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Aftenens program

• Intro ved Steen

• Gennemgang af overordnede resultater fra  

undersøgelserne

• Anbefalingerne på baggrund af research

• Opfølgende spørgerunde



Jeres målsætning

• Mest kendte vandre-organisation

• Fastholdelse af flere medlemmer

• Beslutningsgrundlag for fremtidige 

kommunikationsvalg



Om spørgeskemaer og dybdeinterviews

• I spørgeskemaundersøgelser leder vi efter forskelle: 
Hvor mange læser nyhedsbrevene, hvor mange gør ikke?

• I dybdeinterviews leder vi efter ligheder: Er der nogle 
mønstre der går igen? Starter man virkelig sit vandreliv, 
når man er 45?

• I spørgeskema-undersøgelser vil vi gerne have mange 
svar, for at kunne fortælle noget om udbredelse af en 
fænomen eller en holdning: Denne gang fik vi 2067 svar 
(det er super-godt!)

• I dybdeinterviews behøver vi ikke mange svar. Vi leder 
efter de ting, som de er fælles om. Denne gang har vi talt 
med 12 vandrere (det er også godt!) 



Resultaterne



Medlem, 66 år

Jeg begyndte at vandre, 
da børnene blev store, og 
jeg fik mere tid. Siden da, 
har det fyldt mere og 
mere.



Et vandreliv

• Vandring fylder meget for deltagerne: Både tid og 
interesse

• Typisk starter et vandreliv, når man er 45-50 år. 
Ungerne er ved at flyve fra reden, og der er mere tid til 
fritidsaktiviteter

• Flere søger det sociale i vandringen efter en stor 
forandring i deres liv

• Vandring er et godt alternativ til de mere fysiske og 
psykiske krævende aktiviteter, f.eks. løb, cykelløb, 
triathlon, mm. 

• Medlemskab af et laug eller en forening følger typisk 
flere år efter, at man er begyndt at vandre 



Mål: DVL vil være den mest 

kendte vandreorganisation i 

Danmark



Hvad forbindes DVL med? Medlemmer

• Det sociale

• Oplevelser

• Motion

• Medlemmer 

• Frivillighed 

• Natur 

• Spændende  

• Interessefællesskab 

• For ens 

• Veldrejet organisation 

• Venlig 



Medlem, 62 år

Folk deltager frivilligt 
med glæde og 
begejstring. Det er et 
dejligt sted at være 
medlem.



Hvad forbindes DVL med? ikke-medlemmer

• Støvet 

• Engageret 

• Gamle 

• Fasttømret 

• Gruppe 

• Hårde ved de, som ikke kan følge 

med 

• Kender dem ikke 

• Gruppe 

• Sammenhold  

• Natur 



Ikke-medlem, 58 år

Jeg tror DVL er en 
udmærket forening. Jeg 
har bare ikke behovet –
endnu.



Kommunikationsmæssige styrker

• VandreLiv: Stærkt medie, som læses af 

medlemmerne. Godt til overblik og inspiration til ture. 

Godt til inspiration og drømme om spændende ture, 

som andre har været på. 

• Selve turene: Frivillige turledere som giver engageret 

og personlig formidling om vandring. 

• Hjemmesiden: Let at finde en tur, når man søger 

målrettet og aktivt. 



Medlem, 68 år

Jeg læser Vandreliv hver 
gang. Så sætter jeg 
krydser ved alle de ture, 
jeg godt kunne tænke 
mig at komme på.



Kommunikationsmæssige svagheder

• Søgninger på Google. DVL står svagt de fleste steder 
”Jeg er ligeglad med hvem der arrangerer: Bare turen er 
god”.

• Facebook: Stort potentiale, for de fleste vandrere bruger 
det til at organisere sig, søge inspiration eller holde sig 
opdateret. Facebook når ud til de, som ikke er medlem i 
dag, og som ikke kender til DVL derudover. Et par af 
deltagerne har bemærket forandring til det bedre her. 
Åbne sider, lukkede grupper. 

• Pas på med at lukke sig om sig selv, og de lukkede 
aktiviteter (ture) Hjemmesiden: Hvor er turbeskrivelserne 
til at hente ned og bruge? 



Ikke-medlem, 55 år

Jeg skulle på tur til Samsø. 
Så søgte jeg på vandring. 
Der dukkede ikke noget op 
fra Dansk Vandrelaug. Det 
er da mærkeligt, ikke?



Hvordan bliver du typisk inspireret til vandreture?
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Mål: DVL vil fastholde 

medlemmerne



Hvad er DVL for medlemmerne?

• Fremragende planlagte ture

• Entusiastiske turledere

• Engageret frivillighed

• En interesseorganisation

• Hygge og fællesskab 

• En grund til at komme af sted på vandreture 

• Sikkerhed i vandring

• Sikkerhed for veltilrettelagte ture



Medlem, 58 år

Jeg deltager faktisk ikke i 
så mange ture, men jeg 
vil gerne støtte. DVL gør 
meget for vandringen i 
Danmark.



