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Frisk vind ved Avnø Fjord giver luft til krop og sjæl

Forord
Formålet med afrapportering og evaluering af Vandrefestival Sjælland
2009 er først og fremmest at vurdere, om det overordnede formål og
de opstillede succeskriterier med festivalen er opfyldt. Desuden skal
rapporten indeholde dokumentation og vurdering af Vandrefestivalen,
herunder baggrund, organisering og koordinering, markedsføring, forløb og resultat, og dermed skabe et solidt grundlag for en optimering
af en evt. kommende festival. Endelig skal rapporten fungere som
vidensbank med erfaringsmateriale for arrangører af lignende festivaler.
Der tilstræbes derfor en fremadrettethed i evalueringen, ligesom der –
i videst muligt omfang – søges afdækket evt. barrierer for deltagelse i
Vandrefestivalens aktiviteter med særlig fokus på projektets primære
målgruppe: De ikke-motionsvante borgere.
Evalueringen er udført af konsulentfirmaet Silva Danica med reference til Regional Udvikling og Team Forebyggelse i Region Sjælland.
Evalueringen er blevet gennemført som en del af EU-projekt: Coast
Alive, hvor der i Nordsølandene laves udveksling af erfaringer om motion og aktiviteter i naturen.
Evalueringsrapporten findes også elektronisk på websitet vandrefestival.dk, ligesom de bilag, der refereres i denne rapport, vil kunne
findes der.
For god ordens skyld skal det anføres, at Silva Danica har været involveret i forberedelse og afvikling af vandrefestivalen. Dette betyder på
den ene side, at firmaet har en dyb indsigt i projektet. På den anden
side kan Silva Danica selvsagt være præget heraf i evalueringen af
projekt Vandrefestival 2009.
Byvandring i Køge,
her ved torvet.
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Der var også ture med indlagte
opgaver til børnene. Ofte får de
voksne også noget ud af det, der
formidles til børnene - som her,
hvor der gælder fuglestudier på
nær hold.

Mange motiveres til vandring af
samværet under vandringen.
Den 12. juni på Stevns.
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1. BAGGRUND
Beslutningen om gennemførelse af en vandrefestival i Region Sjælland i 2009 blev taget i efteråret 2008 i det Regionale Netværk af
Rekreative Ruter (RNRR), som består af repræsentanter for de 17
kommuner i regionen, Østdansk Turisme og Region Sjælland. Netværket har valgt en koordinationsgruppe til at forberede og sikre
opfølgning på møder i netværket.
Koordinationsgruppen udarbejdede et oplæg til Vandrefestival 2009
til møde i Regionalt Netværk for Rekreative Ruter den 21. januar
2009. På mødet var der enighed om at arrangere Vandrefestival i
Region Sjælland 2009 efter et to-delt koncept. Første del af festivalen
var en ”aktivitetsuge” fra d. 20. juni til lørdag d. 27. juni, hvor der
blev lagt op til, at der kunne ske vandringer i hele geografien, og at
der så vidt muligt skete noget i alle kommuner i form af lokale rundture. Anden del var en fortløbende etapevandring ad Sjællandsleden
fra den 28. juni til den 8. august 2009. Under etapevandringen kunne
kommunerne gennemføre lokale etapevandringer. Der skulle som
minimum gennemføres etapevandringer ad Sjællandsleden, hvor 6
kommuner er med. Alle kommuner kunne gennemføre fortløbende
etapevandringer ad andre ruter, bestående af mindst tre sammenhængende etaper.
I oplægget til en vandrefestival lå også en intention om at synliggøre
Sjællandsleden og navnlig den eksisterende hjemmeside sjaellandsleden.dk, som et redskab for kommunerne til at inddatere – og dermed synliggøre – deres rekreative ruter i en regional sammenhæng.
Forretningsudvalget i Region Sjælland bevilligede i december 2008 et
beløb på 990.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til den praktiske gennemførelse af Vandrefestivalen.

Odsherred afholdt en særskilt
vandrefestival i aktivitetsugen
med mange forskellige former for
vandring. Fra vandringer i sommernatten, der havde deres udgangspunkt fra fire forskellige Sct.
Hansbål, til Maratonvandring med
60 deltagere, der her er nået til
Ordrup Næs.
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2. FORMÅL OG SUCCESKRITERIER
Ifølge Projektkommissorium af 5. december 2008 var

formålet med festivalen
l

At få flere borgere til at bevæge sig ved gang

l

At koble natur- og kulturoplevelser med vandring

l

At synliggøre regionen som et oplagt vandreområde både
over for regionens borgere og over for ”fritidsborgere”

Målgruppen for Vandrefestival 2009
l

Alle borgere i regionen, især de ikke-motionsvante – samt

l

”Fritidsborgere”, der er brugere af regionens mange
fritidshuse og ferielejligheder

Regionen formulerede inden afviklingen af festivalen følgende

succeskriterier i relation til deltagere
l

Opnåelse af et stort antal deltagere, specielt indenfor de
udmeldte målgrupper

l

Høj deltagertilfredshed med vandring såvel som andre
elementer (kultur-/ naturoplevelser, socialt samvær)

l

Øget motivation for fortsat vandring og motion hos
deltagerne

l

Direkte deltagerinvolvering på hjemmesiden

succeskriterier i relation til arrangører
l

Deltagelse fra alle kommuner

l

Tilfredshed fra alle arrangører

l

Meget omtale af festivalen i forskellige medier
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3. ORGANISERING OG KOORDINERING
Overordnet styregruppe
Til overordnet styring af Vandrefestival 2009 blev nedsat en styregruppe med repræsentanter for kommunerne, regionen og Østdansk
Turisme.
Undervejs har der været løbende orientering af det Regionale Netværk af Rekreative Ruter fra projektets styregruppe.
Til oprettelse og løbende opdatering af projektets website vandrefestival.dk blev der truffet aftale med webfirmaet Berens-Jeppesen,
som er ansvarlig for sjaellandsleden.dk.
Styregruppen entrerede med konsulentfirmaet Silva Danica med henblik på forberedelse og praktisk gennemførelse af vandrefestivalen.
Silva Danica har deltaget i styregruppens møder.
Silva Danica fik desuden til opgave at gennemføre en evaluering af
Vandrefestival 2009 med reference til og i samarbejde med medarbejdere i Kvalitet og Udvikling hhv. Primær Sundhed i Region Sjælland.
Mødeaktivitet
I forberedelsesfasen har der været afholdt en række koordinerende
møder med vigtige aktører:
19. januar 2009

blev der afholdt møde på Næstved Vandrerhjem med potentielle samarbejdspartnere: Nationalt og regionalt dækkende organisationer. Følgende blev inviteret: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet,
Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Vandrelaug, DGI Motionsgangudvalget, Gerlev Idrætshøjskole, Ubberup Højskole, Naturvejlederforeningen, museerne, Hjerteforeningen og Lægekredsforeningen.

6. februar 2009

blev interesserede fagpersoner ansat i kommunerne, Østdansk Turisme og regionen inviteret til kick-off-møde på Kongskilde Friluftsgård.

14., 16. og 20. april
- samt 20. maj 2009

23. marts, 27. maj
og 19. august 2009
26. august 2009

blev der før festivalens afvikling afholdt i alt 4 møder med turledere
med henblik på dialog om gennemførelse af vandrefestivalen og det
aftalte koncept. (Møderne blev holdt spredt i regionen).
er Regionalt Netværk for Rekreative Ruter på deres møder løbende
blevet holdt orienteret om festivalens afvikling.
blev der efter festivalen afholdt et evalueringsmøde med turlederne
på naturskolen i Næstved.

16. september 2009

blev der afholdt evalueringsmøde for fagpersoner ansat i kommuner,
Østdansk Turisme og i regionen på Villa Galina i Haslev.

Møder i styregruppen

I styregruppen har der i forberedelses- og gennemførelsesfasen været afholdt 6 møder: Den 22. december 2008, den 6. januar, den 17.
april, den 16. juni, den 17. august og den 2. oktober 2009.
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Kommunernes organisering
I hver kommune har der været en kontaktperson som lokal tovholder
for festivalen. Der har i kommunerne været forskellige modeller for
organisering af kommunens festivaldeltagelse. I nogle kommuner har
tovholderen været medarbejder i kommunens Natur og Miljøafdeling,
Planafdeling eller Udviklingsafdeling, andre steder har tovholderen
været medarbejder i Kommunens Sundhedsforvaltning, et sted i kulturforvaltningen. Flere kommuner har etableret en tværgående koordinationsgruppe på tværs af de involverede forvaltninger, i andre kommuner har tovholderen været eneansvarlig for gennemførelse af aktiviteter i kommunen hhv. for samarbejdet med vandrefestivalens styregruppe. Endelig har nogle kommuner overdraget opgaven til lokale
aktører, fx det lokale turistbureau.

”O

plysning om at
de findes, er hvad
der skal til, for at
flere vil benytte
vandrestierne.
Turen vi var på,
var fra kommunens
side helt klart et
rigtigt godt initiativ.
Ikke sidste
gang vi er der!

