
Som vi snakkede om den dag, du var og besøge mig i Øster Hurup, har prøvet at lave en evaluering, som 
projektet/forløbet er gået set fra mit synspunkt. Min evaluering er opdelt i lidt forskellige overskrifter, som 
kommer i vilkårlig rækkefølge. Disse hænger selvfølgelig rigtig meget sammen, så der kan en imellem være 
overlap mellem de forskellige overskrifter. Jeg tror min evaluering kommer til at lyde negativ, men det er 
nok fordi jeg er præget af de meget lave deltagertal i løbet af de 6 uger. Der er selvfølgelig også gode ting at 
tage med fra projektet, og jeg kan helt sikkert tage meget læring med fra dette projekt.  
 
Lige først så vil jeg lige oplyse de antal deltagere, som der har været i alt på de 6 uger. 
 
Børn til børneaktiviteter                                      7 
Antal badmintonbaner udlejet                         5 
Cirkeltræning                                                            2 
 
Kommunikation/reklame 
Så vidt jeg husker kom der en annonce i avisen i uge 26 eller 27. Dette mener jeg måske er for sent med 
avisartiklen ift. de lokale. Det kunne måske være en ide også få et billede med i artiklen, af instruktøren og 
nogle børn. Jeg ved ud fra hvad Jørgen sagde, at avisartiklen hurtigt bliver dyr, og vi diskuterede også 
hvorvidt den har den store indflydelse. Jeg tror den har indflydelse på de ældre, som får deres børnebørn 
på besøg i sommerferien. Derfor tror jeg også at reklame via byens facebooksider(idrætsklubber, 
handelsstandsforening osv.) vil gøre større gavn ift. en avisartikel. Der ville der også kunne postes billeder 
fra aktiviteter undervejs i forløbet. Der blev lavet en informativ folder, som jeg også tænker er god. Jeg har 
dog efterfølgende tænkt på om, den skal være i farver, for at tiltrække sig noget mere opmærksomhed.  
Vi havde to A-skilte, hvor der var klistret forstørrede udgaver af folderen på. Den ene stillede jeg ned til 
hovedgaden og den anden stillede jeg ved indgangen til Multihuset, for at folk kunne se vi havde åbent. Her 
tænker jeg, at et stort baner på hallen, hvor der står at der er aktiviteter i hallen ville gavne. Især når der 
lige ved siden af hallen er opstillet en masse farverige hoppeborge, som jeg er sikker på at alle børn lagde 
mærke til.  
Aktiviteterne 
Omkring aktiviteterne har jeg prøvet at stille mig selv følgende spørgsmål: 

-          Har de været gode nok? 
-          Skulle de have været flyttet ud? 
-          Hvad har der ellers været af aktiviteter i byen, at kæmpe imod? 

De børn, som har været her, har givet udtryk for at have haft det sjovt. Det er i hvert fald mit indtryk. De er 
gået hjem med et smil på læben. Selvfølgelig tror jeg ikke aktiviteterne har været optimale, fordi der har 
ikke været mere end max to deltagere til børneaktiviteterne ad gangen, så hallen har virket meget tom, og 
der har manglet den sociale interaktion, som der kommer når man er nogle flere. Det lave antal deltagere 
har også gjort, at jeg ikke har planlagt så meget på forhånd, men meget har gået ud fra, hvad børnene ville. 
Der tror jeg godt, at jeg kunne have været mere iderig til at have planlagt aktiviteter fra starten af til meget 
få deltagere. Dette gjorde jeg efterhånden, men jeg kunne dog godt mærke, at min entusiasme dalede lidt 
som forløbet gik pga. de manglende deltagere. Det var dog fedt at lave aktiviteter når der var deltagere. 
Især synes jeg det var rigtig dejligt i den sidste uge endelig at få lov at køre to deltagere igennem 
cirkeltræning. Jeg har svært ved at vurdere kvaliteten på cirkeltræning og badmintonbaneudlejning, pga. 
det lave deltagerantal. De to som prøvede cirkeltræning virkede meget godt tilfreds. Mit indtryk er, at der 
ikke var den store efterspørgsel på disse aktiviteter i år pga. det gode vejr. Ifølge Jørgen, var der en del 
efterspørgsel på sådanne aktiviteter sidste år, og jeg tror også at der vil være større efterspørgsel, hvis 
vejret havde været dårligere.  
Der stod i folderen, at aktiviteterne godt kunne flyttes ud, hvis vejret var til det. Jeg har dog holdt fast i den 
base, som hallen var, da jeg var alenemand. Jeg tænkte at så skulle der nok være en som blev tilbage ved 
indgangen, som kan guide evt. senere ankomne deltagere hen til aktivitetsstedet. Dette ville bl.a. gælde, 
hvis der blev lavet cirkeltræning på stranden. Så ville der også skulle være en tilbage, og leje 



