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Forord
Ta´ med ud at gå…
For 2. år i træk slog Vandrefestival Sjælland dørene op og inviterede alle på Sjælland, Møn
og Lolland-Falster på vandreture i den danske sensommer. Dette års vandrefestival lå fra d.
4.-12. september. Der blev opfordret til at alle, såvel gamle som unge, garvede vandrere
som nybegyndere, tog deres vandresko på og udfordrede sig selv med en vandretur. Der
var i alt 115 meget forskellige ture i og på nogle af de østdanske naturperler. Der var ture
fra 2 km til nybegynderne op til 19 km for de lidt mere vandrevante.
Festivalen var i år blevet rykket til sensommeren, da ferietiden i juni og juli gjorde
arbejdsbelastningen relativt større for de koordinerende personer i kommunerne - men
også af hensyn til de frivillige i foreninger og organisationer, der har været turarrangører.
Det var under evalueringen af Vandrefestival 2009 kommet frem, at transporten under
etapevandringerne havde været mangelfuld og problematisk. Der var i dette års
vandrefestival taget højde for denne udfordring ved mest at planlægge rundture med start
og slut samme sted, og arrangeret returkørsel.
Der var mere end 2000 personer, der havde benyttet sig af de mange tilbud rundt omkring i
regionen. Langt de fleste deltagere var af sted sammen med familie eller venner og var bl.a.
taget af sted for naturoplevelserne og det sociale samvær. De første dage af festivalen viste
det danske sensommervejr sig fra sin bedste side og gav deltagerne optimalt vandrevejr.
Der var heldigvis også mange, der sidst på ugen trodsede det dårlige vejr og fik en god
vandreoplevelse på trods af regn og blæst.
Ligesom sidste år, er vandrefestivalen blevet evalueret for at se, om der er ting der kan
gøres bedre samt for, at undersøge, om de opstillede succeskriterier for festivalen er blevet
opfyldt. Evalueringsrapporten er udarbejdet af Biomedia.
Bjergsted Bakker.
Turlederen
omgivet af glade
vandrere
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Røsnæs – lidt
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aldrig skadet
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Baggrund

1. Baggrund
Alt for mange danskere bevæger sig for lidt. Dette er en af grundene til, at initiativet
Vandrefestival Sjælland gennemføres nu for andet år i træk. Vandring er en motionsform
der ikke kræver, at man er i god form, eller at man har særligt udstyr, blot lyst og gåpåmod.
Gang henvender derfor sig til alle aldersgrupper og kan foretages når som helst og hvor
som helst. Mange folkesygdomme som kredsløbssygdomme, diabetes og diverse psykiske
lidelser kan afhjælpes ved motion. Motion i den særlige form som Vandrefestival Sjælland
tilbyder, hvor det at røre sig kobles med natur- og kulturoplevelser i selskab med andre, kan
forhåbentlig give flere lyst til at komme i gang med at bevæge sig.
Målet er, at gøre borgerne opmærksomme på regionens smukke natur og give dem ideer
til, hvordan man kan bruge den til at bevæge sig i. Kombinationen af natur, kultur og gang,
samt synliggørelse af regionens muligheder, skal give borgerne oplevelsen af, at det kan
være sjovt og rart at komme ud og røre sig.
Vandring i forbindelse med festivalen kan også ses som en social aktivitet. Dette gælder
både i forhold til motivering af målgrupperne og i forhold til optimale forløb af de
arrangerede ture og ikke mindst til fastholdelse af interessen for at deltage i andre
arrangerede vandreture og bruge vandring som ugentlig motionsform. Det er vigtigt at
deltagerne føler sig imødekommet og får en god social oplevelse ved at deltage i festivalen.
Regionen har en størrelse, så borgerne i høj grad må ses som turister i egen region. Dertil
kommer der en stor mængde af ”fritidsborgere”, som dele af året bruger regionen.
Vandrefestivalen skal bruges til at understøtte og synliggøre Region Sjælland som et
område med gode vandreruter og smukke landskaber, hvor der er gode muligheder for
oplevelser inden for kultur, wellness og gastronomi. Oplevelser både borgere og
”fritidsborgere” kan få glæde af.
Vandrefestival 2009 lå i perioden fra d 20. juni til d. 8. august. Under evalueringsmøder
efter Vandrefestival 2009 gjorde kommunerne opmærksom på, at det på grund af
festivalens placering midt i sommerferien var vanskeligt at rekruttere frivillige til at afholde
ture. Mødedeltagerne foreslog derfor medio september som værende det optimale
tidspunkt for afholdelse af Vandrefestival Sjælland 2010. Dette blev taget op til overvejelse
af styregruppen, der valgte at rykke hele festivalen, så den i år lå fra d. 4.-12. september.
Vandrefestivalen 2009 var arrangeret som to uafhængige dele. Første del var en
”aktivitetsuge” hvor der blev fokuseret på kortere rundture og anden del var en
fortløbende etapevandring ad Sjællandsleden. Der blev sidste år påpeget logistiske
problemer på etapevandringerne, hvor hjemtransporterne viste sig at være vanskelige. Der
er derfor på Vandrefestival 2010 blevet satset mere på rundture af forskellig længde frem
for etapevandringer. Der var dog untagelsesvis arrangeret etapevandringer på Trampestien
langs Stevns Klint.
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2. Formål, målgruppe og succeskriterier
Formål
Formålene med Vandrefestival 2010 er udarbejdet af styregruppen for Vandrefestival
2010. Disse er:
-

At få ikke motionsaktive borgere til at komme ud og gå
At koble natur- og kulturoplevelser med vandring
At synliggøre regionen som et oplagt vandreområde både overfor regionens
borgere og overfor fritidsborgere

Målgruppe
Den primære målgruppe er ikke-motionsvante, som har lyst til at røre sig, men som ikke
kender så meget til mulighederne for at bruge vandring som motionsform. Den
sekundære målgruppe er motionsvante, der mangler kendskab til vandremuligheder i
deres nærområde, kommune eller region. Overordnet henvender festivalen sig til alle
aldersgrupper, der kan gå og har lyst til at prøve kræfter med forskellige guidede
vandreture!

Succeskriterier
Succeskriterierne for dette års Vandrefestival (se boks 1) er blevet skærpet og mere
detaljeret i forhold til sidste års kriterier. Dette skyldes bl.a., at man er blevet klogere på,
hvad der kan forventes af deltagerantallet og deltagernes motivation og lyst til at vandre.
Succeskriterierne blev formuleret inden afviklingen af festivalen, og skulle bruges som
redskab til at afgøre, om festivalen havde været en succes.
Boks 1. Regionens succeskriterier.

Succeskriterier for Vandrefestival Sjælland 2010
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Antallet af deltagere er mindst 3000
20% af deltagerne angiver, at de ikke er motionsvante
95% af deltagerne har haft en god oplevelse
80% af deltagerne har haft en god naturoplevelse
40% af deltagerne har haft en god kulturoplevelse
Mindst 50% af deltagerne angiver at de gerne vil vandre igen
Mindst 50% af deltagerne angiver at de vil anbefale andre at vandre
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3. Markedsføring
Samtlige markedsføringsprodukter har igen i år været forsynet med festivallogoet, den
røde bjælke og de to vandrestøvler.
Festivalens hjemmeside, Vandrefestival.dk, har atter fungeret som platform for interaktion
mellem deltagerne og arrangørerne. Den har ligeledes fungeret som redskab til
inddragelse af deltagerne, hvor de svarer på spørgeskemaet og lægger billeder og
turbeskrivelser på, som kan være inspiration og motivering til at flere vil benytte vandring
som motionsform. På hjemmesiden var der lidt problemer, med bl.a. at finde
spørgeskemaet, uploade billeder og udfylde dele af spørgeskemaet. Der kom dog hurtigt
styr på tingene, så deltagerne kunne bruge hjemmesiden, som den var tiltænkt.
Webmaster Lars Jeppesen opfordrer alle til at kontakte ham, så snart man finder fejl, eller
der opstår problemer.
Festivalavisen var igen i år forsynet med program for hele festivalen, turbeskrivelser og
anden information. Desuden indeholdt den små vandrerelaterede artikler, tips og tricks til
vandring og en del billeder, som alt sammen skulle fungere som motivation og inspiration
til deltagelse i festivalen. Regionen sørgede for, at Vandreavisen blev distribueret til
lægehuse, fysioterapeuter, kiropraktorer, campingpladser, vandrehjem, turistbureauer,
biblioteker, apoteker m.fl. og at den blev uddelt til alle regionens kommuner.
Kommunerne distribuerede derefter avisen videre til bl.a. borgerservicecentre og diverse
andre kommunale institutioner.

”Måske var det
min fejl men jeg
opdagede først
Vandrefestivalen,
da der var 2 dage
tilbage af den. Jeg
synes ellers jeg
kigger mig jævnligt
omkring for at
finde interessante
arrangementer –
dette var ikke lige
for. Prøv f.eks. at
bruge
www.kultunaut.dk”

Den gamle Køge
Landevej
gennem
Trylleskoven i
Solrød Kommune
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Markedsføring
Vandretur på
Stauning Ø.
Også her kunne
man nyde en
fantastisk
udsigt.

Den trykte minifolder blev omdelt til deltagerne på turene. Folderen opfordrede deltagerne
til at benytte sig af festivalens hjemmeside, hvor de kunne udfylde spørgeskemaet og
modtage en lille gave, og lægge turbeskrivelser og billeder ind som inspiration for andre.
Folderen indeholdt desuden nyttige links til hjemmesider med gode idéer til vandring efter
festivalen.
Alle regionens 17 kommuner deltog i festivalen, men det har været op til den enkelte
kommune, hvor meget de ville gøre ud af markedsføringen af festivalen i deres kommune.
Resultatet blev, at nogle kommuner havde meget stor omtale af deres ture i form af
pressemeddelelser, betalte annoncer og opfordrede artikler samt omtale i husstandsomdelte gratisaviser under ”Kommunen informerer”. Andre kommuner distribuerede blot
ovennævnte produkter til relevante instanser.
Udover produktionen og distributionen af de ovennævnte markedsføringsprodukter,
udsendte regionen elektroniske pressemeddelelser om Vandrefestival 2010 i alt 3 gange før
festivalstart; 4 måneder før, 2 måneder før og 14 dage før. Generelt har der ikke været den
samme regionale pressedækning af dette års festival, som der var af Vandrefestival 2009.
Festivalen blev dog nævnt på flere hjemmesider om dansk turisme, som visitDenmark.com
og turistnyt.dk. Den mindre pressedækning skyldes, at ansvaret for markedsføringen i år var
blevet lagt mere over til de enkelte kommuner.
Der blev endvidere bragt en dobbeltsidet artikel om vandrefestivalen, ”Tag på
vandrefestival i denne uge”, i Politiken d. 4. sep. 2010. Der var i artiklen angivet linket til
vandrefestivalens hjemmeside.
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4. Forløb og resultater
Vandreture
Der var i alt 115 ture på festivalens program, dog var det ikke alle der nåede med i
festival-avisen, men de har så været at finde på hjemmesiden. Der er tilbagemeldinger
om, at 4 ture ikke blev gennemført p.g.a. manglende deltagere. Det har dog ikke været
muligt at få det totale overblik over aflyste/ej gennemførte ture.
Turlederne blev opfordret til at indrapportere deltagerantallet på deres ture, samt udfylde
et kortere evalueringsskema. Der blev indrapporteret deltagerantal for i alt 90 ture. Der
havde været 1972 personer der deltog i disse ture. Dette gav et gennemsnitligt
deltagerantal på 22 personer pr. tur.
Turene blev guidet af turledere fra bl.a. det lokale frivillige foreningsliv, naturvejledere fra
Skov- og Naturstyrelsen, frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening og kommunale
naturvejledere.

Nekselø. Det
bakkede
landskab gav
lidt
udfordringer til
vandrerne
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Forløb og resultater

Der var
samling i den
specielle
naturskov,
Suserup Skov,
hvor naturen
havde leveret
siddepladser til
den
pausetrængte
vandrer.

