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1. Introduktion
I Danmark er andelen af kvinder, som udøver en af de tre luftsportsgrene, svæveflyvning,
faldskærmssport, og hang- og paragliding, på omkring 7–18%.1 Dette er en meget lav
andel i betragtning af, at disse luftsportsgrene kan udøves ligeligt af mænd og kvinder og
er kønsneutrale i deres praktiske og konkurrencemæssige udførsel. Det er også en lav
andel i sammenligning med visse andre europæiske lande, hvor en del flere kvinder
udøver disse luftsportsgrene.
Undersøgelsen har til formål at få indsigt i årsagerne til den lave kvindelige
deltagelse i de tre luftsportsgrene i Danmark. Sigtet er at undersøge både de bredere
samfundsmæssige årsagssammenhænge bag den lave kvindelige deltagelse, samt mulige
sportsgrens-specifikke, praktiske og “klubkulturelle” årsager til, at få kvinder deltager.
Dette kan give indsigter i, hvilke årsager, der ligger udenfor sportsgrenenes specifikke
indhold, praktiske organisering og klubkultur, og som unionerne og klubberne ikke
direkte har indflydelse på, og hvilke årsagssammenhænge, der ligger indenfor
klubbernes og unionernes umiddelbare handlingsradius. Hensigten er således at opnå
kvalificeret viden og inspiration for unionernes videre arbejde med at rekruttere og
fastholde kvinder til de tre luftsportsgrene. Rapporten giver samtidig nogle konkrete bud
på tiltag, som kan være befordrende for at rekruttere og fastholde kvindelige medlemmer,
samt generelt forbedre medlemstallene for de tre idrætsgrene.
Der er to hovedgrunde til, at vi fra unionernes side ønsker at undersøge disse
forhold. Først og fremmest synes vi det er ærgerligt, at så få kvinder finder vej til og får
glæde af at deltage i disse idrætter - altså et ønske om at dele glæden ved udøvelsen af
vores idrætter med flere kvinder. Samtidig er de tre luftbårne idrætter, som så mange
andre idrætter i Danmark, under konstant pres for at rekruttere ny medlemmer og få
delagtiggjort flere mennesker i idrættens verden, og derfor bliver det vigtigt for unionerne
og klubberne at kunne rekruttere blandt de 50% af befolkningen, som kvinder udgør. På
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For 2019 er andelen af kvinder ifølge DIFs medlemsopgørelser følgende: faldskærmspring: 18%, hangog paragliding: 16%, svæveflyvning: 7%.
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den måde har undersøgelsen både et udadvendt formal - at inddrage flere mennesker i
idrætternes glæder - og et internt formal, at bevare og udbygge fundamentet for
udøvelsen af de respektive sportsgrene.
Undersøgelsen, som rapporten bygger på, viser i al tydelighed, at der ikke eksisterer
fundamentale forskelle på mænd og kvinder, som skulle gøre, at faldskærmspring, hangog paragliding og svæveflyvning ikke er sportsgrene for kvinder og ikke kan udøves af
kvinder på lige fod med mænd. Til gengæld viser rapporten også, at der eksisterer
mønstre og skævheder i kønsroller, både i samfundet og i klubberne, som ikke er
befordrende for kvindernes sportsglæde og deltagelse. Nogle af disse omstændigheder
vil det tage længere tid at rette op på, såsom det, at kvinder generelt stadig har det største
ansvar for børn og familieliv; andre omstændigheder kan klubberne og unionerne
umiddelbart arbejde på og gøre noget ved. Rapporten viser, hvor problemerne ligger og
giver en række forslag til ændringer i den måde klubberne organiserer deres aktiviteter
og omgangsformer i klubberne, samt til de aspekter man kan slå på i rekrutteringen af ny
medlemmer, herunder kvindelige medlemmer. Rapporten handler således både om
rekruttering og fastholdelse, og skal tænkes som et faktabaseret oplæg og
beslutningsgrundlag for klubbernes og unionernes arbejde for at forbedre forholdene for
deres medlemmer og deres sportsgrene.

Spørgsmål om køn og idræt
Langt de fleste af de tre unioners medlemmer ser gerne, at der kommer flere kvindelige
medlemmer i deres idræt. Men mange, også blandt de kvindelige medlemmer, ville
samtidig ønske, at spørgsmålet om køn slet ikke blev taget op, netop fordi sportsgrene er
kønsneutrale. De vil frem for alt ses som svæveflyvere, faldskærmspringere, hang- og
paraglidere og ikke som medlemmer af et bestemt køn. Dette er et klassisk dilemma når
det handler om mindretal: man ønsker netop at udviske forskelle og blive betragtet som
en del af helheden og ikke som en særlig gruppe. Som nogle kvindelige medlemmer
udtrykker det: “Hvorfor skal køn altid være et problem?!” og f.eks. “Kan vi ikke bare være
paraglidere og ikke ‘kvindelige paraglidere’?”
Det er et klassisk paradoks: Der er intet i selve de tre idrætter, der privilegerer
mandlige udøvere. Men hvorfor er der så så få kvindelige udøvere ? Der er tilsyneladende
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alligevel årsager til det, som har med køn at gøre. Så undersøgelsen tager spørgsmålet
om køn op og er et forsøg på at komme rundt om nogle af de årsager. Og de årsager er
at finde i vaner og traditioner, i omgangsformer, og i mønstre i samfundet, som tilsammen
gør det sværere for kvinder at se sig selv som udøvere af en af de tre sportsgrene og
vanskeligere at komme ind i og skabe sig en identitet indenfor pågældende sportsgren.
Derfor skal spørgsmålet om køn tages alvorligt. Og de sammenhænge, som denne
undersøgelse har fundet frem til, peger også på nogle mere generelle tendenser for
kvinders position ikke alene i idrætsverdenen, men også i samfundet, på
arbejdsmarkedet og i familien generelt. For hvis kvinder ikke springer, svæver og glider
på lige fod med mænd, så er det også udtryk for nogle generelle problemer med
ligestilling i det aktuelle danske samfund. Kvinders deltagelse - eller manglende samme
- i livsbekræftende og frigørende idrætter som faldskærmspring, hang/paragliding og
svæveflyvning er et pejlemærke for kvinders generelle position i samfundet og
familielivet. På samme måde er deres deltagelse eller mangel på samme og deres
bekymringer og forhindringer en lakmustest for, om klubberne og unionerne er i stand
til at tage vare på alle deres medlemmers ve og vel, som vi skal se i det følgende.
Et sidste spørgsmål handler om selve begrebet køn og om mindretal. Som nogle
medlemmer indvender, er der mere end to køn. Desuden er der andre mindretal i de
undersøgte sportsgrene, som vi ikke kommer ind på her, f.eks. etniske. I det følgende vil
vi ikke desto mindre bruge de klassiske kønsbegreber, mand og kvinde, vel vidende at
det kan være en forsimpling, samt holde os til kønsdiskussionen, ud fra den betragtning,
at indholdet i rapporten generelt omhandler spørgsmål om sport og identitet, og derfor
kan læses på tværs af simple forskelle mellem køn og også siger noget generelt om
inklusion og eksklusion i vores sportsgrene generelt.
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2. Rapporten og undersøgelsen
Undersøgelsen søger at afdække både sports og klubspecifikke , samt bredere
samfundsmæssige årsager til den lave kvindelige deltagelse i de tre sportsgrene ved at se
på praktiske, organisatoriske, indholdsmæssige og sociale forhold forbundet med deres
udøvelse.
Den ene del af undersøgelsen, Del 1, omhandler de tre sportsgrene,
faldskærmssport, hang- og paragliding, og svæveflyvning i Danmark. Denne del af
undersøgelsen og rapporten er hovedsagligt baseret på en spørgeskemaundersøgelse
sendt ud til alle medlemmer af de tre unioner. Del 1 indledes med en beskrivelse af
udøvelsen og organiseringen af de tre sportsgrene, og af medlemstal og ændringer i
kønsfordelingen de sidste 20 år. Her beskrives også en række fællestræk og forskelle ved
de tre luftbårne sportsgrene. Dernæst fremstilles og analyseres resultaterne af den store
spørgeskemaundersøgelse for hver sportsgren. Herunder kommer rapporten med en
række konkrete anbefalinger til hver sportsgren for at forbedre forholdene for kvinder og
for medlemmerne generelt. Del 1 afsluttes med en beskrivelse af hidtidige tiltag i de tre
unioner og deres klubber for at øge andelen af kvindelige udøvere af sporten.
Del 2 går i dybden med svæveflyvning. Denne del af undersøgelsen uddyber
spørgeskemaundersøgelsen ved at undersøge holdninger til svæveflyvning gennem
interviews med kvinder, der enten selv udøver svæveflyvning, udøver en anden relativt
tidskrævende og/eller udendørs sport, eller som har udvist interesse for svæveflyvning,
men endnu ikke er blevet aktive udøvere. Til inspiration indeholder rapporten desuden
et afsnit med informationer om medlemstal og rekrutteringstiltag til svæveflyvning i
Frankrig og England.
Rapporten afsluttes med en række brede analytiske konklusioner, samt forslag og
anbefalinger til de tre unioner, deres klubber og medlemmer, med henblik på at øge
antallet af kvindelige udøvere af de respektive sportsgrene.
Til

uddybelse

indeholder

rapporten

to

bilag:

1)

spørgsmålene

fra

spørgeskemaundersøgelsen for de tre unioner, og 2) en reference liste over kilder, ekstra
litteratur, rapporter og links til relevante hjemmesider.
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Metoder
Undersøgelsen er lavet ud fra, på den ene side, indhentning af et stort datamateriale i
form af spørgeskemaundersøgelserne og de mange svar fra udøverne af de tre
sportsgrene, samt ud fra indhentning af både mere overordnede informationer, af
interviews med udvalgte personer for at uddybe og sætte spørgeskema-svarene i
perspektiv, samt det man kalder deltager observation, dvs. undersøgerens personlige
deltagelse i udøvelsen af de tre luftbårne idrætter, for at fornemme på egen krop hvordan
sportsgrenen “føles” og for at iagttage interaktioner mellem medlemmerne på nært hold.
I dette tilfælde er undersøgeren desuden selv udøver af en af de tre undersøgte
sportsgrene, nemlig svæveflyvning, som har et særligt fokus i rapporten.
Opgørelserne over medlemstal, som Danmarks Idrætsforbund råder over, går
tilbage til sportsgrenenes og forbundenes officielle organisering i Danmark, og de viser
nogle geografiske og klubmæssige forskelle med hensyn til kvindelig deltagelse. Nogle
klubber har således ingen kvindelige medlemmer, mens andre har flere end
landsgennemsnittet. Men der tages i undersøgelsen ikke højde for geografiske og
klubmæssige forskelle, fordi der er så relativt få kvinder overordnet, at det er svært at
undersøge, om klub og geografi har en betydning. En sådan skelnen vil de enkelte
unioner til gengæld kunne etablere i deres kommende arbejde og ud fra rapportens
overordnede resultater og konklusioner.
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3. De tre sportsgrene
I det følgende skal vi se nærmere på de tre luftbårne sportsgrene: deres historie og
hvordan de udføres i klubberne i dag, deres økonomiske aspekter, samt statistik over
medlemmer over tid og hvordan de fordeler sig kønsmæssigt. Desuden skal vi se på,
hvad der adskiller de tre sportsgrene og hvad de har til fælles, blandt andet med hensyn
til de måder de er organiseret på, samt deres respektive alders- og kønsfordelinger.

Medlemstallene går fra 2001 til 2019, og viser nogle tydelige udviklinger. Der er tale om
DIFs officielle medlemstal, som er trukket fra Centralt ForeningsRegister (CFR), med data
fra kommunerne. Desuden inddrages medlemstal for de enkelte unioner, som går tilbage
til sportsgrenenes tidligste organisering og registrering, for at få et billede af
udviklingstendenser mht. kvindelig deltagelse i den enkelte sportsgren.

3.1 Faldskærmspring
Udøvelse og principper
Faldskærmspring kombinerer frit fald med brug af faldskærm til at bremse faldet, og blev
populær som en civil aktivitet i Danmark i 1960erne.
Der er blevet leget med ideen om at udvikle faldskærme helt tilbage i renæssancen,
bl.a. af Leonardo da Vinci, mens de første effektive faldskærme blev udviklet og afprøvet
i det 18. århundrede. Faldskærmspring udviklede sig til en opvisningsgenre i det 19.
århundrede med spring fra varmluftballoner og siden fra fly i begyndelsen af det 20.
århundrede. En af pionererne er amerikanske Georgia Brown, som havde sit første spring
i 1908, så kvinder har allerede fra starten sat deres præg på sportsgrenen. I militære
aktioner blev faldskærme brugt som sikkerhedsudstyr fra balloner og fly under 1.
verdenskrig, og blev senere også brugt til at lande tropper under militære angreb. Som
fornøjelses- og sportsaktivitet har faldskærmspring især udviklet sig i Danmark siden
1960erne. Skærmene har udviklet sig fra de klassiske runde former, i lærred, silke og
nylon, til oppustelige firkantede skærme, der på mange måder ligner en paraglider vinge.
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Der springes i dag udelukkende fra fly i Danmark, mens der visse steder i udlandet
også springes fra høje klipper. Springet består af et kortere eller længere forløb af frit fald,
hvorefter skærmen udfoldes. Ved staticline spring udløses skærmen af en line fastspændt
i flyet, hvorimod skydiving består af et længere frit fald, hvorefter skærmen udløses
manuelt. En variant er wingsuit, udviklet i 90erne, hvor flyvedragten har indbyggede
vinger, der giver mulighed for at svæve ganske langt omkring under faldet, som afsluttes
med udløsning af en faldskærm.
Der kan godt springes i faldskærm hele året rundt, men der springes i Danmark
ikke ihærdigt i de koldeste måneder, dvs. mellem december og marts, først og fremmest
pga. temperaturerne. I 4.000 meter, som der ofte springes fra, er temperaturen ca. 25º
lavere end ved jordoverfladen. Der kan i princippet springes i alt slags vejr, men
skydækket skal ikke være for tillukket - der springes efter VFR (Visual Flight Rules) og
springeren skal kunne se jorden under hele springet. Vindstyrken må ikke være større
end at man ikke driver væk fra sin dropzone og skal ikke overstige 25-30 km/t for elever.
Uddannelsen til faldskærmspringer, AFF (Accelerated Free Fall), er reguleret af
nationale og europæiske regler, og forudsætter i princippet, at eleven har taget et
introduktionskursus til staticline, som består af et 6-timers kursus og et solospring fra
1000 meter. Disse kurser tilbydes som introduktion til faldskærmspring, også til personer,
der ikke vil påbegynde selve uddannelsen, men blot vil opleve/prøve det. Derefter
påbegynder eleven den egentlige uddannelse, som er delt op i 2 faser af i alt 7 niveauer.
I første fase springes 3 spring med to instruktører, og i anden fase springes 4 spring med
en instruktør. Efter fuldendt AFF må eleven springe solo fra 4 km. Efter 40 spring skal
eleven bestå en række prøver for at opnå grunduddannelsens C-certifikat:
stabilitetsprøve, færdighedsprøve, skærmflyvningsøvelser og en teoriprøve. AFF
uddannelsen kan derefter udbygges til de forskellige discipliner, med aflæggelse af
prøver. Der findes også en militær faldskærmspringuddannelse udelukkende med
staticline.
Faldskærmspring kan efter uddannelsen fortsat springes som frit fald (funjumps),
eller uddannelsen kan fortsættes indenfor en række discipliner, som også udøves i
konkurrencer, såsom: formationsspring, hvor flere piloter i frit fald mødes i luften i større
eller mindre formationer; freefly, hvor springeren i frit fald indtager forskellige stillinger,
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f.eks. med hovedet nedad, og kan opnå høje hastigheder; wingsuit, hvor der svæves med
dragtens indbyggede vinger over større afstande, og som kombinerer frit fald, svævning
og fald med skærm; og præcision, hvor man flyver med større og langsommere skærme,
og skal ramme en målskive ved landingen.
Blandt de 339 danske faldskærmspringere, som fuldførte spørgeskemaet, springer
stort set alle jævnligt frit fald, mens 88 springer indenfor en disciplin og 75 springer
konkurrence.

økonomi
Faldskærmspring udøves kun i klubregi i Danmark, da der kræves udstyr, såkaldte
dropzones at lande på, et fly at springe fra og andre faciliteter. De væsentligste løbende
udgifter, udover uddannelser, er fly til springene (liftpriser) og ompakning af skærmen
efter landing, samt til klubkontingenter. Desuden har mange springere egne skærme og
udstyr. De fleste klubber får desuden indtægter ved at tilbyde oplevelses/prøvespring,
enten solo med et lille kursus eller i tandem, til mellem 1.800-3.000 kr. Disse indtægter
er med til at finansiere klubbernes udgifter og dermed nedsætte medlemskontingenter
og -udgifter.
Klubkontingenter varierer mellem ca. 1.500-2.000 kr. årligt, ofte med et lavere
junior kontingent. Hertil skal lægges liftpris for hvert spring, ca. 75-450 kr., afhængigt af
springhøjden og f.eks. af, om man har en såkaldt hopmester med. Efter hvert spring skal
skærmen pakkes igen, og det koster ca. 50 kr., hvis ikke man kan gøre det selv.
Uddannelsen til faldskærmspringer starter som sagt med et solospring i staticline
fra ca. 1000 meters højde, med et forudgående 6-timers kursus. Dernæst overgår eleven
til AFF uddannelsen, efter forskellige modeller. Det koster mellem 2.000-7.000 kr. Den
relativt store forskel skyldes, at i nogle klubber inkluderes spring og udstyr i
uddannelsesprisen, i andre skal hvert spring betales og udstyr lejes. Efter uddannelsen
springer eleven solo, til varierende priser pr. spring, indtil de 40 spring, som kræves for
at opnå C-certifikat. Generelt kan det anslås, at uddannelsen frem til C-certifikat vil koste
20.-30.000 kr., afhængigt af klub, eventuelle ekstra spring og elevens alder (junior eller
ej).
Den uddannede springer har som regel sit eget basisudstyr: skærm samt hjelm,

8

beklædning og højdemåler. Afhængigt af disciplin og kvalitet koster en skærm mellem
20.000-40.000 kr. og hjelm, beklædning (dragt, støvler, briller, handsker) og højdemåler
mellem 8.000-15.000 kr. De fleste springere vil have flere forskellige skærme til
forskellige discipliner og vejrforhold. Brugte skærme kan i Danmark købes for 3.-15.000
kr., afhængigt af størrelse, skærmens alder/slitage og disciplin.
Efter uddannelsen afhænger de gennemsnitlige månedlige udgifter ved at dyrke
sporten således af kontingent og forsikringer, men især af antal spring og af prisen på
eget udstyr, som også løbende skal tilses og fornyes.

statistik
Der er i Danmark i 2019 registreret 21 faldskærmsklubber fordelt over hele landet,
tilknyttet 18 springpladser. De største klubber har omkring 300 medlemmer, mens de
mindste har ned til 10-15 medlemmer, og deler springplads, fly og andet udstyr med
større klubber.
Der er i alt 3593 registrerede medlemmer i 2019 (DIF), heraf 661 kvinder (18%).
Som det fremgår af grafen, har der, på trods af nogle udsving, været en jævn stigning i
det samlede medlemstal siden 1970, hvor de første klubber begyndte at organisere sig,
og frem til i dag. Der skal dog tages forbehold for uregelmæssigheder i
registreringsmetoder og kilder, som kan give udsving, der ikke afspejler de egentlige
medlemstal.
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Figur: Medlemstal 1970-2019

kvinder i faldskærmspring - kort fortalt
Antallet af kvindelige medlemmer er, som de generelle medlemstal, steget støt fra 1970
og frem til i dag. Man kan i øvrigt iagttage stort set de samme udsving i kvindelige
medlemmer i hele perioden. I de år, hvor der har været specielt stor tilgang af kvinder,
giver det sig også udtryk i kurven for de generelle medlemstal. Sådanne udsving kan som
sagt også skyldes ændringer i kilder og optællingsmetode.

Figur: Medlemstal for kvinder 1970-2019

De seneste årtier: Fra 2001 til 2012 ligger andelen af kvindelige medlemmer nogenlunde
stabilt omkring 12%. Derefter stiger andelen af kvindelige medlemmer, omend lidt
ujævnt, til de 18% i 2019:
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Andel af kvindelige faldskærmspringere 2001-2019 (i % af det samlede medlemstal)
Kilde: DIFs medlemsregistre (fra CFR / kommunerne)

3.2 Hang- og paragliding
Udøvelse og principper
Hanggliding og paragliding er generelt flyvning uden motor, med enten en fast (semirigid) vinge (hanggliding) eller en vinge, som pustes op af vinden (paragliding), dog i de
sidste årtier også som såkaldt ”powered” hanggliding og paragliding. Hanggliding er den
ældste form for gliding, med rod i menneskenes første forsøg på at flyve i begyndelsen
af det 20. århundrede. Paragliding startede i Danmark som en organiseret aktivitet i
1980erne og er blevet tiltagende populært de sidste 20 år, bl.a. fordi glideren nemt kan
transporteres og hurtigt kan foldes ud, tages i brug og pakkes ned igen. Der er således i
dag en overvægt af gliderpiloterne, der flyver paraglider. Klubberne i Danmark er for det
meste opdelt, så de underviser i og flyver enten hanggliding eller paragliding, men de er
organiseret i en fælles union, Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU).
Både hang- og paragliding flyves i Danmark på tre forskellige måder: 1) som
skræntflyvning, 2) ved optræk og termikflyvning, og 3) med motor. Ved skræntflyvning
flyver man langs skrænter, typisk langs kysterne, på den opvind, der opstår, når vinden
står ind på skrænten og presses opad. Så længe vinden holder sig på et passende niveau
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(ca. 5-25 km/t) og retning, mere eller mindre vinkelret på skrænten, kan glideren holde
sig i luften. Ved optræk trækkes glideren i luften ved hjælp af en wire, som i
svæveflyvning, og kan komme op til højder på 350-450 meter. Herefter kan glideren
holde sig flyvende i kortere eller længere tid, alt efter vejret. Hvis der er termik opadgående varme luftstrømme - kan glideren flyve i mange timer og nå op i højder på
2-3.000 meter; denne disciplin udøves især i hangglider. Optræk kan også udføres efter
en speedbåd. Ved motoriseret gliding (også kaldet PHG, powered hanggliding og PPG,
powered paragliding) startes fra jorden et hvilket som helst sted og glideren kan bevæge
sig i både lav og høj højde over lange distancer, relativt uafhængigt af termik og
vindretning. Når glideren er kommet lidt op i højden, kan den eventuelt flyve termik med
slukket motor.
Der kan i Danmark flyves hang- og paragliding på skrænter hele året rundt. Det
væsentlige er vindens retning og styrke, og varm påklædning i vintermånederne.
Termikflyvning finder til gengæld kun sted i perioder, hvor der kan opstå god termik, fra
omkring marts til november, og hvor temperaturerne i de højere luftlag ikke er for lave
til længere tids gliding. Skræntflyvning er afhængigt af vindstyrke og -retning: vinden skal
stå ind på skrænten, og skal hverken være for svag eller for stærk. Ved for lav vindstyrke
kan vingen ikke bære og ved for høj styrke bliver den for svær at kontrollere.
Uddannelsen til hang- eller paragliderpilot foregår efter et internationalt
standardiseret og nationalt godkendt program bestående af en række elevtrin og nogle
tillægstrin, og varer typisk mellem et og to år. Hanggliding og paragliding har deres
respektive uddannelser, hhv. Safepro-Delta og Safepro-Para. Under elev-forløbet opøves
og kontrolleres forskellige praktiske færdigheder løbende, enten ved tandemflyvning
med instruktør eller under opsyn fra jorden af instruktøren. Desuden gennemgås et
teoretisk undervisningsforløb, VFR (Visual Flight Rules), som afsluttes med en prøve. Efter
opnåelse af flyvebevis kan piloten tage en række tillægstrin, f.eks. distanceflyvning,
konkurrenceflyvning, tandemflyvning med passagerer, og, for paraglidere, aerobatics.
Uddannelsen har primært været individuel, især pga. lave elevtal, men skoling i
hold blev testet i et pilotprojekt i 2015, og tilskyndes af unionen, fordi det er mere
effektivt, bedre for det sociale liv i klubberne og dermed for at fastholde medlemmer.
Der organiseres nationalt årlige lejre og træf på tværs af klubber og med international
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deltagelse, og de enkelte klubber organiserer egne lejre, både lokalt og i udlandet, f.eks.
i Alperne.
Udover de forskellige flyveformer og startmetoder, og de startsteder, som de er
forbundet med, kan hang- og paragliding udøves på forskellige måder og niveauer. Man
kan flyve lokalt og glæde sig over oplevelsen og nyde naturen. Man kan også flyve mere
målrettet på tilbagelagt afstand, distance flyvning, hvor det gælder om at nå ud til så
mange vendepunkter som muligt. Cross Country (XC) er en variant af distancegliding,
hvor man flyver ud og lander et andet sted end startstedet. Man kan enten sørge for
hjemhentning eller man kan flyve “hike-and-fly” med paraglider, f.eks. i Alperne, hvor
man letter fra et sted og lander et andet, slår lejr, vandrer med udstyret på ryggen til et
passende nyt startsted og flyver videre. Man kan også flyve kunstflyvning, alene (solo)
eller synkront i par (sync), såkaldt aerobatics, især indenfor paragliding. Desuden
organiseres der både nationale og internationale konkurrencer indenfor en række
discipliner, for hhv. hanggliding og paragliding. Og endelig, så er motoriseret paragliding
så småt ved at vinde indpas i Danmark.
Blandt de 104 danske hang- og gliderpiloter, som besvarede spørgeskemaet, angav
84, at de flyver skræntflyvning, mens 64 flyver bjergflyvning og 45 flyver termikflyvning
med optræk. Skræntflyvning må derfor betragtes som den mest udbredte glidingform.
Kun 16 deltager i konkurrencer. Seks af respondenterne angav at flyve motoriseret
paragliding.

økonomi
Kontingenter og uddannelsesgebyrer varierer en del fra klub til klub, alt efter klubbernes
udstyr og infrastruktur (klubhus, egen bane, spil, etc.). Derudover betales er årligt
kontingent til unionen (2020: 1050 kr.), som inkluderer en række forsikringer. Klubberne
har ikke nødvendigvis en pulje af udstyr til medlemmerne, udover udstyr til elever under
uddannelse, idet stort set alle hang- og paraglidere flyver med eget udstyr, som passer til
den enkeltes vægt, højde og flyveniveau. Desuden har ikke alle klubber et klubhus, da
meget af flyvningen i Danmark finder sted ved forskellige skrænter, som man kører ud
til, alt efter vindretning og -styrke. Det betyder, at de fælles klubudgifter kan være relativt
lave, og klubkontingenter varierer derfor mellem 200 kr. og 1.700 kr. årligt.
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Kursusgebyrer varierer fra klub til klub, og ligger generelt mellem 5.000 kr. og 9.000 kr.,
og inkluderer som oftest klub- og unionskontingenter. Desuden skal man påregne en
fritidsforsikring og kontingent til unionen, samt gebyr for teoriprøve.
Hos de klubber, der har spilstart, betales ca. 50-100 kr. for hver start, afhængigt af
optræksmetode og spiltype (f.eks. elektrisk spil, bil, speedbåd). Startafgift er i visse
klubber inkluderet i klubkontingentet.
Udstyret er generelt privat ejet og alle uddannede piloter har mindst en “vinge”.
Det minimale udstyr består af en hang- eller paraglider, samt seletøj (“harness”), som
piloten er ophængt i, enten siddende eller liggende, og obligatorisk hjelm. Dertil skal
regnes egnede støvler og tøj, samt evt. navigationsudstyr og radio. Ældre brugt udstyr
kan købes til ca. 10-15.000 kr. (glider, seletøj og hjelm). Som nyt koster det basale udstyr
25.-30.000 kr., mens f.eks. en ny, højtydende paraglider nemt kan koste 40.-50.000 kr.
De fleste paragliderpiloter har flere forskellige “vinger”, tilpasset forskellige vejrforhold
og flyveformer. Et samlet sæt til ”paramotor” (skærm og integreret seletøj, sæde og motor)
koster ca. 65.-80.000 kr.

statistik
Danmark tæller i 2019 19 hanggliding og/eller paragliding klubber. De fleste klubber
flyver enten hanggliding eller paragliding, men nogle få klubber har begge dele. I nogle
tilfælde deles en hanggliding klub og en paragliding klub om en bane og optræksudstyr,
ligesom de også kan dele bane med andre sportsgrene.
Der er i alt 706 registrerede medlemmer i 2019 (DIF), heraf 115 kvinder. Som det
fremgår af graferne, har der været en brat stigning i medlemstal de første år, hvor
paragliding vandt indpas i Danmark og udøverne begyndte at organisere sig i klubber.
Derefter holder medlemstallet sig nogenlunde stabilt frem til 2000, hvor det begynder at
falde, for at stabilisere sig fra 2005, dog med nogle betydelige udsving hele vejen. Tallene
skal dog læses med forbehold for svingninger som resultat af ændringer i
registreringsmetoder og kilder.
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Medlemstal 1980-2019

kvinder i hang- og paragliding - kort fortalt
Antallet af kvindelige medlemmer har fulgt nogenlunde sammen kurve som de generelle
medlemstal fra 1980 og frem til i dag, dog med nogle markant større udsving, som også
i nogen grad aftegnes i de generelle medlemstal. Man ser f.eks. samme bratte stigning de
første år, samt samme store stigning af både samlede og kvindelige medlemmer i 2009.
I 1982 var ca. 20% af de organiserede medlemmer kvinder. I 2019 er andelen af
kvindelige medlemmer 16% af den samlede medlemsskare, med en ujævn tendens til
stigning fra 2005.

Medlemstal for kvinder 1980-2019

Relativ andel af kvinder: Fra 2001 til 2019 svinger andelen af kvindelige medlemmer en
del, fra 8% i 2001, med en bemærkelsesværdig, omend ujævn stigning fra 6% i 2005,
op til 16% i 2019. Dermed er andelen af kvinder i 2019 næsten oppe på de tidlige
1980’eres højdepunkt på 20%.
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Andel af kvindelige hang- og paraglidere 2001-2019 (i % af det samlede medlemstal)
Kilde: DIFs medlemsregistre (fra CFR / kommunerne).

3.3 Svæveflyvning
Udøvelse og principper
Svæveflyvning er flyvning uden motor, udelukkende på naturens kræfter. Svæveflyvning
begyndte i Danmark at blive organiseret i klubber i 1930’erne og de ældste klubber har
rundet de 80 år.
Et svævefly har, som andre fly, et fast cockpit, faste vinger, hale og ror - men ingen
motor. For at komme i luften bliver svæveflyet trukket op enten af et motoriseret fly til en
selvvalgt højde, typisk 500-1000 meter, eller af en wire (et såkaldt spil), som kan trække
flyet op til ca. 300-600 meters højde, afhængigt af bane/wirelængde og vindforhold.
Derefter flyver svæveflyet ved at glide igennem luften med meget lidt synk, muliggjort af
flyets aerodynamiske konstruktion, og ved at vinde højde ved at flyve ind i opvarmet luft,
som stiger til vejrs, såkaldt termik. Ved hjælp af termikken kan svævefly holde sig
flyvende i mange timer og tilbagelægge stræk på 1000 km eller mere. Flyene har
varierende aerodynamiske design og deres forskellige glidetal udtrykker, hvor godt de
glider igennem luften med minimalt synk. Nogle fly er udstyret med mindre motorer,
som kan holde dem flyvende hvis de f.eks. ikke har højde nok til at komme hjem, eller
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med større motorer, så de selv kan starte fra jorden. Generelt er forbruget af fossile
brændstoffer meget lavt i forhold til de tilbagelagte afstande og svæveflyvning kan med
rette kaldes en grøn sport. Udfordringen består, hvad enten man flyver mindre eller
længere ture eller deltager i konkurrencer, i at holde sig flyvende udelukkende på
naturens kræfter. Visse steder i udlandet, f.eks. i andre nordiske lande og i Alperne, kan
der også flyves på de opvinde, som opstår når vinden blæser ind imod en skrænt eller
en bjergside og presses opad.
Der svæveflyves i Danmark ikke i vintersæsonen, dvs. mellem november og
slutningen af marts. Selvom der måske på særlige dage kunne være noget termik, er
dagene korte, det er koldt og det bliver hurtigt meget koldere når man kommer op i
højden. Vintersæsonen bruges derfor til vedligehold af fly og til undervisning , f.eks. teori
og radiokommunikation. Svævefly starter og lander op i vinden, og der kan i princippet
svæveflyves i alt vejr, uafhængigt af vindstyrke og -retning. Men regn nedsætter flyets
flyveevne kraftigt, og stærk sidevind kan give turbulenser og vanskeliggør start og
landing.
Uddannelsen til svæveflyver er reguleret af europæiske og nationale forordninger,
og kan påbegyndes fra 13 år. Eleverne gennemgår et standardiseret træningsprogram med
både praktiske og teoretiske elementer, og skolingstiden varer typisk mellem et og to år.
Under den praktiske skoling opøves tekniske og flyvemæssige færdigheder, samt
sikkerhedsprocedurer. I den første del af uddannelsen flyver eleverne i to-sædede fly med
en instruktør og i anden del, når de er gået “solo”, flyver de i et-sædede fly under opsyn
af en instruktør. Instruktørerne er i Danmark alle frivillige. Teoriundervisningen afholdes
i vintersæsonen i hold og indeholder ni fag, som afsluttes med en eksamen.
Svæveflyvecertifikatet kan udstedes af en særlig nationalt udpeget kontrollant, som
kontrollerer, at alle fag og etaper er gennemgået og at eleven i praksis kan udvise god og
sikker svæveflyvning. Med certifikatet kan den nyuddannede svæveflyver nu flyve i de
fleste lande i verden.
Uddannelsen organiseres i nogle klubber individuelt og i andre i hold, afhængigt
af antallet af elever. Desuden organiseres jævnligt lejre: på nationalt plan organiserer
unionen årligt en juniorlejr, og de enkelte klubber organiserer lokale lejre og lejre i
udlandet, eventuelt i samarbejde med andre klubber.