badmintonbaner ud. Jeg har dog efterfølgende nok lidt fortrudt dette træk, da jeg tror at, hvis man lavede 
aktiviteter, som f.eks. cirkeltræning på stranden, så ville andre mennesker også kunne se det, og derved vil 
der være reklameværdi i det. Jeg vil dog ikke lave børneaktiviteterne på stranden, da jeg ikke vil stå med 
badeansvaret, for evt. 25 unge.  
Lige ved siden af multihuset var der opstillet en masse hoppeborge De vil helt sikkert tage mange børn lige 
fra hovedgaden. Dog måske mest de mindre børn. Der var også mange andre børneaktiviteter i Øster 
Hurup. Disse aktiviteter er startet tidligere på dagen, og derfor har mange børn allerede været i gang med 
aktiviteter, og er måske trætte, eller forældrene har ikke råd til at sende børnene til flere aktiviteter. Det 
skal siges, at jeg ved ikke, hvordan deltageropbakningen har været til de andre aktiviteter i byen. Dog 
kunne jeg altid se mange børn på hoppeborgene. Mit spørgsmål er så om det derfor det rigtige tidspunkt, 
at børneaktiviteterne ligger på? Jeg tror det ville have været bedre, hvis børneaktiviteterne lå tidligere på 
dagen. Der er så det hvis man stadig vil have aktiviteter om aftenen, så ville instruktøren skulle have flere 
timer end jeg havde, fordi instruktøren ville skulle være der i tidsperioden mellem børneaktiviteterne og 
aftenaktiviteterne. Ellers skal  man måske skulle ansætte en lokal, som ikke har langt hjem, så instruktøren 
kan gå hjem i pausen, hvis der både var aktiviteter fra f.eks. kl. 13-15 og 19-21. 
Vejret 
Det har været rigtig godt vejr og varmt i stort set alle ugerne, så strandene har været fulde. Dette er fuldt 
forståeligt at de fleste tager derned. Det ville jeg nok også have gjort. I hvert fald nogle af dagene.  
Mine rolle 
Under de indledende møder gav jeg udtryk for at jeg gerne ville have sat en aldersbegrænsning på ved 
børneaktiviteterne fra 7 år og opefter. Dette var ud fra en tankegang om, at hvis der var mange børn, ville 
det være svært for en instruktør at lave aktiviteter, som ville passe til alle aldersgrupper. Desuden tænkte 
jeg, at var børnene for unge, ville jeg skulle bruge ekstra opmærksomhed på dem, og ville måske forsømme 
de andre børn. Jeg satte også en begrænsning på 25 børn. Jeg har tænkt på om det har skræmt nogle væk, 
men ud fra hvor lidt interesse der har været, så tvivler jeg på det, og jeg synes stadig det er et fint tal, når 
man står som ene instruktør til den aldersgruppe.  
Jeg har i løbet af arbejdsperioden tænkt på om jeg skulle have været mere opsøgende i salg/marketing, ved 
at have gået ud til hovedgaden, de dage, hvor der ingen deltagere var.  Den tanke har jeg tænkt, fordi der 
er måske 5-7 personer, som er kommet ind i bygningen, for at spørge til hvad det var vi arrangerede i løbet 
af alle 6 uger. Jeg ved fra Lotte Søgaard Madsen på turistinformationen i Øster Hurup, at der har været 
henvendelser fra turister på indendørsaktiviteter, men der er ikke rigtig nogen af dem, som er kommet op i 
multihuset. Derfor tænker jeg, at hvis jeg de dage, hvor der ikke har været deltagere, var gået ud med nogle 
foldere og spurgt folk, så ville det måske have skaffet flere deltagere. Jeg mener ikke dette skal erstatte al 
den anden marketing, men bare en tanke, som har strejfet mig, når der ikke har været deltagere.  
Overordnet 
Overordnet er projektet ikke gået så godt, fordi der ikke har været så mange deltagere. Dog synes/håber 
jeg, at projektet kører igen næste år, fordi jeg føler at der er så mange ting at tage med fra i år, så der er et 
godt sted fundament at udvikle og kører videre på næste år. Desuden er jeg ikke sikker på at vejret igen 
bliver lige så godt hele sommeren som i år, og så tror jeg helt naturligt at denne slags aktiviteter er mere 
attraktive. Dog skal man være ude i meget bedre tid med reklame til lokalbefolkningen, og også via de 
sociale medier.  
Hvad jeg lært 
Jeg har igennem dette projekt blevet påmindet om hvor meget reklame/kommunikation betyder for 
successen af sådan et projekt. Så er jeg endnu engang blevet husket på hvor meget jeg elsker at lege og 
dyrke aktiviteter sammen med andre mennesker, fordi jeg har kunnet mærke, at når der har været 
deltagere, så er mit humør steget betydeligt, og jeg har nydt at prøve at give dem en god oplevelse.  
 
 
 
 