Deltagerinvolvering

”Det er skønt at
komme ud i
naturen, godt for
helbredet, og så er
det dejligt at få en
snak med andre.”

For at finde ud af folks mening om og tilfredshed med vandrefestivalen, var der blevet
udarbejdet et spørgeskema. I alt 123 deltagere svarede på spørgeskemaet enten på papir
eller i den elektroniske version på festivalens hjemmeside. Dette er omkring 7% af det
samlede deltagerantal. Der var under Vandrefestival 2009 blevet udfyldt 130 skemaer.
Det kan derfor se ud til, at det er ca. det antal deltagere, der er interesseret i at udfylde
sådanne spørgeskemaer.
Deltagerne blev desuden opfordret til, at fortælle om deres vandreoplevelser ved, at
indsende turbeskrivelser og uploade fotos fra turene til festivalens hjemmeside, hvilket
der igen år har været stor opbakning til. Der er indkommet beskrivelser og fotos fra et
bredt udvalg af de afholdte ture.
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5. Evaluering
Der vil i dette afsnit blive vist grafer og figurer over fordelingen af deltagernes svar på de
forskellige spørgsmål i spørgeskemaet. Figurer med information om Vandrefestival 2010 er
grønne, hvorimod tilsvarende information om Vandrefestival 2009, er blå og mindre.

Materiale til brug ved evalueringen
Evalueringen er primært baseret på de af deltagerne udfyldte spørgeskemaer. Derudover
indgår også de evalueringsskemaer turlederne har udfyldt, fotos og turbeskrivelser lagt ind
på hjemmesiden af deltagerne og evalueringsmødet afholdt d. 6. oktober 2010. På
evalueringsmødet deltog repræsentanter fra Kalundborg Kommune, Næstved Kommune,
Greve Kommune, Slagelse Kommune, Holbæk Gangsport, Vordingborg Kommune, DGI
Storstrømmen, Lolland Kommune, Stevns Kommune og Region Sjælland.
Stevns Kommune havde selv udarbejdet et spørgeskema, der gik mere i dybden med
målgruppen, ”den ikke motionsvante borger” og baggrunden for deres deltagelse. Disse
spørgeskemaer vil ikke direkte indgå i analyserne, men vil hjælpe til med at give en bedre
forståelse og beskrivelse af, hvad der var motivationen bag de ikke-motionsvante borgeres
deltagelse.
Med en bedre forståelse for de ikke-motionsvante deltageres motivation, kan man mere
målrettet gå efter denne gruppe af borgere og bedre få arrangeret ture der tiltrækker dem,
så de kan blive en større andel af en eventuel Vandrefestival 2011.

Deltagerne
Turene
Med udgangspunkt i indberetninger fra turledere og kommuner ved vi, at 1972 personer
har deltaget i i alt 90 ture. Dermed har der gennemsnitligt været 22 deltagere på de
indberettede ture. Indberetningerne er kommet ind enten som et samlet antal deltagere
for flere ture f.eks. kommunevis, eller som specificeret for den enkelte tur. Der kendes
deltagerantallet for i alt 71 ture, de resterende 19 ture er indberettet således at
deltagerantallet er opgjort samlet for flere ture.
Der har generelt været en god tilslutning til rigtig mange af turene. Turene er alle blevet
gennemført, såfremt der dukkede deltagere op. Dette gav ture med et deltagerspænd fra 2
og helt op til 230 personer (se figur 1). Flere turledere og kommunale kontaktpersoner
meddelte, at der havde været størst opbakning til aften- og weekendturene. Mange af
turene der var placeret om formiddagen i hverdagene havde kun ringe tilslutning.
Succeskriteriet for det samlede antal deltagere (succeskriterium I) var min. 3000. Hvis
gennemsnittet for antallet af deltagere på de indberettede ture er i overensstemmelse med
de resterende ture, vil det samlede antal deltagere til vandrefestival være ca. 2500. Det ser
desværre derfor ikke ud til, at målet med minimum 3000 deltagere helt er nået, men
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mange af turene var rigtig godt besøgt (jf. figur 1). De ture der havde flest deltagere var
”Børnetur i Faxe kalkbrud”, hvor hele 230 deltagere mødte op. Derefter kommer ”Brorfelde
Svampetur” med 75 deltagere.

Figur 1. Antallet af ture med deltagerantal indenfor de angivne intervaller, for de71 ture,
hvor deltagerantallet kendes.

Peter Larsen
fortæller om
Askø Kirkes
historie
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Deltagerprofil
Køn
Det er iøjnefaldende, at der er langt flere kvinder end mænd i spørgeskemaundersøgelsen
(se figur 2). Dette kan afspejle, at der var langt flere kvinder der deltog i turene, men det
kan også betyde, at kvinderne har været mere tilbøjelige til at besvare skemaerne.
Der har givet været flere kvinder end mænd med på turene, hvilket kan ses på de mange
billeder der lagt op på hjemmesiden, men om overvægten af kvinder har været helt så stor,
som det afspejles i besvarelserne, er ikke sikkert.

Figur 2. Kønsfordelingen i spørgeskemaundersøgelsen.

Figur 2. Kønsfordelingen i
spørgeskemaundersøgelsen under
Vandrefestival 2009.

Dette svarer godt overens med fordelingen mellem kønnene på Vandrefestival 2009, hvor
der dog tilsyneladende var lidt flere mænd, der deltog.
Alder
Ud fra besvarelserne af spørgeskemaerne er gennemsnitsalderen på turene relativ høj – 60
år (se figur 4), og hele 63% af deltagerne var over 61 år (se figur 5). Børn udfylder
sandsynligvis ikke spørgeskemaer, og
aldersgennemsnittet er alene af den grund
højere i undersøgelsen, end hvad der reelt
har været tilfældet.
Aldersfordelingen blandt de deltagere der har
besvaret et spørgeskema (se figur 5) er
gennemsnitligt væsentligt højere end den
reelle aldersfordeling var blandt alle
deltagerne. Dette skommer til udtryk i
svarene på spørgsmål 26, hvor deltagerne på
hvem de var på tur med. Her angav 7
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Figur 4. Den gennemsnitlige alder på
festivalens deltagere. Den generelle, kvindernes og mændenes.

Evaluering
personer, at de havde børn mellem 0-6 år med og 11 har svaret, at de havde børn på 7-17
år med (se bilag 3 for ydeligere information).
Indtrykket fra turene har dog gennemgående været, at aldersgennemsnittet var relativt
højt, med nogle få undtagelser som f.eks. turen i Faxe kalkbrud, som var særligt henvendt
til kommunens børneinstitutioner og børnefamilier og derfor havde stor tilslutning af børn i
alderen fra 0-15 år.

Figur 5. Aldersfordelingen blandt deltagerne.
”Bedre
kommunikation
om tilbuddene og
så gerne ture med
fokus på det yngre
publikum.”

Da målet ikke specifikt har været at nå de ældre, men blot ikke-motionsvante, kan det
overvejes, at forsøge at tiltrække flere yngre deltagere og folk i den erhvervsaktive alder.
Dette kan f.eks. gøres ved at lave flere ture med børnevenligt indhold, eller ture, hvor der
er aktiviteter for børn, mens forældrene vandrer.
Ønskes der et mere repræsentativt billede af alder og køn på deltagerne, kunne
spørgsmålet om, hvem folk har været på tur med udbygges, så det bliver mere specifikt
(spørgsmål 26).
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En rigtig
travetur – i
forrygende
vejr

Bopæl
Deltagerne har generelt boet i nærheden af den tur, de har deltaget i (se figur 6). 67% af
deltagerne bor i den kommune, hvor de har deltaget i ture og 21% bor i nabokommunen.
Det er kun en mindre andel, der tog længere væk for at få en vandreoplevelse. Turene har

Figur 6. Deltagernes bopæl .

Figur 7. Deltagernes bopæl,
2009.

altså hovedsagelig lokal opbakning. Dette gjorde sig også gældende under Vandrefestival
2009, hvor størstedelen af deltagerne deltog i ture der lå i deres bopæls kommune, dog kun
55% i forhold til dette års 67% (se figur 7). Årsagen skal muligvis findes i placeringen af
Vandrefestival 2009 der lå i skoleferien og der sandsynlig var flere der holdte ferie.
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Vandreprofil
Regionens succeskriterium nr. II var, at 20% af deltagerne angiver, at de ikke er
motionsvante. I spørgeskemaundersøgelsen angiver kun 8%, at de ikke er motionsvante (i
alt 10 personer), mens yderligere 17% ikke er vant til at vandre, men dyrker anden form for
motion. Andelen af ikke-motionsvante i Stevns Kommune lå ligeledes på 8% (se evaluering
af Vandrefestival 2010 for Stevns Kommune på Vandrefestivl.dk).

”Tempoet var for
højt – for en ikke
trænet
vandringskvinde.”

”Synes det er en
god måde at
opleve den egn,
man har lige uden
for døren og
komme steder,
hvor man ellers
ikke kommer
(bruger f.eks. også
åbne Galleridage til
også at komme
rundt andre steder
end man plejer).”

Figur 8. Deltagernes vandrer-profil. Er deltageren
ikke-motionsvant eller vant til at motionere.

Motivation og udbytte
For at få en bedre forståelse for, hvad motivationen var for, at folk deltog i festivalen, blev
der i spørgeskemaet spurgt ind til den enkeltes begrundelser for at deltage. Der var i
spørgeskemaet på forhånd angivet forskellige typer af oplevelser og forhold, der kunne
gøre sig gældende mht. at motivere deltagerne. Der var lagt vægt på at spørge ind til de
oplevelser, som indgik i Regionens succeskriterier, men også til det sundhedsmæssige
aspekt Vandrefestivalen havde.
Motivation
Interessant nok har ønsket om at få en naturoplevelse været hovedmotivationen (se figur
9), når folk skal begrunde, hvorfor de er taget med på tur. (Bemærk, at det har været muligt
at angive flere faktorer, og at resultatet derfor ikke summer op til 100%.) Således har hele
84% af deltagerne angivet, at naturoplevelsen motiverede dem til at deltage. Lidt færre,
73%, har angivet, at motion og fysisk velvære, var medvirkende til at motivere dem til at
tage med. Socialt samvær kommer på 3. pladsen med 50%, kulturoplevelser som nr. 4 med
36% og helbredet kommer på en sidsteplads af de angivne muligheder, med 22%.
Folks motivation for at tage med på tur, vil naturligvis også afspejle hvilke ture, der er
annonceret, og hvad der er lagt vægt på i annonceringen. Man tager næppe med på en
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annonceret stroppetur for at snakke, eller på en byvandring for at få en naturoplevelse.
Men det er alligevel interessant at ”sideeffekterne”, altså de oplevelser man får under
turen, er noget af det, der i høj grad motiverer folk. Dette stemmer også overens med
tilbagemeldinger om, at det er de ”ekstra” aktiviteter, der trækker folk til, f.eks. at kunne
hugge i sten i Faxe Kalkbrud efter endt gåtur.
Ønsker man at få andre typer borgere til at deltage, er det naturligvis folks motivation, man
skal se på. Hvordan tilrettelægger man ture, så andre grupper bliver motiveret til at tage
med, og hvordan annoncerer man turene?

Figur 9. Deltagernes motivation for at deltage i Vandrefestival 2010. Spørgeskemaet lagde op til
flere angivelser pr. deltager, hvorfor det samlede antal ikke er 123. Procentsatsen for det antal
deltagere der har angivet de forskellige motivationsfaktorer er angivet under deltagerantallet.