17

Svæveflyvning kan dyrkes på mange forskellige måder. Man kan flyve lokalt, hvor
man følger termikkens luner og enten bliver i nærheden af startpladsen eller måske
kommer lidt videre omkring, alt efter vejrforholdene, men uden bestemte mål for øje
andet end at “blive hængende” og nyde udsigten og turen. Man kan også fastsætte
opgaver, alene eller i grupper, hvor man på forhånd har udpeget nogle bestemte mål for
steder, man vil nå at runde (vendepunkter) eller distancer man vil flyve, såkaldt
strækflyvning. Sådanne fuldførte opgaver kan opføres i nationale/internationale registre
og gives point. Desuden kan visse mindre og større opgaver, f.eks. bestemte distancer
eller højdevindinger, føre til opnåelsen af svæveflyve-diplomer oveni certifikatet.
Derudover organiseres der en række lokale, nationale og internationale konkurrencer,
hvor piloterne skal flyve bestemte opgaver, som regel på kortest tid, dvs. på hastighed.
Blandt de danske svæveflyvepiloter, som besvarede spørgeskemaet, angav 564
hvordan de svæveflyver: 174 flyver kun lokalt, 173 flyver lokalt og stræk, og 207 flyver
kun stræk. Strækflyvning må derfor betragtes som den mest udbredte svæveflyveform.
134 piloter svarede, at de også flyver konkurrenceflyvning. Som vi skal i kapitel 4.2, er
der også andre måder at svæveflyve på, men lokal flyvning og stræk udgør langt de mest
almindelige former. Det kan også allerede her nævnes, at de kvindelige piloter i langt
højre grad udelukkende flyver lokalt, hvorimod et fåtal udelukkende flyver stræk.

økonomi
Svæveflyvning udøves udelukkende i klubregi i Danmark, da der kræves en bane at starte
fra, udstyr og andre faciliteter. Generelt finansieres svæveflyvning i Danmark ved, at
medlemmerne af klubberne betaler et månedligt kontingent, og i de fleste klubber betales
også et indskud eller et depositum ved indmeldelsen. Udover kontingenter vil der oftest
være betaling for hver start, f.eks. 40-50 kr. for en spilstart og 100-250 kr. for et flyslæb,
afhængigt af den ønskede højde. Kontingenterne varierer generelt en del fra klub til klub,
idet nogle klubber inkluderer starttakster (især spil) i kontingentet, mens andre opkræver
timerpriser for de højtydende klubfly. I de fleste klubber er der et lavere kontingent til
yngre medlemmer og de fleste klubber har også forskellige kontingenter alt efter hvilke
flytyper man ønsker at flyve i. Nogle klubber har prøvemedlemskaber med f.eks. 5 starter
inkluderet, så interesserede kan afprøve sporten. Kontingent varierer også fra klub til klub
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alt efter mængden og kvaliteten af fly og øvrigt udstyr (slæbefly, spil, returspil, m.m.) samt
faste installationer (hangarer, klubhus, hytter, m.m.), som klubben disponerer over.
Uddannelsen betales enten på forhånd med et fast beløb, f.eks. mellem 2.-4.000
kr. afhængigt af klubberne, eller ved månedlige indbetalinger. Ved månedlige betalinger
afhænger uddannelsesprisen således af, hvor hurtigt eleven kan gennemføre
uddannelsen.
Som medlem er man medejer af og disponerer over klubbens fly, såfremt man har
ret til at flyve dem (man skal ”omskoles” til de forskellige flytyper). Nogle medlemmer
har deres egne fly, hvilket giver en større frihed, da der kan være rift om de fælles fly.
Men et moderne højtydende svævefly kan som nyt koste op til 2 millioner kr., så det er
et fåtal, der har eget fly. I nogle tilfælde ejer flere medlemmer et fly sammen. Et ældre,
men flyvedygtigt svævefly kan fåes helt ned til 10-20.000 kr.
Derudover er der udgifter såsom jævnlig helbredsundersøgelse, frivillig
ulykkesforsikring og, under uddannelserne, betaling for teori- og radio-undervisning,
samt afgifter ved eksamensaflæggelse.
Generelt anslås det, at det efter uddannelsen og ved brug af klubfly vil koste
omkring 800-1.200 kr. pr. måned at svæveflyve, fordelt over hele året, afhængigt af klub
og udstyr, og hvor meget man flyver.

statistik
I 2019 tæller Danmark 30 svæveflyveklubber, jævnt fordelt over hele landet. De største
klubber har omkring 130 aktive medlemmer, mens de mindste har ned til 25.
Der er i alt 2004 registrerede medlemmer i 2019 (DIF), heraf 138 kvinder (7%).
Som det fremgår af grafen nedenfor, har der været en jævn stigning i det samlede
medlemstal fra 1966, hvor de første samlede registreringer stammer fra, og frem til
1980erne. Derefter svinger tallene omkring 2000 medlemmer, med et dyk til ca. 1500
medlemmer i 2011, hvorefter det stiger igen, omend uregelmæssigt. Der skal dog tages
forbehold for uregelmæssigheder i registreringsmetoder og kilder, som kan give udsving,
der ikke afspejler de egentlige medlemstal.
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Figur: Medlemstal 1966-2019

kvinder i svæveflyvning - kort fortalt
Antallet af kvindelige medlemmer er, som de generelle medlemstal, steget støt fra 1966
og frem til 1980erne, med samme gradvise fald og efterfølgende stigning omkring 2011.
Der er til gengæld nogle gevaldige udsving i 1977-78, 1985 og 1992, som måske mest
skyldes ændringer i kilder og optællingsmetode.

Figur: Medlemstal for kvinder 1966-2019

De seneste årtier: Fra 2001 til 2019 svinger andelen af kvindelige medlemmer mellem
4% og 8%, med en svag og ujævn tendens til stigning siden 2006 til de 7% i 2019:
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Andel af kvindelige svæveflyvere 2001-2019 (i % af det samlede medlemstal)
Kilde: DIFs medlemsregistre

3.4 De tre sportsgrene - ligheder og forskelle
De tre undersøgte sportsgrene har nogle ligheder, men er også væsentligt forskellige. De
defineres alle tre i DIF regi som luftbårne idrætter og denne rapport handler således om
alle de luftbårne sportsgrene, som er organiseret i DIF.
Udover at de tre sportsgrene er luftbårne, så er udgangspunktet for denne
undersøgelse, at der er relativt få kvindelige medlemmer, på trods af, at kvinder udøver
sportsgrenene på lige fod med mænd. Som vist ovenfor, udgør andelen af kvindelige
medlemmer i de tre sportsgrene for faldskærmsudspring: 18%, for hang- og paragliding:
16%, og for svæveflyvning: 7%.
I det følgende skal vi se på nogle forskelle og ligheder i de tre idrætter, som kan
have betydning for antallet af kvindelige udøvere.

Forskelle i organisering
Udover, at faldskærmspring, hang- og paragliding og svæveflyvning er fundamentalt
forskellige aktiviteter og har deres specifikke teknikker, uddannelser og udstyr, viser
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undersøgelsen også nogle vigtige forskelle i, hvordan sportsgrenene i praksis er
organiseret, f.eks. vejrafhængighed og tids- og stedmæssige parametre.

Vejrafhængighed
Vejret er afgørende for alle tre sportsgrene , men får forskellig betydning for den daglige
praktiske organisering af de tre sportsgrene, især mht. forberedelse, parathed og lokalitet
(tid og sted), samt for organiseringen i klubber. Alle tre sportsgrene er underlagt VFR
(visuelle flyve regler), som betyder, at man skal have udsyn til jorden, en vis afstand op
til skydækket og ikke kan flyve eller springe igennem skyer. Ingen af sportsgrenene
udøves ved regn og torden. Vi sammenligner i det følgende betydningen af skydække,
vindstyrke/retning og sæson/temperatur.
• Faldskærmsudspring: Skydække: sporten kræver en relativt høj skybase (ved
spring fra 4km skal skybasen være på 5km) eller spredt skydække. Vindstyrke: der
er, afhængigt af erfaringsniveau, et relativt lille vindue for vindstyrker egnet for
spring, fordi selv lave vindstyrker skaber afdrift. Vindretning har ingen betydning.
Sæson/temperatur: Der kan i princippet springes i alle sæsoner og alle
temperaturer.
• Hang- og paragliding: Skydække: skræntflyvning, som er den almindeligste form,
kan udøves selv ved lavt og tæt skydække. Termikflyvning kræver en relativt høj
skybase eller spredt skydække. Vindstyrke: sporten, og især skræntflyvning,
afhænger særdeles meget af vindstyrken, som hverken må være for svag eller for
stærk: mellem 5-25 km/t, afhængigt af erfaringsniveau. Sæson/temperatur: Der
kan i princippet flyves i alle sæsoner og ved alle temperaturer.
• Svæveflyvning: Skydække: sporten kræver en relativt høj skybase eller spredt
skydække. Vindstyrke: sporten kan i princippet udøves ved alle vindstyrker, dog
spiller vindretning en betydning, da der startes fra faste baner, og stærk sidevind
skal undgås (elever må ikke flyve ved en sidevindkomponent på over 30 km/t).
Sæson/temperatur: sporten er helt afhængig af termik, og der flyves derfor ikke i
vintersæsonen.
Disse forhold til vejrlig sætter nogle afgørende rammer for sportenes organisering:
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Tid, sted & klubber

Tid: For alle tre sportsgrene er det svært på forhånd at planlægge med sikkerhed, hvornår
man kan udøve sin sport. Det betyder, at udøverne skal være indstillet på at stå på
standby, ofte indtil samme morgen. Jo mindre vinduerne er, jo kortere tid har man til at
forberede sig. Man skal med andre ord være ganske tålmodig og samtidig parat til at tage
afsted med kort varsel. Dette gælder især for faldskærmspring, med det lille vindstyrkevindue, og for skræntflyvning i hang- og paragliding, pga. vindretningens og vindstyrkens
betydning. Hang- og paraglidere organiserer ofte fælles flyvninger samme morgen som
der flyves. Der kræves derfor en høj grad af parathed. Svæveflyvning er i sammenligning
nemmere at planlægge på forhånd, idet vindretning og -styrke ikke spiller samme
betydning.
Da hang- og paragliding i høj grad udøves alene med eget udstyr, er udøverne til
gengæld helt autonome, kan møde op når forholdene er gode og tage hjem igen når de
er færdige med at flyve, f.eks. efter et par timer. De vil ofte mødes og flyve fra samme
sted, men tidsmæssigt er de uafhængige af hinanden. I faldskærmspring og
svæveflyvning, som organiseres i grupper med f.eks. fælles lift/slæbefly og, for
svæveflyvnings vedkommende, brug af klubfly, er der til gengæld ofte stor ventetid.
Desuden er der fælles opgaver for at få dagen afviklet og, for svæveflyvning,
morgenbriefing, som alle dagens piloter forventes at deltage i. Udøverne skal derfor
påregne at bruge en hel dag, og får måske kun sprunget eller fløjet en eller to gange. En
svæveflyvetur kan dog vare adskillige timer, hvis der er termik, i modsætning til et spring,
som generelt varer 2-10 minutter.
Vejret spiller således forskelligt ind på de tre aktiviteter, men i alle tilfælde kræves
parathed og tålmodighed.

Sted: Svæveflyvning og faldskærmspring udøves generelt fra samme sted: en bane,
hvorfra der startes og landes, med tilhørende klubhus og -faciliteter. Hang- og paragliding
foregår til gengæld forskellige steder ude i landskabet og ved kysterne, helt afhængigt af
vindretningen. Udøverne har derfor sjældent klubhuse og fælles faciliteter, selvom de er
organiseret i klubber og måske råder over klubudstyr til elever. Udstyret til paragliding
fylder meget lidt og der er ikke brug for fælles opmagasineringsfaciliteter, som for
svævefly og for faldskærmspringes liftfly. Selv spil til optræk af hang- og paraglidere er
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relativt små og kan transporteres i bil til en udvalgt startbane. Og ofte mødes medlemmer
af flere forskellige klubber samme sted, fordi det den dag er det mest egnede sted for
f.eks. skræntflyvning.
En konsekvens ved hang- og paragliding er yderligere, at de ved skræntflyvning
flyver fra offentlige områder eller ligefrem fra privat grund, og derfor er de meget
afhængige af, at der opretholdes gode relationer til ejere og til andre brugere, som de
ofte også bevæger sig ret tæt på, både i start og landing, og under flyvningen.
Svæveflyvning og faldskærmspring foregår derimod fra private eller kommunale pladser,
som klubberne selv råder over.

Klubhuse og kultur: Disse tids- og stedmæssige faktorer har således betydning for, om
og hvordan medlemmerne samles i klubberne og dermed for klubkulturen.
Hvor hang- og paragliderne mødes ude i landskabet og ikke i klubområder, og ofte
med deltagelse af medlemmer fra flere forskellige klubber samlet, mødes svæveflyvere
og faldskærmspringere i egne klubber, har klubhuse til deres udstyr og aktiviteter, samt
til møder og sociale sammenkomster. De fællesejede områder, bygninger og udstyr skal
tillige vedligeholdes, og dette sker oftest i foreningsregi som fælles aktiviteter, med
undtagelse af udstyr, som lovpligtigt tilses af eksterne specialister og kontrollanter.
Disse organisatoriske forskelle har givetvis betydning for, hvordan medlemmerne
oplever udøvelsen af deres sportsgren, og dermed også for forskelle i betingelserne for
og deltagelsen af kvindelige udøvere. Hvordan forskellene spiller ind og får
konsekvenser, vil vi se nærmere på i analysen af spørgeskemaerne for medlemmer fra
alle tre unioner (kapitel 4).

Aldersfordeling
En anden interessant faktor, som har indflydelse på medlemstal, er aldersfordelingen. Og
som det fremgår af nedenstående graf, så er aldersfordelingen i de tre sportsgrene meget
forskellig:
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Kilde: DIFs medlemstal

Her fremgår det, at faldskærmspringerne generelt er væsentligt yngre end de to andre
sportsgrenes medlemmer, hvor der er overvægt af personer over 40 år. Det er desuden
bemærkelsesværdigt, at der i svæveflyvning er hele 15% af medlemmerne, der er over
70 år (imod kun 1% i de to andre sportsgrene).

Omsat i gennemsnitsalder, er tallene for de tre sportsgrene følgende:
Faldskærmspring

Hang- og paragliding

Svæveflyvning

Gennemsnitsalder

30

44

50

Kvindelig gennemsnitsalder

26

38

39

Kilde: DIFs medlemstal

Her fremgår det, at kvinderne i alle tre sportsgrene er yngre end gennemsnittet, og især
for svæveflyvning er der et stort spring mellem medlemsgennemsnittet og det kvindelige
gennemsnit, fra 50 år til 39 år.
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Generelle ligheder
Alle tre luftbårne sportsgrene har, trods deres forskellige i vejrafhængighed, ikke desto
mindre det til fælles, at de er meget afhængige af vejret, hvilket betyder, at man ikke kan
planlægge sin aktivitet lang tid i forvejen. De kræver også alle tre, at man ofte afsætter
hele dage og aftener, nogle gange hele weekender, til udøvelsen. Desuden er alle tre
sportsgrene aktiviteter, der kræver stor koncentration, et vist teknisk indblik, og de
indebærer alle tre, som luftbårne idrætter, en relativ stor risikofaktor i forhold til andre
idrætter såsom cykling, orienteringsløb, kajak o.lign. Disse faktorer har alle en betydning
for kvinders adgang til og udøvelse af idrætterne, som vi skal se i det følgende.

Gennem beskrivelsen af de tre sportsgrenes specielle vilkår og ved at se på ligheder og
forskelle imellem dem, er der her indledningsvis skabt en ramme for analysen af
spørgeskemaresultaterne. Vilkårene og forskellene har betydning for, hvordan
medlemmerne udøver deres sportsgren og dermed for, hvordan de oplever udøvelsen.
Ved at stille de tre sportsgrenes grundliggende betingelser op og sammenligne dem,
fremkommer der desuden nogle interessante iagttagelser for deres særpræg, som måske
ikke ville være fremkommet ved at se på dem isoleret.
Herfra går vi nu videre til at se på, hvordan medlemmerne hver især udøver deres
sportsgren, hvordan de oplever forholdene, blandt andet for de kvindelige medlemmer,
og hvilke forhold, der især adskiller sig for de kvindelige udøvere.
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4. Spørgeskemaundersøgelsen
4.1 Introduktion af spørgeskemaundersøgelsen
Spørgeskemaundersøgelsen udgør den primære, kvantitative del af undersøgelsen af
kvinder i luftbårne idrætter. Spørgeskemaerne er sendt ud til samtlige nuværende
medlemmer af de tre unioner, som der var en fungerende email adresser til, i alt 3.996
personer. Heraf har 1.040 modtagere fuldendt besvarelsen, mens 168 modtagere har
besvaret de fleste, men ikke alle spørgsmål. Kun de fuldendte besvarelser indgår i de
statistiske beregninger, mens de ikke-fuldendte besvarelser, som ofte indeholder
interessante svar på åbne spørgsmål, også inddrages i den kvalitative analyse.
Svarprocenterne varierer meget for de tre idrætter:
• Faldskærmspring: 17,8% af modtagerne svarede helt og 3,5% svarede delvist (i
alt 20,3%);
• Hang- og paragliding: 14,5% af modtagerne svarede helt og 3,2% svarede delvist
(i alt 17,7%);
• Svæveflyvning: 43,3% af modtagerne svarede helt og 5,7% svarede delvist (i alt
49%).

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få et samlet overblik over medlemmernes
oplevelser med og betragtninger over deres sportsgren, herunder kvinders udøvelse af
sporten, på baggrund af sociokulturelle oplysninger (køn, alder, profession, børn,
familiemedlemmer i sportsgrenen), samt oplysninger om deres respektive måder at
udøve deres sportsgren på og deres oprindelige indgang til den. Spørgsmålene, der
specifikt handler om kvinder i sportsgrenen, er stillet til alle medlemmer, herunder også
oplevelser med diskrimination generelt. Kvinder bliver desuden stillet et ekstra
spørgsmål, nemlig om de selv har været udsat for kønsdiskrimination. Desuden bliver
alle medlemmer spurgt om, hvilke aspekter af deres sport de især sætter pris på og hvilke
ting, der sætter begrænsninger for deres udøvelse af sporten. Sidstnævnte spørgsmål har
til hensigt at belyse, hvilke af de begrænsende aspekter, der har med selve sporten at
gøre og hvilke, der har med ydre omstændigheder at gøre. Ved at stille de samme
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spørgsmål til alle medlemmer, får man et grundlag til at sammenligne, hvilke forhold der
adskiller sig for mandlige og kvindelige udøvere af sportsgrenen. Formålet er således at
belyse, hvilke aspekter af klublivet og organiseringen af sporten, der især begrænser
kvinders udøvelse og som kan gøres bedre, og hvilke aspekter, som er med til at
begrænse udøvelsen for kvinder, men som er bredere samfundsmæssige fænomener,
såsom familieliv/børn, ansvar og arbejde/studier. I den forbindelse tegner der sig, som vi
skal se, nogle forskelle blandt mandlige og kvindelige medlemmer, som sandsynligvis
kan være med til at forklare den lave kvindelige deltagelse. Analysen af disse tendenser
uddybes under hver sportsgren.
Det er her vigtigt at tilføje, at spørgeskemaet er tilrettelagt i forbindelse med en
undersøgelse om kvinder i sportsgrenene, men giver rigtig mange værdifulde indsigter i
forholdene for begge køn, netop fordi mange af de oplevelser medlemmerne har med
deres sportsgren ikke er kønsspecifikke.
Spørgeskemaet er anonymt, men respondenterne havde mulighed for at oplyse
deres email adresse i slutningen af spørgeskemaet med henblik på eventuelle yderligere
spørgsmål og uddybninger af deres svar. I alt 611 respondenter svarede ja til at blive
kontaktet med yderligere spørgsmål, svarende til 55% af alle respondenter.
Dansk Svæveflyver Union, som står bag undersøgelsen, var samtidig i færd med at
planlægge en generel medlemsundersøgelse. Spørgeskemaet er derfor udformet som ét
samlet spørgeskema for både den generelle medlemsundersøgelse og undersøgelsen af
spørgsmål om kvinder i de tre luftbårne sportsgrene. Formålet var at undgå “spørgeskema
træthed” ved ikke at sende to forskellige spørgeskemaer til medlemmerne. Desuden er
de generelle medlemsoplysninger nødvendige for begge undersøgelser. Spørgeskemaet
for svæveflyverne indeholder nogle ekstra spørgsmål til brug for den generelle
medlemsundersøgelse.
Spørgeskemaet er tilpasset de tre forskellige sportsgrene med hensyn til udøvelse
af sporten, men indeholder ellers de samme overordnede spørgsmål og spørgsmål om
køn (se spørgsmålene i Appendiks 1).

Konkrete temaer for spørgeskemaerne
Spørgsmålene i spørgeskemaerne, som skal belyse kvinders deltagelse, fokuserer på tre
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forskellige aspekter:
1. Baggrund - alder, børn og om andre i deres omgangskreds udøver sporten
2. Udøvelse - hvordan de udøver deres sport, anciennitet indenfor sporten, samt
hvilke glæder og forhindringer de oplever
3. Forskelsbehandling - oplevelser med forskelsbehandling/kønsdiskrimination
Desuden spørges de om deres betragtninger over, hvorfor så få kvinder udøver sporten,
om det vil ændre noget med flere kvinder og om de har forslag til, hvordan klubberne
og unionerne kan tiltrække flere kvinder. Rapporten præsenterer ikke de fulde svar, men
opsummeringer og analyser de forhold, som viser sig at have særlig betydning for
kvinders udøvelse af de tre sportsgrene.

4.2 Svæveflyvning - sammenhænge og årsager
Ud fra respondenternes svar på spørgeskemaet skal vi i det følgende se på en række
temaer og forskelle i de kvindelige og mandlige medlemmers baggrund for, udøvelse af
og holdninger til svæveflyvning. Antallet af respondenter er meget højt – 49% af de
adspurgte (i alt 675 respondenter, heraf 43 kvindelige respondenter) har svaret helt eller
delvist – så svarene kan tages som meget repræsentative for medlemmernes generelle
meninger og oplevelser.
I den første del opsummeres og analyseres forskelle i respondenternes baggrund:
alder, børn, hvorfor de startede og om andre i deres omgangskreds udøver sporten.
Dernæst resumeres og analyseres forskelle i, hvordan respondenterne udøver deres
sport, deres præferencer, hvor længe de har være aktive, de poster de har i klubberne,
hvilke fremtidige mål de stiller sig og hvilke glæder og forhindringer de oplever.
Endelig analyseres respondenternes holdninger til køn og svæveflyvning, samt
generelle holdninger til svæveflyvning og betragtninger over, hvorfor så få kvinder
udøver sporten, om det vil ændre noget med flere kvinder og om de har forslag til,
hvordan klubberne og unionen kan tiltrække flere kvinder.
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Svæveflyvernes baggrundsprofil
I det følgende nævnes en række faktorer vedrørende respondenternes baggrundsprofil,
hvor der konstateres betydelige udsving mellem mandlige og kvindelige respondenters
svar. Faktorerne beskrives først statistisk og derefter analyseres de med henblik på at
forstå, hvordan de er forbundet med og påvirker kvinders tilgang til og udøvelse af
svæveflyvning.

Alder

Figur: Aldersfordeling pr. køn

Gennemsnitsalderen for svæveflyvere er, som tidligere nævnt, 50 år ifølge DIFs
medlemsstatistikker (se kap. 3.4).2
Spørgeskemaet opererer med 7 aldersgrupper. Heraf fremgår det, at omtrent 70%
af de mandlige respondenter er over 45 år, hvorimod kun 30% af de kvindelige
respondenter er over 45 år. Derudover kan vi se, at 21,7% af de mandlige respondenter
er over 65 år, hvorimod 0% af de kvindelige respondenter er over 65 år.
Denne aldersfordeling er interessant på flere måder. For det første tegner den et
billede af en sport, som i praksis bliver udøvet fortrinsvis af modne mænd (knap
halvdelen - 46% - er over 55 år). Det har betydning for, hvad der møder potentielle og

2

I den danske befolkning er gennemsnitsalderen for kvinder 42,5 år, mens den for mænd er 40,8 år
(Danmarks Statistik 2020).
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nye medlemmer i klubberne: de ser først og fremmest ældre mandlige svæveflyvere, som
de måske har svært ved at se som rollemodeller, og det gælder nok især for de kvindelige
rekrutter. Det er også med til at understøtte et billede, som flere af respondenterne
gengiver, nemlig at klubberne er styret af “gamle hanaber”. Sådanne udsagn kommer i
øvrigt fra både mandlige og kvindelige respondenter, og er for dem fortrinsvis et
argument for, at kvinder, og især unge kvinder, måske ikke føler sig tilpas i sporten. Alt i
alt kan det konkluderes, at der er en sammenhæng mellem sammensætningen af
klubbernes aktuelle medlemmer og manglende kvindelige rollemodeller, unge som
ældre.
Grafen viser desuden, at størstedelen af de kvindelige medlemmer er mellem 25 år
og 45 år, hvilket kan betegnes som en aldersspænd, hvor man typisk vil have børn under
18 år, hvis man har børn. Men kun få af kvinderne har mindre børn, som vi skal se i det
følgende.
Vi kan konstatere, at aldersfordeling i forhold til kønsfordeling hænger sammen
med:
––––> Manglende rollemodeller
––––> Børn og ansvar

Børn

Figur: Børn under 18 år

Medlemmerne blev spurgt, om de har børn under 18 år, for at vurdere, om det har
indflydelse på deres muligheder for at svæveflyve, med de tidsmæssige fordringer og
risikofaktorer, som sporten indebærer (se kap. 3). Af grafen fremgår det, at omtrent 47%
af de kvindelige respondenter og 66% af de mandlige respondenter mellem 25 år og 45
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år har børn under 18 år.
Med hensyn til antal børn under 18 år, fremgår det, at ingen af de adspurgte kvinder
har flere end to børn, hvorimod 25% af de mandlige medlemmer med børn har både tre
og fire børn. Dette skal sammenholdes med, om de oplever, at familiemæssige
forpligtelser har betydning for deres mulighed for at udøve sporten.
Tallene giver anledning til to typer overvejelser. 1) For det første kan man
konstatere, at kvindelige svæveflyvere generelt har ingen eller færre børn end mandlige
svæveflyvere. Da det jo nok ikke er sporten i sig selv, der forhindrer dem i at få børn, må
det snarere læses som, at kvinder med børn er mindre tilbøjelige til at gå ind i og udøve
svæveflyvning end kvinder uden børn, men også, at det at have børn for mænd udgør en
mindre forhindring for at udøve svæveflyvning. Nedenfor vil vi se på, hvad kvinder med
børn så oplever af begrænsninger i deres udøvelse, samt sammenligne, om kvindelige
og mandlige svæveflyvere med børn oplever de samme begrænsninger og i hvilken grad.
Her vil fokus især være på, om de føler sig begrænset af tid, af familieforpligtelser og af
risikofaktorer.
Der er således noget der tyder på, at medlemmernes børns alder og antal af børn i
forhold til kønsfordeling hænger sammen med faktorer som:
––––> Tid & familie
––––> Ansvar og risiko

Svæveflyvere i omgangskredsen
Man kan begynde at svæveflyve, fordi man af sig selv får lyst, spontant eller efter længere
tids overvejelse, eller man kan starte, fordi man allerede kender nogen, der udøver
sporten. I spørgeskemaet bliver medlemmerne spurgt om de har familie eller venner,
m.fl., der dyrker svæveflyvning, samt hvad der gav dem lyst til at starte. Det giver god
viden når der skal laves PR og rekrutteres nye medlemmer. Men det viser sig også, at der
er en stor afvigelse mellem mænds og kvinders svar.
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Figur: Personer i svæveflyvernes omgangskreds, der dyrker/har dyrket svæveflyvning

En væsentlig kønsmæssig forskel mellem mandlige og kvindelige svæveflyvere vedrører
således, hvorvidt andre i deres familie eller omgangskreds dyrker eller har dyrket
svæveflyvningen. For mændenes vedkommende svarer 53%, at de har et familiemedlem,
en bekendt eller en partner, der dyrker svæveflyvning, hvorimod det gælder for 83% af
kvinderne. 47% af mændene er således egenhændigt kommet ind i sporten uden at
kende andre udøvere, hvilket skal ses imod den relativt meget mindre andel af kvinder
– 175 – som er kommet til sporten egenhændigt. Det kan dertil bemærkes, at 41% af
kvinderne har en partner, der dyrker / har dyrket svæveflyvning, imod knap 4% af
mændene.
Der er tre ting at udlede af denne konstatering: For det første er der noget der tyder
på, at kvinderne har øget tendens til at følge deres partner eller f.eks. forældre ind i
sporten, fremfor alene at være drevet af egen lyst, hvilket kan have betydning for deres
fastholdelse og dermed for antallet af svæveflyvende kvinder. (Der er eksempler på, at
kvinder, som har en partner i sporten, også udøver sporten mindre intensivt og f.eks.
flyver i to-sædet med deres partner, men dette spørgsmål vil ikke blive udforsket her - se
dog kap. 7.1 om kvinder og svæveflyvning i Frankrig). For det andet kan man formode,
at hvis kun 17% af de kvindelige medlemmer ikke har familie og bekendte, der
svæveflyver, så er der en god chance for, at det store flertal 83% møder større forståelse
for sportens betingelser, f.eks., at de er væk hjemmefra lange dage ad gangen, udøver en
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sport hvor familien ikke umiddelbart kan medtages, er svære at kontakte når de flyver og
at de udsætter sig for en vis risiko. Det forklarer sandsynligvis også, at kvindelige udøvere
i langt mindre grad end mandlige udøvere føler, at deres partnere fordrer, at de bruger
mere tid andetsteds. (Af respondenter uden børn svarer 64% af kvinderne, at det på ingen
måde er tilfældet, imod 39% af mændene; når der er børn, vender billedet dog, så ca.
17% af både mænd og kvinder ikke har noget problem, hvorimod det “i høj grad” gælder
for 27% af kvinder med børn og kun for 15% af mænd med børn). Og endelig, så peger
tallene på, at potentielle mandlige medlemmer i langt højere grad end kvindelige møder
og bliver opmærksomme på sporten udenfor deres umiddelbare omgangskreds.
Udover spørgsmål om PR og målgrupper, og udfordringen i at nå ud til kvinder
udenfor miljøet, som ovenstående understreger vigtigheden af, så er det således
sandsynligt, at det at have personer i omgangskredsen, der svæveflyver, er forbundet
med:
––––> Stabilitet i tilknytning til sporten
––––> Mindre pres fra hjemmefronten

Svæveflyvernes flyvning
I det følgende ser vi på forskelle i, hvor længe kvindelige og mandlige medlemmer har
fløjet, hvordan de svæveflyver og hvilke poster de har i klubberne. Spørgeskemaet viser
nemlig også på disse områder, at der er betydelige forskelle mellem kønnene.

Flyvestatus, anciennitet & timer
Følgende graf opsummerer, hvor mange timer svæveflyverne har svaret, at de samlet har
fløjet i løbet af deres svæveflyvekarriere.
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Figur: Samlet antal timer fløjet pr. køn

Af tallene fremgår det, at et stort flertal af de mandlige piloter har fløjet mellem 300 og
1000 timer, hvorimod flertallet af de kvindelige piloter har fløjet under 100 timer. Kun 2
kvinder har fløjet over 1000 timer, i modsætning til 112 mænd, og ingen kvinder har
fløjet over 2000 timer, i modsætning til 57 mænd.
Disse tal svarer ganske godt overens med, hvor mange år hhv mandlige og
kvindelige piloter har udøvet svæveflyvning:

Figur: Antal år fløjet pr. køn

Det fremgår af grafen, at mandlige svæveflyvere i overvejende grad har dyrket
svæveflyvning i over 20 år (53,2%), hvor kvindelige svæveflyvere oftest har dyrket
svæveflyvning i 3-8 år (30,8%). Knap 60% af de kvindelige svæveflyvere er yngre piloter,
herunder elever.
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Følgende graf viser kønsmæssige forskelle i pilot-status, det vil sige, om svæveflyverne
er i uddannelse eller er uddannede svæveflyvepiloter (s-piloter).

Figur: Svæveflyve status pr. køn

Alt i alt fremgår det af de tre ovenstående grafer, at en proportionelt større del af
kvinderne enten er elever - 18% af kvinderne imod 9% af mændene - eller relativt
nyuddannede piloter. Dette svarer desuden overens med den tidligere omtalte
aldersfordeling, nemlig at de mandlige svæveflyvere er væsentligt ældre end de
kvindelige, og derfor har nået at flyve i flere år. Omvendt er der meget der taler for, at jo
tidligere man er i sit flyveforløb, jo mere skal der arbejdes for sagen, især under
uddannelsen og tidligt i s-pilotens liv, og jo kortere ture flyver man. Anciennitets- og
aldersfordeling spiller også ind i forhold til forskelle i, hvem der rekrutteres til at flyve
konkurrencer. Og endelig, så forstærkes aldersforskellene af forskelle i erfaring og
dermed i, hvordan man taler sammen, og den anseelse og de kompetencer, som hhv.
kvindelige og mandlige udøvere tillægges.
Der er således meget der tyder på, at forskelle mellem kvindelige og mandlige
svæveflyvere i anciennitet og erfaring spiller ind på, hvordan udøverne oplever
spørgsmål som:
––––> Tidsforbrug
––––> Flyvepræferencer
––––> Omgangsformer
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Svæveflyveformer og -præferencer
Med hensyn til de forskellige måder, som svæveflyverne dyrker svæveflyvning på, så kan
de i spørgeskemaet angive flere forskellige svar. Svarene udelukker altså ikke hinanden.

