne mulighed for at komme med forslag til forbedringer af JGP-turneringer. 

De kommentarer, der knytter sig til spørgeskemaets resultater vil blive præsenteret sammen med 

resultaterne og andre kommentarer præsenteres sidst i dokumentet. 
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 Deltagelse i JGP’er 
 

Hvor mange JGP-turneringer deltager du i hver sæson? 

Spørgsmålet er besvaret af 96 juniorer og fordelingen vises i nedenstående diagram.  

 
 

De juniorer, der ikke deltager i alle JGP’er i løbet af sæsonen, tog stilling til årsagerne til, at de er forhindret 

i eller ikke ønsker deltagelse.  

 

De søjler, grønne søjler er de årsager, der på forhånd var givet i spørgeskemaet, mens de lilla søjler, er de 

årsager, som juniorerne selv har tilføjet i feltet: andet.  Det er muligt, at flere juniorer ville have afkrydset 

”ikke spillet så længe”, ”længden af et JGP er for lang”, ”familie”, ”ingen leder eller andre juniorer fra 

klubben”, ”anden sport”, ”lang ventetid mellem kampene”, ”skade/sygdom” og ”ferie” hvis disse havde 

været defineret på forhånd.    
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Juniorernes kommentarer: 

 ”Jeg kunne godt tænke mig et bedre match af spillere, så man er mere på samme niveau”. 

 ”Jeg synes, at ventetiden mellem kampene er lang og kedelig”. 

 ”Det er vigtigt, at der er plads nok i squashhallerne”. 

 ”Der skal være et sted, hvor man kan varme op”. 

 ”Ingen kampe før kl. 10.00”. 

 

Junior DM 

Synes du, at Junior DM skal være den sidste turnering i sæsonen? 

86 juniorer besvarede spørgsmålet, og 88% af disse har den holdning, at sæsonen bør afsluttes med Junior 

DM. 

I hvilken måned synes du, at Junior DM skal afholdes? 

 

Spørgsmålet blev besvaret af 85 juniorer.  21% ønsker, at Junior DM skal placeres i Januar, 35% i april og 

44% i maj. Dette tyder på, at 56% af juniorerne synes, at Junior DM skal afholdes før maj måned.  

 

Juniorernes kommentarer: 

 ”Hvis Junior DM ligger i januar, så har alle mulighed for at deltage”. 

 ”Junior DM kan ikke ligge i maj pga. konfirmationer og eksamener”. 

 ”Flyt Junior DM til tidligere på sæsonen”. 
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Forplejning ved JGP’er 

Er du tilfreds med maden til JGP’erne? 

Spørgsmålet er besvaret af 92 juniorer, og 77% af disse er tilfredse med forplejningen til JGP’erne.   

Er der nok mad til JGP’erne? 

Spørgsmålet er besvaret af 93 juniorer, og 77% af disse er mener, at der er mad nok.   

Resultaterne af de to ovenstående spørgsmål skal tages med forbehold, idet juniorerne kun har haft 

mulighed for at svare ja og nej på spørgsmålene. Det havde været hensigtsmæssigt med en svarkategori, 

der hed ”for det meste” eller ”ikke til alle JGP’er”. Der ville så være mulighed for at svare mere præcist, hvis 

man ikke synes, at maden er god alle steder.  

 

I nedenstående diagrammer har juniorerne fremhævet de klubber, der serverer henholdsvis god og dårlig 

mad.   
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Juniorernes kommentarer: 

 ”Jeg synes, der skal være nutella til morgenmad eller noget andet sødt”. 

 ”Der skal være krav til den mad, der serveres”. 

 

T-shirt ved JGP’er 

Er du glad for, at du får en t-shirt til alle JGP-turneringer?  Er det vigtigt for dig, at t-shirten er i en 

ordentlig kvalitet? 

80% af juniorerne sætter pris på at få en t-shirt til JGP-turneringer og for 83% er det vigtigt, at denne er i en 

ordentlig kvalitet.  

Social aktivitet 

Er det vigtigt med en social aktivitet lørdag aften, f.eks. Karaoke, doubleturnering eller andet? 

97 juniorer besvarede dette spørgsmål. 76% ønsker, at der til JGP om lørdagen arrangeres en social 

aktivitet.  

Juniorernes kommentarer: 

 ”Der skal være plads og muligheder for andre aktiviteter end squash” 

 ”Der skal i løbet af dagen være en bane til tysker”. 

 ”Jeg synes det kunne være rart, hvis der var flere aktiviteter mellem kampene”. 

 

Præmier ved JGP’er 

Juniorerne blev bedt om at tage stilling til, hvilken præmie, der gerne ville have, hvis de kom på podiet. 

Diagrammet viser juniorernes ønsker. De grønne søjler var på forhånd givet i spørgeskemaet, mens de lilla 

søjler er ønsker, som juniorerne har tilført i feltet: andet.  
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Pokaler og gavekort, inkluderet gavekort til landsdækkende sportsbutikker synes at være juniorernes 

fortrukne ønske. Nogle juniorer udtrykte ønske om en pokal og en lille præmie.  

Juniorernes kommentarer: 

 ”Der er nogle, der aldrig får lov til at vinde noget”. 

 

Resterende kommentarer fra juniorerne 

De resterende kommentarer fra juniorerne omhandler soveforholdene til JGP-turneringerne. 

 ”Bedre soveforhold. Det er træls, hvis man skal flytte sovepladser om morgenen. Der må gerne 

være flere rum at sove i”. 

 ”Man skal sove tæt på der hvor man spiller” 

 ”Der skal være tændt for varmen de steder, hvor man sover”. 

 

 

 