Her er det interessant at se på, hvad der har motiveret de ikke-motionsvante deltagere, og
faktisk fordeler det sig anderledes med denne gruppe end med den samlede
deltagergruppe. Topscoreren over, hvad der har motiveret de ikke-motionsvante er
motion/fysisk velvære, hvor 8 ud af 10 svarer, at dette har motiveret dem til at deltage. Kun
4 angiver det var naturoplevelsen, 3 angiver kulturoplevelsen og 1 angiver at det var det
sociale samvær. Der var ingen der havde angivet helbredet. Er det denne gruppe, der
ønskes motiveret, kan det umiddelbart tyde på at det er motionen der skal fokuseres på i
informationsmaterialet. Da det kun er svar fra 10 ikke-motionsvante borgere, er det ikke
muligt at konkludere noget endeligt på svarene, men de giver et øjebliksbillede på
tendensen for denne gruppe af borgere.
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Var turen en positiv oplevelse?
Succeskriterium III er, at mindst 95% af deltagerne har haft en positiv oplevelse på
vandrefestivalen. Dette er til fulde opfyldt hvor 99%, har angivet at de har haft en god
oplevelse (se figur 10). Af de ikke-motionsvante angiver 100%, at de har haft en positiv
oplevelse.

Figur 10. Antallet af deltager der har haft en god oplevelse.

De
forblæste
fyr på
Nekselø.
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Hvad fik du mest ud af på turen?
Succeskriterium IV er, at mindst 80% af deltagerne har haft en god naturoplevelse og
succeskriterium V er, at mindst 40% af deltagerne har haft en god kulturoplevelse. Dette
spørges der ikke direkte om i spørgeskemaerne, men man kan se på, hvad folk har
angivet, at de fik mest ud af på turen. Bemærk, at det har været muligt at sætte flere
krydser, og at resultatet derfor ikke summer op til 100%. 84% svarede, at de personligt fik
mest ud af naturoplevelsen og 36% svarer, at de fik mest ud af kulturoplevelsen. Der var
mange, der fik meget ud af motionen og det fysiske velvære, men også det sociale
samvær lå højt på listen, over personligt udbytte ved deltagelse (se figur 11). Placeringen
over hvad folk fik mest ud af, stemmer meget godt overens med, hvad de angav som
deres motivation for at deltage, dvs. naturoplevelsen er nr. 1 i begge, motion og fysisk
velvære er nr. 2 osv. (se figur 9).
Dette tyder på, at folk har fået, hvad de er kommet efter, og at der har været en god
sammenhæng mellem det annoncerede og det faktiske indhold af turene.
M.h.t. succeskriterium IV og V er det sværere at svare på, om de er opfyldt. Man må gå ud
fra, at de hhv. 80% der fået mest ud af naturoplevelsen og 36% der har fået mest ud af
kulturoplevelsen også vil sige, at de har haft en god oplevelse med disse ting. For
kulturoplevelsen er det lidt i underkanten af målet om 40%. Havde spørgeskemaet
indeholdt et spørgsmål der direkte lød på; ”Gav turen dig en god kulturoplevelse?”, ville
procntsatsen måske have set anderledes ud. Som spørgsmålet er udformet i spørgeskemaet
på nuværende tidspunkt, er der flere der ikke har tænkt på, om deres tur indeholdte
kulturoplevelser.

Figur 11 Deltagernes svar på, hvad de fik mest ud af på turen. Spørgeskemaet lagde op til, at den
enkelte deltager kunne sætte flere krydser. Procentsatsen for det antal deltagere der har angivet
de forskellige motivationsfaktorer er angivet under deltagerantallet.
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”Et fint natur
område midt i
byen.”

”Dejlig natur,
skønne udsigter og
glade deltagere.”
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For de ikke-motionsvante angiver 80%, at de fik mest ud af naturoplevelsen, 70%
motion/fysisk velvære, 40% socialt samvær, 30% kulturoplevelsen og 20% helbred. Ser man
på deres motivation for at tage med, er det iøjnefaldende, at denne gruppe har fået mere
ud af naturoplevelsen i forhold til hvad der motiverede dem til at tage med. Det er
interessant, at de ikke-motionsvante i høj grad blev motiveret af motionen, men har fået
mere ud af de ”afledte” ting, der følger med vandreturene end man kunne forvente ud fra
deres motivation. Derimod er der bedre overensstemmelse mellem motivation og udbytte i
den samlede deltagergruppe. En konklusion kan være, at de ikke-motionsvante ikke
vandrer, fordi de ikke har været klar over de positive oplevelser det kan give ud over
motionen. En anden konklusion kan være, at de opslåede ture har været meget fokuseret
på natur, og at de ikke-motionsvante ikke har lagt vægt på dette, men alligevel har fået en
god oplevelse med.
Arrangeret eller ikke-arrangeret tur
Er der noget, der holder dig tilbage fra at vandre mere end du allerede gør?
Interessant nok mener 84% ikke, at der er noget der holder dem tilbage fra at vandre mere,
end de allerede gør. Her kan man anføre, at det især er folk, der allerede vandrer, der har
deltaget i festivalen. Men blandt de ikke-motionsvante er det hele 90%, der mener, at der
ikke er noget, der holder dem tilbage fra at vandre mere, end de allerede gør.
For de 16% der angiver, at der er noget, der holder dem tilbage fra at vandre, er
hovedårsagen; manglende tid.
For yderligere uddybning af dette spørgsmål, se nedenfor.
Hvad har det betydet for dig, at denne tur var arrangeret og havde en turleder?
Svaret på ”Er der noget, der holder dog tilbage fra at vandre mere end du allerede gør”

Figur 12. Betydningen for den enkelte deltager, at
turen var arrangeret og med turleder.

Figur 13. Betydningen af, at turen var
arrangeret og med turleder, for
deltagerne i Vandrefestival 2009.
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stemmer ikke helt overens med de svar, der er kommet på spørgsmålet om betydningen af,
at turen var arrangeret og havde en turleder. Kun 11% mener, at de ville have gået turen
alligevel, 41% mener, at de helt sikkert ikke ville have gået turen og 48% ville måske ikke
have gået turen (se figur 12). Den procentvise fordeling er nogenlunde det samme hos de
ikke-motionsvante.
Det har altså haft stor betydning for, om folk gik turen, at den var arrangeret og havde en
turleder. Dette tyder på, at der alligevel kan være noget der holder folk tilbage fra at vandre
mere, end de allerede gør. Dette kan være manglende kendskab til ruter, at man ikke orker
besværet med selv at arrangere, at man mangler selskab eller den ”underholdning” som en
turleder kan give. Formulerede man nogle standardiserede svar til spørgsmålet ”Er der
noget der holder dig tilbage fra at vandre mere end du allerede gør?” f.eks. ”manglende
tid”, ”manglende kendskab til ruter”, ”ingen at følges med” osv. kunne det være, at svarene
havde fordelt sig anderledes.
Der var en
helt
fantastisk
udsigt over
Storebælt i
det smukke
vejr. Der var
tid til at
snakke med
turens
bagstopper
undervejs

Presse
Regionen havde lavet flere produkter, som skulle skabe opmærksomhed omkring
festivalen, men det var op til kommunerne hvordan og hvor meget de ville reklamere og
annoncere i de lokale aviser o. lign. for deres ture.
Kendskab til turen
Vandrefestivalens avis var topscorer, mht. at gøre folk opmærksomme på de forskellige
ture, således havde 39% angivet at de havde deres kendskab til turen fra Vandrefestivalens
avis (se figur 14). Ialt 24% angav at de havde deres viden fra personlig kontakt og 18%
havde informationen fra en anden avis. Der var ikke mange, der havde deres information
fra festivalens hjemmeside eller fra kommunen.
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Det er glædeligt, at avisen har været en succes. Men det betyder ikke nødvendigvis, at
Vandrefestivalens avis er den eneste effektive informationskanal. Det kan også betyde, at
ikke alle kommuner har været lige gode til at annoncere i f.eks. lokalaviser. I Stevns
Kommune havde hele 59% fået information om turene gennem den lokale presse. De lokale
aviser har altså været i spil, og det viser helt klart en tendens til, at mange borgere får deres
viden om denne form for arrangementer fra lokalavisen.
Man kan overveje, hvor stor betydning informationskanalen har for, hvilke deltagere man
tiltrækker. En decideret vandrefestival-avis kan risikere mest at ramme dem, der allerede er
interesserede i at vandre. Blandt de ikke-motionsvante, fordeler det sig nogenlunde
ligesom blandt det samlede antal deltagere, når det kommer til, hvorfra man har
information om turen, dvs. Vandrefestivalens avis er topscorer. Men det kan være svært at

Figur 14. Deltagernes kendskab til festivalen. Overblik over de mest anvendte kilder der skulle
være med at til at øge borgernes kendskab til vandrefestival 2010. Spørgeskemaet lagde op til
flere angivelser pr. deltager.

konkludere noget mht. informationskanaler og de ikke-motionsvante, da det er meget få
ikke-motionsvante, der har besvaret spørgeskemaerne. Det er heller ikke til at vide, om der
havde deltaget flere ikke-motionsvante, hvis der havde været fokuseret på andre
informationskanaler. Det er ikke så mærkeligt, at de har informationen samme sted fra som
de øvrige deltagere, da Vandrefestivalens avis samt postkort i nogle kommuner har været
den eneste informationskilde.
Der spørges i regionens spørgeskema ikke ind til, hvor mange af deltagerne der har set
postkortet, men dette blev der gjort i Stevns Kommunes spørgeskema. Kun 1% af
deltagerne angav at de havde set postkortet. Postkortet ser derfor umiddelbart ikke ud til
at give den ønskede eksponering.

23

Evaluering
Tilfredshed
Har du fået mere lyst til at vandre?
Vandrefestivalens succeskriterium nr. VI er, at mindst 50% angiver, at de gerne vil vandre
igen. Her var der 2 næsten enslydende spørgsmål på spørgeskemaet: nr. 4: ”Har du fået lyst
til at vandre på grund af Vandrefestivalen?” Og nr. 18:” Har du fået mere lyst til at vandre?”
79% svarer ja til spørgsmål 4 og 88% svarer ja til spørgsmål 18. Det er ikke helt klart,
hvorved de to spørgsmål adskiller sig. Ud fra konteksten virker det som om spørgsmål 4 går
på lyst til at vandre under selve festivalen, hvorimod nr. 18 er efter festivalen.
Succeskriterium VI må dog siges at være opfyldt til fulde.
Interessant nok har 100% af de ikke-motionsvante svaret ja til begge spørgsmål, her må
effekten altså skønnes at være endnu større.
Der nydes
frokost ved de
opstillede borde
og bænke ved
Kongskilde
Friluftsgård.

Øvrige mål for tilfredshed med turen
I alle de øvrige mål for deltagernes tilfredshed med turen, var der generelt meget positive
tilbagemeldinger. Det gælder spørgsmålene:






”Vurderer du gruppens størrelse passende i forhold til turlederens funktion?”
”Svarede turens forløb til det annoncerede (i festivalavisen)?”
”Var transportmulighederne til og fra ruten tilfredsstillende?”
”Var vandrerutens beskaffenhed tilfredsstillende?”
”Hvordan oplevede du stemningen blandt deltagerne på turen?”

Således svarede 97-98% ”ja” til alle ovenstående spørgsmål.
På spørgsmålet: ”Var du tilfreds med faciliteterne på ruten?” var der også meget høj
tilfredshed, 57% svarede ”ja”, mens 42% angav, at det ikke var relevant. Den generelle
tilbagemelding lyder altså på, at der ikke var noget problem med manglende
tilstedeværelse af faciliteter som toiletter eller indkøbsmuligheder på den type ture som
Vandrefestivalen afholder.
.
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”At blive budt
velkommen med et
håndtryk af
turlederen kom
bag på mig, men
var særligt positivt
da jeg kom alene.
Fik desuden talt
med forskellige
mennesker
undervejs og
derved afsløret
fælles interesser
om helt andre ting
(kunst). Uventet og
spændende. En
deltager med
botanisk interesse
fortalte lidt om
sjældne planter,
hvilket var et
ekstra input.”

Vandrefestivalen – hvordan?
Antal ture
Mange deltagere har tilsyneladende været med på flere ture (se figur 15). 58% af
deltagerne angiver, at de skal gå mere end én tur på Vandrefestivalen. Interessant nok
gælder det også de ikke-motionsvante, her angiver 50% , at de skal gå mere end én tur i
løbet af festivalen.