”

Den primære udfordring for kommunerne var at udvikle og skabe en
lokal ramme om vandreaktiviteterne. Kommunerne kunne gøre brug
af egne ressourcer eller inddrage lokale institutioner, foreninger,
statsskovdistrikt og andre i arbejdet. En vigtig del af forberedelsen
har været at træffe aftale med det nødvendige antal turarrangører
og/eller turledere. Desuden har kommunerne efter eget ønske – evt. i
samarbejde med turarrangører/ledere - kunnet planlægge aktiviteter
eller indslag på turene, såsom sundhedsinformation, GPS-instruktion,
stavgangs-instruktion, afsluttende folkedans for deltagerne eller træffe aftaler om adgang til seværdigheder undervejs på turene. Kommunerne kunne enten selv være turarrangører eller tage kontakt med
lokale, der kunne påtage sig rollen og skaffe turledere.
Kommunerne har her typisk gjort brug af eget netværk blandt frivillige foreninger og naturvejledere, ligesom kommunerne i denne
proces har haft støtte fra styregruppen, som var ansvarlig for at få
programmet gjort klart i samarbejde med kommuner og turledere.
Løbende koordination af aktiviteter (ændring af ture, turledere m.m.)
Undervejs i både forberedelses- og gennemførelsesfase har der været
behov for koordinering mellem aktører for at sikre gennemførelse i
henhold til annonceringen. Værktøjet til koordinering var først og
fremmest en særlig informations- og indtastningsdel under sjællandsleden.dk, som kommuner/turarrangører skulle bruge til indtastning
og omtale af deres ture, og den samme side som ruterne siden hen
kunne gøres permanente på. Desuden har der været behov for personlig kontakt til udredning af fx uklarheder i organisering, turbeskrivelser eller lignende. Silva Danica fik til opgave at være direkte bindeled til kommuner og turledere i denne proces.
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4. MARKEDSFØRING
Logo, annoncering, presseomtale, udgivelser
og inddragelse af deltagere
På samtlige markedsføringsprodukter, samt øvrige udgivelser, har
festivallogoet med den røde bjælke og de to vandrestøvler haft en
fremtrædende plads for at skabe genkendelighed.
Som et vigtigt led i markedsføring af festivalen blev der etableret en
website, vandrefestival.dk. Websitet har udgjort en platform for interaktion med festivaldeltagere og som sådan været et redskab til deltagerinddragelse og motivering til deltagelse i vandring.
Der blev udgivet en 16-siders festivalavis (bilag 4, vandrefestival.dk)
i tabloidformat i 50.000 eksemplarer, som blev distribueret til regionens kommuner med henblik på videre distribution internt i kommunerne. Avisen indeholdt hele festivalprogrammet med turbeskrivelser,
kort over regionen med turene indtegnet samt vandrerelaterede artikler og billedmateriale som motivation og inspiration til deltagelse
i festivalen. (Festivalavisen blev i kommunerne distribueret til bl.a.
biblioteker, svømmehaller, uddannelsesinstitutioner, lægeværelser og
borgerservice).
Der blev trykt en minifolder (bilag 6, vandrefestival.dk), som blev uddelt på turene til turdeltagerne. Minifolderen tjente ligeledes som et
værktøj til deltagerinddragelse ved at opfordre til respons og evaluering på hjemmesiden. Desuden indeholdt den inspiration til fortsat
deltagelse i vandrefestivalen og gav idéer til vandring efter festivalen.
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Annoncering
I Søndagsavisen blev der købt et midteropslag til annoncering af
festivalen (bilag 5, vandrefestival.dk) med omtale, regionskort med
vandreruterne, billedmateriale samt festivalprogrammet med tid og
sted for samtlige ture. Annoncen blev bragt i Søndagsavisen i begyndelsen af juni og kom ud i et oplag på ca. 300.000 eksemplarer, dækkende hele regionen.
I løbet af foråret 2009 bragte Østdansk Turisme to dobbeltsidede artikler i Østdansk Turismes Oplevelsesmagasiner, som blev distribueret
i Region Sjælland (oplag 250.000) og Region Hovedstaden (oplag
250.000). Desuden var der 3 gange omtale i Østdansk Turismes Oplevelsesmagasiner, som blev distribueret i henholdsvis Jylland (oplag
250.000), Sydsverige (oplag 250.000) og Nordtyskland (oplag 1
mio.).
Festivalen blev annonceret i Dansk Vandrelaugs blad Fritidsliv. Derudover blev der købt 3 separate annoncer i 3 forskellige udgaver af Fritidsliv, nemlig nr. 2, 3 og 4 2009.
Alle regionens 17 kommuner deltog i festivalen, og mange annoncerede lokalt, først og fremmest i de lokale gratisaviser under rubrikken
”Kommunen informerer”. Nogle kommuner har haft pressedækning i
regional- og lokalradio.
Regionens ”Sundhedsmagasinet”, som udkommer i et oplag på
30.000, bragte en artikel sommeren 2009, og i juni udsendte regionen pressemeddelelse om Vandrefestival 2009.
Presseomtale i øvrigt
I lokalaviser og fagblade har vandrefestivalen været omtalt med artikler og billeder. Fx bragte magasinet ”Nakke og Ryg” (Foreningen Kiropraktik & Sundhed) i forsommeren en artikel om vandrefestivalen.
Desuden er der via Infomedia fundet 18 avisomtaler af Vandrefestivalen i div. sjællandske aviser og blade i tidsrummet ult. maj til ult. juli.
Artiklerne omfatter både for- og "efteromtale" af enkeltbegivenheder i
festivalen samt festivalen generelt.
Ekstra Bladet bragte en artikel, ligesom ”24 Timer” havde en artikel
plus en forsideomtale af vandrefestivalen.
Der har været omtale i TV2-Øst i forbindelse med magasinudsendelserne om Sjællandsleden. I afsnittet bragt i ugen, før vandrefestivalen
begyndte, sluttede man af med at fortælle om vandrefestival Sjælland 2009. (TV2-Øst´s magasinudsendelser om Sjællandsleden bestod af i alt 40 udsendelser omhandlende 20 etaper på Sjællandsleden og med henvisning til vandrefestivalen på deres hjemmeside).
Der har været radioomtale i Regionalen på P4-Sjælland.
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Internet
En søgning på google på ”vandrefestival sjælland” viser 4.500 visninger, og 15.700 visninger på ”vandrefestival”:
Her finder man bl.a. kommunernes egne hjemmesider med omtale
af festivalen både som forhåndsomtale og som ’efteromtale’, ligesom
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside har omtalt festivalen.
Private hjemmesider har været med til at formidle information om
vandrefestival (fx http://erikpetersen.dk, http://tipsogideer.com,
http://outside.org, http://alexa.com).

”S

jov idé med at
bruge mobiltelefon/
GPS, som kan udbygges med mange ting.
Fik set en del af
Ringsted, som jeg
ellers ikke
var kommet i

”

Desuden har de involverede foreninger gjort opmærksom på festivalen på deres respektive hjemmesider (lokalt og/eller på landsplan).
Turistbureauerne har henvist til festivalen på deres hjemmesider,
ligesom man har kunnet finde information på fx visitdenmark.dk,
turistnyt.dk, sdt.dk/Admin/Public, rejsestart.dk, danhostel.dk, dagbladenes rejsetillæg (bl.a. http://ekstrabladet.dk/ferie/danmark/
article1171079.ece).
Derudover findes omtale på følgende hjemmesider som nyheder/
artikler: oplevdanmark.nu, danskturisme.dk, 24.dk, ekstrabladet.dk,
tv2east.dk, dvl.dk, dr.dk/regionalen, regionsjaelland.dk
Udgivelser/skrifter til internt brug for projektet
”Projektblad” (bilag 1, vandrefestival.dk) tjente som en kort introduktion af Vandrefestival Sjælland og henvendte sig som sådan til potentielle interessenter i organisering af festivalen. Det beskrev i kort
form konceptet, det overordnede formål og målgrupper for festivalen,
ligesom det skitserede den overordnede kæde for værdiskabelse i Region Sjælland relateret til forberedelse og afvikling af festivalen.
Der blev i begyndelsen af 2009 forfattet en ”Drejebog” (bilag 2,
vandrefestival.dk) til koordinatorer i kommunerne og andre, der arbejdede med festivalen. Bogen var tænkt som en introduktion til koncept
og indhold og beskrev de fælles aftalte minimumskrav for at bidrage
til afvikling af festivalen. Den gav desuden en række råd og fif til
hvordan alle parter kunne få mest mulig glæde af den synlighed, som
festivalen ville kunne skabe.
Til brug for festivalens turarrangører og turledere blev der forfattet
”Tips til turledere” (bilag 3, vandrefestival.dk) med gode råd til planlægning og afvikling af ture. Denne blev gennemgået på møder med
turledere, og ”Tips til turledere” blev herefter udsendt til alle turledere tilrettet efter dialogen på møderne med de fremmødte turledere.
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5. FORLØB OG RESULTATER
a) Vandreture
Der blev gennemført 112 vandreture, som alle var foromtalt i Festivalavisen, heraf 70 i Aktivitetsugen og 42 under Etapevandringen. Desuden var Køge Kommune arrangør af yderligere 8 ture i ”Aktivitetsugen”. Alle ture var omtalt på vandrefestival.dk.
I Odsherred var turistbureauet arrangør af 1 uges lokal vandrefestival,
som indgik som en del af Vandrefestival Sjælland 2009.
Turene blev guidet af turledere fra bl.a. det frivillige foreningsliv (se
listen over medvirkende operatører i bilag 7, vandrefestival.dk), af
naturvejledere fra Skov- og Naturstyrelsen samt kommunale naturvejledere.
Turlederne blev opfordret til at indrapportere deltagerantallet på deres ture, hvilket skete for 64 af turene.
Turene blev af hensyn til målgruppen ”mærket” med temaangivelser:
Natur, historie, kulturliv, fortællinger, sundhedsaktivitet, overraskelser,
andet.
b) Deltagerinvolvering
Deltagerne blev på forskellig vis opfordret til at fortælle om vandreoplevelser via blogs og mulighed for at sende fotos til vandrefesival.dk.
Turlederne blev opfordret til selv at kontakte medier for at skabe opmærksomhed om vandremuligheden i løbet af festivalen. På næsten
alle ture uddelte turlederne minifoldere til deltagerne, hvor der var
inspiration til fortsat deltagelse i vandrefestivalen, idéer til vandring
efter festivalen og opfordring til at bruge vandrefestival.dk aktivt.
Der er indtastet 130 besvarede spørgeskemaer fra deltagere, heraf
97 deltagere i Aktivitetsugen og 26 deltagere i Etapevandringen. (Syv
har ikke indtastet i hvilken del af festivalen de deltog).
c) Medieomtale
Som nævnt i afsnittet Markedsføring (”Presseomtale i øvrigt” og ”Internet”) på s. 9 og 10, har der været bragt artikelstof og omtale af
vandrefestivalen i radio og TV, ligesom det har været nemt at finde
vandrefestivalen omtalt på nettet.
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d) Ressourceanvendelse
Der foreligger ikke et samlet overblik over ressourceanvendelse i form
af arbejdstimer i forbindelse med festivalens forberedelse og gennemførelse.
Der er blevet lagt et betydeligt antal timer i festivalen i kommunerne,
ligesom der er ydet et betragteligt arbejde af frivillige kræfter. Det
gælder foreninger og turledere, men i høj grad også lokale frivillige
ved seværdigheder o.m.a.
I Region Sjælland er der brugt ca. 100 arbejdstimer på Vandrefestivalen siden efteråret 2008.
Desuden har webfirmaet Berens-Jeppesen på konsulentbasis lagt ca.
450 arbejdstimer i etablering og løbende opdatering og udvikling af
vandrefestival.dk.
I henhold til aftale med Region Sjælland har konsulentfirmaet Silva
Danica leveret ca. 650 arbejdstimer omfattende synliggørelse, forberedelse og gennemførelse af festivalen.
Heraf har hovedparten været anvendt på Festivalavisen hhv. hjemmeside (redigering af festivalprogram og -artikler) samt kontakt til
kommunerne (støtte og rådgivning til kommunens festivalansvarlige
tovholdere og turledere). Ca. 100 timer er anvendt til afrapportering
og evaluering.
Ressourceforbruget i de enkelte kommuner vurderes at have været
meget forskelligt, idet det ikke har været entydigt i de enkelte kommuner, hvor koordineringen naturligt skulle høre hjemme. Dels var
arbejdet mange steder endnu præget af kommunesammenlægningen
med nye strukturer, nye opgaver og nye medarbejdere, dels var vandrefestivalen ikke indeholdt i årets arbejdsplaner og budgetter.