Figur: Medlemmernes svæveflyveformer

Hvis vi kigger på kønsforskelle, så fremgår det, at de fleste kvinder (65%) især dyrker
lokalflyvning, dvs. indenfor en kort radius fra startpladsen, hvor der er relativt lille chance
for ikke at nå tilbage på pladsen hvis man ikke finder termik, og derfor bliver nødt til at
lave en udelanding. 40% af kvinderne dyrker også strækflyvning, hvor der tages flere
chancer, f.eks. for udelanding. Blandt mændene dyrker flertallet (60,2%) strækflyvning
imod 53,1%, der især dyrker lokalflyvning (respondenterne kan som sagt vælge flere
flyveformer). Ser vi på de helt unge under 18 år, flyver alle kvinder enten som elever
(50%) eller lokalflyvning (50%), og ingen er gået videre til strækflyvning, mv., hvorimod
42% af de mandlige svæveflyvere under 18 år er gået videre til andre typer flyvning:
strækflyvning, diplom-, rekord- og konkurrenceflyvning.
Disse forskelle i flyvepræferencer er også forbundet med hvilke flytype man flyver
i. De svævefly, som har bedre flyveevne og dem med hjemhentningsmotor, mindsker
risikoen for udelandinger. Man kan således tillade sig at flyve længere væk fra
flyvepladsen. Men disse fly er komplicerede at flyve og kræver større erfaring. Større
erfaring betyder selvfølgelig også, at man bedre kan holde sig flyvende og måske også,
at man ikke er så bange for at måtte lande ude, f.eks. på en mark eller en flyveplads, man
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ikke kender.
For konkurrence- og kunstflyvning er der mindre udsving mellem kønnene:
kunstflyvning dyrkes af 8,9% mænd og 5% kvinder, og 21,2% af mændene deltager i
konkurrencer imod 15% af kvinderne.
De måder, som mandlige og kvindelige svæveflyvere dyrker deres sport hænger
således sammen med faktorer som:
––––> Risikovillighed
––––> Tidsforbrug /erfaring

Klubposter
Svæveflyverne bliver også spurgt, om de har ansvarsposter i klubberne og bestyrelserne.
Hertil svarer 60,2% af mændene, at de har poster såsom bestyrelsesmedlem, instruktør
og andre praktiske opgaver, hvorimod kun 40% af kvinderne svarer, at de har poster.
Ansvarsposter hænger selvfølgelig sammen med bl.a. alder og flyvestatus, og vi har set,
at de kvindelige piloter generelt er yngre og/eller elever, at de har fløjet mindre, og det
må formodes, at de derfor endnu ikke er indgået mere aktivt i klublivet. Til gengæld har
næsten lige mange andele af mænd og kvinder bestyrelses- eller udvalgsposter (ca. 26%),
og her har de kvindelige bestyrelsesmedlemmer netop ofte til opgave at rekruttere flere
kvinder og unge.
Derimod har hele 23,8% af de mandlige svæveflyvere instruktørposter, imod kun
4% af de kvindelige. Det er en vigtig forskel, idet det er instruktørerne, som eleverne
først stifter bekendtskab med i klubberne og tilbringer megen og vigtig læringstid
sammen med. Det er derfor i høj grad også instruktørerne, som eleverne har som
forbilleder for svæveflyvningens muligheder og glæder.
––––> Tidsforbrug
––––> Rollemodeller

Påvirkninger og begrænsninger
I det følgende skal vi se nærmere på, hvilke glæder og især hvilke begrænsninger
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svæveflyverne oplever for udøvelsen af deres idræt, med fokus på forskelle mellem
mandlige og kvindelige svæveflyveres svar.
Når det drejer sig om glæderne, så er der ikke væsentlige kønsmæssige forskelle,
hvilket naturligvis er bemærkelsesværdigt. Det samme gælder for, hvad der har motiveret
medlemmerne til at begynde at svæveflyve. Nogle af de ord, der går igen i svarene hos
både mænd og kvinder, er: (drenge)drøm, generel interesse for flyvning, fascination,
frihed, og … far. Da der ikke er store kønsmæssige udsving i spørgsmålet om glæder, vil
det kun kort blive berørt i denne analyse og især der, hvor der er forskelle.
Med hensyn til påvirkninger og begrænsninger, så ser vi i det følgende både på
personlige omstændigheder, på aspekter af selve sporten og på det sociale og
læringsmæssige miljø, som findes i klubberne og har betydning for medlemmerne. Der
vil igen blive fokuseret på de områder, hvor der er store udsving i de mandlige og
kvindelige svæveflyveres oplevelser.

Glæder
Svæveflyverne bliver spurgt, hvilke oplevelser de sætter pris på ved svæveflyvning.
Svarmulighederne spænder over emner som fart og spænding, sociale aspekter og
naturoplevelser.
De mandlige svæveflyvere sætter en smule mere pris på fart (14% vs 8% kvinder)
og konkurrence (18% vs 9% kvinder) end deres kvindelige kolleger, og generelt er det
ikke aspekter af sporten, der får høje svarandele. Interessant nok sætter lige mange
mandlige og kvindelige svæveflyvere pris på spændingsmomenterne (22%). De
mandlige svæveflyvere sætter interessant nok også lidt mere pris på sociale aspekter som
det fælles ansvar (mænd 37% vs. kvinder 23%) og på at kunne tilbyde venner og familie
en flyvetur, hvorimod kvinder sætter større pris på samværet på pladsen end mændene
(kvinder 60% vs. mænd 47%). Begge køn sætter lige meget pris på at være i samspil med
naturkræfter og at flyve termik med andre piloter. Til gengæld sætter en pænt større andel
af kvinderne - 57% - pris på at opholde sig i naturen, imod 38% af mændene.
Således kan man ikke udlede nogen betydelige forskelle i selve udøvelsen af
sporten, bortset måske lidt forventeligt omkring fart og konkurrence, hvilket dog ikke
anfægter, at spændingen er en fælles glæde for begge køn. Der synes heller ikke at være
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kønsspecifikke forskelle med hensyn til to af de sociale aspekter, hvor svarene svinger en
del og afkræfter, at kvinder skulle være mere socialt orienterede. Dog udstreger svarene,
at det aspekt den største andel af de kvindelige svæveflyvere sætter pris på, er samværet
på pladsen, hvilket peger på, at omgangsformer og “klubkultur” har stor betydning for
deres oplevelse af sporten. Og endelig, så er det også bemærkelsesværdigt, at de
kvindelige svæveflyvere sætter pris på at opholde sig i naturen, hvilket både
karakteriserer livet i luften og på pladsen. Deraf kan man uddrage, at naturoplevelser vil
være vigtige at pointere i PR om sporten.
––––> Omgangsformer
––––> Naturoplevelser

Praktiske påvirkninger
I det følgende skal vi se på de praktiske faktorer, som i højere grad opleves af de
kvindelige end de mandlige svæveflyvere som havende påvirkning på deres udøvelse af
sporten. Man kan afgive flere svar.3

Tid: Tidsfaktoren er et meget væsentligt tema for svæveflyvere af begge køn. 25% af
kvinderne og 13% af mændene svarer, at svæveflyvning “i høj grad” tager for meget af
deres tid, mens lidt flere kvinder end mænd slet ikke synes det tager for meget af deres
tid. Denne tendens genfinder vi når vi spørger, om deres familie fordrer de bruger tid
andetsteds. (80% af kvinderne svarer “slet ikke” eller “kun i ringe grad”, på spørgsmålet
om deres familie og/eller partner fordrer, at de bruger mere tid andetsteds). Det skal
sammenholdes med, at kun 25% af kvinderne har mindre børn og at de kvindelige
svæveflyvere generelt har færre børn end deres mandlige svæveflyvekolleger. Har
kvinderne mindre børn, nævner 60% af dem til gengæld tid som en begrænsende faktor,
hvorimod kun 21% af mændene med mindre børn nævner tid som en begrænsning.

3

Påvirker nogle af følgende forhold dine muligheder for at svæveflyve?: 1. Det tager for meget af min tid;
2. Det er for dyrt; 3. Min familie / partner fordrer, at jeg bruger mere tid andetsteds; 4.Det passer dårligt
med mit arbejde / uddannelse / skole; 5. Der er for mange praktiske opgaver; 6. Klubben råder over for få
fly; 7. Mit helbred; 8. Jeg dyrker andre sportsgrene.

40

Oplevelsen af manglende tid og pres fra familiefronten skal også sammenholdes med, at
størstedelen af kvinderne har en partner eller familie, der også er aktive i svæveflyvning,
som ovenfor nævnt.
Til spørgsmålet, om det passer dårligt med deres arbejde/skole, svarer kvinderne
også i lidt højere grad bekræftende, hvilket igen har med aldersfordelingen at gøre: der
er flere kvinder under uddannelse og flere mænd, som har nået pensionsalderen, og
dermed både har mere tid og færre små børn. Og endelig, så svarer 29% af kvinderne,
at det at dyrke en anden sport ved siden af i høj eller nogen grad påvirker deres
svæveflyvning, imod kun 13% af mændene.
Ud fra tallene kan vi således antage, at hvis kvinder med mindre og større børn i
højere grad end mænd fravælger at gå ind i og at blive i svæveflyvning, kan det meget
vel skyldes tidsmæssige årsager. Ligeledes ser vi, at kvinder generelt, pga. deres yngre
gennemsnitsalder, oplever at svæveflyvningen tidsmæssigt støder sammen med deres
andre aktiviteter.
Dette skal ses på baggrund af, at svæveflyvning er en tidskrævende og vejrafhængig
sport, som er svær at planlægge, som man ikke kan udøve sammen med sine børn og
hvor man skal være parat til at afsætte hele weekenddage og aftener, hvor man kan være
svær eller umulig at kontakte.
Flere nævner i de åbne svar, at der er megen spildtid, hvor man ikke får fløjet, og
for lange flyvedage. Mange efterlyser derfor flyvning på hverdagsaftener og en bedre
organisering af flyvedagen, så man ikke forventes af være der fra tidlig morgen til sen
aften. Endelig nævner en del, at for meget administration og papirarbejde forbundet med
flyvning og vedligehold begrænser deres flyvning og dermed flyveglæde.4 Disse
påvirkninger nævnes som sagt af begge køn.

Økonomi: Prisen spiller også forskelligt ind: 20% af kvinderne svarer, at de i høj eller

4

De ny EASA regler, f.eks. digital logbog for elever, som volder en del problemer for instruktørerne, er
først taget i brug i foråret 2020 og er derfor ikke afspejlet i svarene.
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nogen grad synes det er for dyrt, imod kun 10% af mændene. Dette hænger sandsynligvis
sammen med, at danske kvinder generelt har lavere indkomster end mænd, og at de
kvindelige svæveflyvere er en del yngre end de mandlige og derfor ikke har nået samme
indkomstniveauer.

Desuden

er

en

større

del

af

kvinderne

elever,

og

i

uddannelsesperioden er omkostningerne pr. måned generelt højere end for
færdiguddannede piloter. Pris er således en faktor, der spiller en større rolle for de
kvindelige medlemmer. Det skal siges, at mange medlemmer troede det var meget dyrere
end det er, inden de begyndte at svæveflyve.
Knap 20% af mændene imod 6% af kvinderne synes der er for mange praktiske
opgaver. Denne forskel skal ses i sammenhæng med, at kvinderne har meget færre poster
i klubberne, som vi har set ovenfor.
Helbred: Når det kommer til helbred, svarer 76% af mændene, at deres helbred slet ikke
påvirker deres svæveflyvning, imod 60% af kvinderne, på trods af, at kvinderne er yngre.
(Ser vi på aldersgruppen under 45 år, er 61% af kvinderne stadig upåvirkede, mens 91%
af mændene ikke er påvirkede af deres helbred). Helbred har således en betydeligt større
indflydelse på de kvindelige medlemmer. Spørgeskemaet giver ikke plads til uddybninger
af dette spørgsmål, men det kunne være interessant på længere sigt at udforske dette
aspekt af omstændigheder i medlemmernes liv for deres udøvelse af sporten.
Når det gælder personlige og praktiske årsager, der begrænser kvinder i at udøve
svæveflyvning, kan vi konstatere, at kvinderne især, og i højere grad end deres mandlige
klubkammerater, er påvirkede af følgende aspekter:
––––> Tid & børn
––––> Pris
––––> Helbred

Sociale & følelsesmæssige begrænsninger
I det følgende skal vi se på nogle af de årsager, som kvinder oplever som begrænsende
for deres svæveflyvning og som har at gøre med følelsesmæssige aspekter såsom
usikkerhed og risici, med sociale omgangsformer i klubberne, og med oplevelser med
kønsmæssig forskelsbehandling og diskriminering. I spørgeskemaet kan de angive, i hvor
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høj grad de oplever, at de følgende forhold begrænsninger deres glæde ved
svæveflyvning:

Risiko & utryghed
Statistiske risikovurderinger af en række sports- og transportaktiviteter viser et risikoniveau for svæveflyvning, der pr. udøvet time ligger på højde med motorcykelkørsel i
lande med fladlandsterræn som Danmark (Nordic Gliding 2020).5 Men statistik svarer
sjældent til selve oplevelsen af risiko, og det er oplevelser og fornemmelser, der motiverer
mennesker i deres handlinger og valg. Ikke desto mindre er det vigtigt at være sig bevidst
om risici forbundet med den sportsgren, man udøver, netop for at undgå dem. Og en
vigtig del af uddannelsen og den daglige kommunikation i svæveflyveklubberne handler
da også om risici og om hvordan man sikrer sig imod dem. Sikkerhed er, som det skal
være, i højsædet - og det betyder naturligvis, at risiko er noget, man dagligt konfronteres
med lige fra starten af ens møde med et svævefly og den faldskærm og sikkerhedsinstruks,
som man udstyres med fra første flyvetur.
Når vi ser på, hvordan svæveflyverne forholder sig til risiko og om det begrænser
deres flyveglæde, er der tydelige forskelle på mænd og kvinders svar. Der er to
svarmuligheder, der omhandler risiko. Svarmuligheden, “Der er for mange risici
forbundet med svæveflyvning”, opfordrer til en overordnet vurdering af risici og en
vurdering i forhold til ens ansvar for f.eks. familie. Svarmuligheden “Jeg føler mig utryg
ved at svæveflyve”, lægger op til, at man beskriver sin egen sindstilstand.

Risici:
Mht. om svæveflyverne er påvirkede af for mange risici, så er der to væsentlige
kønsmæssige forskelle:
1) 70% af mændene oplever “slet ikke” risikofaktoren som begrænsende, imod kun 34%

5

Risikoen måles efter statistikker om dødstal i forhold til antal flyve- eller køretimer. I Sverige vurderes
den for svæveflyvning til at være 1 fatalt havari pr. 100.000 flyvetimer (Nordic Gliding 2020), hvilket svarer
til det internationale tal for motorcykelkørsel (Ceipek 2019).
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af kvinderne. Selve kurven for, hvor meget risici betyder, ser også forskellig ud for de to
køn, idet meget få af mændene i høj eller nogen grad føler sig påvirket af risici, hvorimod
en ganske stor del af kvinderne føler en vis grad af risiko spiller ind på deres flyveglæde,
og 3% oplever i høj grad risiko som begrænsende imod 0,5% af mændene. Risici spiller
slet ikke eller kun i ringe grad en betydning for langt den største del - 93% - af mændene:

Der er for mange risici forbundet med svæveflyvning
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 - Slet ikke

2

3
Kvinde

4

5 - I høj grad

Mand

Figur: Forhold til risici pr. køn

2) Det kunne tænkes, at fornemmelsen af risiko som begrænsende faktor afhænger af,
om man har mindre børn eller ej, uafhængigt af køn. Men de mandlige svæveflyvere,
som har børn under 18, føler sig lige så upåvirkede af sportens risici som dem, der ikke
har mindre børn (ca. 70%). Det at have ansvar for mindre børn øger således ikke deres
fornemmelse for risiko. Derimod er der for de kvindelige svæveflyvere en klar kobling
mellem det at have børn og ansvar, og de risici, som de udsætter sig for i sporten: 20%
af kvinderne, som har børn, føler sig helt upåvirkede af risiko, imod 34% af dem, som
ikke har børn.

Utryghed:
Når det drejer sig om at føle sig begrænset af utryghed, er der 80% af mændene og 44%
af kvinderne, der slet ikke føler sig begrænset. Også her ser vi, at hvor en stor del kvinder
føler nogen grad af utryghed, er meget få af mændene påvirkede i nogen eller høj grad.
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Både mænd og kvinder med mindre børn føler sig lidt mere begrænsede af utryghed.

Figur: Oplevelse af utryghed pr. køn

Endelig kan det bemærkes, at hvis vi ser på de to grafer samlet, så føler 5-10% af piloterne
af begge køn i nogen eller høj grad føler sig begrænsede af risici og utryghed, dog især
kvinderne. Det er selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på risici, og sikkerhed er et
tema, der ofte diskuteres i klubberne under flyvedagene og i uddannelsen. Men at føle
sig utryg er noget, man ofte går med for sig selv. Og hvis følelsen utryghed begrænser
svæveflyverne i deres udøvelse, er det problem, som bør tages alvorligt i klubberne hvis
man vil undgå løbende at miste medlemmer.

Klubkultur & fællesskab

Figur: Oplevelse af klubkultur pr. køn
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Svæveflyverne synes generelt der er en god “kultur” i deres klub, dvs. gode
omgangsformer og respekt for hinanden: hhv. 86% af kvinderne og 88% af mændene
svarer, at dårlig klubkultur slet ikke eller i lav grad begrænser deres flyveglæde. Omtrent
3% af kvinderne og 5% af mændene føler sig i høj eller nogen grad begrænsede i deres
svæveflyvning pga. omgangsformer og -tone.
Langt de færreste har problemer med at blive en del af fællesskabet, og ingen
kvinder svarer “i høj grad” (i modsætning til 1% af mændene). I de åbne svar nævner
nogle kvinder dog, at det kan være svært at være eneste kvinde i klubben.
Dog er der også omkring 10%, der svarer hverken-eller til begge disse spørgsmål,
og ca. en tredjedel af både mænd og kvinder benytter ikke svarmuligheden "slet ikke".
Man kan således konstatere, at de sociale aspekter af svæveflyvningen har betydning for
medlemmernes flyveglæde, men at det ikke nævneværdigt påvirker kvinder mere end
mænd. Og der er tydeligvis plads til forbedringer.

Diskriminerende adfærd
Ovenstående skal dog sammenholdes med det næste spørgsmål, nemlig om
medlemmerne har oplevet diskriminerende adfærd i klubben, som begrænser deres
svæveflyveglæde, for her ser tallene anderledes ud. Og det er vigtigt, fordi spørgsmålet
omhandler konkret adfærd. Det er ikke specifikt kønsdiskriminerende adfærd, der
spørges om, og nogle åbne svar nævner specifikt diskrimination på baggrund af etnicitet
og alder/erfaring. Desuden handler svarene ikke nødvendigvis om, at man selv har været
udsat for diskriminerende adfærd, men at man har været vidne til det, og flere
medlemmer kan derfor svare om samme hændelse. Og endelig, så handler det om, i

hvilken grad sådanne hændelser begrænser ens flyveglæde, så man kan godt være vidne
til det uden at være påvirket af det.
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Figur: Oplevelser af diskriminerende adfærd pr. køn

For kvinderne er 14% i høj eller nogen grad påvirkede af oplevelser med diskriminerende
adfærd, imod 5% af mændene. Kun 57% af kvinderne er slet ikke er påvirkede af
oplevelser med diskriminerende adfærd imod 77% af mændene. Så her har vi for det
første nogle væsentlige kønsforskelle, men også nogle ganske alarmerende tal. Og i de
åbne svar kommer kvinderne allerede ind på den kønsdiskriminerende adfærd, som
analyseres i næste afsnit, såsom han-elefanter, dumsmarte bemærkninger, chikane,
konstant at skulle bevise, at man kan, osv.
Mange mandlige medlemmer nævner i øvrigt også ældre “alfahanner”, “hanelefanter”, “han-aber” eller “gamle silverbacks”, som ikke respekterer yngre eller mere
grønne medlemmer. Flere nævner også racistiske bemærkninger og opførsel. Begge dele
har tydeligvis betydning for både rekruttering og især fastholdelse af medlemmer. Der
nævnes også temaer som, at “macho imaget” og individers pralen og fokus på
strækflyvningsbedrifter kan virke intimiderende og afskrækkende for yngre og mere
uerfarne piloter.

Kønsmæssig forskelsbehandling
I dette afsnit ser vi nærmere på konkrete oplevelser med kønsdiskriminering og
forskelsbehandling på baggrund af køn.
Der er desværre mange kvinder, der oplever, at de pga. deres køn bliver anderledes
behandlet i svæveklubberne. Forskelsbehandlingen går fra små-bemærkninger, over
udtryk for manglende tiltro til deres evner, til grovere nedværdigende adfærd. Nogle
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kvinder siger også, at de er ude for positiv særbehandling, og får mere hjælp og
opmærksomhed. De ene udelukker dog ikke det andet.

Figur: Oplevelse af diskriminerende adfærd overfor kvinder pr. køn

Således har 35% af kvinderne oplevet kønsdiskriminerende adfærd i klubberne, og her
er der tale om negativ diskrimination. Således nævnes grov værkstedshumor; mentalt
usund behandling; enkeltpersoner, der chikanerer både kvinder og andre mænd;
voldsomt nedladende adfærd, der både tolereres, promoveres og forsvares; igen,
manglende indsigelse fra andre medlemmer når nogen chikaneres; og sågar væddemål
blandt mandlige medlemmer om, hvem der kan nedlægge flest kvindelige medlemmer.
Flere nævner, at de som kvinder antages ikke at kunne finde ud af det tekniske og hører,
at de ikke hører hjemme i en svæveflyveklub eller i et værksted. De angiver også, at de
derfor bliver nødt til hele tiden at bevise, at de kan for at afvise sådanne fordomme; det
betyder, kan man også antage, at de føler sig overvåget og bedømt ud fra disse fordomme.
Omvendt skriver en del af de mere erfarne kvinder, at de har vænnet sig til
“værkstedshumoren” og har lært at svare igen. Med andre ord er de gået med på en
særlig omgangstone, som måske lå dem fjernt i starten.
Af de 8% af mændene, som svarer “ja”, nævner mange af de samme temaer:
mandehørm, dumme vittigheder, han-aber, generel forskelsbehandling, nøgen-kvindekalendere i værkstedet, osv. Det vil sige, ting, som signalerer til kvinder, at dette er et
sted for og domineret af mænd. Også mænd nævner væddemål om at nedlægge
bestemte kvinder i klubben og kommentarer om deres seksuelle tiltrækning. Flere
nævner, at nogle mænd bruger klubben og svæveflyvningen netop for at slippe for
kvindelig indblanding, hvilket forstærker deres negative adfærd overfor de kvinder, de så
møder der. Og generelt nævnes det, at omgangsformerne nok ikke tiltaler kvinder og
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dermed afskrækker dem. Mændene bekræfter også, at kvinder ikke tiltros tekniske
opgaver i samme omfang som mænd, og bekræfter dermed, at kvinderne kan føle, at de
behandles fordomsfuldt og ikke kan yde det, der skal til.
Et gennemgående tema i svarene er, at de fleste medlemmer af begge køn egentlig
bare ønsker, at mænd og kvinder blev behandlet, undervist, tiltalt og kunne udøve deres
svæveflyvning på lige fod med mænd, uden skelen til køn. Det gælder også de
medlemmer, som generelt er skeptiske overfor hele undersøgelsens formål og ønsker, at
der ikke blev fokuseret så meget på køn. “Kan vi nu ikke bare flyve”, som de siger.
Og endelig skal det nævnes, at alle der svarer ja til at have oplevet diskriminering
og kønsbaseret forskelsbehandling, er tydeligt kritiske overfor det. Når de nævner f.eks.
dårlig tone og væddemål, er det i alle tilfælde fordi de synes det er helt uacceptabelt.

Kønsmæssige forhold, der begrænser glæden for kvinder
De kvindelige svæveflyvere får et ekstra spørgsmål, som omhandler eventuelle
kønsmæssige forhold, der begrænser deres glæde ved svæveflyvningen og som udover
omgangsformer, fordomme og fællesskab, også omhandler praktiske og fysiske
spørgsmål relateret til kvinders kroppe.

Figur: Begrænsninger af kønsmæssige forhold

Af svarene fremgår det, at 60% af kvinderne ikke synes køn begrænser deres
svæveflyveglæde. De resterende nævner især mandsdomineret klubkultur og
omgangsformer, samt at det er svært at være eneste/få kvinder. 11% svarer, at de har
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oplevet kvindediskriminerende adfærd, som begrænser deres flyveglæde, såsom
værkstedshumor, nærgående chikane, smarte bemærkninger og nedsættende udtalelser,
som der ikke bliver taget afstand fra af de andre tilstedeværende, og at de ofte formodes
ikke at kunne finde ud at “det tekniske” og skal lægge kræfter i at bevise det modsatte.
Flere nævner, at de især lod sig gå på af disse ting da de var yngre; de har med andre ord
vænnet sig til det.
Angående de mere praktiske kønsaspekter nævnes, at der mangler egnede
faciliteter for kvinder, og her er det især manglende toiletforhold ude på startbanen, hvor
der kan være langt til toiletter. Dette problem spiller også ind i selve flyvningen, hvor
man under stræk og konkurrencer kan være i luften i rigtig mange timer. Mændene har
ikke samme problem når de er ude på banen; i flyene har de også vandladningsløsninger,
som ikke kan bruges af kvinder. Endelig nævner nogle også, at de synes de mangler
kræfter til opgaver såsom at skille og samle fly.

Holdninger til køn & svæveflyvning
Sidste del af spørgeskemaet indeholder spørgsmål om, hvad medlemmerne mere
generelt tænker om kvinder og svæveflyvning og om det overhovedet er et problem, at
der er så få kvindelige svæveflyvere. Formålet er bl.a. at få indblik i, hvad de egentlig
tænker om kvinder og svæveflyvning uden at det umiddelbart forbindes med
diskrimination (vel vidende, at de lige er blevet spurgt om diskrimination og at det er
køn, der er i fokus i undersøgelsen). Til sidst spørger vi dem, hvad de ser som årsager til
de lave tal og om de har forslag til, hvordan man kan få flere kvinder til at gå ind i
svæveflyvning. Og der viser sig at være en udbredt interesse både blandt mænd og
kvinder for spørgsmål, der omhandler kvinder i svæveflyvningen.
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De forsigtige kvinder

Figur: Flyver kvinder anderledes end mænd ?

I spørgsmålet om, hvorvidt kvinder flyver anderledes end mænd, kan man uddybe sit
svar. De fleste, der svarer nej – 38% kvinder og 23% mænd – begrunder det med, at der
ikke er nogen fundamental forskel mellem den måde, mandlige og kvindelige
svæveflyvere flyver på, og med, at de ikke ønsker at gøre forskel. Dette ligger i tråd både
med formålet med denne undersøgelse, men også med dem, som er skeptiske overfor
overhovedet at sætte fokus på forskel, køn og forskelsbehandling. Dette forklarer
sandsynligvis også, at så forholdsvis flere kvinder svarer “nej”.
Til dem, der svarer “ja”, svarer langt den overvejende del af både mænd og kvinder,
at kvinder er mere forsigtige i deres flyvning, ofte koblet med, at de derfor også flyver
mere sikkert. Om mandlige piloter siges der, at de tager flere chancer og er mere
selvsikre/skråsikre. Til gengæld uddyber nogle også dette svar med, at de kvindelige
elever, fordi de er mere forsigtige, også er længere om at lære at flyve. Dette bekræftes i
øvrigt ofte af instruktørerne. Fra empirisk observation kan man desuden bemærke, at de
kvindelige elever i højere grad udtrykker deres usikkerhed og stiller flere spørgsmål, hvor
de mandlige oftere taler med større sikkerhed om deres flyvning, uden at det dog
afspejler sig i bedre flyveevner.
Denne forsigtighed svarer godt til det generelle ønske i sporten om at sætte
sikkerhed forrest – for så vidt den ikke fører til langsommere beslutningstagen. Til
gengæld kan det, at uddannelsen trækker ud, være demotiverende for de kvindelige
elever, som ser deres yngre mandlige elevkolleger stryge frem, og det gør i praksis også
deres uddannelse dyrere, fordi der kræves flere starter. Den øgede forsigtighed kan også
kobles til, at de kvindelige svæveflyvere føler sig mere begrænsede af risici og utryghed,
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som vi så ovenfor - på trods af, at sikrere flyvning fører til færre uheld. Og endelig
bemærker en kvindelige windsurfer, som konstaterer samme forskel indenfor hendes
sportsgren, at det at tage chancer også fører til, at man lærer at redde sig ud af farlige og
mere ekstreme situationer. Men det forøger selvsagt også chancen for ulykker, som hun
siger.
I spørgeskemaet for svæveflyvere spørges der i forbindelse med svæveflyvepræferencer, hvad er deres næste mål i svæveflyvningen. Og her kan man konstatere, at
de kvindelige medlemmer i åbne svar angiver mål, som kunne ses som mindre ambitiøse,
men måske faktisk er mere realistiske og realiserbare, såsom at få fløjet mere, prøve
udelanding, passagertilladelse, og omskoling til andre flytyper, samt simpelthen at
komme i gang igen. Men de mere umiddelbare mål skal holdes op imod, at de kvindelige
svæveflyvere generelt er yngre og ikke er nået så langt i deres pilotkarriere i
sammenligning med de mandlige piloter. Desuden er forholdsvis flere af de kvindelige
medlemmer elever, hvilket gør, at flere naturligt har solo eller certifikat som næste mål.
Desuden ser man, at forholdsvis mange kvinder kæmper med at komme i gang igen efter
sygdom, år med børn, og i en del tilfælde skal tage certifikat igen. De kæmper også
generelt med at få mere tid og med at få fløjet mere (“komme i det grønne felt”, ), hvor
mændenes mål mere direkte er rettet mod selve svæveflyvningens etaper (længere stræk,
diplomer såsom sølv- og guld-C, samt at deltage i og vinde nationale og internationale
konkurrencer.
Forsigtighed kan også kobles til, at nogle kvindelige piloter nævner, at de gerne vil
hjælpes til at flyve stræk, f.eks. som “ællinge-flyvning”, hvor flere piloter i hver deres fly
flyver sammen med en instruktør, eller i grupper, som i hver deres fly vover sig længere
fra pladsen.
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Flere kvinder ?

Figur: fordel med flere kvinder ? pr. køn

Næsten 80% af de mandlige respondenterne mener, at det vil være en fordel, at der
kommer flere kvindelige svæveflyvere. Heraf svarer hele 58%, at flere kvindelige
medlemmer ville ændre klublivet til det bedre. Interessant nok er der lidt færre kvinder,
der er positivt stemt, og 15% af kvinderne mener endda, at det ikke vil være en fordel
og ikke vil ændre klublivet (imod 4% af mændene). Det kan være udtryk for, at de ikke
synes der skal fokuseres på køn, men også for, at de egentlig befinder sig meget godt som
eneste eller i en lille gruppe af kvinder i en mandsdomineret aktivitet. Omkring 16% af
både mænd og kvinder svarer, at det har de ikke nogen holdning til, hvilket også kan
tolkes som at de ikke synes der skal fokuseres specielt på køn - eller at de faktisk ikke
tillægger spørgsmålet betydning. Kun tre mænd (0,5%) svarer, at der ikke er behov for
flere kvinder i svæveflyvningen.

Generelle holdninger til kvinder og svæveflyvning
De to sidste spørgsmål er med åbne svar og svæveflyverne har besvaret dem med stor
omhu og lange svar med en rigdom af informationer, som det er umuligt at yde fuld
retfærdighed her.

Hvorfor så få kvinder ?
Spørgsmålet, “Kan du se årsager til, at der er så få kvindelige svæveflyvere?”, har 396
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åbne svar, uden en udpræget forskel på kvinders og mænds formuleringer. Der er nogle
gennemgående temaer, som enten formuleres som konstateringer, såsom “det er en
mandesport”, eller som mere nuancerede forsøg på forklaringer. Nogle handler om,
hvordan kvinder eller svæveflyvning er, mens andre handler om, hvordan kvinder tror
det er og derfor afholder sig fra at prøve eller om, hvordan samfundet og dets aktuelle
kønsrollemønstre. Mange af temaerne har allerede været berørt i svarene om
påvirkninger og begrænsninger.

Hovedtemaer:

Tid & familie: kvinder prioriterer naturligt børn og familie, og har derfor ikke tid til
svæveflyvning, eller: kvinder har stadig i dag, anno 2020, hovedansvaret for børn og
familie, og har derfor ikke tilstrækkeligt med tid til deres egne formål, hvor deres
mandlige svæveflyvekolleger nemmere kan se bort fra ansvaret og tage sig tid; det er et
spørgsmål om kultur, tradition og kønsroller, og om “strukturer på arbejdsmarkedet og
traditionelle arbejdsdelinger i hjemmet” (og det vil muligvis ændre sig);

Rollemodeller: kvinder mangler ligesindede, rollemodeller, som de kan spejle sig i, og
se, at det er en mulighed også for dem, og det er en selvforstærkende virkning - hvis der
var flere kvinder ville der komme endnu flere kvinder;

Mandsdomineret: det er en mandsdomineret sport med jargon, mandehørm og gamle
hanaber, og det kan afskrække kvinder; kvinder skal have plads til at udvikle deres egne
omgangsformer;

Teknik: det er en teknisk/nørdet sport og det interesserer derfor ikke kvinder, eller: det
forekommer for teknisk/nørdet for kvinder (men de tager fejl, alle kan finde ud af det);

Kønsroller: at flere kvinder ikke svæveflyver skyldes tradition, kultur og kønsroller; det er
ikke indbygget i det at være kvinde, men piger er ikke opdraget til at interessere sig for
den slags aktiviteter; det vil dog nok ændre sig med tiden;

Synlighed: det virker utilnærmeligt eller de får simpelthen ikke øje for muligheden; der
mangler bedre synlighed af sporten (og det gælder også mht. rekruttering af mænd);

Praktiske forhold: toiletforhold og tissemuligheder på jorden og i luften begrænser især
kvinder;
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Risiko: kvinder er mere forsigtige og søger ikke risikobetonede sportsgrene, eller kvinder
tror det er mere farligt end det er og vælger det fra;
Sociale aspekter: kvinder søger sociale aktiviteter og svæveflyvning er (eller virker som)
en asocial, individualistisk sport (indtil de opdager det sociale liv på pladsen);

Stereotyper: der er en del stereotyper, der handler om, hvordan svæveflyvning og kvinder
per definition bare ikke passer sammen: det er en mandesport, som ikke er for kvinder;
kvinder har ikke pilotdrømme, de interesserer sig ikke for flyvning, fart og spænding, ny
udfordringer; omvendt siger nogen, at sporten har et “topgun”-macho image, som
desværre skræmmer kvinder væk, samt, at det er er spørgsmål om opdragelse og ikke
natur;
- Og så er der nogle få, der antyder, at mænd måske ønsker et sted/en aktivitet, hvor de
kan være for sig selv uden kvindelig indblanding, eller at andre kvindelige svævepiloter
eller hustruer måske aktivt driver nye kvinder ud.
I mange svar er der altså en grundliggende ide om, at kvinder kan svæveflyve på
lige fod med mænd, men at der er nogle kulturelle og traditionsmæssige blokeringer “strukturer på arbejdsmarkedet og traditionelle arbejdsdelinger i hjemmet med hensyn
til børnepasning”-, samt nogle praktiske årsager til, at de ikke gør det endnu, og et håb
om, at det kan forandre sig, i nogen grad uafhængigt af selve sporten og
omgangsformerne i klubberne. Kønsroller og det, at kvinder hovedsagligt har eller tager
ansvaret for børnene og derfor ikke kan afse den tid, det kræver, er den mest hyppigt
nævnte årsag. Derefter kommer den gennemgående ide om rollemodeller: at hvis
kvinder ser, at andre kvinder svæveflyver, så vil det gøre svæveflyvning mindre
utilnærmeligt for dem end de måske troede, og de vil have flere ligesindede i klubberne.
Som alle bemærker, er der dog hønen-og-ægget problemet, for så længe der ikke er flere
kvindelige svæveflyvere, er rollemodel-effekten svært at opnå.