Figur 15. Angivelse af, hvorvidt en deltager skulle
vandre flere gange i løbet af festivalen.

Vandring som ferie?
Der var hele 42% af deltagerne der angav, at de er gået med på turen som en del af deres
ferie. Det er dermed lykkedes at ramme flere af kommunernes fritidsborgere.
Fritidsborgenes overnatningsform var primært ”Andet”, hotel og sommerhus.
I Karlstrup
kalkgrav blev
deltagerne taget
med 65 mio. år
tilbage i tiden
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Alene eller sammen?
Deltagerne blev spurgt, om de vandrede sammen med nogen (se figur 16), men desværre
har de ikke haft mulighed for at svare ”alene”. Af dem, der angiver, at de har vandret
samen med nogen, er det få der angiver, at de har haft børn med. Kun 15% havde børn med
i alderen 0-17 år.

Figur 16. Fordelingen af deltagere, der var af sted med
henholdsvis familie, venner og børn i forskellige aldersgrupper.

Vandring – i dag og i morgen
Vil du opfordre andre til at tage med på tur?
Succeskriterium VII er, at mindst 50% af deltagerne angiver, at de vil anbefale andre at
vandre. Her har 97% af deltagerne svaret, at de vil opfordre andre til at gå med på tur, så
dette succeskriterium er rigelig opfyldt.
Der var i forbindelse med dette spørgsmål givet mulighed for at uddybe sit svar, hvis man
havde svaret nej. Nogle af deltagerne angav her, at de ikke ville opfordre andre til noget.
Det virker som om, at flere forstår det at opfordre nogen, som noget man vil pålægge
dem, og det er der altså flere, der ikke er interesserede i. Man kan muligvis komme uden
om denne misforståelse ved at ændre formuleringen fra at opfordre andre til at anbefale
(som også er det udtryk, der anvendes i succeskriterium VII). Det at anbefale noget er for
mange en mindre anmassende handling end det at opfordre nogen til at gøre noget, man
egentlig ikke ved, om de har lyst til.
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”Jeg vil ikke
opfordre nogen til
at gå med mig på
tur, men jeg vil
fortælle andre, om
den gode
oplevelse, som jeg
har haft, og som de
måske kan få i det
område, hvor de
bor.”

Evaluering

”Turlederne var
nogle fantastiske
gode fortællere.
Der var planlagt en
spændende rute,
hvor mange fik set
nogle steder, man
nok ikke havde
fundet selv.”

Hvad tror du der skal til for at få flere til at benytte vandreruterne?
Hvem benytter allerede de vandreruter der findes i regionen? Og hvordan kan man få flere
ud i naturen og benytte dem? Deltagerne fik mulighed for, at komme med gode ideer til,
hvordan man får flere ud på de mange vandreruter, der ligger i regionen. Den generelle
holdning er, ar der mangler oplysning og annoncering om mulighederne. Der er kun meget
få, der selv tager initiativ til at søge på f.eks. internettet for at finde ruter og evt. kort.
Derudover mener flere, at bedre kort og/eller afmærkning af ruterne ville kunne få flere ud
af stuerne og af sted.
Det er altid nemmere at få taget sig sammen til at komme ud og lave noget, hvad enten det
er vandring eller andre kulturelle og naturmæssige oplevelser og udfordringer, hvis det er
blevet arrangeret og planlagt på forhånd. Dette hænger også sammen med den manglende
tid, som flere angiver er grunden til, at de ikke komme mere ud og vandre. Skal man selv
planlægge en tur, kan det tage lige så lang tid at søge på nettet, finde ruter og printe kort,
som at gå selve turen. Dette er sandsynligvis også grunden til, at der er flere der mener, at
flere arrangementer og initiativer som Vandrefestivalen vil få folk op af stolen.

Boks 2: Udtalelse fra en gennemsnitlig deltager i vandrefestivalen
”Jeg er en 60-årig kvinde, og jeg er vant til at vandre i forvejen. Jeg bor
her i kommunen og jeg har læst om turen i Vandrefestivalens avis, som
jeg fandt på borgerservicecentret. Jeg var ikke med til Vandrefestivalen
sidste år, men i år skal jeg deltage på flere ture. Når jeg tager med på
turen, er det først og fremmest for at få en god naturoplevelse men også
på grund af det sociale samvær og motionen. Jeg har været meget
tilfreds med turen, og den har også givet mig lyst til at vandre mere; jeg
vil bestemt opfordre andre til at tage med på tur. Jeg mener ikke, at der
er noget, der holder mig tilbage fra at gå mere, end jeg allerede gør. Men
det har da betydet noget for, at jeg fik gået denne tur, at den var
arrangeret og der var en turleder med.”
- baseret på indkomne besvarelser af spørgeskema
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Opfyldelse af formål og succeskriterier
I tabel 1 gennemgås kort, de enkelte succeskriterier for Vandrefestivalen, hvorvidt de er
blevet opfyldt, hvad man kan gøre for at opfylde kriterierne en anden gang, og hvor i
teksten du kan læse mere om det enkelte succeskriterium.
Tabel 1. Oversigt over de opstillede succeskriterier og opnåelse efter endt Vandrefestival.

Succeskriterium

I

II

III
IV

V

VI

VII
1

Antallet af deltagere er
mindst 3000
20% af deltagerne
angiver, at de ikke er
motionsvante
95% af deltagerne har
haft en god oplevelse
80% af deltagerne har
haft en god
naturoplevelse
40% af deltagerne har
haft en god
kulturoplevelse
Mindst 50% af
deltagerne angiver at de
gerne vil vandre igen
Mindst 50% af
deltagerne angiver at de
vil anbefale andre at
vandre

Se
mere
Er kriteriet opfyldt?
på
side
Nej1

12

Nej

17

Ja

19

Ja

20

Næsten/sandsynligvis

20

Ja

24

Ja
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Hvis kriteriet ikke er
opfyldt, hvad kan så gøres
for at opfylde det en
anden gang?
Bedre annoncering i
lokalaviser o.lign.
Lave flere ture specifikt for
ikke-motionsvante med
fokus på det, der motiverer
dem.

Lave flere ture med
kulturindhold. Spørge
direkte om dette i
spørgeskemaerne.

Der deltog 1972 personer på 90 ture (gn. 22 personer pr. tur). Såfremt det gennemsnitlige deltagerantal gør sig

gældende for de resterende 25 ture, er det samlede deltagerantal ca. 2500.

Der har generelt været en god tilslutning til dette års Vandrefestival, og tilfredsheden fra
deltagerne har været ganske betydelig. Interessen for at deltage i Vandrefestivalen har dog
været svingende for de enkelte kommuner.
Der var flere kommuner, der valgte at lade eksterne aktører stå for arrangementet. Det var
så disse aktører, der skulle sørge for, at foreninger, organisationer og lignende arrangerede
turene. Det kunne måske være en fordel, at kommunerne meldte de reelle kontaktpersoner tilbage til Regionen, hvad enten der er tale om interne medarbejdere i kommunen
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eller en person i en ekstern organisation. På den måde kan Regionen bedre målrette
materiale til dem, der står for arrangementet, så disse kan sørge for videredistribution af
f.eks. Festival-avisen og minifolder.
”Jeg tror det er
vigtigt at signalere,
at man ikke
behøver være
”udlært” og meget
erfaren vandrer for
at deltage. Jeg har
hidtil holdt mig
tilbage fordi jeg
troede det krævede
stor fysisk styrke at
deltage

Formålet med at få de ikke-motionsvante borgere til at komme ud at gå, ser desværre ikke
ud til at være opfyldt. Tendensen for Regionens og Stevns Kommunes spørgeskemaundersøgelse er, at kun ca. 10% af deltagerne var ikke motionsvante. Såfremt tendensen
holder, ser det ikke ud til, at den primære målgruppe (de ikke-motionsvante) er blevet
nået gennem de informationskanaler, der er blevet benyttet i dette års Vandrefestival.
Festivalen har til fulde levet op til formålet om at koble natur- og kulturoplevelser med
vandring. Kun 10% af deltagerne havde ikke angivet enten natur- eller kulturoplevelser
som det, de personligt havde fået mest ud af på turen.
Der er generelt blandt deltagerne et ønske om bedre oplysning og kort over de
vandreruter der er på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Vandrefestivalen har helt klart
været med til, at synliggøre turer og ruter i regionen, hvor det er oplagt at vandre. Men der
er et stort arbejde i at opretholde folks interesse. For at gøre det, er det vigtigt, at der til
stadighed gøres opmærksom på mulighederne og på arrangementer som Vandrefestival fra
kommunens side, men også fra de foreninger og organisationer, der løbende over året
arrangerer lignende ture.

Trampestien
langs Stevns
Klint med
udsigt til
Højerup Gl.
Kirke i St.
Heddinge i
baggrunden.
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Arrangørerne
Turene og transport
Der var ved dette års Vandrefestival lagt vægt på, at de afholdte ture skulle være rundture
frem for etapevandringer. Dette skyldes primært besværligheder med transport ved
Vandrefestival 2009, hvor en stor del af turene var etapevandringer ad Sjællandsleden. Der
blev kun afholdt etapevandringer langs Stevns Klint, hvor Stevns Kommune havde sørget for
returtransport. Deltagerne har generelt været tilfredse med transporten til og fra start/slut
sted i år.
Kommunedeltagelse
Der var blevet arrangeret ture i alle regionens 17 kommuner. Der var dog stor spredning i
antallet af ture i de enkelte kommuner, fra 2 ture i nogle kommuner til rekorden i
Kalundborg Kommune, der havde 18 ture arrangeret af forskellige foreninger og
organisationer.
Der blev d. 6. oktober 2010 holdt evalueringsmøde i Styregruppen til Vandrefestival 2010.
Her var alle involverede kommuner og flere foreninger inviteret til at deltage, så der kunne
foretages en evaluering af, hvordan arrangørerne havde oplevet dette års Vandrefestival.
Mødet skulle bruges til bl.a. bruges til at komme med konstruktive forslag til, at forbedre
indhold, tilbud og organisering ved en eventuel Vandrefestival 2011.
De fremmødte kommuner fortalte kort om, hvem og hvordan de havde håndteret
organisering af årets vandrefestival. Flere kommuner havde inddraget lokale foreninger og
organisationer til at stå for turene, med positivt resultat. Der er rigtig mange af de lokale
foreninger der er interesseret i at deltage i arrangementer som dette. Det skaber
opmærksomhed om deres forening, og flere foreninger melder om medlemsopgang efter
arrangementet.
DGI Storstrømmen gjorde opmærksom på, at de ligger inde med oplysninger om
kontaktpersoner og postmodtagere på langt størstedelen af alle foreninger under DGI
Roskilde, Vestsjælland og Storstrømmen. De ville gerne yde support med disse oplysninger
til kommuner der er interesseret i det. Kommunerne ville derigennem nemmere kunne fat
på lokale foreninger og organisationer der kunne være interesseret i at arrangere
vandreture.
Kalundborg Kommune, havde allerede i foråret inviteret de kommende turledere til et
formøde på kommunen, hvor de kunne diskutere hvad, hvordan og hvem der gjorde hvad.
De afholdt endvidere et kort evalueringsmøde med turlederne efter endt Vandrefestival.
Disse møder krævede lidt af kommunen, men virkede motiverende på turarrangørerne og
turlederne. Kalundborg Kommune kunne kun anbefale, at man gjorde brug af kommunens
foreninger og organisationer samt, at man gjorde lidt for at motivere dem ved f.eks. at
invitere dem til møder o. lign.
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Evaluering

Der var liv
på bunden
af Præstø
Fjord!