Det søger medlemmerne andre steder

• Friluftsliv og shelterture

• ”Eventvandring” (f.eks. Hærvejsmarch, Fjellräven

classic, Bornholm rundt, Holliday fellowship ol.) 

• Rutearkiv – ud og vandre på helt egen hånd

• Uformel, spontan vandring

• De nære vandringsbekendte – findes i andre netværk



Medlem, 58 år

Jeg er medlem af en gruppe 
på nettet. Her er der nogle 
folk, som er gode til at 
foreslå ture i nærområdet. 
Jeg synes jeg kender de folk 
lidt bedre.  



Behov i forbindelse med vandring

Opfylder DVL

• Variation og bredde i ture 

• Veldrevne rammer for vandring

• Social interaktion

• Engagement fra frivillige

• Sikkerhed i vandring

• Interesseorganisation

• Dagligdagens ture

Opfylder DVL ikke i dag

• Vandring på egen hånd

• Uformelle netværk

• Diversitet hos medlemmer (lidt lukket 

fællesskab)

• De store events

• (Inspiration til vandring)



Jeg vandrer…
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Kommunikation til eksisterende medlemmer

• VandreLiv er en vigtig kanal i relation til målgruppen. 
Bladet har et todelt formål:

1. Tur-katalog. Turbeskrivelsen for lokalområdet eller 
nærområderne læses, og de interessante ture krydses 
af

2. Inspiration. Artiklerne om eksotiske ture eller det 
nyeste udstyr inspirerer læserne til nye eventyr eller blot 
drømme om Caminoen

• Facebook fylder relativt meget i kommunikationen til, og 
mellem vandrerne. Der er stort potentiale for forbedring 
fra DVL, men det bemærkes af flere, at DVL er blevet 
mere aktive og kreative på Facebook



Kommunikation til eksisterende medlemmer

• Hjemmesiden roses primært for at være et godt sted 

at søge ture. Hvis man ved, hvornår man har tid til en 

vandring, er dvl.dk (eller en lokalside) det ideelle sted 

at søge. 

• Nyhedsbreve tiltaler en målgruppe, for hvem vandring 

fylder en stor del af deres liv. De fleste medlemmer, 

som modtager et nyhedsbrev fortæller, at de læser 

dem, og at de ofte bliver inspireret til nye ture gennem 

nyhedbrevene



Potentiale for 

nye medlemmer



Om Ikke-medlemmerne i undersøgelsen

• Medlemmer af andre vandreorganisationer 
(Fodslaw el.): Har et vandringsmønster, der på mange 
måder minder om medlemmer af DVL. Typisk efterløn 
eller pension

• Hikere: Typisk længere ture og shelterture. Vandrer 
for udfordringer, ro og afstressning. Typisk i arbejde og 
vandring er en del af fritiden

• Fritidsvandrere: Vandrer gerne på egen hånd, og 
gerne uden for stisystemer. Vandrer for motion og 
naturglæde. Typisk i arbejde og vandrer som motion 
og for at stresse af



Ikke-medlem, 52 år

Jeg har deltager i 
Fjällräven classic et par 
gange. Jeg kan godt lide 
at udfordre mig selv lidt. 



Behov hos ikke-medlemmer

• Mindre behov for sikkerhed og rammer i de etablerede 
ture 

• Mere selvhjulpne, mere selvarrangerende 

• Har typisk etablerede netværk på arbejdsplads ol. 

• Behov for inspiration til ture i det daglige

• Behov for inspiration til vandreferier

• Behov for ekspertise og vejledning  ifht. udstyr mm.  

• Potentielle medlemmer om 5-15 år



Kommunikation

• Ikke-medlemmerne søger ture og inspiration på nettet: 
DVL bliver ikke fundet på Google. Et meget stort problem, 
hvis man vil være synlig for målgruppen

• DVL har ikke en position, hvor ikke-brugerne selv opsøger 
dvl.dk

• Facebook er ikke-brugernes eneste berøringsflade med 
DVL i dag. Her er der potentiale for at interagere med 
dem, og inspirere dem til vandring og ture

• DVL kommunikerer primært ture, oplever ikke-
medlemmerne. Mange af disse har ikke interesse for 
fællesvandringer



Hvordan vil du foretrække at få kommunikation fra DVL? 
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Hvorfra stammer dit kendskab til Dansk Vandrelaug?
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Anbefalingerne



Dansk Vandrelaug øjebliksbillede

• Er drevet af en lang række meget engagerede frivillige 

i lokalafdelingerne

• Er drevet af engagerede medlemmer af Styrelsen

• Mange har været medlemmer i mange år

• Mange er medlemmer af flere vandregrupper eller 

foreninger



I har styr på medlemmerne

• De er glade for jer

• De kender jer

• De kender jer, jeres turledere og jeres sites



Hvordan bliver du typisk inspireret til vandreture?
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I har styr på medlemmerne

• De er glade for jer

• De kender jer

• De kender jer, jeres turledere og jeres sites

• Men I viser ikke alle andre, hvor meget I ved!



