
FRIVILLIG  MOUNTAINBIKE-
SPORBYGNING I DANMARK

FAKTAARK: FOKUS PÅ DE FRIVILLIGES 
MOTIVER OG VURDERINGER AF HVAD DER 
SKABER GODE BETINGELSER FOR FRIVILLIG 
MTB-SPORBYGNING I DANMARK

Procentvise andel, der betragter følgende bidrag fra 
OnTrail som vigtige:

Data stammer fra forskningsprojektet ‘OnTrail – udvikling, brug og formidling af 
MTB-spor i Danmark’ og bygger på spørgeskemabesvarelser fra i alt 354 frivillige 
(130 sporbosser og 224 sporbyggere), der har været involveret i anlæg og/eller 
vedligehold af mindst ét af de MTB-spor, der er blevet afmærket som en del af 
OnTrail-projektet. Samtlige respondenter kører selv mountainbike, og samlet set 
repræsenterer de i alt 83 danske MTB-spor.  

MTB-ikon: Sewon Park from Noun Project
WWW.ACTIVELIVING.DK

WWW.SDU.DK/CISC
MSKRISTENSEN@HEALTH.SDU.DK
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omegn      

Uddannelse Alder

Mænd92%
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48 år

Gennemsnits-
alderen blandt de 
frivillige er:

51% har en mellemlang eller lang 
videregående uddannelse

31% af de frivillige har en 
erhvervsmæssig 
uddannelse

2Figuren viser andelen af frivillige, der i høj eller meget høj grad finder de oplistede bidrag vigtige for at skabe gode betingelser for det frivillige sporbygningsarbejde (n=122-175). 
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Råd og vejledning 
om sporforløb og

niveau
56%
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Hvilke motiver har de frivillige for MTB-sporbygning?1

1Figuren viser andelen af frivillige, der i høj eller meget høj grad  bidrager til MTB-sporbygningen af de 
oplistede grunde. Der er tale om de syv hyppigste motiver ud af de i alt 16 motiver, der blev spurgt ind til i 
undersøgelsen. (n=197-210)

Hvilke bidrag fra OnTrail-projektet er 
vigtige for de frivillige?2

Hvilken betydning har OnTrail-projektet 
haft for de frivilliges motivation?
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Lokalitet af MTB-spor3

(n=198-205)
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3Ialt 83 MTB-spor indgik i undersøgelsen

Læs mere om projektet ved at følge dette link: https://bit.ly/2MiciGm

Bidrage med noget til de lokale 
MTB-spor

Bidrage til at der kommer spor til 
udøvere på alle niveauer

Komme ud i det fri

Være en del af et socialt fællesskab

Give andre mulighed for gode 
MTB-oplevelser

Få MTB-spor tæt på hvor jeg bor

Bakke op om det frivillige 
engagement i lokalområdet

◼ Meget/noget højere   ◼ Uændret   ◼ Meget/noget lavere 

OnTrail-samarbejdet har betydet, 
at min motivation er blevet…

Tallene bygger på svar fra 112 sporbosser og 140 sporbyggere