I Stevns Kommune var det oplagt, at der i forbindelse med Vandrefestivalen skulle vandres
på Trampestien langs Stevns Klint. Da Trampestien er ”enstrenget”, havde kommunen
organiseret bustransport fra slut stedet og tilbage til start. Der var mange af deltagerne på
turene i Stevns Kommune, der havde angivet, at det var meget afgørende for deres
deltagelse, at der var retur transport på turene. Deltagerantallet ville derfor muligvis have
været lavere uden den arrangerede returtransport.
Der var bred enighed blandt de fremmødte til evalueringsmødet om, at diverse aktiviteter
og happenings undervejs eller efter turen tiltrak flere deltagere. Dette kunne være
rundvisning på godser, at fange krabber og andre smådyr i vandkanten, at besøge kirker og
lokale museer eller besøge Meyers frugtplantage, som var nogle af dette års særlige
aktiviteter.

”Det er meget
koncentreret med
så mange tilbud på
så kort tid, så gerne
over en længere
periode.”

Der var en generel tilbagemelding fra kommunerne, at det var for mange ture på for få
dage. Det blev foreslået, at man breder festivalen ud over flere uger og giver kommunerne
frihed til at bestemme, om de ønsker at afholde deres arrangementer over hele perioden
eller blot i én af ugerne. Dermed ville der være flere weekender og aftener til rådighed,
som er de tidspunkter, der er bedst besøgt.
Der blev på mødet foreslået at Vandrefestival 2011 skulle ligge i ugerne 34-35 og 36 inkl.
weekenden i uge 33. Dette tidspunkt gør det muligt, at Odsherred Kommunes ellers
selvstændige Vandrefestival kan integreres i den samlede Vandrefestival Sjælland.
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6. Konklusion
Deltagerne i Vandrefestival 2010 har generelt været meget tilfredse med turene og har fået
nogle gode oplevelse i og med natur, kultur og motion. De fleste deltagere har dog været
motionsvante i forvejen, og det virker umiddelbart ikke til, at man har fået de ikkemotionsvante med, i det omfang man havde håbet.
Succeskriterierne har umiddelbart været realistiske, da størstedelen af dem er blevet
imødekommet.
Det er uvist om det ønskede deltagerantal på minimum 3000, er blevet nået, da der ikke var
blevet indberettet deltagerantal for alle de afholdte ture. Ud fra det gennemsnitlige antal
deltagere pr tur (udregnet på baggrund af de 90 turindberetninger) ligger det samlede antal
deltagere på ca. 2500.
Antallet af ikke-motionsvante er tilsyneladende ikke blevet nået. Kun ca. 10% angav, at de
ikke dyrkede regelmæssig motion i form af vandring eller anden motionsform.
Der var derimod ingen tvivl om, at succeskriteriet om, deltagelse i festivalen skulle være en
god oplevelse, er nået. Hele 99% angav at den eller de ture de deltog i, havde været en
positiv oplevelse.
Succeskriteriet om, at deltagerne skulle have haft en god naturoplevelse er umiddelbart og
blevet nået. Her havde 84% svaret, at de personligt havde fået mest ud af naturoplevelsen.
Gode kulturoplevelser var der tilsyneladende ikke så mange der haft, som man havde
håbet. Kun 35% havde svaret, at de personligt fik mest ud af kulturoplevelserne. Dette kan
muligvis skyldes, at der ikke er blevet fokuseret så meget på kulturelle indslag på turene
som der blev gjort på, at give deltagerne en god naturoplevelse.
Langt flere deltagerne end forventet, hele 88%, angav at de gerne vil vandre igen. Det
samme gør sig gældende for antallet af deltagere der vil opfordre andre til at vandre (97%).
Der var dog i spørgeskemaet blevet skrevet opfordre i stedet for anbefale. Der er af den
grund færre der har været positive overfor dette end hvis, der var blevet skrevet anbefale.
Distributionen af Festivalavisen har i år været meget god. Hele 39% af de deltagere, der har
besvaret et spørgeskema har set Festivalavisen. Det må betyde at den er kommet rigtig
godt rundt til de steder regionens borgere færdes i hverdagen. Den er bl.a. blevet fundet på
biblioteker, apoteker og borgerservicecentre.
Der har generelt fra deltagere som turledere været positiv tilbagemelding om, at det
fungerer bedre med rundture fremfor etapevandringer. Rundturene løser stort set
problemer med transport tilbage til startstedet, som der var blevet påpeget af flere under
og efter Vandrefestival 2009.
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7. Anbefalinger
Nedenfor følger, fordelt efter emne, forslag til ændringer og forbedringer til en eventuel
Vandrefestival 2011. Flere af forslagene blev fremlagt af kommunerne d. 6. oktober 2010 til
evalueringsmødet på Slagelse Vandrehjem, de vil være markeret med (K). Forslag
indkommet med spørgeskemaerne er markeret med (S). Forslag der er opstået i processen
til udarbejdelse af denne rapport er markeret med (E), egne vurderinger.

Presse
Information om ture
 (E). Ud fra besvarelserne af spørgeskemaerne, har man ikke nået sit mål mht. at
tiltrække ikke-motionsvante borgere. Grunden kendes ikke, men man kan overveje,
om valget af informationskanaler kan have betydning. En decideret vandrefestival-avis
kan risikere mest at ramme dem, der allerede er interesserede i at vandre. Det har dog
ikke været muligt at konkludere noget mht. informationskanalernes betydning, da det
er meget få ikke-motionsvante, der har besvaret spørgeskemaerne, og de har i lige så
høj grad deres information fra Vandrefestivalens avis som den samlede
deltagergruppe. Dette kan dog nemt afspejle, at avisen i nogle kommuner har været
den eneste informationskilde.


”Der var ikke
megen tid til
naturoplevelser og
frokost.”

(E). Flere tilbagemeldinger tyder på, at der ikke har været overensstemmelse mellem
deltagernes forventning til, hvor meget eller lidt der blev talt på turen, og hvor
mange/få/lange pauser i vandringen, der af den grund kom. Dette blev også påpeget af
nogle af sidste års deltagere. Nogle deltagere har ment, at der var for få pauser, og at
der ikke var tid til, at de bagerste i gruppen fik alle historierne med, andre har syntes,
at der var for mange eller lange pauser, da de var kommet for at vandre. Dette kan
eventuelt løses ved, at man supplerer turinformationerne med, om turen lægger vægt
på natur-/kulturfortællinger eller om turen lægger vægt på vandring og mindre snak.
Man kan evt. angive dette med et ikon ud for den enkelte tur, f.eks. 1, 2 eller 3
mikrofoner, der angiver hvor meget der tales på turen. Dermed kan der komme bedre
overensstemmelse mellem forventningerne og den reelle oplevelse af turene.
1. del af
Trampestien
langs Stevns
Klint, med
start i Rødvig.
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Broen over
møllebækken i
Solrød.

Vandrefestivalens avis
 (E). Et mindre forslag til ændring er, at datoerne for festivalen kommer øverst på
forsiden af avisen, da den ved præsentation er foldet på midten. På den måde kan
borgerne allerede ved første blik se, hvornår festivalen afholdes, også hvis de evt.
tager avisen med hjem og lægger den på et bord.
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(K). Der er flere deltagere der kigger i avisen og på forhånd ved hvilke(n) dato(er) de
har tid til at tage med på tur på. Det har i år været meget besværligt at se, hvilke
muligheder man havde for at vandre på bestemte datoer. Man kunne med fordel
arrangere turene under den enkelte kommune efter dato for afholdelse.
.
(K). Flere deltagere har tilsyneladende misforstået det mødetidspunkt der var angivet i
avisen. I år stod der eksempelvis ”Mødetid: 6. september kl. 13.00 til 16.00”, det blev
tolket til, at der løbende var mødetid, eller at der foregik flere ture fra samme
startsted. Dette kan man komme uden om ved f.eks. kun at skrive dato og
starttidspunkt under ”Mødetid” og skrive turens varighed i turbeskrivelsen. Have to
separate rubrikker, en ”starttid” og ”sluttid”. Man kunne evt. ændre overskriften til
noget andet der ikke kunne misforstås.

”Turlederen var
godt forberedt og
interessant at lytte
til. Havde slet ikke
forventet disse
kulturelle indslag.”

Anbefalinger
Hjemmeside
 (K). Inden frigivelse af hjemmesiden anbefales det at foretage en brugertest for at
undgå problemer som i år, hvor deltagere f.eks. ikke kunne finde spørgeskemaet,
havde problemer med at uploade billeder eller havde svært ved at finde turene på
kortet. Flere troede, at tre støvler betød tre ture med samme startpunkt, og ikke, som
det var meningen, at det angav sværhedsgraden af turen.


(E). Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fremsøge alle ture, der afholdes i en
bestemt kommune. Det er muligt, at flere ønsker, at se en liste over alle ture afholdt i
en bestemt kommune.

Postkort
 (K). Der er ikke overblik over, hvor mange der har set festivalens postkort. Det kunne
overvejes om postkortet skulle omdeles andre steder end festival-avisen, så der samlet
kommer en større eksponering. I den forbindelse blev det foreslået, at man kunne
undersøge mulighederne for at lave postkortet om til et Go-card, så det automatisk
kommer ud til f.eks. caféer.


(K). Med det udseende postkortene havde i år, skal der trykkes nye hvert år. Ved at
slette årstal og datoer kunne postkortet få længere levetid, så det mere kommer til at
give opmærksomhed til hjemmesiden, end til en specifik Vandrefestival.

På turene


(E). Ønsker man at tiltrække flere yngre mennesker i den erhvervsaktive alder, kan det
overvejes at lave flere ture med børnevenligt indhold, eller ture, hvor der er aktiviteter
for børn, mens forældrene vandrer. Aktiviteterne kan f.eks. være, at afslutte turen
med bål og bage snobrød eller lave popcorn. Se på dyr i vandkanten med net, spand og
undervandskikkert. Skattejagt. Mini orienteringsløb/stjerneløb med aktivitetsposter.



(K). Tilbagemeldingerne har generelt været, at det er en god ide, at der sker noget
”ekstra” på turene, så folk får andet ud af at deltage end blot vandringen. Det har
været de ture, der bød på ekstra oplevelser eller aktiviteter, der tiltrak flest deltagere.



(E). Ønskes et større antal ikke-motionsvante til at deltage, er det naturligvis deres
motivation, man skal se på. Hvordan tilrettelægges en tur, så denne gruppe bliver
motiveret til at tage med, og hvordan annonceres turene? Der har ikke været mange
besvarelser fra de ikke-motionsvante, men det ser ud til, at deres motivation for at
tage med har været motion/fysisk velbefindende, mens det de har fået mest ud af på
turen har været naturoplevelsen. Dette kan betyde at de er blevet positivt overraskede
over indholdet i at vandre, men det kan også afspejle fokus på de ture, de har deltaget
i. For at kunne tilrettelægge ture og kunne målrette informationen om tilbuddet mere
specifikt for at nå denne gruppe, er det nødvendigt at vide mere om deres motivation
for at deltage samt de oplevelser de har fået af turene.
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Stemningsbillede
fra Reersø, med
Storebæltsbroen
og nogle af radiomasterne i baggrunden.
Radio-masterne
som skulle
fungere som
modtagere for
Lyngby Radio, da
der var for mange
forstyrrelser inde
ved København,
blev efter
vanskelige
forhandlinger
mellem politikere,
lodsejere og P&Ts
ingeniører
placeret på Reersø

Spørgeskemaer
Udfyldelse af spørgeskema
Der er flere ting, man kan gøre for at få flere til at udfylde spørgeskemaerne og dermed få
et mere repræsentativt billede af deltagerne:


(E). Det kunne overvejes at udlevere papirspørgeskemaer før turen til de af deltagerne,
der ikke kan eller vil udfylde den elektroniske version. Dermed kan de nå at tænke over
og muligvis svare på alle spørgsmålene under turens pauser, og turlederen vil
sandsynligvis kunne tage nogle spørgeskemaer med sig hjem allerede efter endt
vandretur.



(K). Der var flere der gjorde opmærksom på, at deltagerne ikke vidste hvem de skulle
give spørgeskemaet til, hvis de udfyldte papirversionen. Det kunne evt. Være en
mulighed at udlevere en frankeret svarkuvert sammen med skemaet.



