Side 1 af 6

Resultater fra evaluering af Slagelse Guld
Samlet set, hvad synes du om arrangementet?


60 % - Meget godt



33,3 % - Godt



6,7 % – Mindre godt

Kun to respondenter har svaret mindre godt. Ingen har svaret dårligt.
Hvad synes du om stedet, hvor arrangementer blev afholdt?


63,3 % - Meget godt



30 % - Godt



3,3 % - Mindre godt



3,3 % - Dårligt

Hvad synes du om tidspunktet for arrangementets afholdelse (sidste fredag i marts)?


83,3 % - Passende tidspunkt



10 % - Ligger for sent



3,3 % - Det passer skidt for vores forening, da vi har Danske Ungdoms Mesterskaber i
den weekend



3.3 % - ved ikke

Kun 4 respondenter er ikke tilfreds med tidspunktet for afholdelse.
Hvad synes du om maden?


16,7 % - Meget god



43,3 % - God



26,7 % – Hverken eller



6,7 % - Mindre god



6,7 % - Dårlig
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Hvad synes du om underholdningsindslagene?
Børn på ethjulede cykler:


2 respondenter har svaret ”Meget godt”



13 har svaret ”Godt”



5 har svaret ”Hverken eller”



6 har svaret ”Mindre godt”



4 har svaret ”Dårligt”

Ninja- og karatebørn:


4 har svaret ”Meget godt”



12 har svaret ”Godt”



5 har svaret ”Hverken eller”



6 har svaret ”Mindre godt”



3 har svaret ”Dårligt”

MAS-Diner Band:


11 har svaret ”Meget godt”



13 har svaret ”Godt”



5 har svaret ”Hverken eller”



Ingen har svaret ”Mindre godt”



1 har svaret ”Dårligt”

Uffe Holm:


12 har svaret ”Meget godt”



6 har svaret ”Godt”



6 har svaret ”Hverken eller”



4 har svaret ”Mindre godt”



2 har svaret ”Dårligt”
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MAS-Diner scorer med andre ord højest, mens der er mere delte meninger om børneindslagene.
Var du tilfreds med din gave/statuette?


13,3 % - Meget tilfreds



33,3 % - Tilfreds



26,7 % - Både og



0 % - Utilfreds



3,3 % - Meget utilfreds



23,3 % Ved ikke/Modtog ingen gave/statuette

Kun 1 respondent er direkte utilfreds med sin gave.
Enkelte har i det senere kommentarfelt angivet, at de hellere vil modtage en gave, som de kan
bruge til noget efterfølgende.
Hvad synes du om den praktiske information, der blev givet inden arrangementet?


86,7 % - Jeg fik god og dækkende information omkring arrangementet



13,3 % - Informationerne var tilstrækkelige, men kom for sent ud



Ingen har svaret, at de manglende oplysninger

Hvad synes du om længden af arrangementet inklusiv spisning?


66,7 % - Tilpas



26,7 % - Lidt for langt



6,7 % - Alt for langt



Ingen har svaret, at arrangementet var lidt for kort eller alt for kort.

Der er med andre ord generel tilfredshed med længden af arrangementet. Men svarene peger
også på, at arrangementet ikke skal vare længere.
Savnede din forening, at der blev afholdt en fest efter arrangementet?


3,3 % - Ja, vi ville gerne være blevet længere



93,3 % - Nej arrangementet var langt nok
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3,3 % - Ved ikke

Kun en respondent har savnet, at der blev afholdt en fest efter arrangementet.
Hvor tilfreds var du med honoreringen af din forening?


30 % - Meget tilfreds



36,7 % - Tilfreds



10 % - Hverken eller



3,3 % - Utilfreds



Ingen har svaret meget utilfreds



20 % - Ved Ikke

Kun 1 respondent har med andre ord været utilfreds med den måde, hvorpå vedkommendes
forening blev honoreret.
Hvad var det bedste ved årets Slagelse Guld?
(Kommentarfelt, hvor man har kunnet skrive frit)


Showet



Der var guld-stil over det hele



Hele arrangementet, og at tiden blev overholdt



Vi kunne have ledsagere med, og de kunne sidde ved os



Underholdningen



Flot set-up



Tidsplanen / toastmaster



At der var styr på taler, og måden hvorpå deltagerne blev informeret på via den seddel,
der var med tidspunkter på.