Forslag til at tiltrække flere kvinder
Svæveflyverne har rigtig mange gode forslag til, hvordan man kan tiltrække flere kvinder,
og de er generelt interesserede i at få flere kvinder ind i deres sport. Forslagene fokuserer
især på tre områder: forslag til PR tiltag og fokustemaer, forslag til udbygning af
samarbejder med andre institutioner og foreninger, samt forslag til ændringer i klubberne
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og i den daglige organisering af sporten.
1) Øget synlighed & PR: de fleste forslag handler om øget synlighed og
oplysningskampagner, og der er rigtig mange gode forslag til, hvilke steder og hvordan
man kan oplyse og hvilke temaer, der skal fokuseres på, så især kvinder vil blive mere
opmærksomme på svæveflyvning som en mulighed og på svæveflyvningens
vidtspændende aspekter. (I øvrigt stipulerer flere, at sådanne tiltag vil have effekt på
rekruttering generelt). PR skal synliggøre “de bløde værdier” i svæveflyvning: det er en
social sport, der giver store naturoplevelser, personlig udvikling og udfordringer, det er
en kønsneutral og ligeværdig sport, som ikke er dyr. PR skal afdramatisere risiko og
“actionsport”-elementet, nedtone de tekniske aspekter, og afmystificere sporten, så den
fremstår lige så tilgængelig for alle, som den er. Der skal være fokus på kvindelige
svæveflyvere, på de gode historier og på sjove oplevelser og fællesskab. Som medier for
disse tiltag forslås artikler i kvinde- og livsstilsmagasiner, små film og betalt annoncering
på sociale medier, flyveture til “influencere”, TV indslag, invitationer til mode- og andre
foto-shoots, samt artikler i lokale medier. Desuden forslår rigtig mange et opsøgende
arbejde og en synliggørelse på uddannelsesinstitutioner, bl.a. på uddannelser med
overvægt af kvindelige studerende, men også generelt, såsom sundhedsuddannelser,
læreruddannelser, humaniora, IT- og ingeniør-uddannelser. Og endelig, så forslås det, at
de aktive svæveflyvende kvinder bruger deres egne netværk til at inddrage flere kvinder.
2) Samarbejder: Rigtig mange forslag handler om at udbygge samarbejder med især
skoler og med andre sportsforeninger. Der forslås at lave både PR, men også specielle
undervisnings- og oplevelsesforløb i samarbejde med folkeskoleklasser, fritidsskoler,
gymnasier, efterskoler og højskoler. Og her er klub-skole-samarbejdet i Vejle
Svæveflyveklub en tydelig inspirationsfaktor. Desuden forslås det, at man i klubberne
indgår samarbejder med andre lokale sportsforeninger om at tilbyde kombinerede
aktivitetsforløb, f.eks. sammen med ridning, orienteringsløb eller golf - sportsgrene, som
typisk tiltrækker flere kvinder.
3) I klubberne: Der er også mange gode forslag til ændringer og aktiviteter ude i
klubberne og på tværs af klubber. Først og fremmest lægges der vægt på at aktivere og
samle de svæveflyvende kvinder, f.eks. gennem lejre, træf og et forum på tværs af
klubber, samt at promovere rollemodeller og mentorer for de nye rekrutter. Åbent hus-
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arrangementer for kvinder, såsom “Fly Girl”, kan med fordel fortsættes, gerne med en
organisering, der så vidt muligt ligner en almindelig flyvedag, dvs. med deltagelse af
klubbernes mandlige medlemmer. Desuden kan man vælge at tilbyde kvinder gratis
prøveture, gerne på almindelige flyvedage, så de oplever stemningen i klubben. Det
forslås også at samle nye kvindelige elever i hold, evt. efter aldersgruppe, så de oplever
opbakning og fællesskab fra starten af deres svæveflyverliv. Det kan eventuelt organiseres
på tværs af klubber i samme region, hvis de enkelte klubber ikke har elever nok til et
hold. Mht. uddannelsen, så forslås det at opfordre flere kvindelige piloter til at blive
instruktører, og at organisere uddannelsen i kortere, mere koncentrerede forløb, f.eks.
med lejre. Klubberne bør også få flere kvinder ind i bestyrelserne, så kvinderelaterede
spørgsmål kommer højere på dagsordenen i klubberne.
For at tage hånd om det meget citerede tidsproblem for især kvinder, der skal
balancere mellem familieliv og svæveflyvning, er der en række forslag, der er rettet imod
familielivet. For det første forslås det at gøre organiseringen af flyvedagene mere fleksible,
f.eks. med halve flyvedage for piloter og halvdagsvagter. Desuden er der mange forslag
til at gøre klubberne mere familie- og børnevenlige, f.eks. med særlige aktiviteter for børn
og en god legeplads for mindre børn, samt at skabe sociale rammer for familier, såsom
en månedlig familieflyvedag, familiekontingenter (som i mange andre sportsklubber),
faciliteter, hvor ægtefæller til piloter kan være sammen, og en “juniorpilot”-ordning for
børnene, hvor de efterhånden føres ind i svæveflyvningen. Klubberne opfordres også til
at have bedre faciliteter, som kan appellere bedre til kvinder og f.eks. toiletfaciliteter på
banen. Sociale aktiviteter og klubture kan også være med til at fastholde kvindelige
medlemmer.
Endelig, så nævner især mange mænd, at det ville hjælpe meget at sikre en god
omgangstone i klubberne, respekt for forskelle og god modtagelse af alle, uanset køn,
alder og oprindelse, tillid til kvinders evner, ligeværdighed og et godt fællesskab - og
mindre plads til “alfa-hanner”.
Der er ingen tvivl om, at hvis mange af disse forslag blev ført ud i livet, så ville det
væsentligt forøge chancerne for både at rekruttere og at fastholde kvindelige medlemmer
i klubberne og i sporten. Men når det er sagt, så er stort set alle forslagene af en sådan
karakter, at de ville forøge synligheden af og tilgangen til sporten generelt, uanset køn.
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Sammenfattende…
Svæveflyvning er præget af at være en mandsdomineret aktivitet, hvor traditionelle
mandlige værdier, normer og omgangsformer har været dominerende, bl.a. i form af alfahanner, værkstedskultur, diskriminerende adfærd, bemærkninger og sprog - på godt og
ondt. Nogle kvinder kan have svært ved at føle sig velkomne og hjemme, og være en del
af miljøet, mens andre har fundet sig godt tilpas i miljøet. Kvinder vil gerne respekteres
på lige fod med mænd, uden hverken positiv eller negativ forskelsbehandling. De har
måske færre kræfter, men ikke mindre lyst og evner til selve sporten. - Stereotyper fra
samfundet må tones ned: tekniske aspekter af svæveflyvning kan være svære at lære for
alle; men det går ikke, at man forventes at have ekstra svært ved det fordi man er kvinde.
Der er ikke store forskelle på den måde mænd og kvinder bruger og har glæde af
svæveflyvesporten. I forhold til mændene er kvinderne dog mere forsigtige og mindre
risikovillige, mere orienteret mod de naturoplevelser, flyvningen byder på - i luften og
på jorden - og de lægger mere vægt et godt socialt samvær på pladsen.
Kvinder med børn oplever det vanskeligere at få tid til sporten, hvilket især skyldes,
at de udover at arbejde, pga. samfundsmæssige familiemønstre og kønsroller får et større
ansvar for børnene. Som en mandlig respondent svarer: “Jeg tror især det beror på
strukturer på arbejdsmarkedet og traditionelle arbejdsdelinger i hjemmet med hensyn til
børnepasning.” Hvis klubberne vil fastholde kvinderne, må de derfor tage højde for disse
ydre omstændigheder. Traditionerne med de lange dage på flyvepladserne bør blødes
op, og der bør udvikles et holdbart flyvedagskoncept, der giver mulighed for kortere tid
på flyvepladsen. Desuden bør det understøttes, når kvinder ønsker at fokusere mindre
på konkurrence og stræk, og mere på præcisionsflyvning, efteruddannelse, sociale
oplevelser og to-sædet flyvning (se kap. 7 om inspiration fra Frankrig). Der bør også
tænkes i faciliteter og løbende arrangementer rettet mod børnefamilier, så børnene kan
være med på pladsen og blive integreret i miljøet. Det vil også i sig selv efterhånden give
flere medlemmer, af begge køn, som vi har set det i tidligere generationer af
svæveflyvere, som er “vokset op på svæveflyvepladsen”.
På landsbasis og i klubberne mangler der kvindelige rollemodeller, instruktører og
mentorer som kan hjælpe med til at tackle dagens problemer og udfordringer på
flyvepladsen og i luften.
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Nogle kvinder oplever manglende sanitære forhold på startsteder som et problem,
det bør der også findes praktiske løsninger for.
For kvinder spiller helbred en større rolle, og disse faktorer bør der tages højde for
fra klub- og union-side. Der kan ligeledes på klubplan etableres forummer, hvor det er
legitimt at diskutere fornemmelsen af utryghed åbent, hvad enten man er mand eller
kvinde.
Kvinderne mangler synlighed i svæveflyvningen. De skal vises frem for
omverdenen i deres daglige flyvning med og på lige fod med mænd, og i deres glæder
og drømme. Der skal således arbejdes på at styrke visionen og drømmen, og vise
potentielle nye medlemmer, at det er en tilgængelig sport også for dem. Prøveture og
introduktioner kan med fordel tilbydes på almindelige flyvedage, så de oplever
stemningen i klubben. I PR arbejdet er det vigtigt at fokusere på naturoplevelserne, samt
på de sociale sider af svæveflyvningen. Sider på social medier, der præsentere kvindelige
svæveflyvere (som det f.eks. gøres for kvindelige faldskærmspringere med stort held),6 vil
kunne fokusere på naturoplevelserne, samt på de sociale sider af svæveflyvningen.
Desuden kan samarbejde med uddannelsesinstitutioner for både børn og voksne med
fordel etableres og udbygges.
En helt afgørende forskel ligger i, at kvinder, i modsætning til mænd, i overvejende
grad rekrutteres gennem personlige kontakter: bekendte, familie, partnere. Det er en
meget effektiv rekrutteringsform, som bør understøttes, f.eks. med familiearrangementer
og PR-materialer - men udstrækningen er selvfølgelig begrænset. Det vil derfor være en
væsentlig opgave at nå længere ud. Der er således et stort potentiale for tilgang til
sporten, hvis oplevelserne og ideen om kvinder i svæveflyvning kunne spredes ud til den
øvrige del af den kvindelige befolkning.

Se https://www.facebook.com/Flyvendekvinder/ (Som de skriver på siden ved alle opslag, “Vi vil så gerne
have flere kvinder i faldskærmssporten”, altså en direkte og indfølt opfordring fra kvinder i sporten til
potentielle nye kvindelige medlemmer).
6
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4.2 Hang- og paragliding - Sammenhænge og årsager
Ud fra respondenternes svar på spørgeskemaet, skal vi i det følgende se på en række
temaer og forskelle i de kvindelige og mandlige medlemmers udøvelse af hang- og
paragliding. Der skal dog tages det forbehold, at antallet af respondenter er relativt lavt
(i alt 127 respondenter) og at de kvindelige respondenter kun udgør 11% af de samlede
respondenter (i alt 14 kvindelige respondenter). Vi har derfor valgt at bruge relative tal
(procenter) for at kunne sammenligne disse to antalsmæssigt meget forskellige grupper.
I den efterfølgende del skal vi se på respondenternes egne overvejelser over
forhold, som især vedrører kvindelige hang- og paraglidere.

Hang- og paraglidernes baggrundsprofil
I det følgende gennemgås respondenternes baggrundsprofil, med fokus på dem, hvor der
kan konstateres udsving mellem mandlige og kvindelige respondenters svar. Profilerne
beskrives først statistisk og derefter analyseres de med henblik på at forstå, hvordan de
er forbundet med og påvirker kvinders tilgang til og udøvelse af hang- og paragliding.

Alder

Figur: Aldersfordeling pr. køn

Gennemsnitsalderen for hang- og paraglidere er, som tidligere nævnt, 44 år ifølge DIFs
medlemsstatistikker (se kap. 3.4), hvilket kun er en smule over den danske
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gennemsnitsalder på 41 år.
Spørgeskemaet opererer med 7 aldersgrupper (figur 4.1.1). Heraf fremgår det, at 77% af
de mandlige respondenter er over 45 år, hvorimod kun lidt over 40% af de kvindelige
respondenter er over 45 år. Derudover kan vi se, at 7% af de mandlige respondenter er
over 65 år, hvorimod ingen af de kvindelige respondenter er over 65 år.
Denne aldersfordeling tegner et billede af en sport, som bliver udøvet fortrinsvis af
modne mænd (ca. 30% er over 55 år). Nye og potentielle kvindelige rekrutter møder
således først og fremmest mandlige hang- og paraglidere, som de måske har svært ved
at se som rollemodeller.

Børn

Figur: Børn under 18 år ?

Medlemmerne blev spurgt, om de har børn under 18 år, for at vurdere, om det har
indflydelse på deres muligheder for at flyve, med de tids-fordringer og risikofaktorer, som
sporten indebærer. Af grafen fremgår det, at omtrent 36% af kvindelige respondenter og
43% af mandlige respondenter har børn under 18 år. 14% af både mænd og kvinder, der
har børn under 18 år, har endda helt små børn på 0-3 år.
Af tallene kan man udlede, at kvinder ikke i væsentligt højere grad end mænd
fravælger glider-aktiviteten, selvom de har mindre børn, f.eks. motiveret af risikofaktorer.
Til gengæld skal vi længere nede se på, hvad det at have mindre børn betyder for hhv.
mandlige og kvindelige glidere og i hvilken grad det påvirker deres muligheder for at
glide. For der kan vi faktisk konstatere større forskelle.
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Hang-/paragliderpiloter i omgangskredsen

Figur: Omgangskredsen

En vigtig forskel mellem mandlige og kvindelige hang/paraglidere vedrører, om andre i
familien eller omgangskredsen dyrker eller har dyrket hang-/paragliding. Den største
forskel vedrører partner. Her svarer 9% af mændene, at de har en partner, der dyrker
hang/paragliding, hvorimod det gælder for 36% af kvinderne. Kvinderne har også oftere
forældre, der glider. Dette viser, at kvinder oftere end mænd har tendens til at følge deres
partner ind i sporten, fremfor at være drevet af eget initiativ, hvilket kan have betydning
for deres fastholdelse og dermed for antallet af kvinder i sportsgrenen. Det svarer også
godt overens med det forhold, at 36% af kvinderne netop beskriver i de åbne besvarelser,
at de fik lyst til at glide fordi deres daværende eller nuværende partner gjorde det. Det
gælder ingen af mændene.
6% af mændene har til gengæld børn, der glider, i modsætning til 0% af kvinderne,
og de glider også oftere med venner og kolleger, men sjældent med deres forældre. Det
hænger sandsynligvis sammen med, at de generelt er ældre end kvinderne og derfor har
ældre børn, som er kommet i “flyvealder”, samt ældre forældre, som måske har sværere
ved at glide. Samtidig kunne man se, at næsten dobbelt så mange mænd som kvinder
har venner, der hang-/paraglider, og det kan skyldes, at mændene i højere grad har
anledning til at få venner gennem aktiviteten end kvinder. Det fremgår ikke at
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spørgsmålet, om det er venner man har fået igennem aktiviteten eller om man er startet
sammen, men i begrundelserne for at begynde, er der forholdsvis få, der skriver, at de
begyndte med eller pga. venner. Så de har nok i højere grad skabt venskaber igennem
sporten.

Hang- og paraglidernes flyvning
I det følgende ser vi på forskelle i, hvor længe kvindelige og mandlige medlemmer har
fløjet glider og hvilke former for gliding de udøver. Spørgeskemaet viser nemlig også på
disse områder, at der er betydelige forskelle mellem kønnene.

Flyvestatus, anciennitet & timer
Følgende graf opsummerer, hvor mange timer gliderne har svaret, at de samlet har fløjet
i løbet af deres gliderkarriere.

Figur: Samlet antal timer fløjet pr. køn

Af grafen fremgår det, at flertallet af mandlige piloter har fløjet mellem 300 og 1000
timer, hvorimod langt størstedelen af de kvindelige piloter har fløjet under 100 timer.
Nogle få kvinder har fløjet over 300 timer og ingen kvinder har fløjet over 1000 timer, i
modsætning til 15% af mændene.
Disse tal svarer ganske godt overens med, hvor mange år hhv mandlige og
kvindelige piloter har udøvet hang/paragliding:
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Figur: Anciennitet

Det fremgår af grafen, at mandlige glidere i overvejende grad har fløjet over 8 år (72%),
mens en trediedel af de kvindelige glidere har fløjet under 1 år (36%). Lige så mange
mænd som kvinder har fløjet 8-20 år og kan betragtes som erfarne piloter. Ingen kvinder
har fløjet mere end 20 år, i modsætning til 23% af mændene. Og eftersom der har været
mange kvinder i hang- og paragliding siden 1980erne (se kapitel 3.2), tyder det på, at
kvinderne ikke i samme grad som mændene fastholdes i sporten.

Følgende graf viser kønsmæssige forskelle i pilot-status, det vil sige, om
gliderpiloterne er i uddannelse eller er uddannede piloter og på hvilket niveau:

Figur: Pilot status pr. køn

Det fremgår her, at langt størstedelen af kvinderne – 82% – befinder sig på elev status,
dvs. trin 1-4. Det forhindrer dog ikke, at nogle af dem har fløjet i rigtig mange år og
mange timer. Så man kan tolke det således, at flere kvinder bliver hængende på lavere
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niveauer, men man kan også sige, at man sagtens kan udøve og glæde sig over hang- og
paragliding uden nødvendigvis at gå videre end trin 4. Og endelig, så skal det igen siges,
at kun et fåtal af medlemmerne har besvaret spørgeskemaet og at tallene derfor ikke er
helt repræsentative for de kvindelige hang- og paraglideres status og erfaringsniveau.

Lysten til at flyve hang- eller paraglider
I forlængelse af, hvem der har fået åbnet respektivt de kvindelige og mandlige gilder
piloters øjne for sporten, kan det bemærkes, at udover at kende nogen i sporten allerede,
så er mange, både mænd og kvinder, blevet tilskyndet til at starte enten fordi de selv
havde set hang- og paraglidere flyve eller fordi havde set videoer på nettet og YouTube
især om paragliding. De har set sporten udøvet og syntes det så tiltalende og smukt ud,
svarer mange. Der kan altså være noget i den æstetiske oplevelse af sporten, som
tiltrækker ikke-udøvere, hvad enten det er gennem direkte oplevelse eller på nettet. Og
så kan man forestille sig, at især paragliding, som efterhånden er blevet den mest
udbredte form for gliding i unionen, og i modsætning til de to andre luftbårne
sportsgrene, har et aspekt af umiddelbarhed og tilgængelighed, idet man kan møde dem
på strande og skrænter, hvor de legende letter, flyver lavt langs kysten og lander igen lige
for øjnene af de forbipasserende. Samtidig har de deres udstyr med i en stor pose, som
de pakker ud foran de forbipasserende. Det, at gliderne udøver deres sport ude blandt
andre, og nær dem, gør sandsynligvis sporten langt mere synlig og tilgængelig end de to
andre sportsgrene. Dette bekræftes i øvrigt af interviewede personer, som ikke dyrker
nogen af sportsgrenene, og som ikke har forestillet sig hverken faldskærm eller
svæveflyvning som tilgængelige aktiviteter, i modsætning til hang- og paragliding, som
de fleste har hørt om.
Respondenterne nævner også meget, at de blev drevet af lysten til frihed, gamle
drømme om at flyve, og at det er en fleksibel flyveform, hvor man kan have sit eget
udstyr, og selv bestemmer hvor og hvornår man flyver, og hvor meget af dagen man
bruger på aktiviteten.

Hang- og paraglider former og -præferencer
Med hensyn til de forskellige måder, som gliderpiloterne dyrker deres sport på, så kan
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de i spørgeskemaet angive flere forskellige svar. Svarene udelukker altså ikke hinanden.
Hvis vi kigger på kønsforskelle, så fremgår det, at de fleste kvinder flyver i grupper; kun
18% flyver alene, imod 58% af mændene. Dette hænger sammen med, at en langt større
del af kvinderne er elever. Ingen af kvinderne flyver på de mere avancerede trin, som
instruktør, tandemmaster, præcisionsflyvning (SafePro Para 4a, 5a), cross-country/XC
(SafePro 5b), XC konkurrence (SafePro 5c), og Acro (SafePro 5d). 63% af mændene flyver
bjergflyvning i udlandet, 47% flyver termik og 43% flyver med spiloptræk imod kun 18%
af kvinderne. Skræntflyvning i Danmark er den mest almindelige flyveform for kvinderne.
Det er også den mest almindelige flyveform for mændene, dog sammen med termik og
de andre mere avancerede flyverformer.
Disse forskelle hænger som sagt sammen med, at kvinderne generelt ikke er
kommet så langt i deres uddannelse og er mindre erfarne. Det hænger også sammen
med deres opfattelse af risici forbundet med de mere komplicerede flyveformer, samt
med den tid, det kræver, som vi skal se nedenfor.

Glæder, påvirkninger og begrænsninger
I det følgende ser vi på, hvilke glæder og begrænsninger hang- og paragliderpiloter
oplever for udøvelsen af deres idræt, med fokus på områder, hvor der er forskelle mellem
mandlige og kvindelige flyveres svar.
Med hensyn til påvirkninger og begrænsninger, så ser vi i det følgende både på personlige
omstændigheder, på aspekter af selve sporten og på det sociale og læringsmæssige miljø,
som findes i klubberne og har betydning for medlemmerne. Der vil blive fokuseret på de
områder, hvor der er store udsving i de mandlige og kvindelige glideres oplevelser.

Glæder
Når det drejer sig om glæderne, så er der nogle interessante kønsmæssige forskelle, som
vi vil se på i det følgende.
Som det fremgår af respondenternes svar, så sætter de kvindelige hang- og
paraglidere i højere grad end de mandlige pris på farten (i høj grad for 18% af kvinderne
og 6% af mændene) og på spændingsmomenterne (i høj grad for 46% af kvinderne og
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26% af mændene), hvilket umiddelbart kunne være lidt overraskende. Til gengæld sætter
de ikke i nær så høj grad pris på konkurrenceelementet - 73% svarer, at det slet ikke
spiller ind i deres værdsættelse af sporten imod 43% af mændene. En forklaring på disse
svar er muligvis, at de kvindelige udøvere er tidligere i deres forløb og derfor glædes ved
de umiddelbare oplevelser af fart og spænding, hvorimod de ikke har et erfaringsniveau,
der f.eks. muliggør konkurrenceflyvning.
Med hensyn til naturoplevelser, så sætter både mænd og kvinder stor pris på at
opholde sig ude i forbindelse med sporten, men det gælder for en langt større andel af
kvinderne, et forhold man genfinder i svæveflyvningen: 91% af de kvindelige hang- og
paraglidere nævner dette aspekt af sporten, imod 69% af mændene. Ingen kvinder svarer,
at det er en mindre betydelig del af sporten.
At være i samspil med naturkræfter nævnes også af begge køn som vigtigt, dog
oftere af mændene som i høj grad vigtigt, sandsynligvis fordi det også indeholder et
aspekt af udfordring og konkurrence, med naturen som medspiller.
Når det kommer til de sociale sider af sporten, så er det at kunne tilbyde familie og
venner en tur ikke særlig vigtigt, bl.a. fordi det kræver at man er tandemmaster, hvilket
kun et fåtal er, som vi har set overfor, heraf ingen af kvinderne. Til gengæld er samspillet
med flyvekollegerne vigtigt, og det er det for begge køn, dog især for de kvindelige
udøvere. Det gælder både det ansvar man har for hinandens sikkerhed, hvor 73% af
kvinderne nævner det som i høj eller nogen grad vigtigt, imod 53% af mændene. Især
når det gælder samværet med andre piloter på flyvestedet, skiller kvinderne sig ud, idet
73% i høj grad sætter pris på det, imod 43% af mændene.
Således kan man af tallene udlæse nogle kønsmæssige variationer i selve udøvelsen
af sporten, blandt anden mht. spænding, fart og konkurrence, hvilket dog ikke anfægter,
at alle dele udgør glæder for begge køn. Til gengæld er der nogle kønsspecifikke forskelle
med hensyn til de sociale aspekter, som synes at antyde, at de kvindelige glidere sætter
pris på fælles ansvar og samværet på flyvestedet. Dette peger således på, at
omgangsformer og “klubkultur” har meget stor betydning for deres oplevelse af sporten,
og at negative forhold på disse områder kan betyde meget for dem. Og endelig, så er det
også bemærkelsesværdigt, at de kvindelige glidere i meget høj grad sætter mere pris på
at opholde sig i naturen. Dermed kan man udlede, at udover selve sportens
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spændingsmomenter og sociale aspekter, så vil naturoplevelser også være vigtige at pege
på i PR om sporten.

Praktiske påvirkninger
I det følgende skal vi se på de praktiske faktorer, som i højere grad opleves af de
kvindelige end de mandlige hang/paraglidere som havende påvirkning på deres udøvelse
af sporten. Man kan afgive flere svar.7
Tid:

Tidsfaktoren - den tid det kræver og det, at det er svært at planlægge pga.

vejrafhængigheden - er en væsentlig påvirkning for hang- og paraglidere, dog især for
kvinderne. 36% af kvinderne og 9% af mændene svarer, at hang/paragliding “i høj grad”
tager for meget af deres tid, og har de børn, svarer 33% af kvinderne og 26% af
mændene, at de pga. familie ikke har tid nok. Til gengæld svarer ingen kvinder med
børn, at det “slet ikke” tager for meget af deres tid, imod for 14% af mændene med børn.
Dertil skal tilføjes, at ligesom i svæveflyvning er der også en langt højere andel af
kvinderne, der har en partner, der selv flyver hang- eller paraglider, og som dermed har
større forståelse for tidsforbruget; sandsynligvis flyver de også ofte sammen/samtidig.
Hvis det ikke var tilfældet, ville tidsfaktoren nok være endnu mere udslagsgivende for de
kvindelige hang- og paraglidere.
Kønsforskellen forstærkes yderligere når vi ser på, hvordan det påvirker
gliderpiloterne, at flyvningen pga. den store vejrafhængighed er svær at planlægge. Her
svarer hele 67% af kvinderne med børn, at det i høj grad påvirker deres muligheder for
at flyve, imod kun 21% af mændene med børn. Har de ikke børn, er lige mange mænd
og kvinder - 12% - til gengæld påvirket i deres flyvningsmuligheder af den svære
planlægning.
Endelig svarer 27% af kvinderne imod 8% af mændene, at flyvningen passer dårligt

7

Påvirker følgende forhold dine muligheder for at dyrke hang- eller paragliding? 1. Det tager for meget af
min tid ; 2. Prisen ; 3. Pga familie har jeg ikke nok tid ; 4. Det passer dårligt med mit arbejde / uddannelse
; 5. Der er for mange praktiske opgaver ; 6. Klubben råder over for lidt udstyr ; 7. Mit helbred ; 8. Jeg
dyrker andre sportsgrene ; 9. Det er svært at planlægge flyvningen ; 10. Konflikter med fx. grundejere og
myndigheder
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med deres uddannelse eller arbejde, hvilket formodentlig hænger sammen med, at de
kvindelige flyvere er yngre og mange er under uddannelse, og at de mandlige flyvere i
højere grad er over pensionsalderen. Desuden svarer 18% kvinder og 5% mænd at de i
høj grad er generet af, at de også dyrker andre sportsgrene.
Alt i alt er de kvindelige hang- og paraglidere gennemgående væsentligt mere
påvirkede af mangel på tid og planlægningsmuligheder end de mandlige, især hvis de
også har en familie og børn, de skal tage sig af.
Økonomi: Prisen spiller også forskelligt ind for de to køn: 27% af kvinderne svarer, at de

i høj grad synes det er for dyrt, imod kun 3% af mændene. Dette kan hænge sammen
med nationale indkomstforskelle mellem kvinder og mænd, og med at de kvindelige
flyvere er en del yngre end de mandlige og derfor ikke har nået samme
indkomstniveauer. Pris er således en faktor, der spiller en større rolle for de kvindelige
medlemmer.
Helbred: Når det kommer til helbredets påvirkning på flyvningen, svarer 18% af

kvinderne, at deres helbred i høj grad påvirker deres flyvning, imod 3% af mændene, på
trods af, at kvinderne generelt er yngre. Helbred har således en betydeligt større
indflydelse på de kvindelige medlemmer.
Konflikter med eksterne: Endelig spørges hang- og paragliderne, om de er påvirkede af

konflikter med fx. grundejere og myndigheder, som vi så i kapitel 3 specielt karakteriserer
hang- og paragliding, bl.a. fordi de ofte starter fra offentlige områder og ikke fra egne
pladser. Her er 73% af kvinderne slet ikke påvirkede imod 56% af mændene, hvilket
måske skyldes, at mændene i højere grad er ansvarlige for flyvningen som instruktører
og bestyrelsesmedlemmer. Til gengæld er lige mange kvinder og mænd i nogen eller høj
grad påvirkede.

Sociale & følelsesmæssige begrænsninger
I det følgende ser vi på forhold, som kvinder oplever som begrænsende for deres hangog paragliding og som har at gøre med aspekter såsom usikkerhed og risici, med sociale
omgangsformer i klubberne, og med oplevelser med kønsmæssig forskelsbehandling og
diskriminering.
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Risiko & utryghed
Hang- og paragliding vurderes statistisk til at have et risikoniveau, der er knap tre gange
så høj pr. udøvet time som motorcykelkørsel (Ceipek 2020), og dermed omtrent 50%
farligere end svæveflyvning.
Når vi ser på, hvordan hang- og paragliderne selv forholder sig til risiko og om det
begrænser deres flyveglæde, er der to svarmuligheder, der omhandler risiko.
Svarmuligheden “Der er for mange risici forbundet med hang/paragliding” opfordrer til
en overordnet vurdering af risici , mens “Jeg føler mig utryg ved at flyve hang/paragliding”
lægger op til, at man beskriver sin egen sindstilstand. Og der er tydelige forskelle på
mænd og kvinders holdning til risiko.
Mht. om man er påvirket af for mange risici, så er der følgende væsentlige
kønsmæssige forskelle: 39% af mændene er “slet ikke” af risici, imod 18% af kvinderne.
Kun 7% af mændene er i høj eller nogen grad påvirkede af risici, imod 27% af kvinderne.
Hvis vi ser på dem, som har børn, er 100% af kvinderne i en eller anden grad påvirkede
af risici, imod 52% af mændene med børn. Det at have ansvar for mindre børn øger
således ikke mændenes fornemmelse af risiko som begrænsende i samme grad som for
kvindernes vedkommende.
Når det drejer sig om at føle sig begrænset af utryghed, er der 68% af mændene og
46% af kvinderne, der slet ikke føler sig begrænset. Så følelsen af utryghed er også noget,
der i højere grad påvirker kvindelige hang- og paraglidere.
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Klubkultur & fællesskab

Figur: betydningen af klubkultur

Hang- og paragliderpiloterne synes generelt der er en god “klubkultur”, dvs. gode
omgangsformer og respekt for hinanden: ca. 72% af kvinder og mænd svarer, at dårlig
klubkultur slet ikke begrænser deres flyveglæde. Ingen af kvinderne imod 4% af
mændene føler sig i høj eller nogen grad begrænsede af en dårlig klubkultur. 18% af
kvinderne svarer ved ikke/ikke relevant, og det kan enten være udtryk for, at de er helt
nye i sporten og ikke har kunnet danne sig et indtryk, samt for, at flyvningen i høj grad
finder sted udenfor klubberne.
Langt de færreste har problemer med at blive en del af fællesskabet, og ingen
kvinder svarer i høj eller nogen grad, i modsætning til 6% af mændene, svarende
nogenlunde til responsen for klubkultur.
For begge temaer er det vigtigt at bemærke, at de fleste flyveaktiviteter finder sted
udenfor klubbernes fysiske rammer. Man er ofte samlet flere klubber på samme flyvested,
og det kan have indflydelse på, i hvor høj grad man tillægger klubkultur og klub
fællesskab betydning.
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Diskriminerende adfærd

Figur: Oplevelser af diskriminerende adfærd

Ingen kvinder er begrænsede af oplevelser med diskriminerende adfærd. Til gengæld er
der 6% af mændene, der har oplevet diskriminerende adfærd i en eller anden forstand,
og i alt er der 18% af mændene, der i varierende grad er påvirkede af diskrimination,
f.eks. overfor nye udøvere og elever, misundelse, eller som endog føler sig forbigået i
forhold til kvindelige elever.