(K). Spørgeskemaerne var endnu ikke helt klar til besvarelse tirsdag d. 7. september.
Det var ikke muligt at udfylde første spørgsmål: Hvilken tur deltog du i?
Spørgeskemaerne skal være klar på hjemmesiden den dag første tur afholdes (Jf.
brugertesten nævnt under ”Hjemmeside”).
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Indhold i spørgeskemaer
Der er flere af spørgsmålene i spørgeskemaet, hvor der med fordel kunne være flere
valgmuligheder end ja/nej. Der er flere af deltagerne der har savnet muligheden for at
kunne afkrydse et spørgsmål som værende ”ikke relevant” eller ”ved ikke”.
I forlængelse af spørgeskemaets spørgsmål 26, ”Var du på tur sammen med andre?” kunne
det være interessant at vide, hvor mange der er alene af sted. Det kunne nemt gøres ved at
udvide mulighederne med ”Alene”.


(S). I spørgsmålet om transportmuligheder, (spørgsmål 13), er muligheden for at
afkrydse i ”ikke relevant” eller ”Ved ikke” blevet efterspurgt.



(E). For at få mest ud af de udfyldte spørgeskemaer er det essentielt at de er udfyldt
korrekt og tilstrækkeligt. Det har i år været muligt, at sætte flere krydser ved
spørgsmål, hvor det giver mest mening der kun sættes ét. F.eks. for at få et overblik
over deltagernes overnatningsform, i forbindelse med ferie under Vandrefestivalen;
her skal deltagerne kun have mulighed for at afgive ét svar.

… og så ud af
røret og ind i
Karlstrup
Kalkgrav

”Vi mangler
boksen ”ved ikke”.
Vi kørte i privat
bil.”

”Savner en ”ikke
relevant”-knap ud
for spørgsmålet.”
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Der blev holdt
et velfortjent
hvil under de
forblæste fyr på
Nekselø, med
udsigt over
vandet



(E). Er der i forbindelse med et spørgsmål et underspørgsmål, som kun skal besvares,
hvis man har svaret enten ”ja” eller ”nej” til hovedspørgsmålet, skal det kun være
muligt at svare på underspørgsmålet, såfremt man har svaret det ”rigtige”.



(E). Det er ikke entydige svar, der er afgivet på flere af spørgsmålene. Spørgsmålene
kunne med fordel stilles så der var flere valgmuligheder. Dette gælder bl.a.
spørgsmålet ”har vandrefestivalen givet dig lyst til at vandre mere?”. Her kan der være
flere årsager til at folk har svaret ”Nej”, f.eks. at de allerede har masser af lyst til at
vandre i forvejen, eller den mere triste mulighed, at turen ikke har formået at give dem
mere lyst til at vandre. Valgmulighederne kunne med fordel nuanceres, så svaret
kunne give en bedre idé om, hvorfor de ikke har lyst til at vandre mere.



(E). Spørgsmålene bør formuleres så der er en bedre sammenhæng mellem festivalens
succeskriterier og det der spørges om i spørgeskemaerne. Her tænkes især på
kriterierne om folk har haft en god kultur- og naturoplevelse (der spørges ikke direkte
om dette) samt på kriteriet om, hvorvidt folk vil anbefale andre at gå med på tur
(”anbefale” er blevet til ”opfordre” i spørgeskemaet, hvilket nogle deltagere har
opfattet som meget bastant).
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8. Appendiks
Oversigt over bilag
Vedlagt i rapporten
1.
2.
3.
4.
5.

Udvalgte citater fra de besvarede spørgeskemaer
Skabelon til deltagerspørgeskema
Oversigt over indkomne besvarelser i tal og grafer
Oversigt over deltagerantal pr. tur
Coast Alive

Vedlagt på hjemmesiden
1. Festivalavis
2. Artikel fra Politiken
3. Evaluering af Vandrefestival 2010 for Stevns Kommune

Der blev studeret
rejer og tanglopper
ved Præstø Havn

39

Bilag 1

Bilag 1: Udvalgte citater fra spørgeskemaerne
5. Hvordan fik du kendskab til denne tur?
 Fandt en kopi af avisen ved
Flagbanken (Stevns).
 Vi havde en stak liggende på mit
arbejde (apotek). Tilfældigt opdagede
jeg at det var denne uge (jeg ville vise
det gode initiativ til en veninde).
Benyttede derfor muligheden for at
vandre, hvilket jeg længe har haft lyst
til. (Min mand har ikke lyst til/fysik til
at vandre).
 Fik fat i avisen ved et besøg på
Borgerservice.
 Internettet
 Omtale på intranet i Region Sjælland
 Annonce i en lokalavis over ugens
aktiviteter.
 Så avisen hos en klinik i Kalundborg.
God og informativ, men jeg mener af
hele arrangementet har været alt for
dårligt markedsført (i Slagelse
Kommune) der var kun 3 deltagere, og
de 2 ydermere fra Sorø kommune.
 Under søgning om oplysninger om
museet på Stevns Klint, stødte jeg ind i
Vandrefestivalen. Som københavner
havde jeg ikke stødt på festivalen i
lokalpressen - eller i landspressen.
 Fik vandrefestival-avisen på
biblioteket
 En reklame på Dansk Vandrelaug fik
mig til at søge efter vandrefestival på
Vordingborg Kommune.
 Måske er det min fejl, men jeg
opdagede først Vandrefestivalen, da
der var 2 dage tilbage af den. Jeg
synes ellers, at jeg kigger mig jævnt
omkring for at finde interessante
arrangementer, - dette var ikke lige
for. Prøv f. eks. at bruge
www.kultunaut.dk
 Via Gå I gang Bjæverskov
 Jeg læste annoncen i Holbæk Amts
Venstreblad
 Gennem Rørby/Værslev idrætsfor.
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6. Hvad var din motivation for at deltage i
turen?
 At komme ud i naturen og nyde denne
sammen med andre
 Synes det er en god måde at opleve
den egn, man har lige uden for døren,
og komme steder, hvor man ikke ellers
kommer. (Bruger f.eks. også åbne
galleridage til også at komme rundt
andre steder end man plejer).
 Det er skønt at komme ud i naturen,
godt for helbredet, og så er det dejligt
at få en snak med andre.
 at få mere at vide om miljø og
rensning af spildevand - kender godt
området omkring Lagunen
 at få set nogle af de steder, man ikke
kender, men dog bor så tæt på +
motion
 Jeg syntes, det kunne være
spændende at gå en tur i min egen by
med en naturvejleder som guide.
 Det er mange år siden, jeg har været
ved Maglesø og Brorfelde
 Udbrede sundhed til lokalsamfundet
9. Hvad vil du fremhæve som godt ved
turen?
 Godt tilrettelagt, og en god
modtagelse ved turstart
 Turlederen var godt forberedt og
interessant at lytte til. Havde slet ikke
forventet disse kulturelle indslag.
 Vi var på besøg hos en lokal borger på
øen der fortalte om sine oplevelser
om at være barnefødt der han er 84 år
 At vi var flere der deltog sammen, og
som arrangerede fællesspisning. Det
var godt at opleve hvordan det er at
vandre for vandringens skyld. De 5
marsvin der var så venlige at boltre sig
i vandet langs kysten hvor vi gik.
 At turen blev gået i et vidst tempo,
men hvor der også var tid til lidt
fortællinger og botanisering.
 Det var en god naturvejleder som
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fortalte mange spændende ting, og
han havde grundigt kendskab til
området.
mulighed for at komme op i
sjølundstårnet
At være sammen med andre om fælles
motion
At blive budt velkommen med et
håndtryk af turlederen kom bag på
mig, men det var særligt positiv, da jeg
kom alene. Fik desuden talt lidt med
forskellige mennesker undervejs og
derved afsløret fælles interesser om
helt andre ting (kunst). Uventet og
spændende. En deltager med botanisk
interesse fortalte lidt om sjældne
planter, hvilket var et ekstra input.
Den var passende i længde og så var
det en dejlig natur med sø og skov
Kombinationen af at vandre og
samtidig få information om, hvad du
ser undervejs + at det foregik i et
tempo, hvor alle kunne være med.
Rutens længde var god, der var plads
til at trave "igennem" og tid at vente
på hinanden, en god natur og en
veloplagt turleder
Det er hyggeligt at møde andre
mennesker end dem man lige ser til
daglig
Det var en sjov oplevelse at se,
hvordan et par små drenge kunne
blive vildt optaget af det, som guiden
kunne pege ud for os.

10. Hvad vil du fremhæve som mindre
godt ved turen?
 De smalle stier, hvor man ikke rigtigt
kunne skridte ud. Som motionstur var
det måske ikke det mest optimale
terræn.
 At pausen der skulle bruges på den
medbragte mad var lidt for kort. Dette
var specielt ærgerligt når der nu var
afsat 3 timer til turen og den så ikke
engang tog 2½ timer, inkl. pausen.
 Dem der kendte ruten bedst gik for
hurtigt.
 Et par gange nåede de bagerste ikke












op til de første før der blev fortalt om
området.
Måske lidt mere tale om naturen!!
Ikke megen tid til naturoplevelser og
frokost
Turlederen var sød og
imødekommende, og det var flot hun
lavede turen, men hun vidste ikke
meget om området eller ruten, som vi
gik lidt på lykke og fromme.
Det starter for sent på dagen
Tempoet var lidt højt - for en ikke
trænet vandringskvinde.
Turlederen gav kun lidt information
Den øvrige information var for
ustruktureret, men vandreturen var
god.
Jeg havde svært ved at stå stille så
længe ad gangen, når guiden skulle
fortælle os noget.
Vi gik kun ca. 20 min på Fjordstien,
synd i det fine vejr, dumt at gå en time
oppe i byen. Husk, det hed tur på
Fjordstien.

13. Var transportmulighederne til og fra
ruten tilfredsstillende?
 Jeg synes ikke, spørgsmålet er relevant
for mig på lige netop denne rute.
 Vi mangler boksen "ved ikke". Vi kørte
i privatbil.
 Savner en "ikke relevant"-knap ud for
spørgsmålet
 Deltagere skulle tranportere sig selv i
bil, cykel ell.a., ingen offentlig
transportmiddel
16. Var du tilfreds med faciliteterne på
ruten?
 der var ikke rigtig nogle- men et træ
kan også være udmærket at gemme
sig bag
 Rundt i terrænet ved Kongskilde
Friluftsgård var der shelters, borde og
bænke til fri afbenyttelse.
 Turen var annonceret til 3 timer - den
varede 2½ time. Varigheden er en god
oplysning, så man kan kalkulere med
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hvilke behov, der måtte opstå
undervejs som f.eks. i det aktuelle
tilfælde at moderere sit væskeindtag,
så der ikke opstår behov for
toiletbesøg undervejs.
Der blev gjort opmærksom på fra
start, at der ikke var toiletmuligheder så havde man mulighed for at stå af
hvis det var en betingelse - og ellers
var der masser af muligheder for at
træde til side for sig selv
Kunne godt være noget drikkelse/frugt
undervejs
Dejligt at se en af de nye bålpladser og
dens faciliteter

19. Er der noget der holder dig tilbage fra
at gå mere, end du allerede gør?
 Mine fødders beskaffenhed. Ved
længere ture har jeg behov for at
kunne benytte et toilet.
 Tiden til vandring går fra andre
aktiviteter
 Den travle hverdag, og så er jeg nok
mere cyklist end vandrer, men en tur i
ny og næ vil det nok blive til.
 Hvis ikke turen slutter, hvor den
begyndte
 Enkelte af kommunens stier gror til i
ukrudt. Der kan brændenælder og
tidsler være en for dårlig kombination
med shorts og sandaler.
22. Vil du opfordre andre, fx familie eller
bekendte, til at gå med på tur?
 Jeg vil ikke opfordre nogen til at gå
med mig på tur, men jeg vil fortælle
andre, om den gode oplevelse, som
jeg har haft, og som de måske kan få i
det område, hvor de bor.
24. Hvad tror du, der skal til for at få flere
til at benytte vandreruterne?
 Det er kun mund til mund metoden og
ellers er det kun natur og
vandreinteresserede der går på eks.
hjemmesiderne