Vandring langs Lammefjordskanalen - formidling af
kulturhistorie.
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6. EVALUERING
Regionen formulerede inden afviklingen af festivalen følgende succeskriterier:
1) I relation til deltagere:
l Opnåelse af et stort antal deltagere, specielt indenfor de
udmeldte målgrupper
l Høj deltagertilfredshed med vandring såvel som andre
elementer (kultur-/naturoplevelser, socialt samvær
herunder øget motivation for fortsat vandring og motion)
l Direkte deltagerinvolvering på hjemmesiden
2) I relation til arrangører:
l Deltagelse fra alle kommuner
l Tilfredshed fra alle arrangører
l Udbredt omtale af festivalen i forskellige medier
Disse kan inddeles i kvantitative og kvalitative succeskriterier:
1. Kvantitative succeskriterier
a. Stort antal deltagere
b. Høj grad af presseomtale
c. Stor aktivitet/respons på festivalens hjemmeside og blog
d. Deltagelse fra alle kommuner
2. Kvalitative succeskriterier
a. Kampagnen er nået bredt ud til festivalens målgrupper
b. Stort antal deltagere blandt festivalens målgrupper
c. Høj deltagertilfredshed
d. Festivalen har skabt (øget) motivation for fortsat vandring/
motion
e. Andre elementer i festivalen (kultur- og naturformidling,
socialt samvær etc.) har spillet en afgørende rolle for
deltagelse og motivation til fortsat vandring
f. Tilfredshed hos kommuner/arrangører
Materiale
Evalueringen er baseret på deltagerindlæg på vandrefestival.dk, tilbagemeldinger fra turledere og spørgeskemabesvarelser fra deltagere
(se bilag 8 Spørgeskema, vandrefestival.dk). I dette materiale fremkommer både kvantitative data - først og fremmest vedr. deltagerantal – og kvalitative data dels om deltagernes profil, dels vedrørende
turenes gennemførelse. Efter evalueringsmøder med kommunale
tovholdere samt turarrangører og turledere foreligger der yderligere
kvalitative informationer om festivalen og dens gennemførelse set fra
aktørside.
Observatører har på 12 ture gjort notater om turens gennemførelse
og deltagerprofil. Notaterne har i nogen grad kunnet supplere, evt.
bekræfte turleder- og deltagersvar.
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I det følgende gennemgås de fremkomne data vedrørende deltagere
hhv. arrangører. I slutningen af hvert afsnit holdes data op imod festivalens formål og opstillede succeskriterier.

A.1. Data vedrørende deltagerne
i. Deltagerantal
Med udgangspunkt i indberetninger fra 64 turledere ved vi, at 1391
personer har deltaget i 64 ture, d.v.s. i gennemsnit 28 deltagere på ca.
halvdelen af de gennemførte ture.
Deltagere i vandrefestivalen blev – i både festivalavis, i minifolder og
på nettet - opfordret til at skrive kommentarer til deres deltagelse i festivalen. Med udgangspunkt i deltagerindlæg på vandrefestival.dk kan
vi læse, at minimum 1374 personer har deltaget i 71 omtalte ture
(som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de 64 ture, der er
indberettet af turlederne). Af de 1374 er 999 deltagere på 37 ture i
Aktivitetsugen (A) hhv. 375 deltagere på 34 ture i Etapevandringen (E).

”A

fslutningen var
noget tam, da målet
i Rødvig var nået kl.
ca. 13.45, så alle drog
hver til sit på hver sin
arrangerede måde

”

På vandrefestival.dk foreligger der i alt deltagerindlæg fra 75 ture (ud
af samtlige 122), heraf fra 40 ture i Aktivitetsugen og fra 35 ture i Etapevandringerne.
Af deltagerindlæggene kan vi læse, at minimum 1374 har deltaget i
71 ture. Dvs. de omtalte 71 ture har i gennemsnit haft 19 deltagere.
Fordelt på hhv. Aktivitetsuge (A) og Etapevandring (E) ser tallene ud
som følger:
I A deltager minimum 999 deltagere i 37 omtalte ture (gennemsnit: 27
deltagere), i E deltager minimum 375 deltagere i 34 omtalte ture (gennemsnit: 11 deltagere).
Turlederne blev opfordret til at rapportere deltagerantal på deres ture
samt i øvrigt at give ris, ros og idéer til udvikling af festivalen.
Turledernes kommentarer omfatter emnerne:
- afvikling, herunder deltagere og deltagerantal, transport,
overnatning
- synliggørelse, klarhed i annoncering bl.a. af startsted
- målgruppeinddragelse
Turledersvarene er imidlertid ikke relateret til den enkelte tur og dermed heller ikke til enten aktivitetsuge hhv. etapevandring, hvilket –
sammenholdt med deltagerindlæggene - ville have givet mulighed for
en nøjere vurdering af det samlede deltagerantal i festivalen.
Der er modtaget 130 besvarede spørgeskemaer fra deltagere, heraf
97 deltagere i Aktivitetsugen og 26 deltagere i Etapevandringen. 7 deltagere har ikke krydset af, hvilken tur de deltog i. Deltagersvar er desuden trukket ud for 44 deltagere, der i skemaet karakteriserer sig selv
som ”ikke-vandre-vante”.
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Antallet af besvarelser vurderes som relativt lille (ud af et minimumsantal på 1374 deltagere). Dette betyder, at der kan være en risiko for
overfortolkning af et relativt lille materiale i analysen af besvarelserne.
Når svarene alligevel er interessante, er det dels fordi vi får et vist indtryk af deltagerprofil generelt samt andre kvalitative oplysninger, dels
at vi har mulighed for at se evt. forskelligheder mellem deltagere i hhv.
Aktivitetsuge og Etapevandring.

OPSUMMERING
Med de oplysninger, vi samlet har om deltagerantal, vil et realistisk
skøn over det samlede deltagerantal være, at mindst 2000 mennesker
har deltaget i vandrefestivalen – eller udtrykt på en anden måde: Mellem 2000 og 3000 mennesker har deltaget i Vandrefestival 2009.
Det fremgår af det foreliggende materiale, at der i Aktivitetsugen har
været mange ture med mange deltagere: 24 ture med mellem 11 og
50 deltagere - og få ture med få deltagere: Seks ture med under 10
deltagere. I Etapevandringen har der omvendt været mange ture med
få deltagere: 24 ture med under 10 deltagere - og relativt få ture med
mange deltagere: Ni ture med mellem 11 og 30 deltagere.

ii. Målgruppeinddragelse - de ikke-motionsvante og fritidsborgerne
Ud af 130 deltagerbesvarelser angiver 44, at de er ’ikke-vandre-vante’,det svarer til ca. 1/3 af samtlige besvarelser. Gruppen består imidlertid af 32 personer, der ganske vist ikke er vant til at vandre, men
dyrker anden form for motion, plus 12 personer, der ikke er vant til at
vandre og heller ikke dyrker anden form for motion. Disse 12 deltagere,
som repræsenterer projektets egentlige målgruppe, ”de ikke-motionsvante”, udgør under 10 % af deltagerbesvarelserne.
Over halvdelen af deltagerne er lokale, d.v.s. fra den kommune, hvor
turen foregår. En tredjedel kommer fra nabokommunen, mens kun 16
deltagere kommer fra ”et andet sted i Danmark”. Vi kan ikke læse ud
af materialet, om disse 16 deltagere repræsenterer fritidsborgerne, fx
sommerhusbeboere i turkommunen.
Ud over data vedrørende de primære målgrupper fortæller spørgeskemaerne, at der har været relativt få børnefamilier med på turene. I
kommentarer efterlyses der særlige turaktiviteter for børn.
grupper (samtlige 130 deltagersvar, svar fra aktivitetsuge-deltagere
hhv. svar fra etapevandrings-deltagere).
Om deltagerne får vi desuden at vide, at
l

Godt halvdelen har kendskab til festivalen via Festivalavisen, en
tredjedel har set anden avisomtale

l

20 mener ikke, at turen svarede til det annoncerede
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l

13 mener ikke, at transportmulighederne var tilfredsstillende

l

119 har oplevet en god stemning på deres tur

l

2/3 har intentioner om at deltage i flere ture under festivalen

l

Fordelingen af deltagere på turene viser, at der har været relativ
størst deltagelse på de mellemlange ture, altså ture på ca. 10 km

l

En fjerdedel angiver, at noget holder dem tilbage for at gå mere
(32 kommentarer til primært tid, helbred, hverdagsliv)

l

Mere end halvdelen siger, at de ikke ville have gået turen, hvis den
ikke var arrangeret

l

102 kommentarer til, hvad der kan gøres for at få flere ud og
vandre, overvejende forslag ang. synliggørelse (bl.a. kort, skiltning,
kampagner, vandrefestival, se bilag C)

l

Fordelingen på svarmuligheder for gruppen ’ikke-vandre-vante’
adskiller sig procentvis ikke markant fra fordelingen i de øvrige svar

Diagrammer om deltagere
Neden for vises diagrammer med hovedoplysninger om deltagernes
kønsfordeling, aldersfordeling, bopæl samt deltagernes ”vandreprofil”
(se i øvrigt bilag B).