Figur: Oplevelser af diskriminerende adfærd overfor kvinder

Når det kommer til diskriminerende adfærd overfor kvinder, er det kun de mandlige
respondenter, der svarer “ja”, med 2%, hvorimod 91% kvinder svarer nej og 9% svarer
ved ikke / ønsker ikke at svare, uden at uddybe svaret.
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Kønsmæssige forhold, der begrænser glæden for kvinder
De kvindelige hang- og paraglidere får et spørgsmål, som omhandler eventuelle
kønsmæssige forhold, der begrænser deres glæde ved at flyve hang/paragliding. Udover
omgangsformer, fordomme og fællesskab, omhandler det praktiske og fysiske spørgsmål
relateret til kvinders kroppe:

Figur: kønsmæssige begrænsende forhold

64% føler sig ikke begrænsede af kønsrelaterede forhold. Af svarene fremgår det dog, at
der er 9% af kvinderne, der føler sig begrænset af kvindediskriminerende adfærd, på
trods af, at ingen har svaret ja til forrige spørgsmål (ang. oplevelser med diskriminerende
adfærd). Eksempler handler f.eks. om kommentarer om nærkontakt i forbindelse med
tandemflyvning. Samme procentdel føler, at en mandsdomineret kultur og det at være
eneste kvinde er begrænsende. Og endelig, så spiller manglende toiletforhold en rolle
for 27% af kvinderne, idet der flyves fra offentlige steder hvor der ikke nødvendigvis er
toiletter. 18% føler sig begrænsede af, at de mangler de nødvendige kræfter, hvilket igen
kan spille sammen med, at de eller klubberne ikke råder over udstyr tilpasset kvinders
fysik (højde og vægt).

Holdninger til køn & hang- og paragliding
I sidste del af spørgeskemaet spørges medlemmerne, om de ser en fordel i, at der kommer
flere kvindelige hang- og paraglidere, samt om de har nogle forslag til at tiltrække flere
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kvinder.
Til sidst spørger vi dem, hvad de ser som årsager til de lave tal og om de har forslag til,
hvordan man kan få flere kvinder til at gå ind i hang/paragliding.

Flyver kvinder anderledes?
Medlemmerne spørges, om, de synes kvinder flyver anderledes end mænd. 46% af
kvinderne og 34% af mændene svarer ja. Den allerhyppigst nævnte forskel handler, som
for svæveflyvning, om, at kvinderne flyver mere forsigtigt og mindre hovedløst, ofte
kombineret med, at de tænker sig mere om/er klogere. Nogle få mænd nævner, at kvinder
pga. forsigtig gør langsommere fremskridt, uden at der dog er belæg for, at der er en
direkte årsagssammenhæng.

Flere kvinder ?

Figur: fordel med flere kvinder ? pr. køn

Når medlemmerne spørges, om det vil være en fordel, at der kommer flere kvindelige
hang/paraglidere, svarer ingen, at det er der ikke behov for. 36% af kvinderne svarer at
det vil være positivt (på sin plads eller forbedrende), imod hele 70% af mændene. Til
gengæld svarer langt den største del af kvinder - 64% - at det har de ikke nogen holdning
til, hvilket er ganske bemærkelsesværdigt. (Kun 23% af mændene har ikke nogen
holdning til spørgsmålet). Det kan måske skyldes, at der blandt hang- og paragliderne
ikke i samme omfang som blandt svæveflyverne har været en generel diskussion af dette
emne. Det kan også være udtryk for en bevidst holdning om ikke at ville tildele køn
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betydning i forhold til flyvningen. Og endelig, så er der i dag ca. 16% kvinder blandt
hang- og paragliderne, så behovet føles måske ikke lige så presserende som i
svæveflyvningen, hvor en stor del af den økonomiske grundlag for flyvningen er placeret
i klubberne og afhængig af medlemstallet.

Hvorfor så få kvinder ?
Til spørgsmålet om, hvorfor der få kvinder i sporten, er der ikke en tydelig forskel på
kvinders og mænds svar. Der er nogle gennemgående temaer. Hovedtemaet handler om,
at kvinder i højere grad end mænd har ansvar for børn og familie, om at sporten
indebærer for høj risiko især for kvinder, og om tid og at det er svært at planlægge
flyvningen. At der i forvejen er for få kvinder og kvindelige instruktører, som kunne
tiltrække ny kvinder, nævnes også. Ligeledes nævner nogle, at der ikke er nok
information rettet mod kvinder, og at det kan virke utilgængeligt især for kvinder. At det
er en dyr sport nævnes også af flere. Nogle nævner også, at det er en lidt for
individualistisk sport, samt at det kan være for fysisk tungt for kvinder. Og så er der en
række konstateringer, som handler om, at kvinder pr. definition ikke interesserer sig for
teknik og nørderi, for ekstrem sport, og at det bare ikke er feminint. Mange af temaerne
går igen fra svarene om påvirkninger og begrænsninger.

Forslag til at tiltrække flere kvinder
Medlemmerne har gode forslag til, hvordan man kan tiltrække flere kvinder. Forslagene
fokuserer især på følgende områder: forslag til PR tiltag og markedsføring, fokus på
rollemodeller, samt forslag til praktiske aktiviteter og ændringer i klubberne:
PR og rollemodeller
- Læg flyvende kvindelige paraglidere på YouTube
- Fokus på de kvinder der allerede er i sporten, få dem til at sætte ord på, hvorfor de er
der. Hvilken forsigtighed og eftertænksomhed, der er ved at dyrke sporten, og hvad det
er vi som kvinder kan få ud af, at dyrke sådanne sportsgrene. Lave små video-klip på fx
Facebook eller på klubbernes hjemmesider.
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- Artikler eller mere tv-dækning af træf/events, Struer aktionssport festival, swoop
challenge mv.
- Vise kvinder med udstyr.
- Fokuseret markedsføring med flere kvindelige rollemodeller
- Vi vil gerne i Airwave lave en video, som omhandler dét, der giver kvinder lyst til at
dyrke sporten. Jeg har dog ikke fundet den forkromede løsning på hvordan den skal
udformes.
- Jeg tror ikke at flertallet af kvinder, er tiltrukket af fart og spænding, som nogle mænd
er - men måske mere tiltrukket af naturoplevelsen, friheden og samspillet med
naturkræfterne.
- Ikke ud over eksponering i kvinde relaterede medier/Sociale sammenhænge
- At løfte en sport op der er domineret af et køn til flere af begge køn er altid svært. Men
flere kvindelige figurer i front vil helt klar hjælpe. Så må vi se nogle kvindelige ildsjæle
derude tak?
- Vise dem, at sporten kan dyrkes med meget lav fare
- Tage dem med ud og flyve tandem, så de prøver følelsen af at være fri som en fugl i
luften.
- Oplysning - oplysning - oplysning !!! Vis eksempler - forbilleder !
- Kampagne-tankegang.
- Måske man kunne lave målrettede events for "Holstebro Kvindelige naturmennesker"
eller lignende vandreklubber, som har folk der i forvejen elsker udelivet. Tilbyd dem en
tandemtur, inviter til klubaften så de oplever at det er en "ufarlig" sport hvis man blot er
fornuftig
- Hvis målet skal være at få flere kvinder i sporten, så skal man henvende sig direkte til
kvinderne, med kampagner der er stilet til dem. Fortæl den gode historie, brug de kvinder
der allerede er i sporten til at fortælle hvilken en fantastisk hobby vi dyrker, og at det
også er for kvinder. Vi har brug for kvinder til den videre udvikling af sporten og
klubberne.
- Korrekt information om både sport og kultur kan måske få flere kvinder til sporten.
- Fantastiske natur, oplevelser, kammeratskab, venskab, fælles hobby mellem venner,
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familie, eventyr, konkurrence mulighed helt til verdensplan, teknisk sport, intelligent
- Fokuseret markedsføring mod kvinder i forbindelse med begynderkurser.
- Opfordring til at kvinder i sporten hjælper med at rekvirere flere kvinder i deres
omgangskreds som kunne have lyst til at prøve kræfter med PG/HG.
- Der skal være kvinder tilstede for at tiltrække andre kvinder.

Praktiske og klubtiltag
- Flere arrangementer kun for kvinder, hvor der er plads til at man kan begå begynder
fejl uden at blive 'udstillet'. Det er mere trygt at lave fejl blandt kvinder. Der er en høj
grad af konkurrence blandt mændene.
- Grej der passer til ens vægt fra starten. Tålmodighed i undervisningen.
- Inddrage efterskoler med en linje med hang/para/windsurf/kite.
- Fælles kvinde events (måske en effekt?) Visse kvinder foretrækker at det er blandet
fremfor kun kvinder.
- Flere sommerlejre med familie og børn.
- Mere sammenhold.
- Ja, men det kræver nogle nye værdier i klubberne, hvor de sociale værdier og
omsorgsfuldhed vægtes højere.
- Tandemture hvor de selv styrer mest muligt.
- Lægge vægt på tandemflyvninger.
- Der er jo intet som gør mænd bedre til sporten, så jeg ser ingen hindringer ud over det
med "ansvar for familien".
- Bedre pasnings ordning for unger når man besøger en klub.
- Nogle events specielt for kvinder og forsøge at få et hold kvinder i klubben. Men det er
svært at ændre på naturlige forskelle (genetiske). Klubberne må gerne bruge mere krudt
på at fortælle kvinderne at vi gerne vil have flere med.
- Da det fortrinsvis er mandlige instruktører, skal disse lære at undervise kvinder.
- Det er super vigtigt at lægge vægt på det sociale hvis kvinder skal fastholdes.
- Jeg syntes faktisk vi er godt på vej. Det er mit indtryk at der procentmæssigt er kommet
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flere til. Måske fordi sporten er blevet langt mere sikker de sidste 10 år, især pga.
udviklingen af materiellet og uddannelsessystemet.

Andre kommentarer:
- Tiltrækning af flere piloter generelt vil give flere kvinder i sporten.
- En proportionel ændring af andelen af kvindelige piloter i forhold til mandlige kræver
nok en gennemgribende ændring af hele måden, sporten drives på i Danmark. Men det
er svært for mig at se, hvordan det kan lade sig gøre under danske forhold, hvor brugsbarrieren er ret høj, dvs. en flyvetur er ikke bare et spørgsmål om at “lige tage liften op
til take-off for at flyve en tur”. Grundet omstændighederne bliver det meget let en
mandehørms-ting at tage på flyvetur.
- Det er vanskeligt at lære kvinder på +50 at flyve. Derfor mener jeg at man skal sigte
efter de unge og op til ca. 40.
Og, meget apropos forrige forslag: Der skal ændres på de eksisterende fordomme.

Sammenfattende…
Ud fra besvarelserne får man et billede af kvinders udøvelse og oplevelse af hang- og
paragliding, som især fremhæver følgende aspekter:
Kvinder flyver mere sikkert og mindre risikobetonet end mændene. Kvinder lægger
stor vægt på naturoplevelsen, og på de sociale elementer af sporten, herunder
omgangstone og omsorg for hinandens sikkerhed på flyvestederne. Sikkerhedskulturen
spiller således en vigtig rolle for kvinderne. Der er til gengæld praktiske barrierer, bl.a.
toiletforhold på flyvestederne og fysiske udfordringer med tungt udstyr. Tid og manglende
planlægningsmuligheder påvirker også kvinderne mere, især hvis de har børn.
Med hensyn til rekruttering ligger der en fordel i, at flyvningen foregår i offentlige
områder og ikke isoleret fra den omgivende befolkning. Det betyder, at mange ikkeinitierede kan få en direkte oplevelse af sporten og dens udøvere, og ved selvsyn kan
opleve kvindelige para- og hangglidere i aktion.
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4.3 Faldskærmspring - Sammenhænge og årsager
I det følgende skal vi se på en række temaer, hvor respondenternes svar giver indsigt i
forskelle på kvindelige og mandlige faldskærmspringeres udøvelse af deres sport.
Antallet af respondenter udgør , heraf kvindelige respondenter.
Derefter del skal vi se på respondenternes egne overvejelser over forhold, som især
vedrører kvindelige faldskærmspringere.

Faldskærmspringernes baggrundsprofil
I det følgende ser vi på respondenternes baggrundsprofil, med fokus på udsving mellem
de kvindelige og mandlige respondenters svar. Faktorerne beskrives først statistisk og
derefter analyseres de med henblik på at forstå, hvordan de påvirker kvinders udøvelse
af hang- og paragliding.

Alder

Figur: Aldersfordeling pr. køn

Gennemsnitsalderen for faldskærmspringere er kun 30 år ifølge DIFs medlemsstatistikker
(se kap. 3.4), hvilket er godt under den danske gennemsnitsalder på 41 år. Og som det
fremgår af grafen for køn og aldersfordeling, er næsten halvdelen af kvinderne - 48% under 25 år, imod kun 22% af mændene. 30% af mændene er over 45 år, imod kun 13%
af kvinderne. Interessant nok er lidt flere af de kvindelige respondenter over 65 år (2,3%)
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end af de mandlige (1,6%), selv om det er små tal og forskelle.
Aldersfordelingsgrafen tegner et billede af en sport, som bliver udøvet fortrinsvis af
yngre mennesker, og hvor de mandlige medlemmer og instruktørerne er noget ældre end
kvinderne.

Børn

Figur: Børn under 18 år pr. køn

Medlemmerne blev spurgt, om de har børn under 18 år, for at vurdere, om det har
indflydelse på deres muligheder for at springe, med især de tids-fordringer og
risikofaktorer, som sporten indebærer. Af grafen fremgår det, at kun 16% af de kvindelige
respondenter og 34% af mandlige respondenter har børn under 18 år. Forskellen skyldes
nok især, at de kvindelige springere generelt er yngre og ikke er nået dertil i deres liv.
Man kan derfor formode, at kvinder ikke i væsentligt højere grad end mænd fravælger
faldskærmspring fordi de har børn.
Længere nede skal vi se på, om det at have familie har forskellig betydning for
mandlige og kvindelige faldskærmspringeres muligheder for at springe.
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Faldskærmspringere i omgangskredsen

Figur: faldskærmspringere i omgangskredsen ? pr. køn

Når vi spørger mandlige og kvindelige faldskærmspringere, om andre i familien eller
omgangskredsen dyrker eller har dyrket faldskærmspring, vedrører den største forskel
deres partner. Her svarer 11% af mændene, at de har en partner, der dyrker
faldskærmspring, hvorimod det gælder for 30% af kvinderne. Sammenholdt med de
grunde, som respondenterne angiver for at have taget det første spring, hvor meget få er
gået ind i sporten pga. en partner, antyder dette forhold, at kvinder oftere end mænd har
mødt deres nuværende partner igennem sporten. Dette kan have betydning for deres
fastholdelse hvis parforholdet ophører, og dermed for antallet af kvinder i sportsgrenen.
(Flere nævner i de åbne besvarelser om kønsdiskrimination (se nedenfor), at der er
tendens til, at når par opløses, er det kvinden, der forlader sporten).

Faldskærmspringernes springaktiviteter
I det følgende ser vi på forskelle i, hvor længe kvindelige og mandlige medlemmer har
sprunget i faldskærm og hvilke former for discipliner de udøver. Spørgeskemaet viser
nemlig også på disse områder, at der er betydelige forskelle mellem kønnene.
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Status, anciennitet & antal spring
Følgende graf viser kønsmæssige forskelle i springerstatus, det vil sige, om
faldskærmspringerne er elever eller uddannede:

Figur: Status pr. køn

Blandt mænd er der 68% uddannede springere, mens der blandt kvinderne kun er 32%
udannede springere. Tallene stemme godt overens med medlemmernes anciennitet i
sporten:

Figur: Anciennitet pr. køn

De mest markante forskelle i kønnenes anciennitet ligger i, at den største del af kvinderne
har sprunget i under 1 år, imod under en trediedel af mændene, samt i, at 18% af
mændene har sprunget i over 20år, imod kun 6% af kvinderne. Forskellene mellem de
to køn er dog meget mindre udtalte end for de to andre luftbårne idrætter beskrevet i
denne rapport.
Vi kan også se, at af dem, som har dyrket sporten under 1 år, er 6% kvinder blev
uddannet, imod 15% mænd. Dvs., at over dobbelt så mange mænd har nået at
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færdiggøre deres uddannelse på 1 år. Dog tæller statistikken også de mange springere
med, som er medlemmer af unionen, men kun har haft et enkelt spring og måske ikke
påtænker at fortsætte og uddanne sig.
Og hvis vi ser på, hvor mange spring medlemmerne har haft i løbet af deres år i
sporten, så er der heller ikke de store forskelle på mænd og kvinder, bortset fra, at kun
3% kvinder har mere end 2000 spring, imod 10% mænd, og ingen kvinder har over
5000 spring, imod 2% af mændene:

Figur: Antal spring i alt pr. køn

Springformer og -præferencer
Når vi så ser på, hvilke springdiscipliner hhv mænd og kvinder springer indenfor, så er
der heller ikke så væsentlige forskelle som vi så i de to andre sportsgrene:
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Figur: Springformer pr. køn

Den mest betydelige forskel vedrører instruktører. Her ser vi, at 13% af kvinderne er
instruktører imod 28% af mændene. Dette er naturligvis væsentligt i forhold til nye
elever, både for hvad der møder de nytilkomne og for rollemodeller. Mange angiver i de
åbne svar også, at de “bare” dyrker funjumps og at de laver videojumps, og begge dele
gælder både for kvindelige og mandlige faldskærmspringere.

Indgang til faldskærmspring
I de åbne svar angiver mænd såvel som kvinder mange forskelige motivationer og
indgange til faldskærmspring, og der er heller ikke her nogen væsentlige forskelle. De
mest hyppige svar er, at medlemmerne startede i forbindelse med værnepligt, at de fik et
spring i gave og blev hængende, at de søgte ny udfordringer eller havde det på deres
“bucket liste”, eller tilfældigheder. Mænd og kvinder svarer lige varieret og der er ikke
nogen tydelig sammenhæng mellem, hvordan man er startet og hvor længe man har
sprunget. F.eks. har nogle respondenter sprunget første gang fordi de fik et gavekort eller
tilfældigt mødte en springer, og nu har de sprunget i over 20 år, mens andre har sprunget
i forbindelse med værnepligt, dvs. en mere institutionel og mindre tilfældig tilknytning,
og kun har et spring bag sig.
I faldskærmspringernes profiler og i de måder, de er kommet til sporten og udøver
den i dag, kan vi konstatere, at der ikke er de store kønsmæssige forskelle. I det følgende
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ser vi på, for det første, i hvor høj grad der er forskel på de forhindringer som kvindelige
faldskærmsspringere oplever for deres udøvelse af sporten, og dernæst ser vi på de
kønsmæssige aspekter. Og i sidstnævnte afdeling finder vi både nogle udtalte forskelle
og nogle meget kritiske beskrivelser af miljøet i faldskærmspring for de kvindelige
springere.

Påvirkninger og begrænsninger
Glæder
Når det drejer sig om de ting, faldskærmspringerne sætter pris på i deres sport, så er der
både forskelle og ligheder mht. de kvindelige og mandlige respondenters svar, som vi vil
se på i det følgende.

Når det drejer sig om spændingsmomenterne og om konkurrence-elementet, så
sætter rigtig mange kvinder pris på disse aspekter, faktisk lidt mere end mændene: 51%
af kvinder sætter i høj grad pris på spænding, imod 43% af mændene. Det sammen
gælder konkurrence-elementet, som 16% af kvinderne og 14% af mændene i høj grad
sætter pris på. Til gengæld spiller konkurrence-elementet slet ikke nogen rolle for 29%
af kvinderne og 23% af mændene.
De sociale aspekter af sporten vurderes en lille smule forskelligt, men generelt
meget højt: 70% af kvinderne og 59% af mændene sætter i høj grad pris på samværet
på pladsen, 64% af kvinderne og 50% af mændene sætter i høj grad pris på at springe
sammen med andre, og omkring 47% af begge køn sætter i høj grad pris på det fælles
ansvar for sikkerheden.
Med hensyn til naturoplevelser, er kønnene også nogenlunde enige: 36% af
kvinderne og 29% af mændene sætter i høj grad pris på at opholde sig i naturen, og 38%
af både mænd og kvinder er glad for at være i samspil med naturkræfter. Kun meget få
medlemmer (5-6%) af begge køn markerer, at disse aspekter slet ikke har betydning for
dem.
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Praktiske påvirkninger
I det følgende ser vi på praktiske faktorer, som i højere grad påvirker de kvindelige
faldskærmspringere end de mandlige i deres udøvelse af sporten. Man kan afgive flere
svar.8

Tid: 16% af kvinderne og 24% af mændene svarer, at aktiviteten i nogen eller høj grad

tager for meget af deres tid og det svarer overens med, hvad de svarer mht. om familien
kræver mere af deres tid. Omvendt svarer knap 70% af kvinderne, at familie ikke er en
tidsforhindring for dem, imod 57% af mændene. Men som vi har set, så har relativt færre
af kvinderne - netop 16% - børn, imod 34% af mændene. Til gengæld svarer lidt flere
kvinder end mænd, at udøvelsen af aktiviteten passer dårligt med deres arbejde eller
uddannelse, og ca. 23% af begge køn svarer, at de er begrænsede af at de dyrker andre
sportsgrene.
Alt i alt synes tid (og familie) dog ikke at være en vigtig begrænsende faktor for
faldskærmspringernes

udøvelse

af

aktiviteten

generelt,

i

modsætning

til

hang/paragliderne og svæveflyverne. Og det er især bemærkelsesværdigt, at det ikke en
faktor, hvor der er store kønsmæssige forskelle. Udover medlemmernes alder og
familieforpligtelser, som synes at spille ind her, så hænger det sandsynligvis også sammen
med den måde springdagene organiseres på, hvor man i højere grad kan komme og
deltage i kortere tid (hvor man i de to andre sportsgrene ofte skal afsætte hele dage) og
hvor det er lettere at planlægge aktiviteten (i modsætning til f.eks. Hang/paragliding, hvor
både tid og sted er meget vejrafhængigt).
Ser vi til gengæld kun på de medlemmer, der har børn under 18 år, ændrer billedet
sig en del, både mht. om de er tidsmæssigt begrænsende og mht. til, om der er en
kønsforskel: 70% af kvinderne og 54% af mændene svarer, at de i høj eller nogen grad
er tidsmæssigt begrænsede af at have familiemæssigt ansvar. Med andre ord spiller tid

8

Påvirker følgende forhold dine muligheder for at dyrke faldskærmsudspring? 1. Det tager for meget af
min tid ; 2. Prisen ; 3. Pga familie har jeg ikke nok tid ; 4. Det passer dårligt med mit arbejde / uddannelse
/ skole ; 5. Der er for mange praktiske opgaver ; 6. Klubben råder over for lidt udstyr ; 7. Mit helbred ; 8.
Jeg dyrker andre sportsgrene
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mere ind for kvinder end for mænd med børn.

Økonomi: En faktor, som i højere grad spiller ind på både mandlige og kvindelige

medlemmers muligheder for at springe, er til gengæld prisen på springene. Her angiver
31% af kvinderne, at prisen i nogen eller høj grad begrænser dem, imod 24% af
mændene. Det er et relativt stort antal medlemmer, og det kan måske forklare, at så
mange medlemmer har relativt få spring (33% af kvinderne og 24% af mændene har
under 10 spring). Forskellen imellem mænds og kvinders svar hænger sandsynligvis
sammen med, at de kvindelige medlemmer generelt er yngre og flere er under
uddannelse, og de kan derfor være mere begrænsede af, at de ikke har de nødvendige
midler til at springe oftere. Som en svarer: “Kombinationen af frygten for at hoppe ud af

flyet, at skulle præstere i luften og at prisen per spring er utrolig høj, lægger et enormt
pres på mig psykisk. Hvis jeg dumper et spring koster det mange penge på kontoen, og
jeg skal psyke mig selv til at forsøge igen.”
Ser vi på de erfarne springere (med mere end 8 års springaktivitet), så betyder
økonomien dog stadig en del: 25% af kvinderne og 23% af mændene er i nogen eller
høj grad begrænsede af prisen.

Risiko & utryghed
Faldskærmspring (skydiving) vurderes statistisk til at have et risikoniveau, der er knap
seks gange højere end motorcykelkørsel, beregnet pr. udøvet time (Ceipek 2020). Et
spring varer dog sjældent mere end 5-10 minutter, så der skal mange spring til før man
når op på en betydelig risiko. Risiko afhænger også af rutine og af disciplinen, man
springer indenfor. Med hensyn til forholdet mellem risiko og frygt, så udtaler wingsuit
springeren Ulf Munkedal til medierne, at frygt er et fast element og en nødvendig del af
faldskærmspring for hele tiden at være opmærksom på sikkerheden; frygten daler dog
med erfaring, men vil altid være der.9 Det er også et aspekt, der højner spændingen, som

Katrine Elkjær & Rikke Smed Iversen (2019) “6 minutters frit fald med 321 kilometer i timen”,
https://www.dr.dk/sporten/ekstremsport/6-minutters-frit-fald-med-321-kilometer-i-timen-naar-jeg-ikkemaerker-frygten
9
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så mange af respondenterne sætter pris på (se ovenfor).
Når vi ser på, hvordan faldskærmspringerne forholder sig til risiko og om det
begrænser deres springglæde, er der to svarmuligheder, der omhandler risiko.
Svarmuligheden “Der er for mange risici forbundet med faldskærmspring” opfordrer til
en overordnet vurdering af risici , mens “Jeg føler mig utryg ved at faldskærmspring”
lægger op til, at man beskriver sin egen sindstilstand. Og der er nogle forskelle på mænd
og kvinders holdning til risiko.
Mht. om man er påvirket af for mange risici, så er der følgende kønsmæssige
forskelle: 66% af mændene er “slet ikke” af risici, imod 54% af kvinderne. Kun 3% af
mændene er i høj eller nogen grad påvirkede af risici, imod 8% af kvinderne. Med andre
ord er kvinder ikke i væsentlig grad mere påvirket af risikofaktoren. I øvrigt er det også
interessant, at langt færre er påvirket af risiko end blandt udøverne af de to andre
luftbårne sportsgrene, på trods af, at statistikken viser øget risiko. Det tegner et billede
af, at risikoen, som Munkedal siger, i faldskærmspring faktisk er et vigtigt element af
glæden ved udøvelsen og ikke en hindring. Risikoen er en vigtig del af det, man kommer
efter, også bekræftet af, at mange har taget deres første spring som en personlig
udfordring og et punkt på en “bucket liste”.
Af de ca. 20% af faldskærmspringerne, som har børn under 18 år, er ingen af
kvinderne i høj eller nogen grad påvirkede af risici, imod 4% af mændene med børn. Til
gengæld svarer kun 39% af kvinderne, at de “slet ikke” er påvirkede af risiko, imod 64%
af mændene (dvs. kun 2% flere end gennemsnittet). Så her er der en kønsforskel: det at
have ansvar for mindre børn ikke øger mændenes fornemmelse af risiko som
begrænsende, mens den øger kvindernes med 15% flere.
Når det drejer sig om at føle sig begrænset af utryghed, så svarer 60% af kvinderne
og 81% af mændene, at de “slet ikke” føler sig begrænset. Så utryghed er også noget,
der i højere grad påvirker kvindelige hang- og paraglidere. Forskellen udligner sig dog
noget når vi ser på de springere, som har over 8 års erfaring: her er 75% af kvinderne og
82% af mændene slet ikke påvirkede af at føle utryghed.

88

Sociale & kønsrelaterede begrænsninger
I det følgende skal vi se på forskellige forhold, som kvinder oplever som begrænsende
for deres udøvelse af faldskærmsspring og som har at gøre med aspekter såsom sociale
omgangsformer i klubberne, og med oplevelser med kønsmæssig forskelsbehandling og
diskriminering.10
Klubkultur & fællesskab

Figur: betydningen af klubkultur pr. køn

Faldskærmspringerne svarer generelt, at de synes der er en god klubkultur og gode
omgangsformer: 77% af både kvinder og mænd svarer, at dårlig klubkultur “slet ikke”
begrænser deres flyveglæde. 6% af kvinderne og 4% af mændene føler sig i høj eller
nogen grad begrænsede af en dårlig klubkultur. Og her skal det måske siges, at
spørgsmålet handler om, i hvor høj grad klubkulturen påvirker medlemmernes
springglæde, og ikke om den konkrete omgang i klubberne og eventuelle dårlige
oplevelser.
Det kan nævnes, at der i klubberne generelt er en mere festlig kultur end i de andre
sportsgrene, som sandsynligvis skyldes, at faldskærmspringerne generelt er yngre og at
de ofte tilbringer lange dage og weekender i klubberne.

10

Dette afsnit og det efterfølgende er redigeret for at undgå beskrivelser af personfølsom karakter.
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Figur: Adgang til fællesskabet pr. køn

Ligeledes er de færreste påvirkede af, at det er svært at blive en del af fællesskabet. Dog
svarer 6% af kvinderne og 7% af mændene, at det i høj eller nogen grad er svært, og
hele 13% af kvinderne svarer både-og. Men selvom 78% ikke er påvirket af dårlig
klubkultur, er der dog kun 63%, der ikke synes det er svært at blive en del af fællesskabet
omkring den kultur. I nogle klubber kan det måske især dreje sig om en festkultur, som
man ikke kan eller ønsker at deltage i. I andre tilfælde drejer det sig om kvinder, som
fornemmer de mandlige springere hellere vil springe uden kvinder eller som synes de
har svært ved at blive anerkendt og indgå i fællesskabet som ligeværdige.
Diskriminerende adfærd
Når det handler om diskriminerende adfærd, så er kvinderne mere påvirkede end
mændene, selvom spørgsmålet handler om generel diskrimination. 28% af kvinderne og
17% af mændene er i lettere eller højere grad påvirkede af diskrimination.

Figur: Oplevelser af diskriminerende adfærd pr. køn
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I de åbne svar kommer de fleste allerede ind på kønsdiskrimination, som vi ser nærmere
på i næste afsnit. Derudover næves det som begrænsende for flyveglæden og som en
form for diskrimination, når elever kommer bagerst i rækken i forhold til betalende
gæster.

Kønsmæssig forskelsbehandling og diskrimination

Figur: Oplevelser af kønsdiskriminerende adfærd pr. køn

Når det kommer til kønsdiskrimination, bliver både mænd og kvinder spurgt, om det er
noget de har oplevet. Og her svarer et relativt stort antal af både mænd og kvinder “ja”.
Hele 32% af kvinderne og 15% af mændene svarer bekræftende. 10% af kvinderne ved
ikke eller ønsker ikke at svare. Det betyder, at af de kvinder, der har taget stilling, svarer
hele 36% “ja”.
Både mænd og kvinder beskriver fordomme til kvinders evner, dårlig tone,
ubehagelige jokes og nedsættende bemærkninger overfor især kvinder.

Særlige forhold…
De kvindelige faldskærmspringere får et ekstra spørgsmål, som omhandler kønsmæssige
forhold, der begrænser deres glæde ved at springe. De kan angive flere svar:
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Figur: Kønsmæssige begrænsninger

72% af kvinderne svarer “nej” til, at kønsmæssige forhold begrænser deres glæde ved
sporten, hvilket er lidt flere end for de to andre sportsgrene. Men flere af dem, der svarer
“nej”, beskriver alligevel i de åbne svar kritisable forhold. Derudover svarer 21%, at der
er en mandsdomineret kultur i sporten, som begrænser deres glæde, og 18% svarer, at
de har oplevet kønsdiskriminerende adfærd. Blandt de kvinder, som ikke ser nogen
problemer eller kun beskriver “småting”, dårlig tone eller værkstedshumor, skriver flere
i de åbne svar, at de har lært at sige fra, har vænnet sig til tonen, eller at de pga. deres
profil ikke risikerer at blive generet (fx kvinder indenfor militæret og ordensmagten). De
anerkender således, at der er problemer, men beskriver, at de takler dem individuelt.

Holdninger til køn & faldskærmspring
I sidste del af spørgeskemaet spørges medlemmerne, om de ser en fordel i, at der kommer
flere kvindelige faldskærmspringere, hvad de ser som årsager til de lave tal og om de har
forslag til, hvordan man kan tiltrække flere kvinder til faldskærmspring.
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Springer kvinder anderledes?

Figur: Springer kvinder anderledes ? pr. køn

Medlemmerne spørges, om, de synes kvinder og mænd udøver faldskærmspring på
forskellige måder. 22% af kvinderne og 13% af mændene svarer ja. De hyppigst nævnte
forskelle handler, som for svæveflyvning og hang- og paragliding, om, at kvinderne er
mere forsigtige, mindre risikovillige og at de tænker sig mere om og tager sikkerhed mere
alvorligt. Det nævnes også, at kvinder er mindre optaget af bedrifter og det ekstreme,
flyver en mindre aggressiv skærm; de er til gengæld mere optaget af æstetikken i
springene og af mere æstetiske discipliner, f.eks. freestyle. De har bedre
kropsfornemmelse og er derfor bedre springere. Det nævnes også af flere, at kvinder er
mere seriøse, både i deres disciplin og i konkurrencer, hvor mange mænd bare
“hyggespringer”. Flere af dem, der svarer “nej”, angiver, at kvinder springer på lige fod
med mænd og at de ikke synes der bør gøres forskel, hverken i hverdagen eller i
særarrangementer og konkurrencer.
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Flere kvinder ?

Figur: Behov for flere kvinder ? pr. køn

Spørger vi medlemmerne, om det vil være en fordel, at der kommer flere kvindelige
faldskærmsudspringere, svarer 8-10% “nej”, det er der ikke behov for eller det vil ikke
ændre noget. 18% af både mænd og kvinder mener, det ville være på sin plads. 34% af
kvinderne og 43% af mændene mener, at flere kvinder ville ændre klublivet til det bedre.
Dog er langt det hyppigste svar fra kvinderne - 41% - er, at det har de ikke nogen holdning
til, hvilket er ganske bemærkelsesværdigt. 30% af mændene har ikke nogen holdning til
spørgsmålet. Den høje andel kan være udtryk for en bevidst holdning om ikke at ville
tildele køn betydning i forhold til springaktiviteterne, som vi har set i nogle af de forrige
svar. Det kan også være udtryk for, at der altid har været en god andel kvinder i sporten
og at der i dag er 18% af medlemmerne, der er kvinder, således at det ikke spiller den
samme rolle som i f.eks. svæveflyvning.