42




















Bedre kommunikation om tilbuddene
og også gerne ture med fokus på det
yngre publikum.
At os der går meget skal prøve at få
dem med
Bevidstgørelse om at ruterne findes.
God skiltning. Gode kort.
Synlighed for både lokale og ikke lokal
kendte. Muligvis afmærkning og
opmåling af ruterne så man ved hvor
lang turen er, og at man ikke farer vild.
Et godt initiativ som vandrefestivalen.
Som jeg har beskrevet, er det en
tilfældighed, at jeg har været med. Så
festivalen er en god idé, for den har jo
"fanget mig". Jeg tror det er vigtigt at
signalere, at man ikke behøver at
være "udlært" og meget erfaren
vandrer for at deltage. Jeg har hidtil
holdt mig tilbage fordi jeg troede det
krævede stor fysisk styrke at deltage og vel også fordi jeg er alene om
interessen i den nære familie.
At der er mulighed for at kunne
komme til og fra startstedet, når man
kun har en cykel. Mulighed for
toiletbesøg undervejs tror jeg også
betyder noget for mange.
Oplysning om turene, måske tid, da
nogle turer ligger i dagstimerne, og
der er mange der er på arbejde.
Oplysning om turene lokalt - f.eks. har
TVØST åbnet manges øjne for
Sjællandsleden
Bedre markedsføring. Bedre guider.
Det rygtes lynhurtigt om en guide er
god- om han/hun kan stoffet og
fortælle historier.
I AOF bladene. I Tidsskrifter som
henvender sig til +50. I sidste uge var
vi på byvandring i Kbh. for 300 kr. flere
var overtegnet inden vi fik tilmeldt os.
Der er mange mennesker som vil
sådan turer.
Det er meget koncentreret med så
mange tilbud på så kort tid, så gerne
over en længere periode
Opmærksomhed - som f.eks. sådan en
festival giver. Rigtig mange har kigget i
festivalavisen og har været tæt på at

Appendix





deltage.
Festivalen er i alt fald et godt initiativ.
Jo oftere den finder sted, desto større
bliver deltagerantallet, tror jeg.
Det er et fint initiativ med
vandreavisen. Ellers er det hvis folk
kan hive hinanden ud i naturen.
Mere oplysning om, hvor
vandreruterne er, samt
vedligeholdelse af de trampestier, der
er, så man ikke bliver "angrebet" af
kæmpe-tidsler eller brændenælder.






God lokal avis omtale, af flere
omgange, inden vandreugen begynder
F.eks. synes jeg, at den tur, som jeg
deltog i, kunne have været nævnt i
den avisens oversigt over
arrangementer den pågældende dato.
Initiativer som Vandrefestivalen og
lignende. Vi kan egentlig sagtens selv
finde ud af at gå en god tur, men ture
med en god guide, som kan fortælle
om natur og kultur er et ekstra plus.
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Bilag 2: Spørgeskema - skabelon
Hvilken tur deltog du i?
Køn
Mand
Kvinde
1. Din alder
2. Hvor Bor du
I den kommune, ruten ligger i
I en nabokommune til ruten
Andet sted i Danmark
3. Din vandrer-profil
Jeg er meget vant til at vandre og motionerer mindst 30 min. om dagen
Jeg er vant til at vandre og motionerer få gange om ugen
Jeg er ikke vant til at vandre, men dyrker anden form for motion
Jeg er ikke vant til at vandre og dyrker ingen anden form for motion
4. Har du fået lyst til at vandre mere på grund af Vandrefestivalen
Ja
Nej
5. Hvordan fik du kendskab til denne tur? (sæt gerne flere krydser)
Vandrefestival-avisen
Anden avis
Personlig kontakt
Hjemmesiden
Kommunen
Andet
5.1
Uddyb:
6. Hvad var din motivation for at deltage i turen? (sæt gerne flere
krydser)
Naturoplevelse
Kulturoplevelse
Socialt samvær
Motion, fysisk velvære
Helbredet
Andet
6.1
Uddyb:
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7. Var turen en positiv oplevelse for dig?
Ja
Nej
8. Hvad fik du personligt mest ud af ved vandreturen (sæt gerne flere
krydser)
Naturoplevelsen
Kulturoplevelse
Socialt samvær
Motion, fysisk velvære
Helbredet
Andet
9. Hvad vil du fremhæve som godt ved turen?
(skriv med egne ord)
10. Hvad vil du fremhæve som mindre godt ved turen?
skriv
11. Vurderer du gruppens størrelse passende i forhold til turlederens
funktion (kan alle se, høre, følge med, er der mulighed for at stille
spørgsmål osv)
Ja
Nej
11.2
Hvis nej uddyb:
12. Svarede turens forløb til det annoncerede (i festivalavisen) ?
Ja
Nej
12.2
Hvis nej uddyb:
13. Var transportmulighederne til og fra ruten tilfredsstillende?
Ja
Nej
13.2
Hvis nej uddyb:
14. Var vandrerutens beskaffenhed tilfredsstillende?
Ja
Nej
14.2
Hvis nej uddyb:
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15 Hvordan oplevede du den stemningen blandt deltagerne på turen?
God
Neutral
Dårlig
15.1
Uddyb evt.
16. Var du tilfreds med faciliteterne på ruten?
Gode
Dårlige
Ikke relevant
16.1
Uddyb:
17. Skal du vandre flere gange i løbet af vandrefestivalen?
Ja, flere ture
Nej, kun denne ene tur
18. Har du fået mere lyst til at vandre?
Ja
Nej
19. Er der noget der holder dig tilbage fra at gå mere, end du allerede
gør?
Nej
Ja
19.1
Hvis ja: Beskriv hvad?
20. Hvad har det betydet for dig, at denne tur var arrangeret og havde
en turleder?
Jeg ville være gået turen alligevel
Jeg ville måske ikke have gået turen
Jeg ville helt sikkert ikke have gået turen
21. Kender du andre, som måske kunne have lyst til at gå med på tur?
Ja
Nej
22. Vil du opfordre andre, fx familie eller bekendte, til at gå med på tur?
Ja
Nej
22.1
Hvis nej, uddyb
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23. Er du aktiv i vandreforening, e. lign.?
Ja, jeg deltager i vandreture
Nej, jeg går ikke med på ture
24. Hvad tror du, der skal til for at få flere til at benytte vandreruterne?
(beskriv)
25. Er du ude og vandre som en del af din ferie?
Nej
Ja
25.2 Hvis ja, hvilken overnatningsform benytter du?
Sommerhus
B&B
Hotel
Vandrerhjem
Feriecenter
Andet
26. Var du på tur sammen med andre?
Familie
Venner
Børn 0-6 år
Børn 7-17 år
27. Var du med på vandretur under Vandrefestival Sjælland 2009
Ja
Nej
Som tak for din ulejlighed med at besvare skemaet kan du modtage en
gave (sæt kryds):
et halsrør (halsmutte)
et vandrekort Sjællands Odde - Reersø
et vandrekort Reersø - Næstved
et vandrekort Næstved - Stevns
et vandrekort Vordingborg - Møn
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Oversigt over indkomne besvarelser i tal og grafer
0-15 16-30
1%
0%

Din alder (i år)
0-15
16-30
31-40
41-50
51-60
61 -

0
1
9
11
22
75

31-40
8%
41-50
9%

51-60
19%

61 63%

118
64
62
60
58
56
54
52
50

62,75
59,6554
6218
55,5813
9535
Generelt

Bopæl
I den kommune, ruten ligger i
I en nabokommune til ruten
Andet sted i Danmark

81
25
14
120

Mænd

Kvinder

Andet
sted i
Danmark
12%

I en nabokommune
til ruten
21%

I den
kommune
, ruten
ligger i
67%

Turdeltagelse
Ja, flere ture
Nej, kun denne ene tur

69
48
117

Nej, kun
denne
ene tur
41%

Vandrer-profil
Er meget vant til at vandre
(min. 30 min./dag)
Er vant til at vandre
(motionerer få gange om
ugen)
Er ikke vant til at vandre,
men dyrker anden motion
Er ikke vant til at vandre og
dyrker ingen anden motion

44
48
21
10
123

Er ikke vant
til at
vandre,
men dyrker
anden
motion
17%

Er ikke vant
til at vandre
og dyrker
ingen anden
motion
8%

Ja, flere
ture
59%

Er meget
vant til at
vandre
(min. 30
min./dag)
36%

Er vant til at
vandre
(motionerer
få gange om
ugen)
39%
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Mand
30%

Køn

Mand
Kvinde

36
86
122

Kvinde
70%

Har du fået lyst til at vandre mere på grund af Vandrefestivalen?

Ja
Nej

95
26

Nej
21%

121

Ja
79%

70

Hvordan fik du kendskab til denne tur?

60

Festival-avisen
Anden avis
Personlig kontakt
Hjemmesiden
Kommunen
Andet

61
29
38
8
7
15

49,6
23,6
30,9
6,5
5,7
12,2

158

50

61

40
38

30
29

20
10

8

7

15

0

Hvad var din motivation for at deltage i turen?

%
Naturoplevelse
Kulturoplevelse
Socialt samvær
Motion, fysisk velvære
Helbredet
Andet

99
43
59
86
26
4
317

84
36
50
73
22
3

120
100
80

99
=84%

86
=73%

60
40
20

43
=36%

59
=50%

26
=22%

4

0
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Var turen en positiv oplevelse for dig?
Ja
Nej

Nej
1%

121
1

Ja
99%

Vurderer du gruppens størrelse passende i forhold til turlederens funktion
Ja
Nej

117
3

Nej
3%

120

Ja
97%

Svarede turens forløb til det annoncerede (i festivalavisen) ?
Ja
Nej

114
4

Nej
3%

118

Ja
97%

Var transportmulighederne til og fra ruten tilfredsstillende?
Ja
Nej

113
3

Nej
3%

116

Ja
97%

50

Nej
2%

Var vandrerutens beskaffenhed tilfredsstillende?
Ja
Nej

117
2
119

Ja
98%

Hvordan oplevede du den stemningen blandt deltagerne på turen?
God
Neutral
Dårlig

Neutral Dårlig
0%
2%

118
3
0
121

God
98%

Var du tilfreds med faciliteterne på ruten?
Gode
Dårlige
Ikke relevant

69
1
51
121

Ikke
relevant
42%

Gode
57%

Dårlige
1%

Skal du vandre flere gange i løbet af vandrefestivalen?
Ja, flere ture
Nej, kun denne ene tur

71
51
122

Nej, kun
denne ene
tur
42%

Ja, flere
ture
58%
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Har du fået mere lyst til at vandre?
Ja
Nej

Nej
12%

105
14
119

Ja
88%

Er der noget der holder dig tilbage fra at gå mere, end du allerede gør?
Nej
Ja

101
19

Ja
16%

120

Nej
84%

Hvad har det betydet for dig, at denne tur var arrangeret og havde en turleder?