Mest kendte 

vandreorganisation





Digital synlighed

• DVL skal ALTID findes (tidligt) på Google

• DVL skal være meget aktiv på sociale medier (primært Facebook) –
posts, adds, boost + begivenheder

• DVL skal lave nyhedsbreve til både medlemmer og ikke-medlemmer 
(og generelle og lokale)

• Der skal være ensartet kommunikation, både design og opbygning

• Der skal være ensartet domæne-struktur (alt under dvl.dk)





Digital synlighed

• Alle ture (både nye og gamle) skal optimeres, så de kan findes på Google (SEO)

• Andet News you can use-indhold skal også SEO-optimeres

• Både ture og andet indhold skal have en taksonomi (nøgleord), der er SEO-egnet

• Sitet skal være Google-klart

• Alt indhold skal kunne bruges i alle DVL-kanaler (dvl.dk, lokale sites, 
nyhedsbreve, sociale medier)

• Brug de sociale medier effektivt

• Alt indhold skal kunne deles på tværs af DVL’s sites





Samme visuelle signal

• Samme grunddesign – samme visuelle signal 

• Delvis lokal tilpasning af sitet 

• Responsivt design



Behold Vandreliv

• Det er fedt til eksisterende medlemmer

• Men indholdet i magasinet skal udvælges og produceres på en ny 
måde:

• Alt indhold skal kunne bruges på min. 2 kanaler (magasin, site, nyhedsbreve, 
nyhedsbreve)

• Indhold til digitale kanaler skal have flere billeder (gerne video)

• Alle rettigheder skal sikres

• Indhold til sitet skal SEO-optimeres



Digital platform



Multisite-platform

• Som f.eks. DVL.dk og TV2 regionerne



Multisite-platform

• Adgang til fælles ”værktøjskasse” af features
• Bl.a. tilmeldingsmodul
• Betalingsmodul
• Adviseringsmodul

• Indholdsskabelon, der kan bruges til flere kanaler

• Fælles taksonomi-styret (nøgleord) kalender

• Fælles indholdsbibliotek (tekst, billeder og video)

• Fælles nyhedsbrevsskabelon, der feedes automatisk*

• Fælles tilmelding til nyhedsbrev (i samme database)

• API (data import/eksport), der kan udveksle informationer med 
andre databaser



Aktivering af 

nye medlemmer



Meget omtale giver nye medlemmer

• Call to actions (CTA) på alle sider, der kan findes via Google, sociale 
medier eller fra et nyhedsbrev

• I er jeres egne bedste sælgere/ambassadører:
• Gør eksisterende medlemmer endnu mere tilfredse, så anbefaler de DVL 

endnu mere

• Få flere ikke-medlemmer som modtagere af nyhedsbrevet

• Lav et inspirationsudvalg, der fanger, vurderer og fortæller om nye 
tendenser





Medlemsdatabase

• Grundlæggende informationer skal være der (som de er)

• Nye informationer:

• Modtagere af et eller flere nyhedsbreve

• Deltager på ture

• Deltager på rejser

• Betalingshistorik (kontingenter, ture, rejser, andet)

• Skal også indeholde tidligere medlemmer (til reaktivering)

• Skal kunne udveksle informationer med andre databaser



Lær at elsk jeres tal

• Gør alle jeres tal synlige

• Fastlæg nøgletal, KPI’er, som er jeres mål

• Det kan være:
• Tal om nyhedsbreve

• Tal om besøg på sitet

• Tal om konverteringer på bestemte sider, f.eks. ”Bliv medlem”

• Tilret jeres kommunikation efter tallene



Fastholdelse af medlemmer



Mindre frafald

• Bedre og konstant digital dialog med jeres medlemmer:
• Målrettet indhold til medlemmer i nyhedsbreve og på sitet

• Trigger-mails, inden der skal betales med fokus på de vigtigste emner 
for dem:  Turene, naturen og samværet

• Vær aktiv på sociale medier – og få dem til at like jer og dele jeres 
indhold

• Flydende indmeldelse/flydende kontingent-betaling

• Tiltag for at bruge Betalingsservice



Kompetencer



Hvad skal I kunne?

• Kendskab til udgivelse på websites (CMS)

• Kendskab til udgivelse på social medier

• Kendskab til jeres nyhedsbrev

• SEO-fokus ved indhold

• Skrive artikler, etc.



Sådan gør I det

• Lokalt indhold publiceres lokalt

• Central publicering af alt andet

• Super-bruger med udvidet kendskab til systemer

• Kursus-tilbud til alle involverede

• Overordnet central kommunikationsansvarlig 

(hands on)



Lars Noe

ln@peytz.dk

Bo Mikael

bm@peytz.dk
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