Hvorfor så få kvinder ?
Til spørgsmålet om, hvorfor der relativt få kvinder i sporten, er der ikke en tydelig forskel
på kvinders og mænds svar. Der er til gengæld nogle gennemgående temaer.
Hovedtemaerne omhandler risiko, omgangstone og familieansvar.
Risiko er den mest hyppigt nævnte årsag, på trods af, at kvinder ikke synes at være
væsentligt mere påvirkede af risikofaktorer end mændene. Der er på det område to
tendenser. 1) Der er dem, der mener kvinder og mænd er fundamentalt forskellige;
kvinder er af natur forsigtige og søger ikke risikobetonet actionsport; “det er bare en
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mandesport” eller “kvinder er genetisk mere forsigtige”; mænd søger i højere grad
udfordringer, adrenalinshots og har mere tendens til at ville “udfordre skæbnen”. 2) Og
så er der dem, der mener, at det er fordomme og at sporten i for høj grad bliver beskrevet
og markedsført som actionsport for adrenalinjunkies med et dødsønske; de mener det er
en fordom, at det er en mandeting. I samme ånd skriver nogen, at der mangler viden om
faldskærmspring som en sport og som en sport også for kvinder.
Den næstmest fremførte argument er, at der er en for grov tone på pladserne, som
møder og kan afskrække potentielle nye kvindelige rekrutter, eller som får dem til at
flygte efter nogen tid; det virker som en “drengeklub”; de flygter hvis de ikke kan holde
til macho-hørmen.
Det tredie gennemgående tema handler om, at kvinder stadig i dag “tager læsset
på familiefronten”, altså et kønsrolle-argument. De har derfor for lidt tid, og er måske
også mindre villige til at prioritere sporten, hvor der også er megen ventetid.
Og så er der som for de to andre sportsgrene, den gode forklaring, at der mangler
rollemodeller og andre kvinder at værre på hold sammen med i mange klubber.
Desuden nævnes potentielle årsager såsom, at det er for dyrt, at mange kommer fra
militæret som i forvejen mest rekrutterer blandt mænd, samt manglende elevgrej til
kvinders kropstørrelse.

Forslag til at tiltrække flere kvinder
Medlemmernes forslag til, hvordan man kan tiltrække flere kvinder, fokuserer især på PR
tiltag og markedsføring, fokus på rollemodeller, samt forslag til praktiske aktiviteter og
ændringer i klubberne:

PR initiativer
De fleste medlemmer ønsker mere og bedre PR, hvor der fokuseres på kvinder, men som

springere fremfor kvindelige springere. Der henvises bl.a. til den omtale facebook side,
“Faldskærm for Kvinder”.
Konkrete forslag:
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- Markedsføre overfor kvindelige ikke-springere (eller førstegangsspringere), at faldskærm
er en sport ligesom en hver anden. Det er sikkert og ikke kun forbeholdt vovehalsene.
- Få kvinder til at se, at “det kan man også”.
- Gør mere ud af at fortælle om den høje sikkerhed der er ved at springe i faldskærm.
- Mere info om sikkerheden.
- Fokus på ligeværdigheden i sporten (kvinder og mænd er helt ligestillede i alle
discipliner...)
- Mere fokus på kvindelige talenter.
- Mindre fokus på, at de er kvinder - man skal vise lige mange historier om mænd og
kvinder, så man ikke sælger den idé at “man er speciel” fordi man er kvinde, men at man
er potentiel faldskærmspringer.
- En bedre kultur, hvor kvinderne til daglig betragtes bare som springere, i stedet for
kvindelige springere.
- Det er vigtigt at brande sig på de ting i sporten, der ikke appellerer til hverken det ene
eller det andet køn: Det skal handle mere om sporten end om faren/risikoen, og mere
om fællesskabet end om øllene. Henvende sig til målgruppen 18-35 år, geografisk i
nærheden af en af jeres klubber. Bruge facebook/instagram og evt. YouTube pre roll ads,
det virker godt fordi vi sælger et meget visuelt produkt, som folk måske ikke er klar over
de har lyst til endnu.
- Betal kvindelige ambassadører for at markedsføre sporten, både på sociale medier og
skoler, uddannelsessteder, messer og lign.
- Fortælle om sammenholdet frem for selve sporten
- Promovere de sociale sider.
- Fremhæve vores dygtige kvindelige springere. Vi har knalddygtige kvinder i sporten,
men vi mangler at få eksponeret dem i de korrekte kredse og vise at faldskærmssporten
ikke handler om "at lege med døden" i form af at være en ekstremsport, men derimod
handler om mere bløde værdier, æstetik, rejser, sammenhold og lignende - og i øvrigt er
gennemsyret af sikkerhed!
- Det er vigtigt at sporten også kendes for kvindelige udøvere. Når man så endelig ser
en kvindelig springer i medierne er det selvfølgeligt, at hun ikke fremstilles som en
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adrenalin-junkie, der ligeså godt kunne have været en af “macho- stereotyperne”.
- Billeder, video af kvinder i sporten og måske mere officielt social media profiles
dedicated til kvinder i sporten.
- Fremhæve sikkerheden, samarbejdet, at de fleste kan være med og ikke særlige krav til
fysik.
- Jeg er meget glad for den indsats “Faldskærm for kvinder”, som allerede er i gang. Ud
over at den garanteret tiltrækker flere kvinder, så synes jeg også at den helt generelt
præsenterer sporten på en god måde.
Andre PR-tiltag:
- Lav reklameopslag på de uddannelser der har mange kvinder.
- Der skal reklamers og oplyses mere omkring sporten på steder som har en større
forsamling af kvinder, f.eks. en sygeplejeskole eller lignende.
- Introdage for kvinder.

Rollemodeller/“kritisk masse”:
- Præsentere dygtige kvindelige front figurer.
- De kvinder der er, skal tiltrække flere kvinder.
- Man skal sørge for at nye medlemmer også møder kvinder i sporten; men det er jo det
med hønen og ægget…
- Promovere de kvinder vi har, flere gode historier om dem.
- Flere piger i sporten genererer flere piger.
- Fremstille rollemodeller ala "Ditte projektet" og så fokusere på det enormt sociale aspekt
i sporten.
- Tænk kritisk masse.
- Rollemodeller, rollemodeller, rollemodeller. I en sport hvor det eneste man ser er mænd
uanset hvor end man kigger, er det vigtigt hurtigt at få kvindelige springere til at skabe
en realitet til de kvindelige gæster/elever mm.
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Uddannelse:
- Elevhold med kvinder, gerne med kvindelige instruktører (“safe space”).
- Start hold kun for piger, så de får en fællesskabsfølelse om det.
- Gøre uddannelsen mere rettet mod kvinder: måske en blødere tilgang til videre
udvikling efter elev forløbet, da jeg tror at kvinders tilgang til at præstere ikke tiltaler
kvinder på samme måde som hos mænd.
- Sikre, at der stilles elevgrej til en bred gruppe persontyper.
- Vi skal have flere kvinder til at blive instruktører så de får mere med eleverne at gøre.
- Flere mini camps for kvinder, så de får eget fodfæste på den kvindelig måde.
- Kvindedage.
- Indtil der bliver en lidt mere lige kønsfordeling i de fleste klubber, er det en god idé at
lave initiativer, hvor kvinder fra forskellige klubber får et netværk sammen.

Økonomi:
- Rabatordninger for kvinder (“positiv forskelsbehandling”).
- Hold rabat til de første spring.

Klubkultur, sprog og omgangsformer:
- Mange forslag handler om, hvordan man kan gøre stemningen og omgangsformerne i
klubberne bedre, både for kvinder og mænd:
- ”Stramme op på nedladende og hårdt sprog. Tonen skal være i orden, faciliteterne og
andre klubmedlemmer skal ikke lægge an på kvindelige elever/springere. Lade vær med
at putte kvinder i kønsroller, herunder køkken & rengøring. Indførelse af krav til, at man
som instruktør ikke må være i nogen former for upassende forhold til sine elever.”
- ”Jeg tror at hele metoo tingen skal rulle godt og grundigt ind i faldskærmssporten, så vi
lærer at opfører os ordentligt.”
- ”Hvis vi kan skabe et trygt miljø, vil frekvensen af kvinder, der “hænger fast” stige med
tiden. Desto flere kvinder, der i forvejen er, desto flere kvinder udefra vil føle sig tryg
med at gå ind i sporten. Klubberne bør have en veldefineret politik omkring inkludering
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og nultolerance overfor krænkelser - store som små.”
- ”Kvinder ønsker fællesskabet, som måske ikke hver gang behøver at involvere øl osv
efter spring.”
- ”Vi skal bruge flere kvinder i sporten, så vi kan få opvejet den mandsdominerede kultur
og få gjort mand/kvinde-aksen mindre relevant.” ”Der skal være plads til forskelligheder,
men alle skal føle sig velkomne og trygge - så længe, de vil sporten, sikkerheden og
klubmiljøet.”

Børn & familie:
- Gøre det attraktivt/acceptabelt/muligt at have sin familie/børn med på pladserne.
- Gøre klubberne mere familievenlige.
- Gøre mere for at kvinder i sporten, som bliver mødre, fortsætter ..... for langt, langt de
fleste holder op, når børnene kommer. Bedre faciliteter til at ha' børn med. Det koster,
men vil være det hele værd !!!

Og så er der dem, der mener:
- ”Nej, tænker det er i sit naturlige leje.”
- ”Man kan evt. tilbyde en date med mig? ”
- ”Nøgenudspring.”
- ”Sporten lider af manglende tilgang og skal reddes først, derefter kan man kaste fokus
på at løse luksusproblemer.”
- ”Man kunne jo reklamere med at der mange lækre mænd i sporten og kvinder får
mindre konkurrence end andre steder i jagten på en partner.”

Og endelig,
- ”Dem som har lyst, burde selv være i stand til at google deres nærmeste klub. Så i min
optik bør man ikke intensivere på et specifikt køn.”
- ”Holde op med den omvendte diskriminering, f.eks. rene kvindehold, kvindedage,
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m.m., og fortsætte en kønsneutral men stadig mangfoldig reklamering.” ”Udviklingen går
sin gang og meget tyder netop på at det går den rigtige vej flere steder i samfundet, vi
skal bare lade være med at skynde eller presse det.”
- ”Der er alt for meget fokus på kvinder i sporten. Det begynder at være et
irritationsmoment i den daglige gang i klubben.”

Sammenfattende…
Alt i alt får man et blandet billede af at læse medlemmernes svar:
Der er nogle eksemplariske og entusiastiske medlemmer, kvinder og klubber, som
arbejder aktivt for at præsentere sporten især for kvinder, og at gøre sporten mere
rummelig for alle, og som viser vej med deres egen og ligesindedes begejstring for
sporten og generøse sociale adfærd. Og så er der eksempler på dårlig klubkultur og
opførsel, som tynger det generelle billede. Vægtningen af de to forhold overfor hinanden
giver grund til overvejelser om nødvendige omorganiseringer af livet og rammerne i
klubberne. For sporten har tydeligvis potentiale til at inddrage flere kvinder og det
arbejde er der allerede god grobund for.
Kvinder søger spændingen i faldskærmssporten lige så meget som mændene gør.
Og risiko-elementet synes ikke at være noget, der særligt afskrækker kvinder. Tværtimod
er det sandsynligvis noget af det, der forstærker de sociale aspekter af sporten, og som
kvinderne også tiltrækkes af. I PR skal man derfor vurdere, hvordan man præsenterer
disse elementer af sporten for kvinder, for de skal nok ikke nedtones fuldstændigt. Til
gengæld kan man med fordel lægge vægt på de æstetiske og kropslige sider af sporten,
som tilsyneladende tiltaler kvinder.
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5. Hidtidige tiltag og resultater
På grund af de lave kvindelige medlemstal har klubber og unioner over det seneste årti
haft nogle tiltag for at rekruttere flere kvindelige medlemmer og for at fastholde dem,
som allerede er medlemmer. I det følgende beskrives sådanne tiltag for de tre sportsgrene.
Effekten af tiltagene i form af medlemstal er dog svær at vurdere.

Kvinder i faldskærmspring - tiltag fra DFU
Dansk Faldskærm Union har det relativt højeste kvindelige medlemstal af de tre
sportsgrene, og tallet er steget støt siden sporten blev organiseret i klubber i slutningen
af 1960erne. Der har måske af samme grund ikke været særlige unionstiltag for at
tiltrække flere kvindelige medlemmer. Sporten har desuden sit naturlige udspring i
militæret, som oplever et stigende antal kvindelige rekrutter, både til frivillig værnepligt
og til uddannelserne, hvilket også kan have effekt for kvindelige medlemstal i
sportsgrenen.
Ikke desto mindre har der de senere år været tiltag på medlemsbasis for at rette
offentlighedens opmærksomhed på faldskærmspring som en sport også for kvinder og
dermed tiltrække flere kvindelige medlemmer. På den åbne og dynamiske facebookside,
“Faldskærm for Kvinder”, drevet af en kvindelig faldskærmspringer, gøres der et stort
arbejde for at vise, at kvinder kan udøve faldskærmspring på lige fod med mænd, samt
ved at præsentere kvindelige forbilleder, med portrætter, personlige og levende tekster,
og billeder af dem i aktion. Desuden fokuseres der på de mere æstetiske discipliner og
de sociale sider af sporten, aspekter, som menes at kunne tiltale kvinder. “Faldskærm for
Kvinder” henvender sig desuden direkte til de potentielle kvindelige medlemmer med
opfordringen, “Vi mangler kvinder i faldskærmssporten!” og “Kun ca. 10% af danske
faldskærmsspringere er kvinder, så vi mangler dig!”, med oplysninger om elevkurser og
links til unionens kluboversigt, hvor man kan finde en klub i nærheden af sin bopæl.
(Siden er dog i juni 2020 sat på stand-by).
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Kvinder i hang- og paragliding - tiltag fra DHPU
I de danske hang- og paraglider klubber er andelen af kvinder i 2019 oppe på 16% og
unionen har ikke haft samlede tiltag for at rekruttere flere kvindelige medlemmer.
I klubberne har der til gengæld været opmærksomhed på spørgsmålet. I hang- og
paragliding skal udstyret, dvs. skærm og seletøj, nemlig tilpasses pilotens kropsbygning,
bl.a. vægt og højde. Det har derfor været et problem i forbindelse med kurser for elever,
at klubberne ikke rådede over udstyr, som var tilpasset de kvindelige elevers
kropsbygning. Her har klubberne gjort tiltag til at anskaffe udstyr, som kan bruges af
mindre gliderpiloter, og hermed især af kvinder.

Kvinder i svæveflyvning - tiltag fra DSvU
Dansk Svæveflyve Union (DSvU) er den union af de tre med færrest kvindelige
medlemmer. DSvU opererer, som den eneste, i sin strategiaftale etableret med DIF, med
et specifikt punkt, der omhandler rekruttering og fastholdelse af flere kvindelige
medlemmer.
I DSvU har man således siden 2017 været med til at organisere en særlig flyvedag
for kvinder under titlen “Fly Girl”. Det overordnede formål har været at opdyrke en
identitet som kvindelige svæveflyvere, ud fra præmissen, at rollemodeller og det at se
andre kvinder være aktive i sporten, vil have en tiltrækkende effekt på potentielle
kvindelige rekrutter og vil styrke sammenholdet blandt de allerede aktive kvindelige
medlemmer.
Fly Girl arrangementerne løber over en hel dag og organiseres af en lokal klub i
hhv. den østlige region og den vestlige region, med støtte fra de andre klubber i området.
Således var der 2. september 2017 “Introdag for kvinder” i Herning og Midtsjælland, og
16. juni 2018 var der “Intro til svæveflyvning - Kun for kvinder!” i Øst-Sjælland og
“FlyGirl Denmark” i Viborg Svæveflyveklub. Princippet er, at det er kvinder, der tager
imod de besøgende, introducerer dem til svæveflyvningens principper, viser rundt på
pladsen og i hangarerne, flyver med de besøgende og, for så vidt muligt, betjener spil og
flyver slæbefly. Hvor der ikke har været nok kvindelige medlemmer til at udfylde alle
poster, har andre medlemmer i klubben udført rollerne.
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Det er uvist, i hvor høj grad disse tiltag har ført til rekruttering af nye medlemmer,
men der har generelt været en positiv holdning til arrangementerne samt lokal
presseomtale. Der er dog også blandt visse kvindelige medlemmer en vis modstand imod
arrangementer, der udelukkende er for kvinder, netop fordi man gerne vil signalere, at
køn ikke spiller ind i udøvelsen af sporten. Argumentet er også, at det er bedre, at
potentielle medlemmer oplever en klub i normal funktion, fremfor kun at møde
kvinderne og andre gæster. Men arrangementerne bringer samtidig kvindelige
medlemmer sammen på tværs af klubberne, hvilket er med til at støtte kvindelige
medlemmer i klubber, hvor der er få eller ingen andre kvinder og er i det hele taget
befordrende for sammenholdet og kendskabet til hinanden på tværs af klubberne.
Kvindelige svæveflyvere i Danmark har også tidligere mødtes til træf på tværs af
klubberne (kaldet “Heksetræf” eller “Tøsetræf”, afhængigt at arrangørernes præferencer).
Disse møder har netop haft til hensigt at samle kvindelige svæveflyvepiloter i Danmark,
men er de senere år blevet erstattet af Fly Girl arrangementerne, som retter sig mere mod
rekruttering af nye medlemmer, men samtidig kan have den omtalte samlende effekt.
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6. Ideer om svæveflyvning - interviews
For at uddybe forståelsen af, hvordan svæveflyvningen og dens forskellige aspekter
appellerer til kvinder, præsenteres i det følgende i korte træk nogle holdninger til og
forestillinger om svæveflyvning, og om sportsaktiviteter generelt. Dette er baseret på en
række interviews med både nuværende kvindelige svæveflyvere og kvinder i andre
udendørs og/eller mandsdominerede sportsgrene. Formålet er at se på, hvad de søger i
og får ud af deres respektive sportsgrene, og hvordan f.eks. køn, tid, familie, alder og
økonomi spiller ind. Vi ser også på, hvilke ideer der er i omverdenen om svæveflyvning
blandt ikke-initierede, både for at forstå, hvad der tiltrækker kvinder og hvad der med
fordel kan slåes på i PR. Desuden gives i korte træk nogle uddrag og stikord fra spørgsmål
stillet til personer, som har udvist interesse for og eventuelt prøvet svæveflyvning.

Interviews med kvindelige svæveflyvere
I det følgende ser vi på, hvad tre kvindelige svæveflyvere siger om deres sportsgren. Det
handler bl.a. om, hvordan de er startet, hvilke glæder og forhindringer de oplever, og
hvad de eventuelt kunne tænke sig at se af ændringer.

“Kirsten”, ca. 40 år, 2 børn, har været svæveflyver i 2-3 år
Kirsten forestiller sig, at hun skal svæveflyve resten af livet. Hun har familie og hus og
arbejde, og ville gerne have tidligere fri, så hun kan deltage i hverdagsflyvningen i sin
klub. Men ellers møder hun ikke nogen praktiske forhindringer. Hun ville gerne kunne
komme halve dage i stedet for hele, men synes det er lidt svært i forhold til de andre i
klubben.
Økonomien betyder en del, fordi hun er på deltid. Ellers havde hun måske haft råd
til at flyve mere, til at lære TMG (Touring Motor Glider), til at købe et fly sammen med
en anden og til at flyve i udlandet, f.eks. New Zealand og det sydlige Afrika, og til at
købe en hytte ved pladsen. Som det er nu, løber det lige rundt, med et budget på ca.
1.000 kr./måned.
Der er ikke meget, der kunne få hende til at holde op med at svæveflyve. Det kunne
104

være noget sygdom, der gjorde, at hun ikke kunne få medical, men så kunne hun måske
alligevel flyve med som passager; det kunne være, at hun pludselig ikke havde råd - men
det skulle hun nu nok alligevel finde ud af; det kunne være hvis hun havde en dårlig
oplevelse; eller hvis der opstod en dårlig stemning og internt fnidder i klubben. For hvis
der ikke er rart at komme i klubben, så er flyvningen heller ikke rar.
Mht. risiko, så skal man passe meget på hinanden, men man skal også passe på sig
selv; i trafikken afhænger man meget af, at andre passer på. Hun tænker mere på risici i
dag end hun gjorde som ung. Men hun er aldrig utryg ved at flyve. Hun synes heller ikke
der er noget, der virker farligt. Man kan selvfølgelig høre eller læse om ting, men det gør
hende ikke mere bange, bare mere påpasselig. Og så mener hun, at mænd er lige så
påvirkede af risiko som kvinder, de taler bare ikke om det.

“Stine”, ca. 20 år, gymnasieelev, har svævefløjet i ca. 5 år
Stine vil gerne deltage i VM og vil derfor gerne flyve mere stræk; hun kan dog ikke altid
være sikker på at kunne disponere over et klubfly. Hun er aktiv på konkurrenceniveau
og i juniormiljøet.
Økonomien betyder alt - det er i al fald en fundamental forudsætning for at kunne
flyve. Hun har ikke tid til at have et arbejde ved siden af skolen, så hun får hjælp fra
familien. På et tidspunkt, helst snart, vil hun gerne have sit eget fly. Men hun tænker ikke
over økonomi i hverdagen, for hun vil ikke have at det forhindrer hende, så det f.eks. får
hende til at vælge ikke at flyve en dag. Så bliver det ikke muligt at udvikle sig. Stine vil
også gerne i flyvevåbnet, som første prioritet; derfor har hun taget den gymnasiale
uddannelse, som er en forudsætning.
Stine kender perifert til kvinder, som tidligere har fløjet, men så er der kommet børn
imellem. Når man får børn, så er der bare nogen, der vil prioritere anderledes. Men deres
mænd svæveflyver jo stadig. Derfor tænker hun ikke på at få børn lige foreløbig.
Det eneste, der nogensinde kunne få Stine til at holde op, er nok, mener hun, hvis
hun var i et kæmpe styrt, eller på anden måde havde sit helbred imod sig og f.eks. ikke
kunne få medical.
Mht. risiko tænker Stine, at når hun flyver svævefly, så ved hun 100% hvor flyets
og hendes egne grænser er, så der tænker hun ikke over risiko. Men lige efter certifikatet
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tænkte hun på, om hun faktisk ville være i stand til at springe ud i faldskærmen. Så derfor
besluttede hun at springe i faldskærm for at se sin frygt i øjnene. Og det er hun så også
begyndt på. Mens hun sidder på vej op i flyveren for at springe, har hun svæveflyverens
refleks og tænker: hvorfor i al verden hoppe ud ?! Når hun så står i døren og skal springe,
så er der kun en vej og det er nedad - og det er mega fedt. Hun bruger klubbens skærme
og de bliver pakket af pakkere, så der er hun rolig. Og de tjekker alt på samme måde
som i svævefly. Mht. økonomi, så er faldskærmspring meget dyrere end svæveflyvning,
så hun privilegerer svæveflyvningen og tilpasser tempo i springene til sin økonomi.
Stine prøver at interessere andre piger omkring sig, men kan tydeligt mærke på folk,
hvis de ikke helt har interessen. Mange, f.eks. til åbent hus arrangementer, har ikke den
rigtige mentalitet, og så giver det ikke mening at prøve at interessere dem. Hun har f.eks.
været med i Fly Girl. Men folk kommer måske til åbent hus og bliver ikke hængene. Så
generelt fokuserer hun mest på sin egen flyvning, og bruger kun tid på dem, som virker
som om de vil blive hængende.
I faldskærm er der mange flere kvinder, fortæller hun. Så det at være kvinde er helt
neutralt, ikke noget man tænker over. I svæveflyvning er der nogen gange nogen, der
gerne vil gøre tingene for hende, og det er selvfølgelig sødt nok, men hun kan selv og vil
ikke nusses om. I faldskærm er der en helt anden kultur, de går rundt i klip-klappere og
solbriller når de ikke springer, det er ret “chill”. Hun havde nogle svæveflyvere med på
sin dropzone, og de var ret overraskede. Svæveflyvere er mere strukturerede. Og der er
mange flere unge i faldskærm og vist ikke mange over 60, mener hun.

“Lise”, ca. 75 år, børn og børnebørn, har været svæveflyver i snart 60 år
Lise startede som 16-17-årig, og har fløjet i mange forskellige klubber i årenes løb. Hun
har også boet i det sydlige Frankrig en årrække og fløjet lidt dernede. Hun startede
sammen med en flok venner, blandt andre nogle af dem, som siden har vundet DM. Hun
er aktiv instruktør, indtil videre.
Hun kender ikke mange, der har fløjet i 50 år som hende selv. Kvinderne kommer
i gang, men det kræver en bestemt indstilling. Hvis du får mand, hus, børn og hjem…
det er ikke foreneligt. Dem hun startede med, de nåede solo, men så var der noget med
arbejde og så blev de gift og fik børn. Deres mænd fløj videre, men de holdt selv op og
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er kommet på pladsen med deres mænd… Hun har selv haft en anden indstilling, og
hendes børn er også svæveflyvere; de er kommet på en svæveflyveplads hele deres liv.
Hendes datter har fløjet fra hun var 13 til hun var 30, men hun holdt også lige pludselig
op. Det er svært foreneligt.
Mht. risiko nævner Lise, at hun har fløjet DM som eneste kvinde, og der så hun
hvilke risici, mændene var villige til at tage, og det ville hun ikke. Hun sagde til sig selv:
jeg har to børn, som går og venter på at jeg skal komme hjem og dem skal jeg altså kunne
se i øjnene. Så hun ville ikke risikere f.eks. at skulle hoppe ud. Hun lavede sin egen
standard for, hvad hun ville udsætte sig for af risici.
Lise mener en god kvindelige målgruppe er voksne kvinder, som har fået deres
børn. De unge er meget afhængige af deres forældre, som skal være med på det og have
råd til det. Man kan måske plante lysten hos de unge, men de smutter måske hurtigt igen.
De ældre, både mænd og kvinder, har økonomien til det, også som par, og kan købe
deres egen flyver og planlægge, og bo på flyvepladsen og få del i det sociale der, så de
vil nok blive hængende.
I Frankrig mener hun der er flere kvindelige svæveflyvere, især meget unge, som
kommer i ferierne på lejr og så mange på omkring 35-40 år. Men det er en meget
anderledes indstilling; instruktørerne er tit professionelle og lever af det, og der er ikke
rigtig nogen klub og noget klubliv, man bliver medlem af en flyveplads. Og hun syntes
det var dyrt. Og så var der forsikringerne. Hun havde f.eks. været i Australien og flyve,
og så skulle hun alligevel tage en tjek-tur med instruktør, og det kostede 1.000 kr. hver
gang. Det var ikke nok at vise sin flyvebog. De kører på et helt andet økonomisk
grundlag.

Gennemgående temaer og fælles træk
Udover fortællingerne om de personlige oplevelser, valg og tilgange, så uddyber og
bekræfter disse tre svæveflyvere mange af beskrivelserne i medlemsundersøgelsen.
Det er indædte svæveflyvere, som trodser både praktiske, økonomiske og
familiemæssige forhindringer, og har tænkt sig at blive ved til ydre omstændigheder
standser dem. Lysten til at svæveflyve vil i al fald ikke dale af sig selv.
Det er lykkedes dem med børn at holde ved eller starte svæveflyvningen, på trods
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af, at mange omkring dem holder op når de får børn. Det har drejet sig om at have en
indstilling eller mentalitet - ellers dropper man ud. Halve flyvedage ville måske gøre det
lidt nemmere.
Økonomien spiller en rolle for dem alle og de skal balancere for at få råd til
svæveflyvningen. Hvis de havde råd, ville de flyve mere og/eller købe eget fly.
Helbredet er tilsyneladende det eneste, der kan stoppe dem. Eller et uheld. De gør
sig alle tre tanker om risiko, og forvalter den og laver vægtninger. De har et skarpt øje for
sikkerhed og tager ansvar ved at have fuld styr på deres flyvning.
De bekræfter alle tre billedet af, at man skal være ganske opsat på det og meget
ihærdig for at svæveflyve. Man skal kunne organisere sin hverdag og have styr på
økonomien. Og de bekræfter, at det både er oplevelserne i selve flyvningen og de sociale
aspekter, som får dem til at holde ved.

Interview med kvinder i andre sportsgrene
I det følgende skal vi se, hvad tre kvinder dyrker af andre sportsgrene, og hvordan blandt
andet køn, tid, familie, alder og økonomi spiller ind. Vi spørger dem også, hvad de ved
og tænker om svæveflyvning.

“Emma”, ca. 40 år, har dyrket kitesurf i ca. 10 år
Emma dyrker disciplinen free ride eller “cruising”, men ikke f.eks. bølge og free style men forskellene betyder ikke så meget i praksis, mere i konkurrencerne. Hun er ikke
medlem af en klub, for der er ikke egentlige klubber, og det kræver ,at man i stedet har
et netværk. Man skal f.eks. være et par stykker for at få sin site i vejret (“launch”), og der
er et uformelt fællesskab. Til gengæld er der en interesseorganisation, som bl.a. laver
instruktør-licenser. Hun har fulgt et kursus i udlandet, men der er ikke en egentlig
uddannelse og certificering i sporten.
Hun forklarer, at hendes sport er meget vejrafhængig - vindstyrke og vindretning hvilket gør, at man skal smide, hvad man har i hænderne hvis vejret er der. Det er relativt
tidskrævende, bl.a. fordi man nogen gange skal køre ret langt. Det ikke at være i en klub
gør, at man skal have sit eget udstyr, og der kommer tit ny ting på markedet, så ens udstyr
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er hurtigt forældet. Der er blandt andet kommet meget mere sikkert udstyr for nylig. Det
gør det ret dyrt, fordi man skal have flere forskellige størrelser kites til forskelligt slags
vejr, fordi det er så ustabilt. Nogle har f.eks. serier på fire kites. Og så er der også ny
brædder, f.eks. “foil”, hvor man planer over vandet, og de er dyre. (Hun har i øvrigt aldrig
set en kvinde på en foil). Og så skal man til at sætte sig ind i nyt udstyr, det er ret
krævende. Man skal også råde over en bil for at tage ud til surf-stederne. Hun forklarer,
at kitesurf ikke er forbeholdt de unge; faktisk er de mest aktive omkring 40-50 år, og er
ofte tidligere windsurfere.
Emma har flere ting at sige om køn indenfor hendes sportsgren. Hun er ikke startet
på sæsonen endnu, fordi hun burde få nyt udstyr, men hun orker ikke at sætte sig ind i
alle specs og detaljer og nye modeller og priser og afprøvning. Hendes gamle udstyr
havde hun trænet på under kurset, så det var meget enklere. Når det kommer til
konkurrence, så bliver det straks meget udstyrsorienteret og teknisk, fordi udstyr er ret
afgørende for, om man har succes i sin sport“. Og der tænder jeg af!” - og det er nok en
kvindeting. Kvinderne har typisk arvet deres udstyr efter kæresten. På sidst kvindecamp
hun deltog i, var der kun to, herunder hende selv, der ikke var startet på kitesurfing pga.
kæresten. Hun fortæller også om begrebet “vind-enker”: det er de piger, der ikke selv
kitesurfer, men venter hele dagen på en strand på at køre ned og hente deres kæreste og
hans udstyr, efter at han har lavet en “down-winder”.
Et andet aspekt af kitesurf, som nok ikke appellerer til kvinder, er
konkurrenceformen, freestyle, hvor det bare går ud på at blære sig for dommerne – som
typisk er mænd - hvor man skal nå at “sætte nogle tricks”, “sådan lige ud og se fed ud”.
Og det siger hende absolut intet. Men det er da fedt at se på, og stemningen er god. At
konkurrere på hastighed som i windsurf, er noget helt andet, fordi man skal være god til
strategi og få udstyret trimmet og bruge forholdene og sin viden om udstyret. Men Emma
har stor glæde af at kitesurfe uden at konkurrere. ”Alt det tekniske og
konkurrencemæssige, det tror jeg afskrækker mig pga. mine feminine træk. Men jeg vil
utroligt gerne have nyt udstyr…!”
Risikoen er blevet mindre, fordi udstyret er blevet meget bedre. Men der er mange,
der bare har købt udstyr på nettet og har lært det på en app eller video, men som ikke
kan læse en vejrudsigt. Så de går i gang uden at vide noget, og det fører til ulykker. Så
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det ville være fint med en slags “kørekort”. Hun har set rigtig mange dumdristige mænd,
mens kvinderne ikke er så dumdristige. Men det skal siges, at gutterne lærer og avancerer
hurtigere, netop fordi de tager flere chancer og presser sig selv ud hvor de ikke helt har
styr på det og skal redde situationen.
Hun synes nok hun selv er for forsigtig. Og så er kvindecamps gode, fordi man lige
kan afprøve nogen ting, uden at blive gjort til grin. Ens uvidenhed bliver ikke betragtet
som en kvindeting. Og på kvindecamps kan man i øvrigt også dyrke et fællesskab, som
man måske ellers mangler.
Om svæveflyvning: Svæveflyvning er blevet dyrket i Emmas familie i flere
generationer, så hun kender sporten, men har ikke prøvet det selv. Ikke desto mindre har
hun følgende forestillinger om sporten: Det virker meget avanceret, både flyveteknisk,
men

også

de

mange

forskellige

teoretiske

discipliner

(meteorologi,

teknik,

flyvesikkerhed, radioopkald, osv.). Det er fascinerende, men virker også uopnåeligt. Man
ser flyene flyve deroppe og det er meget smukt og besnærende, men hun har aldrig tænkt
på, at det kunne være hende selv deroppe. Og så virker det altså meget teknisk…

“Pernille”, 40-50 år, 4 børn, dyrker judo (tidligere: karate på konkurrenceniveau, dykning
og kajak)
Pernille har bl.a. tidligere roet kajak og været træner, men synes det var en meget
mandsdomineret verden. Hun startede på judo for godt 9 år siden, da hendes egne børn
begyndte. Hun er træner, og øver hver lørdag med de små børn.
I klubben er der ingen kvinder på Pernilles alder, og i det hele taget få kvinder: der
er ingen i teenage-alderen og kun nogle få studerende. Men når de får børn, bliver det
kompliceret, og så kører de ofte på nedsat blus og kommer måske tilbage når børnene
er blevet større. Der er til gengæld mange børn, og blandt de helt små er der mange
piger. Judo indebærer kast og brydning og at man er meget tæt på hinanden, og man
kæmper i blandede grupper, mod både mænd og kvinder. Pernille mener, at det måske
er lidt grænseoverskridende for kvinder at blive “krammet” af en stor mand de ikke
kender. De unge er meget blufærdige i dag, det passer ikke rigtig med judo.
Tidsforbrug: Pernille træner tre gange ugentligt om aftenen i 1½ time plus
omklædning og transport, og så træner hun de små i 2 timer om lørdagen. Det passer
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fint med hendes arbejde. Badene er fælles og hun synes vådrumssnakken er hyggelig.
Fleksibiliteten gør, at det er muligt selvom man har børn. Til dykning skulle man til
gengæld afsætte hele dage, og det var svært med familie.
Der er ikke rigtig nogen risiko forbundet med judo; man kan få mindre skader og i
hendes alder tager det lidt længere tid at komme sig. (Og Pernille har dykket og dyrket
karate, og kørt motorcykel i mange år, og er tilsyneladende ikke påvirket af risiko).
Køn: Hun nævner, at man f.eks. i fodbold har prøvet at kombinere det med aerobics
for at tiltrække flere kvinder, men det ville slet ikke gå i judo ! Og kvindedage med
ærteposer, puha ! I judo er det dejligt, at man kæmper under samme vilkår og ikke tager
specielt hensyn fordi man er kvinde.
Svæveflyvning: Pernille har arbejdet i Værløse og lurede lidt på svæveflyveklubben
der, hvor en af hendes kolleger fløj. Men hun har tendens til luftsyge. Og en dag så hun
et af svæveflyene på nært hold, og der sad noget tape og flagrede: “Uha…!”, det så ikke
betryggende ud. Hun tænker også, at det sikkert er ret dyrt. Hun forestiller sig, at det ikke
vil passe med hendes kalender, med meget transport og heldagsarrangementer.