K øns fordeling
140
120
100
80

Mand

60

K vinde

40

I alt

20
0
A-uge

E tape

I alt

Ikke v -v

Figur 1: Deltagernes køn vist på antal deltagere
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Figur 2: Deltagernes alder vist på antal deltagere
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Figur 3: Deltagernes bopæl vist på antal deltagere
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Figur 4: Deltagernes vandreprofil vist på antal deltagere
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OPSUMMERING
På baggrund af det foreliggende materiale, herunder tilbagemeldinger fra evalueringsmøderne, skønnes, at målgruppen ”de ikke-motionsvante” ikke har været repræsenteret blandt deltagerne i ønsket
grad.
Vi kan ud fra materialet ikke sige noget præcist om, i hvilken grad fritidsborgerne har været repræsenteret blandt festivalens deltagere.

Ofte var der to turledere
med til at sikre at alles
tempo blev tilgodeset.
Det er vigtigt at der
fremover tages hensyn
til folks forskellige
motionsvaner/kondition
- allerede ved annoncering af den enkelte tur.

De fleste rundture lå i
aktivitetsugen. Oftest
med udgangspunkt fra
en parkeringsplads, hvor
der også var forbindelse
til offentlig transport.
Her fra turen 23. juni,
Kalundborg - Gisseløre.
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iii. Deltagertilfredshed med vandring og øget motivation
Et succeskriterium har været høj deltagertilfredshed, tilfredshed med
oplevelsen af vandring kombineret med andre oplevelseselementer
(natur, kultur og socialt samvær).
Blandt de 130 deltagerbesvarelser svarer kun 2 personer, at de ikke
har haft en positiv oplevelse. Herudover er der høj tilfredshed med
turens forløb i forhold til det annoncerede (107), transportmuligheder
(111), vandrerutens beskaffenhed (122) og stemningen blandt deltagerne (119).
Angående. transport er det på evalueringsmøderne blevet fremhævet,
at netop transportmulighederne – eller mangel på samme – kan have
været en væsentlig barriere for deltagelse i etapevandringerne.
Et andet succeskriterium er, at vandrefestivalen har skabt motivation
til fortsat vandring/motion. Her svarer 121, at de har fået mere lyst
til at vandre. I gruppen af ikke vandrevante (44 deltagere) svarer 42,
at de har fået mere lyst til at vandre.
Endelig er et tredje kvalitativt succeskriterium, at andre elementer i
festivalen (kultur- og naturformidling, socialt samvær etc.) har spillet
en afgørende rolle for deltagelse og motivation til fortsat vandring.
Om dette kan vi læse i deltagerbesvarelserne - for alle svargrupper -,
at motivationen for at deltage i vandring helt overvejende har været
naturoplevelsen. Motion og fysisk velvære rangerer på 2. pladsen og
socialt samvær på 3. pladsen. Disse tre svarmuligheder får væsentligt højere score end de øvrige tre svarmuligheder (kulturoplevelse,
helbredet og andet).
Ser vi på spørgsmålet, om hvad deltagerne personligt fik mest ud af
ved vandreturen, finder vi i alle svargrupper den samme prioritering.
Svarmulighederne: Kulturoplevelse, helbred og andet kommer igen
væsentligt længere nede i svarprocent. Dette billede bekræftes af deltagernes kommentarer i spørgeskemaerne og deltagerindlæggene på
hjemmesiden, hvor deltagere fremhæver naturoplevelser, det sociale
samvær og god stemning på turene, samt en god oplevelse ved at
modtage ny viden (overvejende om natur) gennem turlederen.
Det er vanskeligt at læse nogle markante forskelligheder i tilfredshed
og øget motivation for vandring mellem de tal, vi har for deltagerne i
hhv. Aktivitetsugen og Etapevandringerne og for de ikke-vandrevante
deltagere.
I deltagerkommentarerne ser vi forskellige holdninger komme til udtryk, når det drejer sig om intensiteten i vandringen. Nogle synes, det
er fint med pauser til formidling fra turlederens side, andre giver udtryk for, at det tager for meget tid og ødelægger oplevelsen af at være
på vandretur.
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Diagrammer om motivation og udbytte
Nedenfor vises diagrammer vedr. deltagernes vurdering af det personlige udbytte, motivation samt fortsatte motivation (Se i øvrigt
bilag B).

P ers onligt udbytte
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40

H elb r ed et
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0
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Figur 5: Det personlige udbytte vist på antal deltagere
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Figur 6: Deltagernes motivation for at vandre vist på antal deltagere
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Figur 7: Deltagernes fremadrettede motivation vist på antal deltagere

Et tiltrængt hvil på
etapevandringen
Sjællands Odde - Lumsås.

OPSUMMERING
Der har generelt været høj deltagertilfredshed med turenes afvikling,
herunder vandring koblet til naturoplevelse, vidensformidling, socialt
samvær og motion. Samtidig efterspørges en tydeliggørelse af intensiteten i vandringen, således at deltagerne på forhånd kan vurdere,
om en tur vil opfylde deres ønske om motion i passende grad.
Det vurderes desuden ud fra det foreliggende materiale, at vandrefestivalen har bidraget til synliggørelse af gode vandremuligheder i regionen og en øget motivation for at udnytte disse muligheder.
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iv. iv.
Deltagerobservation
Deltagerobservation
Tre personer gennemførte deltagerobservation på 12 af Vandrefestivalens ture, heraf seks i aktivitetsugen og seks på lange ture. På hver
enkelt tur gik observatøren med og snakkede diskret med de enkelte
vandrere om deres tilfredshed med turens elementer samt om deres
lyst til at deltage i lignende aktiviteter. Desuden blev deltagerne også
spurgt om, hvad de tror der skal til for at få flere ud at vandre på stierne.
For så vidt angår deltagernes profil med hensyn til køn, alder, bopælskommune, om de er vandrevante eller ej, kan man generelt sige,
at deltagerobservationerne understøtter de oplysninger, der ellers er
beskrevet i deltagerbesvarelser og turlederbesvarelser.
Oplysninger af mere kvalitativ art vedr. stemning på turen, tilfredshed
med gruppens størrelse og turlederens funktion fremkom også fra
deltagerobservationerne. Der var generelt en vældig god stemning på
turene og stor tilfredshed med turlederens rolle, og den måde turen
var arrangeret på.
Der skulle tages mange hensyn, og mange turledere klarede både
opgaven at improvisere undervejs, samtidig med at man videregav en
masse viden og inspiration.
Dette illustreres i casen på næste side.

Nogle ture blev arrangeret af
Danmarks Naturfredningsforening. Her en tur i skovene ved
Sorø.
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Case fra Vordingborg
”Der var annonceret 4 ture i Vordingborg området, som startede kl.
10 den samme dag. Deltagerne ville gerne have været med på flere af
turene, men det var der ikke mulighed for. Turlederen var nervøs for,
at de mange annoncerede ture ville udvande antallet af deltagere på
den enkelte ture, det var nu ikke tilfældet her.
I turen deltog et forældrepar med deres store søn på ca. 25 år i kørestol, og turen med kørestol gik fint på stien. Der deltog en ung familie
med to piger på 6 og 8 år. De nævnte, at de ikke var motionsvante i
forvejen, men familien og de to piger var meget glade og interesserede i alt, hvad der foregik. Der var en mand med kronisk lungelidelse,
som sakkede agterud på et tidspunkt. Der blev fundet en løsning, så
han blev kørt til midtvejsstop til Amtshospitalets gartneri, og således
fik han en god oplevelse ud af turen alligevel.
Turlederen fortalte om natur, sundhed, Vordingborgs historie, den
grønne frø, og der blev læst et digt af Tor Nørretranders om stress –
alt sammen til stor glæde for børn og voksne.
Deltagerne kunne få skridttællere på, det havde mange ikke prøvet
før. Vi fik jordbær og æblemost midtvejs i gartneriet - alt i alt fik vi
langt mere end forventet!”
					
Margit Rasmussen, observatør.

Observatørerne drøftede med deltagerne om de var parate til at
deltage i nye og flere vandreture. Langt over halvdelen bekræftede
dette. På spørgsmål om, hvad der virkede motiverende for deltagelse,
er svarene varierede. For nogen er naturoplevelsen det vigtigste, for
andre det sociale samvær og atter andre var mest interesseret i de
sundhedsfremmende elementer. Generelt var en af de ting, som gik
igen hos deltagerne, at de ønskede mere kendskab til arrangementerne.
Af mulige barrierer for at flere folk vandrer på stierne nævnte flere af
deltagerne, at børnefamilier har særlige problemer, da de har så lidt
tid til rådighed. Her mente langt de fleste deltagere at initiativer, som
denne Vandrefestival og i det hele taget arrangerede ture var inspirerende, og mange erklærede sig direkte parate til at invitere venner eller familier med på lignende ture.
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v. Deltagerinvolvering på hjemmesiden
Som nævnt blev festivaldeltagere – både i festivalavisen, minifolderen
og på hjemmesiden - opfordret til at skrive kommentarer eller deltagerindlæg og at sende billeder til vandrefestival.dk.
Der findes 87 deltagerindlæg/kommentarer på hjemmesiden, hvoraf
de 54 er ledsaget af fotos fra turene. Det fremgår af afsender, at de
49 indlæg er indsendt af turledere, hvorimod altså kun 38 indlæg er
indsendt af deltagere.
Det var en opfordring fra festivalens styregruppe, at turlederne indberettede deltagerantal og i øvrigt kommenterede deres tur på hjemmesiden. Deltagerantal er modtaget fra turlederne for ca. halvdelen
af turene.
Når vi ser på besvarelse af spørgeskemaer via hjemmesiden, er der
130 deltagere, der har besvaret skemaer. Her var der tale om et særligt incitament for deltagere, der besvarede spørgeskemaet, i form af
kort over Sjællandsleden eller skridttæller efter eget valg samt – herudover - deltagelse i lodtrækning om en uges vandreferie i 2010 til
en værdi på op til 10.000 kr. På baggrund heraf kan det relativt lille
antal besvarelser undre.