14
Jeg ville være gået turen alligevel
58
Jeg ville måske ikke have gået turen
Jeg ville helt sikkert ikke have gået turen50
122

Jeg ville helt
sikkert ikke
have gået
turen
41%

Jeg ville
være gået
turen
alligevel
11%

Jeg ville
måske ikke
have gået
turen
48%

Kender du andre, som måske kunne have lyst til at gå med på tur?
Ja
Nej

98
17

Nej
15%

115

Ja
85%

52

Nej
3%

Vil du opfordre andre, fx familie eller bekendte, til at gå med på tur?
Ja
Nej

117
4
121

Ja
97%

120
8. Hvad fik du personligt mest ud af ved%vandreturen (sæt gerne flere krydser)
100
99
83,9
Naturoplevelsen
99
80
43
36,4
Kulturoplevelse
=84%
62
52,5
Socialt samvær
60
62
80
67,8
Motion, fysisk velvære
40
=50%
19
16,1
43
Helbredet
20
=35%
1
0,8
Andet
0
304
118

Var du på tur sammen med andre?
Familie
Venner
Børn 0-6 år
Børn 7-17 år

Børn 0-6 år
6%

65
37
7
11
120

19
=15%

1

Børn 7-17
år
9%

Familie
54%

Venner
31%

Ja
16%

Var du med i Vandrefestival Sjælland 2009
Ja
Nej

80
=65%

15
77
92
Nej
84%
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Oversigt over deltagerantal pr. tur
Deltagerantal indberettet af kommunen
Odsherreds kommune
Tur nr. 1
Tur nr. 2
Tur nr. 3
I alt

Deltageran Antal ture

3

0

18

22

35
28
27
28
75
33
226

6

38

Lejre kommune
Tur nr. 28 - Ejby Ådal
Tur nr. 29 - Hvalsø
Tur nr. 30 - Særslev overdrev
I alt

15
45
14
74

3

25

Roskilde Kommune
Tur nr. 31 - Boserup Skov
Tur nr. 32 - Hyrdehøj skov
Tur nr. 33 - Kilderne i Roskilde
Tur nr. 34 - Hejede Overdrev
Tur nr. 103 - Sct Jørgensbjerg
Tur nr. 104 - Hedeland
Tur nr. 105 - Hyrdehøj Skov
Tur nr. 106 - Rundtur i Roskilde
Tur nr. 107 - ?
I alt

70

9

8

Kalundborg Kommune
Tur nr. 4 – Nekselø
Tur nr. 5 – Alleshave
Tur nr. 6
Tur nr. 7
Tur nr. 8 - Snertinge
Tur nr. 9 – Asnæs
Tur nr. 10 – Kalundborg by
Tur nr. 11 - Hjertestien
Tur nr. 12 – Værslevstien
Tur nr. 13 – Røsnæs
Tur nr. 14 - Bjergsted Bakker
Tur nr. 15 - Jyderup - Svebølle
Tur nr. 16 – Skarre sø
Tur nr. 17 – Rørby 1
Tur nr. 18 - Rørby 2
Tur nr. 19
Tur nr. 20 – Fugledegård
Tur nr. 21 – Reersø
I alt

Holbæk Kommune
Tur nr. 22 – Asnæs by
Tur nr. 23 - Svinninge
Tur nr. 24 - Holbæks skov
Tur nr. 25 - Fjordstien
Tur nr. 26 - Svampetur
Tur nr. 27 - Stroppetur
I alt

0

Gennemnitligt

27
17

17
32
26
25
40
22
42
11
15
12
20
30
33
369
401
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Deltagerantal indberettet af kommunen
for alle ture afholdt
Greve kommune
Tur nr. 35 - Hundige rundt
Tur nr. 36 – Hundige Strand
I alt

Deltageran
tal på
turen
Antal ture

Gennemnitligt
deltagerantal pr. tur i
kommunen

6
2
8

2

4

Solrød kommune
Tur nr. 37 - Vandretur i Solrød
Tur nr. 38 - Staunings Ø
I alt

32
40
72

2

36

Slagelse kommune
Tur nr. 39 - Lagunevandring
Tur nr. 40 - Byskovvolden
Tur nr. 41 - Halsskov Rev
Tur nr. 42 – Korsør
Tur nr. 43 - Lodshusstien
Tur nr. 44 – Agersø
I alt

17
0
3
6
2
23
51

6

9

33
32
27
30
143

8

29

Ringsted Kommune
Tur nr. 53, 54 – Naturskattejagt:
I alt

0
0

2

0

Køge kommune
Tur nr. 55 - Ølsemagle Revle
Tur nr. 56 - Tangemoseskov
Tur nr. 110 - Vil du gå på vandet
Tur nr. 111 - International picnic
Tur nr. 112 - Køge nordstrand
I alt

15
20
20
14
3
72

5

14

13

52

Sorø Kommune
Tur nr. 45 - Verup-, Bodal- og kongemosen
Tur nr. 46
Tur nr. 47
Tur nr. 48
Tur nr. 49 – Tuelsø
Tur nr. 50 - Tystrup sø og Suserup Skov
Tur nr. 51 – Susåen –Broby Vesterskov
Tur nr. 52 – Alsted Skov
I alt

Næstved kommune
Tur nr. 57 - kongskilde friluftsgård
Tur nr. 58
Tur nr. 59
Tur nr. 60
Tur nr. 61
Tur nr. 62
Tur nr. 63
Tur nr. 64
Tur nr. 65
Tur nr. 66
Tur nr. 67
Tur nr. 68 - Gavnø - Basnæs
Tur nr. 69
I alt

21

46

6
52

55

Deltagerantal indberettet af kommunen
for alle ture afholdt
Faxe Kommune
Tur nr. 70, 71, 72 - Hesede skov
Tur nr. 73 – Faxe kalkbrud
Tur nr. 74 –
I alt

Deltageran
tal på
turen
Antal ture

Gennemnitligt
deltagerantal pr. tur i
kommunen

70
230
300

5

75

Stevns Kommune
Tur nr. 75 - Strøby Egede
Tur nr. 76 - Tryggevælde Ådal
Tur nr. 77 - Hårlev
Tur nr. 78 - Trampestien del 1
Tur nr. 79 - Trampestien del 2
Tur nr. 80 - Trampestien del 3
Tur nr. 81 - Trampestien del
Tur nr. 82 - Lund
Tur nr. 83 - Rødvig
Tur nr. 84 - Fiskeleret
Tur nr. 85 - St. Heddinge
I alt

0
25
3
20
28
15
26
3
3
5
5
133

11

12

Vordingborg Kommune
Tur nr. 86 – Svinø
Tur nr. 87 – Præstø By
Tur nr. 88 – Langø
Tur nr. 89 – Petersværft
Tur nr. 90 – Stege skov
Tur nr. 108 - Præstø By
Tur nr. 109 - Familietravetur
I alt

14
18
61
19
20
20
20
172

7

25

116
190

10

19

0

2

Lolland Kommune
Tur nr. 91 - Askø
Tur nr. 92 - Halsted kloster
Tur nr. 93 – Hovvejen
Tur nr. 94 – Stokkemark til Hestehave
Tur nr. 95
Tur nr. 96
Tur nr. 97 - Søholt Barokhave
Tur nr. 98 - Vindeholme Strand
Tur nr. 99
Tur nr. 100
I alt

Guldborgsund kommune
Tur nr. 101
Tur nr. 102
I alt

40
10
24
16

7
19

1964

Antal deltagere i alt
Antal ture i alt
Annonceret i avisen
Indberettet
Gennemført

1964

Gennemsnitligt antal
deltagere pr. tur

21

115
102
93
89
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Oversigt over ture hvor deltagerantal kendes
Deltagerinterval
Antal ture

0-5
13

6-15
14

16-25
20

26-35
17

36-45
5

46-55
1

564

25

20

20
17

15
13

14

10

5
5

1

4

46-55

56-

0

0-5

6-15

16-25

26-35

36-45

Serie1
Deltagerinterval
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Bilag 5: Coast Alive projektets aktiviteter i vandrefestivalen
Coast Alive er et EU-projekt under Interreg IVB Nordsø-programmet. Projektet skal
inspirere til og udvikle friluftsaktiviteter rundt om Nordsøen. Særligt fokus er på at få nye
grupper ud at røre sig i naturen, så befolkningens sundhed fremmes. Dette kan bl.a. ske ved
at fremme mulighederne for adgang til kultur- og naturoplevelser.
I Coast Alive-projektet deltager Region Sjælland i en særlig arbejdsgruppe under projektet
kaldet: ”Åben kyst”. Gruppen ser i sær på mulighederne for at overvinde fysiske og psykiske
barrierer for at komme ud at røre sig og dyrke motion i naturen. Arbejdet er knyttet til
regionens samarbejde med kommunerne om sundhedsfremme og rekreative
ruter. Næsten alle kan tage på vandreture, så næsten alle kan komme i gang med en mere
sund livsstil – uden det behøver at koste noget. Sammen med andre bliver det lettere.
Coast Alive projektet indgår som led i Vandrefestivalen på den måde, at projektet har
mulighed for at fremme initiativer, som sætter særligt fokus på at udvikle nye modeller,
som kan motivere nye ikke-motionsvante borgere til at gå ture.
1 2010 indgik Coast Alive partnerskabsaftaler med 3 kommuner i Region Sjælland, som alle
forud for eller i relation til vandrefestivalen gennemførte særlige initiativer for ikke
motionsvante borgere i kommuner. Projektet støttede aktiviteter i kommuner med op til
20.000 kr. i hver kommune.
I Lejre kommune blev der gjort en særlig indsats for at nå mennesker, som normalt ikke har
mulighed for at bruge naturen til motion på grund af en fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse – ”Lejre - Vandrefestival for alle”.
Der blev taget kontakt til 8 institutioner for fysisk og psykisk handicappede. I alt 36
personer deltog på de seks ture, som var arrangeret i Lejre kommune i forbindelse med
Vandrefestivalen. Deltagerne og turlederne gav udtryk for, at de et haft et tilfredsstillende
forløb – man fik god motion og masser af livskvalitet og godt humør. Der er ikke
efterfølgende lykkedes at motivere foreninger eller frivillige til at oprette vandrehold, som
kan videreføre initiativerne med at få ikke motionsvante ud i naturen.
Odsherred kommune tog initiativ til – i samarbejde bl.a. med de lokale patient- og
idrætsforeninger - at arrangere en række korte vandreture af 2 - 3 kilometers længde
målrettet ikke vandrevante personer.
Målet var at motivere borgere, som er uvante med fysisk aktivitet, og som har
vanskeligheder med at komme ud at vandre.
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Kommunens sundhedscenter inviterede alle frivillige sygdoms- og idrætsforeninger til at
deltage i projekt ”Gå foråret i møde”. Heraf gik 7 foreninger aktivt ind i arbejdet med at
motivere deres medlemmer til at gå korte ture. Der blev arrangeret kørsel til og fra turens
start/slut sted af sundhedscenteret.
Der blev gennemført 3 vandringer over 3 uger. I hver vandretur deltog 16 – 20 borgere.
Herudover var der koblet 5 medhjælpere til at gå med. Turene, som blev koblet med
forskellige faglige input om natur, kultur og historie har været en stor succes for deltagerne.
Det væsentligste resultat er, at foreningerne i fællesskab viderefører gå-tur-aktiviteterne.
I Kalundborg kommune blev der etableret et samarbejde mellem kommunens
sundhedsstab og afdelingsbestyrelsen i et almennyttigt boligbyggeri i Kalundborg om
indsatsen ”Gå med!”. Konkret var målet at arrangere træningsture med turledere tre gange
ugentligt i nærområdets natur i perioden juli – august - med efterfølgende deltagelse i
Vandrefestival 2010 (september). Målgruppen var ikke motionsvante beboere i det
almennyttige boligbyggeri i Kalundborg Nord, både børn og voksne, herunder beboere af
ikke-dansk etnisk baggrund.
Det lykkedes kun at få ganske få beboere i området ud at gå - de fleste var ikke uvante med
at gå, og der deltog ingen af anden etnisk baggrund end dansk. Deltagerne var ifølge
turlederne meget tilfredse med turene, både aktiviteten og det at gå sammen med andre.
En turleder og 6 deltagere gik med på Hjertestien under Vandrefestivalen. Aktiviteten har
skabt lyst til blandt arrangørerne at fortsætte med at arbejde for en eller anden form for
gangaktivitet fremadrettet i boligområdet.
Nogle af de forhindringer der viste sig var, at der starten var involveret for få at de lokale
foreninger, afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt beboere. Det er uhensigtsmæssigt at
starte op til en sommerferieperiode. Formiddag og tidlig aften vil være tidspunkter, som
giver beboere med og uden tilknytning til arbejdsmarkedet mulighed for at deltage. Skal
der skabes motivation og forankring hos målgruppen, vil det formentlig være nødvendig
med en professionel indsats over en periode, en indsats som f.eks. omfatter koordinering,
formidling af viden i forhold til formål med målgruppens deltagelse i aktiviteter.
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