“Janne”, 40-50 år, 3 børn, dyrker MTBO (Mountainbike orienteringsløb)
Janne er født og opvokset indenfor orienteringsløb. Hun har været på landsholdet, og
deltaget i biathlon og i adventureløb. I 11 år har hun dyrket MTBO og er leder af
landsholdet og træner især kvinderne. Hun ser som en af de store fordele ved sporten, at
den er en udpræget familiesport. Det betyder også, at man kan kombinere sporten med
ferier, f.eks. sommerløb.
Janne har fra et langt liv i sporten nogle betragtninger om kønsforskelle. Hun
fortæller, at hvis en kvinde bliver gift med en, der ikke dyrker orienteringsløb, så forlader
hun hurtigt sporten. Måske kommer hun tilbage når børnene er blevet selvstændige. Til
gengæld vil mænd, som møder en, der ikke er orienteringsløber, typisk trække
vedkommende med ind i sporten.
Med hensyn til tidsforbrug, så er sporten meget fleksibel: man kan bruge mellem 0
timer og en hel dag. Det er ikke særlig skemalagt. Ens aktivitet er kun afhængig af, at
nogen har lavet nogle baner og har fået de nødvendige tilladelser. Så kan man køre som
det passer en.
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Mht. økonomi, så kan man køre i almindeligt løbetøj og så skal man have et
kompas, en kortholder og en enhed, som kan registrere ens passage ved posterne. Man
skal selvfølgelig også have en mountainbike, og der varierer prisen fra 3.000-75.000 kr.
Klubkontingenter er til gengæld lave; i hendes klub er det 400 kr. om året.
Kvindernes alder i klubberne følger en kurve, der afspejler deres familiemæssige
forpligtelser. Der er relativt mange unge piger, så holder de op når de når godt op i
puberteten og så kommer de igen når børnene er blevet større. Og nogen gange har de
børnene med.
Der er nogle risici forbundet med især mountainbike orientering, meget mindre
ved orienteringsløb, hvor man bedre kan afstemme farten.
Om svæveflyvning: hun har en kvindelig kollega, der er svæveflyver, og har altid
tænkt, at det må være fantastisk, også stilheden. Men det virker også lidt skræmmende.
Til gengæld har hun ikke indtryk af, at det på nogen måde er utilgængeligt eller at der
skulle være noget fysisk, der skulle gøre det sværere for kvinder.

Gennemgående temaer
Der er mange forskellige temaer, som anslås i de tre interviews. Man mærker lysten og
ihærdigheden, og den måde de, der har børn, har truffet valg og organiseret deres
aktiviteter så det passer med deres familiemæssige ansvar. Det har drejet sig om at finde
aktiviteter, som hele familien kunne indgå i, og som f.eks. var tidsmæssigt nemmere at
organisere efter arbejdet, f.eks. aftener og weekender. Det er også aktiviteter, hvor man
kan deltage i kortere tidsrum, f.eks. nogle timer ad gangen, og mere fleksibelt, og uden
lang transport. Kite surf, derimod, lægger op til hele dage og lang transport, og er, som
de tre luftbårne sportsgrene i undersøgelsen, mindre foreneligt med et familieliv.
Med hensyn til køn bekræfter de således nogle af de tendenser vi ser i de tre
luftbårne sportsgrene, nemlig at der på den ene side er sportsaktiviteter man kan dyrke i
familie og hvor der er mange kvinder, og sportsgrene som judo og kite surf, hvor
kvinderne er i fåtal. I judo skal kvinderne være indstillede på kropsnærhed med mænd
de ikke kender og på f.eks. delte omklædningsrum. Til gengæld er risikoelementet meget
lavt. I kite surf ser vi nogle af de samme tendenser til, at mændene tager flere chancer og
til, at kvindelige partnere har passive roller.

112

Med hensyn til svæveflyvning, så kender de tre kvinder en lille smule til det gennem
bekendte og familie, men har ikke selv prøvet det. De taler om, at det virker fascinerende,
om stilheden, men også om risikoelementet og om, at det forekommer dem dyrt.

Forestillinger om svæveflyvning
I forbindelse med to introduktionsflyvningsdage har vi spurgt deltagerne, hvad de
forbinder med svæveflyvning, hvad der fik dem til at prøve en flyvetur, og om de har lyst
til at fortsætte i svæveflyvning. 33% af de adspurgte var kvinder; 66% af de adspurgte
var over 50 år, heraf samtlige kvinder. 89% vil gerne prøve igen, og 44% valgte i øvrigt
efter turen at melde sig ind og påbegynde uddannelsen, heraf lige mange mænd og
kvinder.

Her kommer nogle af deres svar:
Forestillinger inden prøveturen: det må være utroligt at flyve rundt uden brug af motor
kun ved hjælp af termik; stille lydløs flyvning; en fantastisk naturoplevelse, ro,
fællesskab, præcision, koncentration og udfordring; at nyde udsigten og stilheden; en
forestilling om den ultimative frihed, som i mange år føltes uopnåelig;
Motivationen til at prøve: jeg måtte op og prøve at flyve rundt og nyde udsigten og
stilheden; anbefaling fra ven ; ville gerne starte med at flyve igen; min kærlighed for
flyvning; det ser så dejligt ud, når svæveflyvene kommer elegant svævende hen over
himlen; interessen i at flyve; lang tids ønske om at flyve - gerne på en måde, der ikke
belaster miljøet i stor stil; min skøre veninde, som mente, at vi simpelthen skulle prøve.
Efter prøveturen: alle havde haft en fantastisk oplevelse, som levede op til deres
forventninger eller var endnu bedre; nogle var overraskede over, at det ikke var dyrere:
storslået oplevelse, godt fællesskab, ny læring og udvikling; en rigtig god udfordring for
både fysik og intellekt - og præcis lige så fantastisk, som jeg havde forestillet mig - og så
er vi blevet taget utrolig godt imod i klubben, det spiller også en stor rolle; har altid haft
et ønske om at kunne bevæge mig sikkert og kontrolleret i luften;
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Samtidig har vi spurgt en række uindviede kvinder, hvad de forbinder med
svæveflyvning, for at se hvilke associationer svæveflyvning bringer frem i et bredt
publikum:
Hvad tænker du på når jeg siger “svæveflyvning” ?: … ikke noget… jeg ved ikke
rigtig hvad det er; noget med frihed og stilhed; … det er vist en ekstrem sport, ligesom
paragliding…; at det er meget dyrt og ikke noget for mig; det er vist noget, de gør nede i
Alperne; er det en sport ?…; det må være dejligt at svæve; de ligner lidt fugle - og så
noget med skyer.

Gennemgående temaer
Der er to-tre gennemgående temaer: 1) For det første handler de fleste associationer om
frihed og stilhed, temaer vi også så i medlemmernes svar på, hvorfor de i sin tid startede.
Desuden handler det om udsigt, om naturoplevelser og om det æstetiske - det ser smukt
ud. 2) Det andet tema handler om den manglende viden hos folk, der ikke på en eller
anden måde har kontakt til nogen, der svæveflyver eller på anden måde har stiftet
bekendtskab med sporten. De ved ikke, at svæveflyvning eksisterer, ved ikke det er en
organiseret sport og de tror ikke man kan svæveflyve i Danmark. 3) Det sidste
gennemgående tema handler om økonomien: de tror det er dyrere end det er.
Disse resultater bekræfter medlemmernes forslag om, at der skal laves øget PR og
tænkes ud af boksen, så folk opdager, at svæveflyvning eksisterer og kan udøves i en
lokal klub. Og de peger på temaer, som det er vigtigt at understrege: naturoplevelser,
stilhed (i modsætning til/supplement til den musik, der ofte bliver lagt på
svæveflyvevideoer i mangel af gode lydoptagelser), og de sociale aspekter af sporten.
Derudover vil det være vigtigt at gøre opmærksom på de økonomiske aspekter og at
svæveflyvning er en sport, der kan dyrkes på klub-basis uden de store udgifter.
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7. Køn og svæveflyvning i andre
europæiske lande
Problemet med lave kvindelige medlemstal indenfor svæveflyvning er udbredt i de fleste
lande, som vi normalt sammenligner os med, både i Europa og internationalt.
Spørgsmålet har fået øget opmærksomhed og der er opstået forskellige, mere eller mindre
officielle fora, med fokus på at øge kvinders adgang til svæveflyvningen og til andre
luftbårne aktiviteter. Der findes ikke egentlige statistikker, som kan vise omfanget af
problemet, men FAI (Fédération Aéronautique Internationale/World Air Sports
Federation) vil gerne understøtte tiltag rettet mod kvinder, f.eks. med informations serien
“Women With Wings”,11 og et internationalt arbejdsforum er dannet i FAI-regi med det
formål at samle viden og fremme kvinders adgang til luftbårne sportsgrene. DSvUs
bestræbelser på området og denne rapports udarbejdelse indgår i det arbejde og
resultaterne fra undersøgelserne i Danmark afventes i disse forskellige fora. På europæisk
plan er bestræbelserne dog ikke koordinerede og der eksisterer ikke et officielt forum for
arbejdet, f.eks. under European Gliding Union, men i de enkelte lande har der været
lavet nogle undersøgelser og der er blevet iværksat tiltag for at tiltrække flere kvinder til
svæveflyvningen.
Forholdene i de forskellige europæiske lande er naturligvis forskellige, og de
samfundsmæssige påvirkningsfaktorer for kvinders udøvelse af svæveflyvning vil være
forskellige fra land til land. Ikke desto mindre kan der være interessante overvejelser og
praktiske tiltag, som vi i Danmark kan lære noget af, især i lyset af den ovenstående
undersøgelse af medlemmernes oplevelser og udøvelse af deres sport. I det følgende skal
vi derfor se på, hvordan unioner og klubber i to andre europæiske lande - Frankrig og
England - har forholdt sig til spørgsmål om køn i deres sport, svæveflyvning, og hvad de
har gjort for både at tiltrække flere kvindelige medlemmer og for at forbedre forholdene
for dem, de allerede har så de kan blive fastholdt og fortsætte med at få glæde af sporten.

11

https://www.fai.org/women-wings
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7.1 Franske strategier og resultater - “Le Vol à Voile
au Féminin”
Frankrig er et af Europas og verdens store svæveflyvelande, med aktiv deltagelse på
konkurrenceniveau, et økonomisk støttet nationalhold og mange piloter på podierne. De
kvindelige franske svæveflyvere har også gjort sig bemærket de seneste år, med adskillige
rekordindehavere og med VM- og EM-medaljer til kvindelige franske piloter.
Men svæveflyvning er ikke kun en konkurrencesport. Frankrig tæller i dag hele 162
aktive klubber, som ligger spredt ud over hele landet, både i lavlandsområder som i
Danmark og i bjergområder som i Alperne, Massif Central og Pyrenæerne, samt Corsica.
Der er i dag 11.422 medlemmer, herunder 18% under 25 år, og 11% kvindelige
medlemmer.
Frankrig har dog tidligere haft nogenlunde samme statistikker for kvinder i
svæveflyvning som Danmark frem til 2013. I 2012 udgjorde antallet af kvinder i
svæveflyvning 7% af den samlede medlemsskare. Tallene viste dog, at ca. 33% af de
unge på 15-25 år var kvinder. Til gengæld faldt tallet meget hurtigt fra 25 år og op, og
der var stort set ingen kvinder over 65 år. Unionen forklarer dette med arbejdslivet og
det at få børn: på trods af, at kvinderne udviser gode flyvekompetencer, er den
vedholdenhed, som der kræves for at bevare kompetencerne, svært forenelig med at
forfølge en karriere og at få børn. - Man kunne indvende, at dette gælder for både mænd
og kvinder, men dette aspekt belyses ikke i den franske unions arbejdspapir. Og
kønsrollerne er også mere traditionelle i Frankrig, hvor kvinderne har langt det største
ansvar for børneopdragelse og hjem, samtidig med at de arbejder.
Unionen - Fédération Française de Vol à Voile (FFVV) - lancerede derfor i 2013 en
strategi for at få flere kvinder til at blive opmærksomme på svæveflyvningens glæder og
for at ændre adgangen til sporten, ud fra den tilgang, at man kan deltage i
svæveflyvningen på mange måder. Jean-Nicolas Barelier, teknisk leder i FFVV, forklarer,
at formålet er at vise, at svæveflyvning også kan være en sjov, afslappet og social aktivitet,
for dermed også at mindske præstationspresset.
FFVV fik støtte og inspiration fra det franske sportsministerie og det nationale
program, Sport au féminin, som fra ca. 2010 og frem har arbejdet på at sikre det, der
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kaldes en “femininisering” af sporten og at skabe en reel ligestilling mellem kvinder og
mænd i sport.12 Der har i ministeriets program, rettet mod alle sportsgrene med undertal
af kvinder, og også kvinder fra lavindkomstområder, været fokus på følgende punkter:
øget medieomtale af kvinder i sport, støtte til unionernes arbejde for at skabe gode vilkår
for kvinder, bekæmpelse af fordomme, stereotyper og seksuelle overgreb, og generelt at
promovere mangfoldighed i sport.
I FFVV har man ud fra disse deviser arbejdet med to akser: 1) at øge tilgangen af
kvinder til klubberne gennem udviklingen af særlige medlemskaber, som skal sikre en
mere varieret tilgang til svæveflyvningen samt andre måder at være aktiv i sporten uden
nødvendigvis at være pilot, og 2) at arbejde på at få flere kvinder ind i bestyrelser og
ledelser, lokalt og nationalt.

Nye medlemsskabstyper - “opdagelse”
Unionens hovedindsats har været at lave det, de kalder et license découverte
(“opdagelsesmedlemsskab”). Målet er især at appellere til kvinder mellem 25 og 45 år,
men alle er i praksis inkluderet i programmets målgruppe. Medlemsskabet løber over et
helt år, mens selve flyvningen er tidsbegrænset til enten 3 eller 6 dage, hvor man får en
introduktion til aktiviteten og flyver med en instruktør, uden dog nødvendigvis selv at
flyve flyet. Man bliver desuden introduceret til klublivet og deltager i forskellige praktiske
og flyvetekniske aktiviteter. Det giver mulighed for at opdage sporten og deltage i
svæveflyvningen efter egen rytme, f.eks. indenfor et kort og intensivt tidsrum eller nogle
få dage af gangen henover året, uden de store omkostninger. Et 3-dages medlemsskab
kan kun tegnes 2 gange på ét år, hvorimod man kan tegne 6-dages medlemsskaber flere
år i træk.
License découverte skal i princippet give lyst til at fortsætte i svæveflyvningen ved
at overgå et egentligt medlemsskab og begynde på uddannelsen. Samtidig giver denne
type medlemsskab mulighed for, at personer der ikke ønsker at blive pilot, alligevel kan
nyde svæveflyvningens glæder og, især, helt officielt kan deltage i klublivet og indgå i de

12

Sport au féminin: http://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/sport-au-feminin/
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styrende organer. (Det kan de ikke hvis de ikke har et medlemsskab af en eller anden
slags). Dette ny medlemsskab giver altså nogle muligheder, samtidig med, at der
etableres det lov- og forsikringsmæssige grundlag for deltagelse i svæveflyvningen.
Medlemsskabet præsenteres som rettet især imod kvinder, men at det giver adgang for
medlemmer af begge køn, fremgår af tallene: af de 1871 “opdagelsesmedlemskaber”,
som blev oprettet i 2013, var 20% oprettet af kvinder. Heraf blev de 6% konverteret til
egentlige medlemsskaber. Med de ny typer medlemsskaber var antallet af kvindelige
medlemmer i 2014 steget fra 7% til 9%.
Hvis vi ser på “opdagelsesmedlemskaber” i dag, så varierer indholdet og prisen en
del fra klub til klub, med lavere priser for unge under 25 år. I én klub koster det for tre
dage 1.700 kr. under 25 år og 2.200 kr. over 25 år, mens 6 dage koster hhv. 3.000 kr. og
4.000 kr. (2020 priser). I en anden klub er prisen næsten det halve, løbende fra 8002.500 kr. I en tredje klub betaler man for hver dag, 900 kr. for den første dag og 700 kr.
for hver af de efterfølgende 2-5 dage. Til sammenligning koster en enkelt
gæstetur/initieringsflyvning omkring 550-650 kr., hvilket er lidt dyrere end i de fleste
danske klubber.

Andre typer medlemskaber
FFVV lancerede i 2018 en ny plan for at tiltrække og fastholde kvinder, igen med fokus
på de 25-45-årige, da man kunne konstatere, at det stadig var her, at medlemmerne blev
væk eller faldt fra. Der blev igen fokuseret på “découverte” medlemsskabet, men
samtidig havde man udviklet nye typer medlemsskaber - Licence Passion, Tempo, Asso
og Duo - som skulle tage højde for, at mennesker har forskellige behov og at alle ikke
nødvendigvis ønsker at blive pilot eller at flyve konkurrenceflyvning. Nogle af
medlemskaberne svarer til de medlemskaber danske klubber har (f.eks. passivt eller
hvilende medlem), hvor andre lægger op til mere aktiv deltagelse i flyvningen. Med alle
typer medlemsskaber, inkl. “opdagelsesmedlemskab”, bliver man årsmedlem af en klub
og kan deltage i alle aktiviteter på jorden hele året.
“License Passion” er det klassiske medlemsskab, som man starter med, når man
påbegynder uddannelsen. Men samtidig har man etableret en type medlemsskab,
“License Tempo”, som er for uddannede piloter, der ikke kan deltage på fuldtidsbasis i

118

svæveflyvningen, men ønsker at holde deres niveau ved lige; det giver adgang til 12
dages flyvning. Dette medlemsskab er også rettet imod kvinder, som f.eks. har små børn,
arbejde og mangel på tid, men som ønsker at holde fast i sporten indtil de igen kan blive
mere aktive. Og endelig, så har man to typer medlemsskaber mere direkte rettet mod
kvinder: “License Asso” (association betyder forening) er decideret møntet på de kvinder,
som har lyst til at deltage aktivt i foreningslivet og f.eks. indgå i bestyrelserne og unionen,
men som ikke nødvendigvis ønsker at svæveflyve. “License Duo” henvender sig til
personer, som gerne vil flyve, men ikke ønsker at flyve solo eller selv at være pilot, eller
som ikke har lyst til at gå i gang med den ganske omfattende og tidskrævende
uddannelse. Det kan være familiemedlemmer og venner til piloter, som gerne vil flyve
ofte i to-sædet, f.eks. hustruer, der ønsker at flyve med deres mænd, eller uddannede
piloter, som gerne vil overgå til kun at flyve to-sædet, f.eks. af helbredsmæssige årsager.
Disse medlemskaber forsøger at tilpasse sig omstændighederne og medlemmernes
forskellige behov, fremfor at tilpasse medlemmerne til faste systemer og flyveformer. Det
er netop, i tråd med ministeriets og unions strategi, en måde at åbne op for
mangfoldighed og at fastholde medlemmer, som man ellers ville miste eller som ikke
ville have et anerkendt og officielt tilhør til svæveflyvningen. Det udspringer desværre
også af en anerkendelse af, at man ikke kan komme i hus med at tiltrække kvindelige
svæveflyvere på lige fod med de mandlige, men må tilpasse sig de samfundsmæssige
normer og omstændigheder, der gør, at kvinder ikke har de samme muligheder for at
hellige sig svæveflyvningen fuldt ud som mænd har.
Og endelig, så var fordelingen af de kvindelige medlemskabstyper i 2017 følgende:
19% af kvinderne var piloter eller under uddannelse (license passion), 41% havde et
“oplevelsesmedlemskab”

(license

découverte)

og

35%

var

ikke-flyvende

“foreningsmedlemmer” (license asso).13 Det betyder, at antallet af kvindelige franske
svæveflyvere eller pilotelever faktisk lå en del under de 11%. Men de nye
medlemsskaber har ikke desto mindre skabt øget tilstrømning af kvinder til
svæveflyvningen i alle dens aspekter og dermed øget interessen og grundlaget for videre

13

Der foreligger ikke tal for de nyere medlemsskabstyper, “License tempo” og “License duo”.
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oplysning om svæveflyvningen i offentligheden. For, som FFVVs repræsentanter påpeger,
jo flere aktive kvinder, der allerede er i sporten, jo flere kommer der til.

Arrangementer & PR
Den franske union FFVV forsøger, i tråd
med sportsministeriets strategiplaner, at
nå ud til et kvindeligt publikum, herunder
piger

i

skolealderen,

isolerede),

kvinder

mødre
fra

(især

såkaldte

“følsomme byområder” og kvinder med
helbredsmæssige problemer. Men, som
de skriver, så er det svært overfor disse
grupper

at

skabe

et

billede

af

svæveflyvning som en aktivitet, der er
tilgængelig for netop dem - eller i det hele taget at komme til at vise dem, at sporten
eksisterer. Desuden tager svæveflyvning tid (det er “chronophage” - en “tidsæder” - som
de skriver), det kræver adgang til transportmuligheder og er ikke tilgængeligt for unge
under 13 år. Disse overvejelser gælder også for et dansk publikum - og ikke kun et
kvindeligt - men tager også højde for, at det franske samfund er langt mere klasseopdelt
end det danske og at store befolkningsgrupper, herunder kvindelige undergrupper,
generelt ikke har god adgang til fritidsaktiviteter og sport. I “forenings-Danmark” er
billedet nok et lidt andet - men sådanne overvejelser kan også være relevante her.
For at skabe større opmærksomhed har FFVV promoveret forskelige arrangementer,
både på tværs af klubberne og på tværs af forskellige flyveaktiviteter og unioner:

“Ça plane pour elles” (≈ det flyver for kvinderne) er et landsdækkende svæveflyvearrangement for kvinder, som svarer til det danske Fly Girls, men som organiseres i alle
klubber på tværs af landet. Arrangement løber af stablen en hel weekend i slutningen af
juni måned hvert år, med støtte fra unionen og regionerne. Der deltager omkring 600800 kvinder over hele landet, i omkring 80 klubber.
I promoveringen af arrangementet bliver der især lagt fokus på aktive kvindelige
svæveflyvepiloter som rollemodeller, så de besøgende kvinder kan se, at det kan være
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en aktivitet også for dem. Der lægges igen vægt på, at opdagelsesmedlemskaberne er
særligt velegnet til at tilbyde kvinder en mulighed for at fortsætte med svæveflyvning på
en tilpasset måde. Den store succes har fået unionen til at forslå, at arrangementet blev
gentaget i september måned. Desuden er der planer om lokalt at indgå partnerskaber
med andre aktive kvindelige organisationer og sammenslutninger.
Unionen indgår derudover i det årlige arrangement, “Femmes de l’Air” (Luftens
Kvinder), sammen med de andre franske luftbårne sportsgrene og luftfartsprofessioner.
Begivenheden er en del af det internationale Women of Aviation initiativ, og ligger
omkring 8. marts, hvor verdens første kvinde fik pilotcertifikat (i 1910, året inden
International Women's Day blev fejret for første gang). På “Femmes de l’Air” præsenteres
sportsgrene og professionelle muligheder inden for luftfart med udstillinger, konferencer
og demonstrationer, samt direkte møder med udøvere og professionelle, lavet for og af
kvinder.
Desuden sørger man i FFVV løbende for at promovere kvinder som svæveflyvere,
aktive i ledelserne og i mesterskaber, med film og med foredrag i foreninger, institutioner
og virksomheder nationalt og i lokalområderne.

Den teknisk-administrative akse
Udover selve flyvningen, vedrører en stor del af svæveflyvningen også ledelse,
undervisning og tekniske opgaver. Den franske union har derfor arbejdet på at få flere
kvinder ind i de styrende organer, såsom klubbestyrelser, regionale organisationer og i
unionen, samt som repræsentanter i nationale og internationale organer. Der er i
unionsregi oprettet en kommission, som specifikt tager sig af spørgsmål om
“féminisation”. Desuden har der været fokus på at uddanne kvindelige instruktører,
flyveledere, materielkontrollanter og tekniske ledere på unionsplan. Dette er ikke alene
med til at skabe rollemodeller for potentielle og ny medlemmer, som dermed også
stimuleres til selv at påtage sig sådanne opgaver, men også til at sørge for, at kvinders
behov og rekruttering varetages på alle planer.
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Konkurrencer
Frankrig talte i 2017 34 kvindelige svæveflyvepiloter, som løbende deltog i konkurrencer,
heraf syv på internationalt niveau. De udgør således en forholdsvis stor andel af de
nationale elitepiloter i forhold til andelen af kvinder i sporten. Unionen tilskynder til, at
de kvindelige piloter sikres udlån af klubfly når de stiller op til konkurrencer og støtter
piloterne når de deltager i internationale konkurrencer. I verdensmesterskaberne for
kvinder i Australien i januar 2020 deltog seks franske piloter (ud af 47), og de vandt som
hold, og løb med fire ud af ni medaljer, heraf 1 guld, 2 sølv og 1 bronze. De kvindelige
piloter bruges som rollemodeller i PR og i begivenheder, ofte i forbindelse med
mesterskaber, og deres succes på internationalt plan spiller givetvis en stor rolle i at skabe
opmærksomhed om sporten.

Konklusioner & inspirationer
Frankrig er et land med mere traditionelle kønsrollemønstre end de danske og hvor
kvinderne i højere grad står alene med ansvaret for familien og børneopdragelsen end
hvad vi observerer i Danmark. De gode forenings- og medlemstal viser dog, at man ved
at lave særlige typer medlemsskaber, som tiltrækker kvinder mere end de egentlige faste
medlemsskaber, kan få langt flere kvinder interesseret i svæveflyvning og få dem i tale
på deres egne vilkår. Derfra kan de overgå til et mere aktivt flyvende medlemsskab og
påbegynde en uddannelse til svæveflyverpilot, men kan også være en aktiv del af både
det daglige og det organisatoriske liv. Og, som FFVVs repræsentanter som sagt påpeger,
jo flere aktive kvinder, der allerede er i sporten, jo flere kommer der til.
Det, som man i Frankrig kalder “feminisering”, består i at tilpasse sig kvinders vilkår
og behov, fremfor hårdnakket at ville tvinge kvinder ind i klub- og medlemsstrukturer,
som måske ikke passer til deres øvrige liv og ønsker til fritidsbeskæftigelse. Princippet er
således at ændre selve sporten og gøre den mere “feminin”. Det har krævet en
kulturændring i de franske klubber og ideer til nye rammer for svæveflyvningen. I
Frankrig har man fokuseret på forskellige typer medlemskaber. I Danmark kan man
overveje lignende modeller, ved at tilbyde flere forskellige måder at indgå aktivt i
svæveflyvningen på, som nok også kan virke fordelagtige for mange mænd, som
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ligeledes har svært ved at forene svæveflyvning med familie- og arbejdsliv. Man kan også
sagtens flyve med i to-sædet og fuldt ud få glæde af svæveflyvningen. Det gør aktiviteten
mere tilgængelig for flere mennesker og giver dem et legitimt tilhørsforhold til sporten,
klubben og dens øvrige medlemmer. Samtidig kan man, som vi også har set nævnt i
medlemmernes svar og forslag, arbejde med at betone de aspekter af sporten, som særligt
appellerer til “feminine” værdier, såsom naturoplevelser, æstetik og det sociale liv på
jorden og i luften.
Desuden har de alternative medlemsskabstyper banet vejen for, at der kommer flere
kvinder ind i bestyrelsesarbejdet, men også i de tekniske roller, som klubberne skal
udfylde, såsom materielkontrollant, teknisk chef og instruktør, som er vigtig i de elevernes
første møde med klubberne og svæveflyvningen.
Konkluderende kan man sige, at der i Danmark vil være en stor fordel i at arbejde
på alternative typer medlemskaber, som kan bane vej for, at svæveflyvning kan udøves
på mange forskellige måder, og som tilpasser sig medlemmernes forskellige ønsker og
muligheder. For langdistanceflyvning, diplomer og medaljer er ikke et endemål for alle.
Svæveflyvning er for mange først og fremmest en dejlig social aktivitet, hvor
naturoplevelser, venskaber og fælles oplevelser kommer i første række, sammen med
sikkerheden.

7.2 Engelske strategier & resultater - “Women Glide”
England er, som Frankrig, et stort svæveflyveland og den britiske svæveflyveunion, British

Gliding Association (BGA), fejrer i 2020 90-års jubilæum. Medlemstallet i de engelske
klubber har dog været dalende i en længere årrække, fra ca. 8.000 medlemmer i 2006
til ca. 7.000 i 2019, henover 80 klubber. Dog har der været en øget indsats for at bringe
flere juniorer (under 26) ind i sporten siden 2010’erne og med gode resultater, hvilket
har forbedret de generelle medlemstal noget. Juniorerne udgør i dag ca. 15% af
medlemstallet (imod 11% i de danske klubber). Den britiske union kan således udvise
en pæn tilkomst af nye unge elever og soloflyvninger. Men de slås med, at kun halvdelen
af soloeleverne går videre i uddannelsen og får certifikat.
Ud af de 7.000 aktive svæveflyvepiloter i England er der i dag ca. 7% kvinder,
123

hvilket svarer til de danske tal. De kvindelige engelske piloter klarer sig godt i
konkurrencerne; det kvindelige engelsk nationalhold, British Women’s Gliding Team,
kom ind på en 2.-plads som team til de kvindelige verdensmesterskaber i Australien i
januar 2020, lige bag Frankrig, med 3 deltagende piloter og en medalje, og England
organiserer de kvindelige verdensmesterskaber, WWGC, i 2022 (flyttet fra 2021 pga.
covid-19 pandemien).

Women Glide (UK)
Som i Frankrig, er der fokus på ministerielt niveau for at inddrage flere kvinder i sport
generelt, bl.a. med den landsdækkende kampagne, Change the Game. Den britiske
svæveflyveunion har også løbende tiltag for at fremme kvindelig deltagelse. Arbejdet
udføres i dag især af den frivillige og selvbestaltede arbejdsgruppe, Women Glide

(WGUK),14 startet af et par af kvinderne på nationalholdet med Liz Sparrow i spidsen,
som også træner en gruppe kvindelige svæveflyvere til WWGC i 2022.
Arbejdsgruppen køres af frivillige kvindelige svævepiloter og havde i de første år af
initiativet mest fokus på at få flere kvindelige medlemmer til at deltage i
konkurrenceflyvning. Det var også tænkt som et forum og samlingspunkt for
svæveflyvende kvinder. De senere år har projektets fokus imidlertid bredt sig ud også til
rekruttering. I en anerkendelse af, at antallet af medlemmer i England ikke er i stigning,
men nok tværtimod daler, har gruppen rettet fokus imod også at rekruttere flere kvinder
til svæveflyvning, ud fra samme devise som indeværende rapport udspringer af: der er få
kvindelige medlemmer, et stagnerende eller dalende generelt medlemstal, og der er et
kæmpe uudnyttet potentiale i at få kvinder i tale og gjort dem interesserede - at vise dem,
at svæveflyvning også er for dem. Som i Danmark er udgangspunktet, at når der ikke er
forskel på mænd og kvinder i udøvelsen af svæveflyvning, hvad ligger der så bag det lave
antal kvindelige medlemmer ? En meget aktiv figur er den kvindelige svæveflyver, Liz
Sparrow, som har vundet mange medaljer og ligget øverst på verdensranglisten. Hun

14

https://www.womenglide.co.uk/
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forklarer, at arbejdsgruppens formål er at tilskynde kvinder i alle aldre til at opdage
svæveflyvning og samtidig opmuntre kvindelige medlemmer til at gå efter højere mål og
forbedre deres evner indenfor svæveflyvning. Det gør gruppen ved at tilskynde til
coaching, mentorordninger og gennem selve træningen til konkurrencer. “Færre end syv
procent af alle svæveflyvere er kvinder og tallet har ikke ændret sig de senere år. Men
kvinder flyver lige så godt som mænd, så vi skal inspirere dem til at besøge deres lokale
svæveflyveklub og prøve det.” Og som et andet medlem siger: “En af grundene til, at der
er så få kvinder, er ... at der ikke er nok kvinder. Så billedet, man møder, er gamle
hvidhårede mænd, der laver noget uforståeligt. Vi er nødt til at ændre dette billede for at
gøre det mere tiltrækkende for kvinder at deltage. At lære at svæveflyve er ganske
skræmmende, og dine venner synes måske du er underlig. Hvis du så ovenikøbet skal
håndtere, at ingen af de andre klubmedlemmer er som dig, så skal du være ganske stålsat
for at fortsætte. (Dette gælder også for andre grupper, f.eks. unge og etniske minoriteter.)”
Gruppen kører ligeledes en facebook side15, der promoverer kvindelige piloter,
bringer opslag om kvinders solo-flyvninger, og om arrangementer og konkurrencer, og
endda bringer ugens svæveflyve-vejrudsigt, med kommentarer fra erfarne piloter.
Women Glide har som sagt et coaching program for kvinder,16 men mange af deres
oplysningsaktiviteter henvender sig til alle medlemmer. Desuden stiller en flyejer via
Women Glide et fly til rådighed for en “værdig” kvindelig pilot hvert år. I 2019 og 202
har det været en K6e.17

Women

Glide

danner

desuden

rammen

for

samarbejder

med
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og

undervisningsinstitutioner, samt med Englands nationale organisationer for kvinder i
luftfart, British Women Pilots' Association. Liz Sparrow er desuden Aviation Ambassador
for ikke-professional luftfart i det ministerielle projekt, Reach for the Sky, som arbejder
på at øge viden om og interessen for luftfartsaktiviteter generelt.

