
Kære Bestyrelse
Jeg har færdiggjort statistikken for fremmøde 2022.  Hovedtallene – som jeg herunder sammenholder med 
tallene fra de foregående år - ser således ud: 

juni
2019 2020 2021 2022

gennemsnitligt fremmøde pr. gang 17,4 17,3
i alt forskellige medlemmer juni. 38 44 42

august
2019 2020 2021 2022

gennemsnitligt fremmøde pr. gang 13,0 16,1 16,4 16,3
i alt forskellige medlemmer aug. 38 38 40

september
2019 2020 2021 2022

gennemsnitligt fremmøde pr. gang 10,6 10,4 9,8
i alt forskellige medlemmer sept. 27 25 35
 
 
 

Hovedkonklusionen;
Der er meget små ændringer i tallene over årene 2019-2022.  (Jeg har ikke taget tal med fra før 2019, fordi 
de baserer sig på relativt få observations-dage).  Der er i perioden 2019-22 så små ændringer, at det 
næsten ikke kan beskrives som bevægelser i tallene – det er snarere tilfældige udsving.
 
Vi kan derfor med sikkerhed sige følgende om fremmødet pr. træningsgang 2020-2022:

 I juni måned deltager der godt 17 medlemmer pr. træningsgang  (meget konstant de sidste 2 år)
 I august måned deltager der godt 16 medlemmer pr. træningsgang (meget konstant de sidste 3 år).
 I september måned deltager der cirka 10 medlemmer pr. træningsgang. Det KAN se ud som om, 

septembers fremmøde falder en smule fra 2020-2022, men der er lidt usikkert. Vi må se næste år, 
om tendensen fortsætter.

 
Vi kan om den samlede medlemsskares fremmøde 2020-2022 (antallet af forskellige ansigter) sige følgende:

 I juni og august måneder møder der i alt mellem 38 og 44  forskellige medlemmer op afhængig af 
hvilket år vi taler om.

 I september måned møder der færre forskellige medlemmer op til træning; mellem 25 og 35 
forskellige medlemmer har været der i september måned i hvert af de tre år, 2019-2022.  

 
Hvor tit møder de enkelte medlemmer frem i gennemsnit

 I 2022 er det første gang, jeg har beregnet det enkelte medlems gennemsnitlige fremmøde. Det har 
vist sig, at i efteråret 2022 (august+september) har hvert enkelt medlem mødt frem cirka 7,5 gange 
ud af de 23 træningsdage, der har været i de to måneder. Det svarer til, at et gennemsnitligt 
medlem møder op hver 3. gang, der er træning (altså cirka 1 gang om ugen).   Villy er et godt 
eksempel på ”et gennemsnitligt medlem” (5 fremmøder i august og 2 i september, i alt 7 gange i 
efteråret).

 Spredningen i medlemmernes fremmøde er dog stor; 6 medlemmer har kun været der 1 eller 2 
gange i alt ud af de 23 gange i august/september mens to medlemmer har været der 17 gange.

 
Dage med flest fremmødte

 Den 14. og den 21. juni (tirsdage) i 2022 og den 26. juni (søndag) 2022 var der mødt 23 deltagere op
til almindelig træning.  Det er det højeste fremmøde i 2022.  De andre år, der har været talt, er 23 
også maksimum deltagerskare på almindelige træningsdage. Det ser ud som om, 23 er et ”magisk 
tal”!



 Over årene ses det, at ”særarrangementer” trækker flest deltagere. Tur til Hallandsåsen i 2021, 
Turene til Svallerup (Michael Freybergs sommerhus) og indvielse af nyt klubhus (2022) trækker 
mellem 20 og 28 fremmødte, som alle deltager i cyklingen (det er kun dem, der cykler, jeg tæller 
med; altså medlemmer, der møder frem som civilister uden racercykel og -tøj tæller Ikke med i 
denne statistik, selv om de bidrager til den gode stemning).

 
Nye medlemmer

 Det ser ud for mig som om der i år er kommet 4 nye medlemmer: Karsten (Sørensen), Claus 
(Hörning),  Kim (Christensen) og Helle.   

 
Det er i store træk det, der kan siges med nogenlunde sikkerhed af de indsamlede data om fremmødet.  
Registreringen er meget nøjagtig. Der kan ikke sættes en finger på de indsamlede data 😉.   Tak til 
”medindsamlerne” (Morten, Lars, Søren J og Kim A).
  
Mange hils
 
Søren Bjørn
 