OPSUMMERING
Samlet set er der tale om en brug af hjemmesiden, der ikke modsvarer ønsket om høj aktivitet, herunder udveksling af indtryk og erfaringer mellem deltagerne.
Med hensyn til funktion af hjemmesiden generelt har der i forløbet
været visse praktiske problemer med indtastningsprogrammet til
bl.a. turlederindberetninger.
Som det har været gældende for andre delforløb i forberedelse og
gennemførelse af festivalen har også etableringen af hjemmesiden
med muligheder for interaktive funktioner været en produktudviklingsproces, som er forløbet - og yderligere har skullet afprøves - under
festivalens afvikling. Erfaringerne fra denne proces vil selvsagt være
til nytte i et kommende projektforløb.
Der blev opfordret til at tage et
fællesbilled af turdeltagerne til
hjemmesiden.
Her fra Stevns
den 21. juni 2009.
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A.2. Vurdering af opfyldelse af formål
og succeskriterier
Det vurderes, at vandrefestivalen har levet op til formålet: At få flere
borgere til at bevæge sig ved gang, at koble natur- og kulturoplevelser
med vandring og at synliggøre regionen som et oplagt vandreområde
både over for regionens borgere og over for ”fritidsborgere”.

”D

et gode vejr
- den lyse nat udsigten - lille
gruppe - lokalkendt
turleder - alt sammen ting, som jeg
særligt vil fremhæve ved turen

”

Vurderet ud fra deltagernes svar på spørgsmålet om, hvorvidt de
kunne tænke sig at gå mere end de gør nu, er der skabt en øget motivation for vandring. Vi vil formodentlig kunne forudse en stærkt øget
interesse/deltagelse i evt. kommende festivaler.
Materialet giver ikke baggrund for at sige noget om, i hvilken grad
regionens fritidsborgere er blevet aktivt inddraget i festivalens aktiviteter. Et kvalificeret gæt er imidlertid, at mange sommerhusbeboere,
landliggere og turister i regionen må have set omtale af vandrefestivalen fx i turistbureauernes oversigter over sommeraktiviteter, ligesom
mange af regionens borgere må formodes at have set den lokale annoncering. Det vurderes således, at formålet om at synliggøre regionen som et oplagt vandreområde for både borgere og ”fritidsborgere”
er imødekommet i høj grad.
Ser vi på succeskriterierne om inddragelse af målgruppen ”de ikkemotions-vante” borgere, vurderes det, at festivalen ikke for alvor har
fået tag i denne gruppe, men overvejende har mobiliseret folk, for
hvem det ikke er fremmed at gå/vandre en tur.
Når vi spørger deltagerne, hvad der holder dem tilbage fra at gå mere
end de gør, kredser svarene om manglende tid på grund af ”hverdagens trummerum” og helbredsproblemer som barrierer for at gå
langt. Som svar på, hvad de tror, der skal til for at få flere til at benytte vandrestierne, peges der på øget synliggørelse – fra bedre skiltning
til mere formidling og kampagner – men også på vandreaktiviteter i fx
interessegrupper, direkte opfordring til de grupper, der ikke er vant til
at gå og spændende indslag for børn som fx GPS ture. Endelig siger
22 kommentarer ud af 94, at vandrefestivalen og/eller arrangerede
ture er en god model.
En enkelt kommentar efterlyser, at ”vandring bliver brandet som noget også for yngre mennesker. Som det er nu, er det typiske billede
ældre mennesker (stavgang)”.(Se bilag C).
I deltagernes kommentarer læser vi, at annonceringen kan tydeliggøres i forhold til målgrupper, fx en tydeliggørelse af, hvad en vandretur
er (intensitet, længde, varighed, terræn) evt. ved brug af ikoner til
beskrivelse af disse parametre. Der efterlyses tydeliggørelse af, om
turen er motion el. oplevelse, og det anføres, at festivalen synes at
have arbejdet med flere satsninger på én gang.
På visse ture har der været lavet særarrangementer fx i form af transport til og fra turens start- og slutsted. Her har der været mange deltagere, og de har givet udtryk for, at de ikke havde været med på turen uden den ”facilitet”. Det gjaldt fx Faxe Kommune, hvor der på en
etapevandring med arrangeret transport til og fra hhv. start- og slut-
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sted deltog ca. 100 personer, hvilket var et usædvanligt højt antal for
etapevandringerne. I omtalte tur deltog i øvrigt en del ”ikke-motionsvante” (deltagernes eget udsagn), idet kommunen havde ’inviteret’
folk fra det lokale aktiveringsprojekt – ca. 40 personer – med på turen
som et led i deres aktivering.
Det foreliggende materiale fortæller om høj grad af deltagertilfredshed både med vandring i sig selv, men også med det gennemgående
koncept for vandrefestivalen: Arrangerede og beskrevne ture med turleder og formidling af viden om natur m.m. Ser vi på deltagertal for
hhv. Aktivitetsuge og Etapevandring synes rundtursmodellen fra Aktivitetsugen at være mere populær end Etapevandringens ture.
Svarene siger også, at motivationen for vandring er blevet vakt/øget
hos langt hovedparten af de deltagere, der har svaret på spørgeskemaer, herunder hos næsten alle i gruppen ”de ikke-vandre-vante”.
Når det i afsnittet iv. Deltagerinvolvering på hjemmesiden på s. 22
konstateres, at aktiviteten på festivalens hjemmeside og blog ikke
modsvarer ønsket om høj aktivitet, kunne det give anledning til, at
hjemmesideaktivitet som et succeskriterium genovervejes. Man kunne
se på midlerne til at få opfyldt succeskriteriet, herunder overveje andre – eller parallelle – formidlingskanaler eller interaktive sites, såsom
facebook, som oprindeligt blev overvejet af festivalens styregruppe
som muligt markedsføringsinstrument.

De frivillige organisationer er
en vigtig samarbejdspartner til
fordel for begge parter.
Dansk Vandrelaug deltog aktivt
i planlægningen og udførelsen
af en meget stor del af turene,
især i det nordvestsjællandske
område. Her på Fægangen ved
Ebbeløkke den 24. juni 2009.
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B.1. Data vedrørende arrangørerne
i. Kommunedeltagelse, samarbejde og koordinering
Alle 17 kommuner i Region Sjælland har medvirket i vandrefestivalen.
Som det fremgår af afsnittet Kommunernes organisering på s. 7, har
kommunerne organiseret arbejdet med vandrefestivalen på forskellige måder. I kommentarer (evalueringsmøder) kommer det til udtryk,
for det første at et større ansvar for planlægning og praktisk tilrettelæggelse kan varetages af kommunerne inden for en fælles festivalramme. For det andet, at Sundhedsområderne vil kunne inddrages i
højere grad, ikke mindst målgruppen taget i betragtning. Flere kommuner synes at have haft gode erfaringer med en struktur på tværs af
kommunens forvaltninger evt. med inddragelse af det lokale turistbureau, der fik ansvaret for festivalen og samarbejdet med regionen.
Vedrørende samarbejde med turarrangører og -ledere kommer det
til udtryk (jf. evalueringsmøder), at kommunerne i udstrakt grad har
samarbejdet med det frivillige foreningsliv. Det nævnes, at det ressourcemæssigt er en udfordring, men på den anden side at kommunerne sparer ressourcer til også selv til at være turarrangører med
egne turledere – og at mange har ønsket at støtte op som aktive i
festivalen. Fra de frivillige turledere kommer det til udtryk, at de er
villige til at stille op igen.

”

Fra kommunerne siges det, at regionen bør overveje tidspunktet for
en næste festival nøje, da ferietiden gør arbejdet og rekruttering af
frivillige vanskelig. Der gøres opmærksom på, at flere af turene (fx
de ”ekstra ture” i Køge) var almindelige foreningsaktiviteter, der i anledningen så at sige blev åbnet for publikum. Denne model kan evt.
inddrages i højere grad.
Fra turarrrangører og turledere (jf. evalueringsmødet) blev det rejst
som et ønske at få større indflydelse på planlægning af turene. Der
peges på, at turbeskrivelserne skal være meget præcise (bl.a. startsted) og tydeligere i forhold til den valgte målgruppe (jf. turleder- og
deltagerbesvarelser) og at de med fordel kan annonceres i lokalavisen
frem for i en Festivalavis.
Der er på møderne peget på andre mulige aktører, som kommunerne
og regionen kan inddrage eller lade sig inspirere af, fx Dansk FirmaIdrætsForbund, som har sundhedsagenter, og LadyWalk, som er vokset til et meget stort arrangement i løbet af få år. Arbejdspladser og
skoler nævnes som mulige samarbejdspartnere og dermed som potentielle deltagere. Også unge i aktivering el. l. er nævnt som mulig
hjælp til forberedelse og gennemførelse af festivalaktiviteter i kommunerne.
Det fremgår af evalueringsmøder, at arbejdet med festivalen har
krævet mange ressourcer i kommunerne – og naturligvis også for de
frivillige - og at ferietiden har gjort belastningen relativt større. Kommentarer fra kommunerne afspejler overvejelser om den optimale
strukturering og organisering i kommunen af en sådan opgave.
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Desuden pegede mødedeltagerne på, at et optimalt tidspunkt for
næste festival vil være midt september 2010 og at forberedelse skal
starte nu (september 2009), at der skal mere skarphed på målgruppen, at festivalen skal fokusere på den sociale dimension og at man
skal satse på aktivitetsugemodellen og på kortere ture for at nå
målgruppen. Ved evt. etapevandringer skal hjemtransportproblemet
løses. Vedrørende organisering blev konkluderet, at tværfaglige grupper i kommunerne er den optimale arbejdsmodel, at en større uddelegering til kommunerne var ønskelig og at penge til avis var dårligt
anvendt, at man i stedet kan overveje andre former for formidling evt.
igennem turarrangører og turledere. Samarbejde med turistkontorerne er helt oplagt, udgifter til turledere må dækkes og endelig blev det
fremhævet, at turarrangører og turleder har værdsat hhv. ”Drejebog”
(bilag 2, vandrefestival.dk) og ”Tips til turledere” (bilag 3, vandrefestival.dk).

OPSUMMERING
Det skønnes ud fra materialet, at kommunerne og regionen med
vandrefestivalsprojektet har stået over for den type opgaveløsning for
første gang. En opgaveløsning, som kræver flere forskellige tilgange
og involvering af forskellige fagområder og som desuden forudsætter
samarbejde/networking med andre parter, både offentlige, private
(trykkerier, aviser) og tredje sektor (det frivillige foreningsliv).
Under ”Ressourceanvendelse” (s. 12) er det nævnt, at hovedparten af
arbejdstimer i Regionen har været anvendt på kontakten og koordinering med kommunerne, og/herunder på redigering af turbeskrivelser
og færdiggørelse af det samlede program. Dette stemmer overens
med, at kommunerne – ifølge evalueringsmøder og kommentarer
- har kunnet hente god hjælp i festivalorganisationen, hvilket ifølge
kommunernes tilbagemelding har været højt værdsat.