En god måde at lynønske vinderne på



Muligheden for at kunne invitere andre/familien med



Lokationen og Uffe Holm



Uffe Holm og at se de andre deltagere fra de andre klubber



Selfie-indslaget



Det var rigtig godt med en professionel vært/ordstyrer. Opdækningen i salen så rigtig
indbydende ud, og bordarrangementet fungerede rigtig fint. Det var en god ide med
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betalende gæster på tribunen. Dels giver det mere liv omkring arrangementet, og dels
bliver det ikke en lukket fest for foreningerne.
Hvad kunne have været bedre ved årets Slagelse Guld?
(Kommentarfelt, hvor man har kunnet skrive frit)


Maden var virkelig ringe + man havde ingen tid til at spise. Man skulle nærmest skubbe
maden ned, og hvis jeg havde været en af dem, som havde betalt for maden, var jeg
blevet ekstremt skuffet.



Maden



For lidt mad, og for få borde med mad, det tog for lang tid.



Maden var for dårlig i forhold til prisen for ikke vindere



Måske et tilbud om rabat ved flere tilmeldte fra klub



Indslagene fra de knapt så øvede. Kunne have været federe at se noget opvisning fra
nogle af foreningerne.



Bedre underholdning og kortere længde af showet



Det kan blive for stort/ smart. Jeg ønsker arrangementet tilbage til fortiden. De bedste
arrangementer i nyere tid var på hotellet med god mad, dessert kaffe, vand og et glas
rødvin.



Manden, som styrede showet



Røgkanon generer øjnene, når man bruger kontaktlinser



Gaven



Nogle andre gaver til honoreringerne



Jeg synes, at vores folkevalgte skal forberede sig noget bedre til Slagelse Guld. Der var
omkring os en opfattelse af, at nogen ville være lige lovlig ung med de unge. Det er lidt
uheldigt at sende sådan et signal til sportsudøvere, som tager deres sport meget
seriøst.

Kommentarerne viser, at især maden er et forbedringspotentiale. I alt 6 respondenter har
nævnt, at maden kunne have været bedre.
Har du andre kommentarer omkring arrangementet i 2019 eller forslag til
arrangementet i 2020?
(Kommentarfelt, hvor man har kunnet skrive frit)


God konferencier med styr på tiden. Stor ros.
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Mulighed for tid til at tale med de andre, som man måske kun møder denne ene gang
om året.



Anden form for erindring ved alm. dansk mesterskab. Man har ofte brugt glas med
kommunelogo.



Lidt for meget røg fra maskinerne og for lidt udluftning.



I er inde på det rigtige. Det er bare svært at lave et arrangement/gaver, der både
passer til de helt unge og de voksne.



Gaven kunne være noget, man kunne bruge, evt. en poloshirt eller en løbetrøje med et
diskret tryk med Slagelse Guld logoet, som var pænt.



Jeg synes, det ville styrke arrangementet, hvis der blev givet penge til priserne, og
honoreringsgaverne blev noget brugbart/nyttigt



Super god konferencier



Synes, det var fedt



I har fundet en god form for arrangementet. Hold endelig fast i grundtanken omkring
det. Et forslag kan være at sætte et maks. antal minutter (f.eks. 3 minutter) til de
underholdende indslag. Derved bliver klubberne presset til at lave det allermest
interessante, og det forbliver relevant for tilskuere.

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen er udsendt til de foreninger, som havde guldvindere og/eller nominerede med
til arrangementet.
Skemaet er udsendt til de 48 foreningsfolk, som Fritidsafdelingen har korresponderet med i
forbindelse med arrangementet.
I alt 30 har svaret.
I alt 24 forskellige foreninger havde guldvindere/nominerede med til arrangementet.