Instruks i stavgang
før vandring.
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ii. Tilfredshed hos arrangører
Samlet set bliver der udtrykt tilfredshed med festivalen – forberedelse
og afvikling - fra kommunerne, turarrangører og turledere. De negative tilkendegivelser, der er kommet til udtryk, har helt overvejende
drejet sig om for sen igangsættelse af forberedelserne, og dermed for
lidt tid, samt for få ressourcer i kommunen til at klare en opgave, der
– på et ret sent tidspunkt – er kommet oven i den daglige drift.
På evalueringsmødet med kommunerne blev spørgsmålet rejst:

”M

an skal lave
en prioritering af sin
sparsomme fritid,
men at gå af en
vandrerute kan
jeg godt have med
i prioriteringen
fremover

”

”Hvad skal udbyttet af vandrefestivalen være for hhv. den enkelte deltager, for kommunen og for regionen?”
I oplægget til projektet har man ikke forholdt sig konkret til dette. De
opstillede succeskriterier for festivalen inddrager ganske vist både
den enkelte, kommunerne og regionen – men dog uden at lægge op
til en præcis besvarelse af spørgsmålet ovenfor.

OPSUMMERING
Det skønnes, at det vil være gavnligt, om opstilling af succeskriterier
for en evt. kommende festival gøres til et fælles anliggende, og at alle
parter får lejlighed til at gøre sig klart, hvilket udbytte man ønsker
sig - med henblik på at give ejerskab til de parter, der involverer sig i
festivalen.
Spørgsmålet er ikke mindst interessant i forbindelse med ønsket fra
kommuner og turledere om større uddelegering af nogle opgaver, evt.
lokal annoncering i stedet for fælles annoncering (festivalavis), samtidig med at Festivaltanken tydeligvis ønskes fastholdt.
Hvad skal være det lokale, hvad skal være det regionale islæt, hvad
skal være det fælles – og hvordan skal det synliggøres? Spørgsmål,
som det vurderes at en kommende styregruppe må forholde sig til.
iii. Medieomtale
Af materialet (deltagersvar) kan vi læse, at Festivalavisen har været
en vigtig kilde til kendskab til festivalen. ”Anden avis” er en anden vigtig kilde. Det kan være Søndagsavisens store dobbeltsidede annonce i
starten af juni, som kom ud i hele regionen med nogle få undtagelser,
ligesom det kan være lokalaviser. I spørgeskemaerne er der mange
krydser ved ”Personlig kontakt” og ved ”Andet” som kilde til kendskab til vandrefestivalen. Fra observatørnotater ved vi, at dette ”andet” kan være TV2-ØST-udsendelserne om Sjællandsleden.
Vi har ikke noget éntydigt billede af, hvor godt Festivalavisen er nået
ud til kommunernes borgere, ligesom vi ikke har noget helt klart billede af, hvor meget presseomtale der har været lokalt. Vi har kendskab
til 18 avisartikler overvejende i lokale aviser.
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Der synes – ud fra kendte lokale eksempler - at være en klar sammenhæng mellem god lokal omtale/annoncering og højt deltagerantal på
turene.
Søgning på Google viser som nævnt, at Vandrefestivalen har været
nem at finde oplysning om på nettet både før og efter afvikling (jf. s.
10).

OPSUMMERING
Det vurderes på baggrund af ovenstående, at der har været nem tilgang til information om festivalen eller om vandremuligheder generelt
- i hvert fald via nettet, ligesom omtalen har bidraget til at synliggøre
regionen som et godt vandreområde.
Som nævnt i afsnittet ”Presseomtale i øvrigt” på s. 9 har der været
bragt artikelstof og omtale af vandrefestivalen, dog overvejende på
nettet frem for i den trykte presse.
Antallet af børn på
vandringer var beskedent.
Dog ikke på denne tur!

B.2. Vurdering af opfyldelse af formål
og succeskriterier
Der er grund til at antage, at de indhøstede erfaringer og etablerede
netværk fra i år vil kunne reducere mængden af arbejdstimer på kontakt- og koordineringsfunktioner både i region og kommuner i forbindelse med en evt. kommende festival.
Desuden er der gjort opmærksom (evalueringsmøder) på mulige nye
samarbejdspartnere med erfaring i arrangementer med inddragelse
af de ikke-motionsvante, ligesom årets festival har givet inspiration
både i og på tværs af kommuner og region til optimering af en kommende festivalorganisering.

E V A L U E R I N G Vandrefestival Sjælland 2009

32

Det vurderes, at man både i region og kommuner på baggrund af erfaringerne og indbyrdes tillid til, at opgaven bliver løst, også vil kunne
organisere arbejdet med en klarere rolle- og arbejdsfordeling med
henblik på en mere rationel arbejdsgang, hvilket alt i alt formodentlig
vil kunne betyde en halvering af ressourceforbruget begge steder.
Hvad angår medieomtale er det vanskeligt at vurdere, om succeskriteriet ”Høj grad af medieomtale” er opfyldt. Spørgsmålet kan fx
anskues i forhold til det budget, der er afsat til markedsføring. Har
festivalen fået tilstrækkelig med medieomtale set i forhold til indsatsen og det afsatte budget? Materialet giver ikke mulighed for at give
et entydigt svar.
Medieomtalen kan også kobles til formålet med festivalen: ”At synliggøre regionen som et oplagt vandreområde” og vurderes ud fra, i hvor
høj grad medieomtalen har bidraget til, at formålet er blevet opfyldt.
En vurdering er, at artikelstoffet i den trykte presse ikke helt har opfyldt forventningerne. Der skønnes at være behov for en egentlig medieplan udarbejdet i god tid forud for en evt. kommende festival, hvis
man skal lykkes med en højere grad af medieomtale.
Men værdien af artiklerne plus omtalen på de mange forskellige
hjemmesider skal ikke undervurderes, når det drejer sig om øget synliggørelse af regionen som vandreområde. Ligeledes er der næppe
nogen tvivl om, at TV2-Øst´s udsendelsesrække om Sjællandsleden
i sig selv – men i den forbindelse også omtalen af vandrefestivalen
– udgør en ubetalelig markedsføring for både Region Sjælland som
vandreområde og for vandreaktiviteter i regionen, som fx en vandrefestival.

På nogle af turene
var der sørget
for rigeligt med
drikkevand.
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7. KONKLUSIONER
Af delkonklusioner skal fremhæves:
Vedrørende deltagere:
l

Aktivitetsugen var en succes med mange deltagere, Etapevandringen havde ikke den samme attraktionsværdi.

l

Målgruppeskarphed efterspørges - også i markedsføringen.

l

Generelt høj grad af deltagertilfredshed. Tilbagemeldingerne ved
rørende andre elementer end selve vandringen (vidensformidling af
natur, kultur m.m.) bør dog give anledning til en tydeliggørelse af
intensitet i vandringen i forhold til omfanget af formidling under
vejs på turene samt en grundig briefing af og koordinering med
turlederne vedrørende denne problematik.

l

Samtidig skal man fra arrangørside holde fast i elementerne
naturoplevelse, fysisk velvære og socialt samvær i markedsføringen
af festivalen – således som det var tilfældet i år i fx festivalavisens
artikelstof.

l

Deltagernes brug af hjemmesiden har – på trods af indbyggede
incitamenter - ikke imødekommet forventningerne.

Vedrørende arrangører:
l

Tidspunktet skal vælges med omhu både af hensyn til målgruppen, men mindst ligeså meget af hensyn til kommuner,
turarrangører og frivillige turledere o.a.

l

Fastholdelse af festivalkonceptet (Sjællandsaspektet) med både
lokalt og regionalt formulerede succeskriterier.

l

Inddragelse af parter med erfaring for den type arrangement – og
med nyttige netværk.

l

Klar rolle- og arbejdsfordeling i og imellem region og kommuner.

l

”Støttefunktioner” til kommuner og turledere (bl.a. kontaktmulighed, Drejebog, Tips til turledere) er blevet højt værdsat og
skønnes at være nødvendige i et vist omfang set i relation til
ressourcer i kommunerne.

l

Økonomi til kommuner (til evt. transport, turguider, særlige
indslag o.l.)

l

Prioriteringen i markedsføringen overvejes med henblik på
optimering af ressourceforbruget, og der laves en egentlig medie
plan i god tid.

l

Pressedækningen kan give anledning til at afprøve nye formidlingsog markedsføringskanaler (nettet, Facebook, el.l.)

l

Websitefunktionerne videreudvikles, så brugen af sitet forenkles og
optimeres til lettelse for turarrangører og turledere.
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Samlet set vurderes det overordnede formål med festivalen (jf. p. 4)
at være opfyldt:
l

Mange borgere i regionen har været ude at vandre/gå og har værdsat oplevelserne i naturen, det sociale samvær og motionen.

l

Hovedparten af deltagerne – der svarer på spørgeskemaer – har
fået lyst til at vandre mere. Dermed kan vi gætte på, at tilslutningen til kommende vandrefestivaler vil øges, ligesom vi kan for
udse, at vandring som motion vil øges med øget kendskab til
mulighederne i regionen.

l

Man kan diskutere, om 2-3000 er et stort deltagerantal i forhold
til en førstegangs gennemførelse af et omfattende og organisatorisk krævende projekt i et stort geografisk område. Men der er
god grund til at antage, at når mindst 2000 personer formidler
gode oplevelser under sommerens vandrefestival videre – mundtligt
og via nettet -, så øges synliggørelsen af Region Sjælland som
vandreområde mangefold, og der skabes et potentiale for et stærkt
øget deltagerantal ved næste års festival.

I forhold til formålet er det ikke for alvor lykkedes at ramme målgruppen ”de ikke-motionsvante borgere”. Målgruppeskarpheden har ikke
været tilstrækkelig, hverken i ord eller handling, dvs. hverken i markedsføring eller i konkret indhold. Vandrefestivalen synes at have ”satset på for mange heste på én gang”.
Sagt på en anden måde - vandrefestivalen har haft som formål at nå
gruppen af ikke-motionsvante, men reelt blev fokus lagt på en meget
bred målgruppe. De ikke-motionsvante var dog en integreret del af
festivaldeltagerne, idet 10% ikke-motionsvante deltog og ca. 1/3 ikkevandrevante har gået med.

Begrænset udsyn gennem
skræppeskoven, men turlederen
fandt sikkert ruinerne fra Kong
Valdemars jagtslot.
20. juni 2009.
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8. ANBEFALINGER
På baggrund af nærværende evalueringsrapport anbefales det, at
Region Sjælland udnytter det momentum, der er til stede nu, ved at
kommunerne i forløbet og på evalueringsmøderne har haft lejlighed
til at udveksle erfaringer til gensidig inspiration og dermed har bidraget konstruktivt med deres erfaringer til at optimere processen til
næste år.

”D

et var jo et lille

sluttet selskab, så
der var også tid
til at snakke om
andet end natur,
hvilket altid giver
en dejlig
fornemmelse

”

Desuden er man – i region og kommuner - nu, som det blev nævnt på
evalueringsmødet med kommunerne, ”flere skridt længere fremme”
ved at have gjort sig en række nyttige erfaringer i 2009.
Med hensyn til markedsføring anbefales det, at prioriteringen i markedsføringen overvejes med henblik på en optimering i ressourceforbruget. (Er en festivalavis fx for bekostelig i forhold til fx et annoncetillæg til Søndagsavisen, der husstandsomdeles i hele regionen? Kan
man inddrage nettet (Facebook) i højere grad – og dermed reducere
avisudgifter?)
Der udarbejdes en samlet medieplan i god tid som et led i forberedelserne af en kommende festival. Nye formidlingskanaler kan overvejes,
ligesom reklamefinansieret annoncering kan indgå i overvejelserne
over den samlede medieplan og tilhørende budget.
Det anbefales desuden, at man i forberedelsesprocessen fokuserer
endnu mere på samarbejdet med turlederne. Turlederne er i bogstaveligste forstand projektets ”frontløbere”. Det vil sige, at turlederne
er ”yderste”, sidste led i kæden af festivalens aktører. De er, som de
eneste aktører, i direkte kontakt med deltagerne og dermed helt afgørende for, hvordan intentionerne med festivalen bliver ført ud i praksis
og hvordan festivalen bliver oplevet af deltagerne.
På det foreliggende grundlag anbefales en videreførelse/gentagelse af
Vandrefestival Sjælland allerede i 2010 med inddragelse af rapportens vurderinger, konklusioner og anbefalinger.
En videreførelse af vandrefestivalen i 2010 er vigtig for at fastholde
momentum i en udvikling af vandrefestivalen og en optimal udnyttelse, fremadrettet, af de mange erfaringer, som arrangørerne/operatørerne har opnået.
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9. APPENDIX
Oversigt over bilag
Bilag i rapporten:
-

Bilag A: Oversigt over besøgende - statistik
Bilag B: Udvalgte citater fra spørgeskemaer

Bilag på vandrefestival.dk:
-

Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Projektblad
Drejebog
Tips til turledere
Festivalavis
Annonce i Søndagsavisen
Minifolder
Liste over medvirkende
Skabelon til deltagerspørgeskema
Div. artikler (Østdansk Turisme, Sundhedsmagasinet) og pressemeddelelser (region m.fl.)
og anden omtale, lokalaviser

Bilag
x: Opsamling på deltagerindlæg
Bilag
xx: Opsamling af turlederindberetninger
Bilag xxx: Opsamling af deltagersvar
Bilag xxxx: Referat fra evalueringsmøde med turledere
Bilag xxxxx: Referat fra evalueringsmøde med
		
kommunernes festivalansvarlige

Formålet med vandrefestivalen var også at lære folk
at bruge vandreruterne
med de dertil hørende
shelterpladser.
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Bilag A: Oversigt over besøgende - Statistik
Via hjemmesiden vandrefestival.dk er der
- oprettet 134 deltager/blog indlæg
- uploaded 294 deltager fotos
- udstedt 101 diplomer

15/05/2009 - 08/08/2009

vandrefestival.dk

Oversigt over besøgende

Sammenligner med: Websted
Besøgende

200

200

100

100

0

0

18. maj

25. maj

1. jun.

8. jun.

15. jun.

22. jun.

29. jun.

6. jul.

13. jul.

20. jul.

27. jul.

3. aug.

3.886 personer besøgte dette websted
5.960 Besøg
3.886 Absolut entydige besøgende
40.158 Sidevisninger
6,74 Gennemsnit af sidevisninger
00:04:33 Tidsforbrug på webstedet
26,90 % Afvisningsprocent
65,18 % Nye besøg

Teknisk profil
Besøg

% besøg

Forbindelseshastighed

5.158

86,54 %

Firefox

625

10,49 %

Safari

99

1,66 %

Chrome

61

Opera

15

Browser
Internet Explorer

Besøg

% besøg

DSL

3.295

55,29 %

Unknown

1.691

28,37 %

Cable

831

13,94 %

1,02 %

T1

111

1,86 %

0,25 %

Dialup

26

0,44 %
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Bilag B: Udvalgte citater fra spørgeskemaer
Spørgsmål 9:
Hvad vil du fremhæve som godt ved turen?
- Man kommer nogen steder hen, som man normalt ikke ville komme selv, fordi man måske ikke ved
de steder findes eller man ikke ved om man må gå der. Det var en skønt tur:-)
- Fortællingen om ens hjemegn, som jeg ikke vidste i forvejen
- Stolt over at have gennemført
- Det var spændende og en god måde at være sammen med mine forældre
- Sjov ide med at bruge mobiltlf/GPS, som kan udbygges med mange ting. Fik set en del af Ringsted,
som jeg nok ellers ikke var kommet i
- Vi satte os alle et smukt sted og naturvejlederen læste et digt op. Det var dejligt at sidde i solen og
til lette bølgeskvulp og høre lidt stof til aftertanke :)
- At mine børn på 5 og 8 år også syntes at det var sjovt. Der var også plads til dem
- ... og så blev der ganske uventet budt på hjemmelavet urtesnaps undervejs
- Naturen om natten, vejlederens gode kendskab til turen giver et ekstra skub til at deltage i andre
guidede ture
- Det gode vejr - den lyse nat - udsigten - lille gruppe - lokalkendt turleder
- Jeg synes at turlederen var en meget begejstret fortæller. Højt, tydligt og nysgerrighed blev vækket
endnu mere. Han havde stort set svar på alle spørgsmål. Jeg fik set nogle steder hvor jeg ikke vidste
at de fandtes. Kun ros på alle områder!! Normalt er jeg en skrap vandrer, men jeg var godt klar over
at denne tur ville være en mere 'slendrer'tur for mig, da jeg læste at vi skulle bruge så meget tid på
sådan en kort afstand og derfor var jeg indstillet på det, og blev det en meget positiv oplevelse. Jeg er
ikke dansker, og derfor var det for mig personlig endnu mere en god oplevelse, at få mere at vide om
omgivelsen
- God service med at køre chauførene tilbage i byen så de kunne køre tilbage og hente deres medvandrere. Super!!!
- Igen gode turledere, og har fået meget mere at vide om Holbæk, som gør at jeg har fået lyst til at
finde mere om historier om Holbæk på internet /bibliotek. Lyst til at besøge Holbæk museum og
besøge teater. Men det allerbedste er at jeg fandt ud af at denne tur blev arrangeret af Holbæks
vandreforening. …. Jeg vil hel bestemt deltage tigere til deres vandreture fra nu af, og højt sandsynlig
blive medlem. Jeg er meget glad at jeg har endelig fundet en vandreforening som passer mig!! Jeg
har vandret fra da jeg var 12 år gammel i Holland hvor jeg kommer fra, og har boet i DK i 8 år, men
har kun kunne finde noget om vandre law, og det var ikke jeg ledte efter. Jeg er meget glad ligenu!!!
:o)
- Desværre blev turen udsat en time, hvilket gjorde vi ikke kunne komme med (var kørt fra Ringsted
for at opleve naturen langs fjorden, mens vi så skt. hansbål) Så det blev for sent for os, og desuden
var alle bål brændt ud da turen startede.. ØV ØV ØV!
- At det var lavet i samarbejde mellem fysioterapeuter og Rørvig stavgangsklub. Stavgangsfolkene
havde virkelig gjort sig umage og man følte sig meget velkommen
- At vi var 8 voksne deltagere, 4 børn og 2 hunde. Som fik en dejlig fælles oplevelse af den dejlige
kyststrækning. Tolerencen for hinanden, snak på tværs en byge og blæst og udsigt over storebælt. En
turguide, Jørgen, der formåede at sætte et raskt tempo som alle kunne følge, de 2 vi tabte undervejs
havde selv valgt på forhånd at stoppe der, de andre 2, der gik forkert, fik Jørgen fundet og tilbagebragt til flokken, så vi kom samlet i mål i Bilsø Skov, hvor Slagelse var vært med frugt og vand til alle.
- vi kom ud at gå steder hvor vi aldrig selv havde fundet frem....
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- Uforglemmelig tur. Endvidere havde den lokale naturfredningsforening "bagt bradepandekage" som
der blev trakteret med + øl og vand
- Deltagerne kunne "gå for at gå", d.v.s. i eget tempo uden for mange pauser. Skøn natur. Flot opbakning fra Faxe Kommune med arrangeret transport og frugt undervejs.
Spørgsmål 10:
Hvad vil du fremhæve som mindre godt ved turen?
- Der kunne godt være beskrevet at turen ikke var egnet til korte bukser, da der var stier med meget
højt ukrudt. Havde ikke korte bukser på da vejret ikke lige var til det.
- At det var lidt "Øv" da den sluttede, nu var vi lige så godt igang
- Der lå for mange ture på samme tid og dag, jeg ville godt have været på 2 af de andre også.
- Den var sat som en børnetur, og derfor havde jeg mine 2 børn på 4 og 8 med. For dem var der for
mange stop og fortællinger om botanik etc. Da vi havde gået 1 time og 3 kvarter var der stadig 1/3 af
ruten på 3,5 km tilbage. Vi valgte der at skyde genvej hjem, for da var ungernes tålmodighed opbrugt.
Normalt kan de gå 3,5 km på en time.
- Guiden så vi kun til hest, hun gav information om ruten ved Fanefjord kirke. Og så måtte vi klare os
selv. Kunne lige så godt have gået turen en anden dag. Havde forventet at der var en guide, heller ikke
da vi nåede "endestationen", var hun der.
- En ulempe var det at der ikke var busforbindelse tilbage til Sorø. Da jeg ikke har bil er det en forudsætning at jeg kan komme med offentlig transport! Jeg klarede at arrangere mig med et par der var i
bil. De kørte mig meget venligt til Sorø Station efter turen!
Spørgsmål 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). Hvis nej uddyb:
- Lidt for mange deltagere pr. turleder. Det var svært at høre hvad der blev sagt, når vi alle 40-45
personer står på én lang række på en smal sti.
- Det var baseret på at man gik alene med den udleverede Nokia N95 - det var OK.
- Alle kunne følge med og høre. Men 8 deltagere syntes jeg er for dårligt fremmøde. (Men det er jo
godt for os som kom, rart at turen blev til noget)
- Hørte ikke at turlederen sagde noget under turen, vi gik vist bare.
- Gruppen var ret stor fra starten ... der var dårligt gående, hunde, stavgængere, og barnevognsfolk
med ... Ved ikke om man i forvejen havde gjort det klart for deltagerne ... at vi faktisk skulle forcere
ret vanskeligt terræn. Jeg tror halvdelen faldt fra på turen... ikke særlig inspirerende for de der faldt
fra... men for mig var turen altså ret interessant og spændende.. og gav mere blod på tanden!
Spørgsmål 12:
Svarede turens forløb til det annoncerede (i festivalavisen)? Hvis nej uddyb:
- Turen måtte ændres p.g.a. høj vandstand på ruten. Det var en flot tur, lavet med kort varsel. Ros for
det.
- Turen lød på 15 km igennem 3 skove, den blev kun på 6 km i 1 skov
- Udsat uden grund....
- Der er 2-3 km længere end annonceret, der står ikke gang på asfalt vej og strand m.m. På andre
ture er nævnt at der er gang på asfalt
- Det er så nemt at bruge internettet til at fortælle om den seneste udvikling, så når man på dagen
ser en tur annonceret tror man den bliver til noget. Det blev turen også, men kun takket været at
turlederen satte os deltagere i gang
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- Man skulle nok have uddybet terrænets karakter, så deltagerne var forberedt bedre.... Svært at
bestige et "bjerg" med barnevogn og som gangbesværet.. for ikke at sige diverse vandløb... og uvejsomme stier i Suserup ... men halvdelen var altså også forsvundet på det tidspunkt ... barnevognsfolket holdt ud til det sidste ... og deltog også på en efterflg tur ... de fik hjælp af "stærke karlfolk"
- Afslutningen var noget tam, da målet i Rødvig var nået kl. ca. 13.45, så alle drog hver til sit på hver
sin arrangerede måde
Spørgsmål 13:
Var transportmulighederne til og fra ruten tilfredsstillende? Hvis nej uddyb:
- Det var ikke nemt at komme tilbage til startpunktet, men da vi ikke var flere kunne vi hentes i en bil.
Busserne kører ikke så tit på landet i week-enden.
- Jeg tror ikke det var muligt at deltage uden bil - kun hvis man boede i gå eller cykelafstand!
Spørgsmål 14:
Var vandrerutens beskaffenhed tilfredsstillende? Hvis nej uddyb:
- Det er både ja og nej, for der skulle være skrevet i stykket i vandreavisen hvad man skulle gå igennem. Der var steder med højt korn, brændenælder og tidsler, så ruten var ikke til bare tæer og sandaler, hvilket godt kunne være beskrevet under ruten i avisen.
Spørgsmål 15:
Hvordan oplevede du den stemningen blandt deltagerne på turen? Uddyb evt.
- Deltagerne har jo selv valgt at deltage, så derfor er alle interesserede i at bidrage med viden der kan
have interesse for andre.
- Det var jo et lille sluttet selskab, så der var også tid til at snakke om andet end natur, hvilket altid
giver en dejlig fornemmelse
- Jeg var med på turen feddet - vemmetofte, i fakseladeplads hoppede mange fra, og jeg følte, at man
næsten gik om kap, og på denne tur synte jeg, at der manglede en forklaring om musestenen, klosterdamerne badehus og bro m.m.
- Alle børn og voksne havde det socialt godt sammen
Spørgsmål 19:
Er der noget der holder dig tilbage fra at gå mere, end du allerede gør? - Hvis ja: Beskriv
- Især tid. Går relativt meget, og vil gerne have flere korte rundture af varierende længde mellem 2
og 10 km. (Jeg opfatter vandreture, som noget der er længere end 10 km). Det ville være dejligt hvis
flere af de kortere ture i weekenderne blev gentaget i løbet af festivalen på hverdagsaftener.
- Man skal lave en prioritering af sin sparsomme fritid, men at gå af en vandrerute kan jeg godt have
med i prioriteringen fremover.
Spørgsmål 22:
Ville du opfordre nogen, fx familie eller bekendte, til at gå med på tur? Hvis nej, uddyb
- Det må de selv bestemme
- Vi var 3 veninder og har allerede aftalt at tage på flere ture og spørge andre om de ville med
- Jeg synes det var et dejligt initiativ med en vandrefestival. Selv vil jeg forsøge at få mere tid næste år
(hvis der kommer en) til at gå nogle af de gode ruter der findes og deltage i festivalen. Jeg har gemt
avisen så jeg altid kan gå en af ruterne. Tak
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Spørgsmål 24:
Hvad tror du, der skal til for at få flere til at benytte vandrestierne? (Beskriv)
- Skiltning
- Aktiviteter på turene. Formidling om naturen og kulturen under vejs. Interessegrupper. Det er nemmere at gå en lang tur, når man er flere om det, end at gå alene.
- Fortælle om turene til andre. Havde jeg ikke læst i vandreavisen, vidste jeg ikke at turen fandtes
- Direkte opfordring til de grupper der ikke er vant til at gå
- Kampagner - og flere arrangerede ture.
- Keep on the good work
- Noget mere oplysning om at de findes og evt. nogle arrangerede ture med nogle indslag der kan være
spændende for børn.
- Flere P-pladser. Derfra hvor vi bor er der kun én vej ud og hjem, og det er med egen bil. Desuden vil
jeg gerne have min hund med ud at gå. Jeg vil også meget gerne have stier/ruter hvor man kan gå
rundture.
- For os der arbejder - Kendskab til at vandrerstierne eksisterer, samt mulighed for ture med leder når
vi har fri - f.eks weekend, eller aftenture i sommerperioden. For pensionister og handikappede, måske
mulighed for lette ture med ledsagere.
- Mere info om de forskellige muligheder på øen, dette skulle ligge i vores brugs og ved vores lille
færge, dette kunne nok få nogle flere til at opleve øen på en anden og stille måde.
- Lidt mere oplysning i TV-mediet ville hjælpe meget. Mange læser ikke avis, heller ikke selvom den er
gratis...
- Kampagner, samt at det bliver brandet som noget for også yngre mennesker. Som det er nu er det
typiske billede ældre mennesker (stavgang)
- Anonncering - bedre skiltning ved offentlig vej til ruternes begyndelse - turledere er en rigtig god motivering, så skal man ikke bare gå, man lærer også noget.
- Arrangementer som f.eks. vandrefestival
- Gode og mange rutebeskrivelser man kan få ved turistbureauet.
- Km og timer/minutter for turen skrives på skilte og i avisen
- Oplysning - der er ikke gjort nok opmærksom på de muligheder for vandringer, som findes i DK - der
skal søges grundigt for at finde information
- Flere guideture, oplysning fra mund til mund, reklamer
- Måske bedre mulighed for at benytte off. transport til at vende tilbage til udgangspunktet
- Oplysning om at de findes - turen vi var på var fra kommunens side helt klart et rigtig godt initiativ
ikke sidste gang vi er der!
- At alle vi der nu er i gang med at benytte dem giver de positive meldinger videre til alle vi kender,
mere fokus i medierne. flere vandrefestivaller, evt ikke så masive som denne, det er for meget at vælge
imellem. Husomdelt reklame for vandringer. Kommunernes fokus på sundhed kan indrages med at
kommunerne får nogle faste kontakter til vandringslauget m.m.
- Gode vandrekort, som man kunne hente på turistkontorerne, gerne fra omegnskommunerne
- At flere hiver fat i nye og tager dem med Oplysning på biblioteker og i sportklubber Oplysning via tv i
f.eks sundhedsudsendelser Mere fokus i det hele taget på vandrestier, som der tidl. blev på Cyklestier
- Oplysning på biblioteker og sportsklubber mm Annoncering Oplysningskampagner i tv med indslag
fra vandreture Nemmere adgang med den offentlige transport GOD PLANLÆGNING!!!!
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Etapevandring, Bildsø Skov,
Korsør.

Det er vigtigt at der er overensstemmelse mellem
den annoncerede tur og hvad der opleves ...
“Turen lød på 15 km igennem 3 skove, den blev kun
på 6 km i 1 skov”

“Afslutningen var noget tam,
da målet i Rødvig var nået kl.
ca. 13.45, så alle drog hver
til sit på hver sin arrangerede
måde”

“Turen blev 2-3 km længere
end annonceret, og der
står ikke noget om gang på
asfalt vej og strand m.m. På
andre ture er nævnt at der
er gang på asfalt”

- så hellere lidt ekstra overraskelser!
“ ... og så blev der ganske
uventet budt på hjemmelavet urtesnaps undervejs”

“vi kom ud at gå steder
hvor vi aldrig selv havde
fundet frem....”

“Uforglemmelig tur. Og så
havde den lokale naturfredningsforening “bagt bradepandekage” som der blev
trakteret med + øl og vand”
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I gåsegang gennem Mallingskløft, hvor den lille Møllebæk blev krydset bogstaveligt via stok og sten. 20. Juni 2009.

I sommeren 2009 gennemførtes Vandrefestival Sjælland for første gang.
l

I alt indgik 112 arrangementer med 2.000-3.000 deltagere i begivenheden.
Der var ture i alle 17 kommuner i Region Sjælland.

l

Turene fordelte sig på en Aktivitetsuge fra 21.-27. juni og en etapevandring ad
Sjællandsleden fra 28. juni - 8. august.

l

Festivalen blev gennemført i et samarbejde imellem frivillige organisationer,
kommunerne, staten, turistorganisationer, museer, højskoler, regionen m.fl.

Denne evalueringsrapport søger at beskrive udkommet af festivalen og komme med
anbefalinger til fremtidige forbedringer. Særlig vægt har været lagt på om forskellige
succeskriterier er opnået, herunder om festivalen har virket sundhedsfremmende.

vandrefestival.dk

Vandrefestival sjælland - EVALUERING - DECEMBER 2009
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