15

https://www.facebook.com/WomenGlideUK
https://www.womenglide.co.uk/coaching
17
https://www.womenglide.co.uk/glider-loan
16
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Engelske medlemsundersøgelser
BGA Women baseline survey
Women Glide lavede i 2016 en medlemsundersøgelse blandt kvindelige engelske
svæveflyvere, nuværende og tidligere. Formålet var at finde ud af, hvordan de kvindelige
medlemmer flyver, hvordan de oplever det og hvad der skal til for at få dem videre i
deres flyvning - eller tilbage til flyvningen, hvis de er holdt op. 25% af de aktive
kvindelige britiske medlemmer svarede, i alt 134 piloter; heraf var hele 28% instruktører.
De kvindelige piloters tre primære grunde til at svæveflyve var: 1) frihed, stilhed og ro,
2) udfordringer og 3) sjov. Analysen viste, at flertallet var kommet ind i svæveflyvning
gennem venner og familie, hvilket bekræfter det billede, vi har set blandt danske
kvindelige medlemmer. Yngre kvinder var også i høj grad kommet ind via deres
uddannelsessted. Arbejdsgruppen omkring undersøgelsen pointerer derfor et fokus på
disse to rekrutteringsveje.
Respondenternes forslag til at få flere kvinder ligner også meget dem, vi har kunnet
konstatere i Danmark: der skal være flere kvindelige rollemodeller i klubberne, mere PR
og en bedre stemning i klubberne. Den væsentligste hæmsko, som de britiske
medlemmer oplevede, var at de ikke fik nok støtte i deres videre forløb, f.eks. efter solo
og efter opnået certifikat. Arbejdsgruppen forslår derfor mentorordninger og mere
opmærksomhed på opbakning fra klubbernes og instruktørernes side. Det, som de mente
afholdt britiske kvinder fra at svæveflyve, var først og fremmest mangel på tid, prisen og
dårlig klubstemning, samt manglende (selv)tillid - “lack of confidence”. De, som var
holdt op, ville komme tilbage, hvis flyvningen blev organiseret mere fleksibelt for at tage
højde for deres tidsproblemer og hvis det blev billigere. Alt i alt ville svæveflyvningen
blive forbedret for de kvindelige piloter, hvis de fik bedre støtte og hvis mændenes
attitude blev forbedret; nogle nævnte også bedre toiletforhold.
Den eneste markante forskel på de britisk og danske respondenters svar vedrører
prisen, som ikke betyder så meget for danske piloter; dog betyder den, som vi har set,
mere for kvinder end for mænd, og især for de yngre kvinder. Derudover peger Women
Glide på mange af de samme forhold som vores egne medlemmer og denne rapport.
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Changing Gender Balance
Alison Randle, konsulent i BGA, har også studeret spørgsmålet om kvinder i
svæveflyvning, men når frem til, at der skal satses på rekruttering generelt, så skal
kvinderne nok komme med. Hun pointerer i sin masteropgave, at eftersom 93% af
medlemmerne er mænd, så har de i sagens natur en relativt stor del af ansvaret for, om
der rekrutteres flere kvinder eller ej. Og hun mener, at selvom mændene overordnet er
positive, så ved de ikke rigtig hvad de skal stille op. Hun advarer derfor imod hvad hun
kalder “ghettoisering”: at man kommer til at udskille kvinder (og andre minoriteter) som
anderledes og med særlige behov, hvilket betyder, at flertallet (mændene) pr. definition
ikke forstår dem og ikke kan udrette noget for at tiltrække dem.
Alisons pointe er, at mange af de ting, som holder kvinder tilbage, også holder
mænd tilbage. Så hvis vi har en elefant i rummet - for få kvinder - så har vi en endnu
større T-Rex (som risikerer at spise elefanten): medlemmer af begge køn, som ikke får nok
støtte, som har for lav selvtillid i deres flyvning og som tier stille. Klubberne bør derfor
først og fremmest finde ud af, hvordan de kan støtte disse medlemmer og holde på dem,
og her skal klubledelser og instruktører gå i forreste række. Hun forslår, at man kan bruge
kvinders deltagelse (eller mangel på samme) som en indikator for, om klubberne er i
stand til at tage vare på medlemmerne generelt og på deres eventuelle lave selvsikkerhed
og behov for coaching, netop fordi kvinderne oftere udtrykker deres usikkerhed, som vi
også har set i de danske medlemmers svar. Der skal arbejdes på at coache og understøtte
medlemmerne i alle stadier af deres udvikling, fra første introduktionsflyvning til de går
på “svæveflyvepension”. Alle medlemmer, også f.eks. tidligere instruktører, kan varetage
sådanne funktioner. Undersøgelsen nævner desuden, at de sociale aspekter af
svæveflyvning skal understreges i PR, at “fasttømrede” og negative omgangsformer bør
ændres, f.eks. hårde omgangsformer, og at der er en udbredt “angst for at blive dømt
uegnet” blandt både mandlige og kvindelige medlemmer. Her er det vigtigt, at feedback
bliver formuleret positivt og understøttende, bl.a. gennem løbende coaching i alle stadier
af en svæveflyvekarriere. Og det gælder som sagt for både mandlige og kvindelige
svæveflyvere.
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BGAs og Women Glide’s ønsker om at øge kvindelig rekruttering finder, som i Frankrig,
opbakning i offentlige kampagner, bl.a. Understanding Women’s Lives og Go where

women are, under den statslige organisation, “Sport England”, som har som formal at
engagere flere kvinder i sport generelt. Disse kampagner peger især på nødvendigheden
af at tilpasse de sportslige aktiviteter til kvinders værdier og behov, hvis man vil tiltrække
dem. Vi genfinder her principperne fra den franske tilgang, “féminisation”, altså, at man
ikke skal prøve at ændre kvinders værdier og ønsker for at tilpasse dem de forskellige
sportsgrene, men at man omvendt skal lave ændringer i sportsgrenenes daglige
organisering, PR og omgangsformer, så også kvinder kan føle sig tiltrukket af og tilpas i
udøvelsen af dem.

Introduktioner til svæveflyvning
Klubberne har de senere år over hele landet arrangeret årlige introduktionsweekender
for kvinder, Women Go Gliding Weekend, hvor klubberne tager imod kvinder henover
en hel weekend, i løbet af normale flyvedage, med max. 6 tilmeldte pr. dag. Prisen er
ca. 400 kr. for en dag (afhængigt af klub), inkl. introduktion til svæveflyvnings principper,
flyveture og bespisning. Erfaringen viser, at i nogle tilfælde har ⅔ af deltagerne udtrykt
interesse for at fortsætte i sporten. Desuden har arrangørerne bemærket, at kvinderne
nogle gange havde partnere og børn med, som stod lidt på sidelinien, og der arbejdes
nu på at tage imod dem også, for både at inddrage dem i aktiviteterne og at tilpasse sig
kvindernes tids- og familiemæssige behov. Women Glide stiller materialer, vejledninger
og erfaringer til rådighed til klubber og grupper, der ønsker at organisere en sådan
weekend.18
BGA tilbyder desuden en kupon-ordning (voucher), hvor man på unionens
hjemmeside kan købe enten introduktionsture eller et “mini-kursus”, hvor man får en
udvidet viden om svæveflyvning. Begge typer kan indløses i alle lokale klubber. For ca.
750 kr. (90£) får man en tur med flyslæb eller to ture med spilstart. For ca. 1.900 kr.

18

https://www.womenglide.co.uk/resources/national-women-go-gliding-day/
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(230£) tilbringer man ½-1 dag på svæveflyvebanen og får 3 flyslæb eller 6 spilstarter,
samt en uddybende introduktion til svæveflyvningen, og en logbog og en
svæveflyvningshåndbog. Dette initiativ er ikke forbeholdt kvinder (og er også meget
dyrere), men kan udmærket være et første trin til videre uddannelse og certifikat.

Konklusioner & inspirationer
England er et meget større land end Danmark og der er flere organisationer at samarbejde
med. Men procentvis er der faktisk mere end dobbelt så mange svæveflyvere i Danmark
i forhold til antallet af indbyggere, på trods af, at flyveforholdene kan være sværere i
Danmark. danske klubber i højere grad er kystnære og har sværere termiske forhold for
svæveflyvningen, og ikke har højdedrag at flyve på. De engelske klubber kæmper, som
de danske, med dalende medlemstal og har ligeledes fået øje for det uudnyttede
potentiale i den kvindelige befolkning, som ikke kender til svæveflyvning og ikke ved, at
det er en tilgængelig fritidsaktivitet også for dem. De engelske medlemstal for kvinder
ligger som sagt på samme niveau som de danske: 7%. På den måde ligner problemer og
udfordringer meget dem, vi har i Danmark, og mht. potentielle løsninger vil vi også i høj
grad kunne drage nytte af hinandens ideer og aktiviteter.
Nogle af de engelske tiltag, som man kunne drage inspiration af, kunne for eksempel
være:
• En arbejdsgruppe (f.eks. under DSvU), der samler 5-6 kvinder fra klubberne og som
løbende arbejder på at oplyse og opmuntre kvinder, inkl. en facebook side, der handler
om kvinder i svæveflyvning og præsenterer kvindelige svæveflyvere, à la Women Glide’s
side. Titlen på initiativet kan med fordel være dansk og bekræfte den aktive side, f.eks.
“Kvinder Svæveflyver”. Arbejdsgruppen kunne også udvikle en særlig coachingstrategi
for kvinder, efter den engelske model.
• Mulighed for at udlåne et fly til en kvindelig svæveflyver; det kan være en fly til
hverdagsflyvning (som i Women Glide initiativet), men det kunne også være et
højtydende fly til konkurrencebrug, med hjælp fra sponsorer.
• Mulighed for hele sæsonen at købe en “introduktions-billet”, eventuelt gennem
unionen. Det vil være en god PR-strategi som intro til svæveflyvning, også for kvinder;
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den giver mulighed for at prøve flere ture og flere startmetoder, snuse lidt til
undervisningen, og til klubstemningen og -sammensætningen, og opleve en helt
almindelig dag i klubben, som et alternativ eller supplement til særarrangementer for
kvinder.
• Fokus på coaching og støtte til medlemmerne ude i klubberne, og mulighed for at
udtrykke usikkerheder og få støtte til at opbygge en selvtillid hos de nyere eller
tilbagevendende piloter i deres flyvning, måske koblet med en coaching strategi for
kvinder.
Som sagt ligner udfordringerne i England og Danmark meget hinanden, med undtagelse
af økonomien, hvor de engelske kvindelige respondenter synes at være mere begrænsede
af økonomien end de danske. Med hensyn initiativer, så synes der også at være en god
overensstemmelse mellem de aktuelle tiltag og ideer, som BGA, Women Glide UK og de
engelske klubber arbejder med, og de forslag, som de danske respondenter kommer med
i spørgeskemaundersøgelsen (se kap. 4). I den forstand kunne et samarbejde mellem
arbejdsgrupperne i BGA og Women Glide og en eventuel ny arbejdsgruppe under DSvU
være produktivt.
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8. Konklusioner & anbefalinger
Idrætten er generelt i god udvikling disse år i Danmark og danskerne søger i stigende
grad ud i naturen for at røre sig, glædes og have oplevelser, sammen og alene. De tre
luftbårne sportsgrene, som vi har set på i denne rapport, nyder imidlertid ikke
nævneværdige stigninger i deres medlemstal. I nogle tilfælde og enkelte år ser vi i stedet
en lettere tilbagegang. Når det drejer sig om øgning af kvindelige medlemmer, så er der
heller ikke væsentlige forandringer, på trods af, at der de senere årtier har været en øget
opmærksomhed på manglende kvindelig tilgang og fastholdelse - og på den kvindelige
befolkning

som

rekrutteringsgrundlag.

Kvinderne

i

klubberne

oplever

stadig

begrænsninger i udøvelsen af deres respektive aktiviteter, hvad enten de er
faldskærmspringere, svæveflyvere eller hang-/paraglidere.
Undersøgelsen peger på, at det især er tidsforbruget og omgangstonerne i
klubberne, der udgør barrierer for de kvindelige udøvere, både nyere eller mere erfarne
medlemmer. Risiko udgør derimod ikke nogen barriere, nok snarere tværtimod.
Kvinderne sætter lige så stor pris på spændingselementerne som deres mandlige
klubkammerater, og man kan formode, at de endda er tiltrukket af disse aspekter af
sportsgrenene. Der er også stor variation i, hvordan medlemmerne, mænd som kvinder,
udøver deres sport - nogle er drevet af konkurrencelyst og af at sætte nye personlige eller
nationale rekorder, andre nyder det sociale samvær på jorden og i luften, og andre igen
er der især for at have det sjovt og for at være aktive i naturen, hvad enten de bevæger
sig på startstederne eller mellem skyerne. Disse glæder er hverken forbeholdt kvinder
eller mænd.
Til gengæld er der noget, der tyder på, at når det drejer sig om risici, så er kvinder
mere opmærksomme på risikofaktorer og mere villige til at tale om dem. Det er nok også
mere legitimt for en kvinde at lufte sin utryghed og usikkerhed. Det betyder så også, at
kvinderne kommer til at fremstå som mere hæmmede af risici. Men som vi kunne se i
medlemmernes svar, så er det ikke i væsentlig højere grad tilfældet for nogen af de tre
sportsgrene. Kvinder flyver, glider og springer til gengæld mindre chancebetonet og
derfor, vil nogen mene, bedre. Det kan muligvis medføre, at de er lidt længere om at
blive fuldbårne udøvere. Med de bliver, mener mange, bedre og mindre hovedløse

131

udøvere - og dermed er de også med til at give et bedre, mere sikkert billede af deres
sport indadtil og udadtil.

Der er mange stereotype ideer og fordomme om kvinder i de tre sportsgrene og deres
klubber. Og de fordomme er mest båret af de mandlige medlemmer. Men vi kan vist godt
blive enige om, at man lærer ikke at flyve en glider eller et svævefly, eller springe ud i
en faldskærm gang på gang, hvis man ikke interesserer sig for de tekniske aspekter af
aktiviteten og kan finde den ro, der skal til for at gøre det teknisk forsvarligt. Man kaster
sig heller ikke ud i en lang og relativt krævende uddannelse hvis man ikke virkelig
brænder for det. Og man bliver ikke færdig med sin uddannelse og bliver fuldbåren
udøver, hvis man ikke er god til det. Så ingen kan vist være i tvivl om, at de kvindelige
udøvere har deres plads i sporten helt på lige fod med deres mandlige klubkammerater.
Denne rapport og undersøgelse har vist, at der herskede nogle fordomme som
skulle kunne forklare, hvorfor der er så få kvindelige udøvere - fordomme, som
undersøgelsen klart har afvist. Nej, kvinder er ikke over en kam dårligere til eller mindre
interesserede i teknik end mænd. Og, nej, kvinder er ikke dårlige udøvere af den sport,
som de holder lige så meget af og finder lige så megen nydelse og spænding i som deres
mandlige kammerater.
Så hvis der er så forholdsvis få kvindelige udøvere i de tre sportsgrene, så må vi
finde årsagerne andre steder end i kvinders “natur”. Og der vil vi skulle rette blikket både
indad og udad.
Hvis vi retter blikket indad, er der noget, der tyder på, at de tre sportsgrene godt
kunne trænge til netop at få rette op på et noget altmodisch kvindesyn, i tråd med
aflivning af myter og fordomme. I nogle tilfælde vil der også være tale om mere end et
ændret kvindesyn - dér skal der radikale ændringer til, ikke blot for at tiltrække flere
potentielle medlemmer, men især for at genoprette en respektfuld opførsel overfor de
kvinder, der allerede er medlemmer og gerne vil nyde deres sport.

I udredningen af resultaterne fra medlemmerne i de tre sportsgrene har vi set mange gode
forslag til at forbedre forholdene for kvindelige medlemmer og til at rekruttere flere
kvindelige medlemmer. Inspirationerne fra svæveflyvning i Frankrig og England har også
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vist nogle ny muligheder. I det følgende vil vi blot opsummere nogle fællestræk og
perspektiveringer som oplæg til det videre arbejde i klubberne og unionerne.

Fordomme og stereotyper: Der eksisterer masser af fordomme om både mænd og kvinder

i det danske samfund og de kryber selvfølgelig også ind og kommer til udtryk i klubberne.
Men samtidig har vi den fordel, at vi faktisk omgås hinanden i det daglige liv i klubberne
og dermed kan aflive mange af de fordomme ud fra vores kendskab til hinandens praksis,
udøvelse af sporten og omgang med hinanden. Klubberne skal ikke bruges til at forstærke
sådanne fordomme og udstille bestemte grupper på bestemte måder, men netop til at
indgå i et fællesskab på tværs af forskelle, hvad de så end består i. Heri ligger
fundamentet for foreningslivet og det bør vi fortsat arbejde på.

Tidsmæssige omstændigheder & nye typer medlemskaber: Tid dukker op som en

væsentlig faktor, der begrænser kvinder i deres udøvelse af alle tre sportsgrene, med
varierende betydning. Og tidsfaktoren er også et problem for mændene, omend i lidt
mindre omfang. Ændringer vil derfor komme alle til gode. Erfaringer fra udlandet og
forslag fra medlemmerne viser, at der skal arbejdes på at ændre tidsstrukturen og
medlemsmodellen, således at alle medlemmer kan få glæde af sporten. Det kan med
fordel være efter den franske model, med mange forskellige typer medlemskaber, alt efter
behov og muligheder. Dog skal det ikke ske på bekostning af de opgaver, som klubberne
og medlemmerne også skal varetage, såsom vedligehold af udstyr og klubfaciliteter,
bestyrelsesarbejde og instruktørarbejde og andre roller, der sikrer den daglige drift. De
gode erfaringer fra Frankrig mht. andre typer medlemskaber, kan måske netop også
introducere flere medlemmer, der ikke nødvendigvis flyver, men som varetager opgaver
i klubberne eller flyver med jævnligt som passagerer, i alle tilfælde med en officiel og
legitim medlemsstatus. De nye medlemsskaber retter sig mod begge køn, men har særlig
appel til kvinder.
De daglige aktiviteter i klubberne og den måde spring- og flyvedagen afvikles på,
kan også med fordel ændres, så man i højere grad kan deltage halve dage, især i
svæveflyvningen, som har den mindst fleksible tidsstruktur. Dette er i nogle klubber
allerede tilfældet for elever, og princippet kunne også godt overføres til medlemmer
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generelt, med en tilmeldingsordning. Desuden kunne man udbrede princippet med
hverdagsflyvninger, hvor man kan komme hen på eftermiddagen og få meget flyvning
m.m. ud af de lange sommeraftener.
Vi skal ikke ændre klubberne så medlemmer bare kommer og går, uden at indgå i
og varetage også de praktiske opgaver. Dette arbejde kan og må ikke lægges på færre
skuldre, så mister vi både værdifulde medlemmer og får ødelagt hele det praktiske og
organisatoriske grundlag for vores sportsgrene. Men vi skal tænke i andre modeller, så
alle opgaver bliver varetaget og så medlemmerne kan få en oplevelse af deres sport, som
kan indpasses i deres hverdagsliv og giver dem den glæde, der skal til for at de bliver.
Og tid som en begrænsende faktor rammer især kvinder, fordi mange af dem påtager sig
et større familiemæssigt ansvar. Med årene vil der sandsynligvis ske ændringer også i
samfundets rollefordelinger - og her kan en øget deltagelse af kvinderne i sportsgrene,
som de netop vælger at bruge tid på fordi det kan lade sig gøre, endda være med til at
befordre sådanne bredere ændringer. I den forstand kan man sige, at klubberne og
sportsgrenene ikke bare passivt skal følge med og tilpasse sig en samfundsudvikling, men
netop kan være en aktiv spiller i udviklingen.

Familievenlige klubber: Der efterlyses fra mange sider muligheder for at gøre klubberne

mere familievenlige, så børn og partnere også kan komme og tilbringe en dejlig dag i det
fri mens de udøvende medlemmer er optaget af deres sport. Der er mange muligheder
og de skal tilpasses de enkelte klubbers faciliteter og medlemmernes behov, samt de
særlige omstændigheder de enkelte sportsgrene arbejder med. Hang- og paragliderne
har i mindre omfang egentlige klubhuse, så her skal der tænkes i andre former for
indretninger og aktiviteter. De enkelte sportsgrene indebærer også forskellige
risikoelementer for ikke-udøvende og besøgende, som der skal tages hensyn til.
En vigtig ting, som i mange år har præget svæveflyvningen, og måske også de to
andre, lidt yngre sportsgrene, er det at “vokse op i klubben”. Mange af de nuværende
svæveflyvere har forældre, oftest en far eller bedstefar, men også mødre og bedstemødre,
som “altid har fløjet”. Familien har tilbragt mange timer og dage på pladsen og børnene
er selv vokset naturligt ind i svæveflyvningen. Før var det ofte mødrene, der tog sig af
børnene på jorden, mens faderen fløj. I dag har de færreste deres børn med, og
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sikkerhedsregler og en generelt større opmærksomhed på risici gør også, at mindre børn
af svæveflyvere sjældent deltager direkte i og regelmæssigt overværer flyvningen. For at
vedligeholde denne tradition og gøre sportsgrenene mere håndgribelige for børnene,
drenge som piger, som igen vil videreformidle deres viden og eventuelle iver til
kammerater, vil der være en klar fordel i at etablere steder, aktiviteter og ordninger, så
børn og partnere i højere grad kan være med på pladsen og kan opbygge et eget
fællesskab og egne venskaber, parallelt med de venskaber udøvelsen af sporten
befordrer.
Der kunne også, som nogle respondenter har forslået, organiseres familiedage,
f.eks. “Familieflyvning” en gang om måneden, hvor partnere, børn og øvrig familie kan
inddrages direkte i sporten og møde hinanden, eventuelt med klub- og/eller unionsstøtte.
I alle tilfælde ville det, som en respondent siger, være med til at fjerne berøringsangsten
for familiemedlemmer. I forlængelse heraf kunne man, ud fra den observation, at rigtig
mange især kvinder er kommet ind i sporten via familie, venner eller partner, også udvide
familieflyvningen til at inddrage bredere kredse, f.eks. også venner og kolleger, for ad
den vej at rekruttere nye medlemmer.
De kvindelige udøvere af andre sportsgrene, som er blevet interviewet i forbindelse
med denne undersøgelse, udtaler, at de har valgt eller kan fortsætte i deres sport, fordi
de kan udføre den som familie, og at disse traditioner videreføres mellem generationerne,
eller de har tilpasset deres udøvelse så familien kan være med. Et familievenligt miljø på
pladserne kunne betyde, at nogle af disse fordele kan overføres på de tre luftbårne
sportsgrene.

Praktiske tiltag: Et punkt på listen over praktiske tiltag, som klubberne kunne iværksætte

for at kvinder i højere grad kan nyde deres sport, handler om faciliteter, herunder især
toiletforhold. I svæveflyvningen er man tit langt fra klubhuset i lang tid, og i hang- og
paragliding er der ikke noget klubhus i nærheden. Det kunne derfor være interessant fra
unionsside at arbejde på at designe et mobilt modul - f.eks. et flytbart læskur eller
sammenklappeligt telt - som kunne bruges ude på startstederne, inkl. lidt vand til
hænderne, som mænd også med fordel kunne bruge. Et sådant design kunne gøres
tilgængeligt for alle klubber, der viser interesse for det.
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I samme boldgade ville det også være godt med lidt samlet information om
hjælpemidler for kvinder til at lade vandet under selve flyvningen, så det ikke kun bliver
et individuelt og fortiet problem.19 Unionerne kunne også, som en respondent skriver,
stå for at sælge sådanne løsninger, som tit er dyre i individuelt køb.

Mentor- og coach-ordninger & rollemodeller: Undersøgelsen viser, at der mangler

rollemodeller, som kvinder kan spejle sig i. Nye kvindelige medlemmer i klubber med
mange mænd, som tilfældet er i de tre sportsgrene, kan nemt føle sig lidt fortabt ved
ankomsten til en ny klub og den påbegyndte skoling, viser resultaterne af
medlemsundersøgelserne. Der er utrolig mange ting at lære, udover selve udøvelsen af
sportsgrenen, og der er regler, skrevne og uskrevne, som det kan være svært at overskue,
og særlige måder, som tingene gøres på i den pågældende klub. Her kan det være en
fordel et have en mere erfaren person at spørge til råds og som kan følge med i det nye
medlems udvikling. Det kan, men behøver ikke nødvendigvis at være en person af
samme køn eller alder.
En mentorordning kan eventuelt kobles med en coach-ordning, hvor medlemmer,
der ønsker det, kan få hjælp til at gøre fremskridt og overvinde forhindringer, tekniske,
personlige såvel som sociale. Det kan være individuelle forløb eller det kan foregå i
grupper med samme anciennitet eller typer forhindringer. Som nævnt tidligere kunne det
også være fora, hvor man kan lufte f.eks. usikkerheder og problemer med utryghed, eller
lignende mere midlertidige eller mere grundliggende udfordringer, eller mindre grupper,
hvor man arbejder med et bestemt tema, som man kan danne et produktivt fællesskab
omkring. Coachforløb kan selvfølgelig også være rettet på deltagelse i konkurrencer på
lokalt, nationalt og internationalt niveau, som dem, Women Glide UK organiserer.
Kommunikation & PR: Rigtig mange af svæveflyverne, som ikke havde svæveflyvere i

deres omgangskreds før de startede, giver udtryk for, at de, inden de startede, ikke vidste
at svæveflyvning eksisterede, at det var tilgængeligt for dem og at det var økonomisk

19

Se f.eks. https://www.womenglide.co.uk/resources/in-flight-plumbing, Glider Pilot Relief ("Pee")
Systems or "What Goes In ... Must Come Out”, https://www.glidingclub.org.au/fly/tasks/urinating-inflight/ og https://bunnywithteeth.blogspot.com/2015/12/how-to-pee-when-hang-gliding-and-other.html
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overkommeligt. Det samme gælder for de to andre sportsgrene, måske især
faldskærmudspring: mange ved ikke, at en faldskærme ikke bare er nødudstyr, og at der
findes en spændende og varieret sport omkring faldskærmsudspring, skydiving og de
andre discipliner. De kvinder, som udøver andre sportsgrene og som blev interviewet,
vidste heller ikke, at svæveflyvning var tilgængeligt og økonomisk indenfor deres
rækkevidde.
Der ligger derfor en meget vigtig opgave i at oplyse bredt netop om sportenes
indhold og tilgængelighed - især for kvinder - samt om økonomi, både for mænd og
kvinder. Derfor skal der i PR og kommunikation fokuseres på de helt almindelige
kvindelige udøvere, som ikke nødvendigvis flyver konkurrencer og måske vinder dem,
men som finder stor glæde i deres sport og fællesskabet omkring den og som, ligesom
deres mandlige kolleger, ikke nødvendigvis er tekniske genier eller daredevils. Man
behøver ikke være exceptionel for at kunne flyve en svæveflyver, hoppe i faldskærm eller
lette i en paraglider. Og rollemodeller skal måske være lidt særlige, men de skal også
ligne en selv lidt - i al fald tilpas meget til, at man kan forestille sig, at man selv kan følge
i deres fodspor.
I forhold til at appellere til kvindelige værdier og glæder, så har vi set, at det at
opholde sig i naturen og være i samspil med naturkræfter er særdeles vigtigt for kvinder.
Det vil derfor også være vigtigt at bringe disse aspekter i spil i information og PR om
sportsgrenene. Mange svarer f.eks., at de har stiftet bekendtskab med paragliding via
YouTube-videoer. Billed-baseret kommunikation på de sociale medier har et klart stort
potentiale, der kan udnyttes mere effektivt af både unioner, lokale klubber og
medlemmer. Og med hensyn til spænding, naturskønhed, bevægelse og æstetik har
netop disse tre sportsgrene meget at byde på. Det potentiale skal udnyttes til fulde og
kan måske få særlige vægtninger når man henvender sig til kvinder. Desuden skal de
sociale aspekter af sportsgrenene mere frem i lyset, fremfor at fokusere på selve springet
eller solo-flyveturen, som der ellers kan være tendens til.
Den engelske undersøgelse om kvindelige svæveflyvere viste, at mange unge var
blevet opmærksomme på svæveflyvning gennem deres uddannelsesinstitution. Nogle af
klubberne i de tre unioner har allerede aktiviteter og samarbejder, der henvender sig til
unge, og sådanne aktiviteter kan med fordel udbygges, med f.eks. deltagelse med
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programmer i lokale skoler, efterskoler og ungdomsuddannelser, og præsentationer på
højskoler og læreanstalter, eventuelt med et fælles materiale og måske også i et
samarbejde mellem de tre unioner.
Og endelig, så kan PR-arbejdet også tage en anden form end videoer og tekster på
nettet. Vi har set, at kvinder fortrinsvis kommer ind i sportene gennem venner og
bekendte. Så der skal fokuseres på medlemmernes egen direkte kontakt til og
reklamering om deres sport overfor andre, og de skal have let tilgængelige redskaber og
materialer til at gøre det. Det kan også kombineres med de omtalte særlige dage, hvor
medlemmerne bredt kan invitere familie, venner og kolleger til at prøve en tur og opleve
klublivet, gerne til en mere fordelagtig pris end de gæsteflyvninger, tandemspring og
tandemture, som klubberne tilbyder som en oplevelse og som også har deres berettigelse,
omend den ofte er at mere økonomisk art. Formålet skal med disse dage i stedet være at
gøre klubberne, sportsgrenene og fællesskabet tilgængelige for medlemmernes
omverden, for derigennem af udvide det direkte kendskab til sportsgrenene og dermed
rekrutteringsgrundlaget.

Denne rapport udspringer af et behov for at forstå, hvad der holder kvinder fra at indgå
mere aktivt end de gør i de tre undersøgte luftbårne sportsgrene, og den har derfor
fortrinsvis handlet om de ting, som muligvis afholder kvinder. Til gengæld har der ikke
været så meget fokus på, hvorfor kvinder rent faktisk vælger at indgå i sådanne
sportsgrene, hvor der netop er et flertal af mænd, et højere risikoniveau end i de fleste
andre fritidsaktiviteter og hvor mange mener, at der hersker en “mandsdomineret kultur”.
Der må alligevel være noget, der trækker. Vi kan heller ikke komme udenom, at de tre
sportsgrene ikke kan - og heller ikke skal - tiltale og tiltrække alle kvinder. Vi må nok
anerkende, at netop det, at der er så relativt få kvinder og at man skal overkomme mange
store forhindringer, især som kvinde, måske kan være noget af det, der har tiltrukket og
som fastholder mange af dem, der stadig er her. Det at kunne orientere sig i en sportsgren,
som stadig anses for at være mandsdomineret, og at gebærde sig i den på lige fod med
mænd, og måske ligefrem deltage i (og vinde !) konkurrencer, som er for begge køn, er i
sig selv en udfordring, som mange kvinder nok glæder sig over at tage op. Og selvom vi

138

ikke kan forklare forskelle på mænds og kvinders adfærd og værdier ud fra biologi og
genetik, men snarere skal se på kulturelle og historiske baggrunde og tendenser - og som
dermed er foranderlige - så kan vi jo konstatere, at der i al fald lige her og nu er nogle
forskelle. Det er svært at tale om kvindekultur over en kam, så man kan nok heller ikke
tale om mandekultur over en kam - kvinder er forskellige og mænd er forskellige. Men
man kan nok godt konkludere, at de nuværende aktive udøvende kvinder glæder sig over
at omgås deres mandlige sportskolleger når det sker på lige fod, både i sporten og i det
sociale samvær omkring sporten - samtidig med, at langt størstedelen gerne vil se flere
kvinder deltage i deres sport og danne også et kvindeligt samvær om sporten - og måske
endda give sporten et feminint islæt, til glæde for alle.
Og, som rigtig mange af de involverede parter konstaterer, både i Danmark og i
vores nabolande: Jo flere kvinder der er - og jo gladere de er, vil vi gerne tilføje - jo flere
kvinder kommer der til.
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APPENDIKS 1 - Spørgsmål i medlemsundersøgelserne

Spørgeskemaerne

til

medlemsundersøgelserne

er

lavet

i

samarbejde

med

udviklingskonsulenterne for de tre unioner og indeholder stort set de samme spørgsmål,
tilpasset den enkelte aktivitet. For svæveflyvning er der nogle ekstra spørgsmål, som er
tilføjet med henblik på DSvUs generelle medlemsundersøgelse.

Baggrundsinformation
1.

Primære klub

2.

Uddannelse

3.

Nuværende stilling

4.

Køn

5.

Alder

6.

Har du børn under 18 år?
Hvis ja: Hvilken alder har de ?

7.

Er der andre i familien og vennekredsen, der dyrker / har dyrket [pågældende
sportsgren] ?

8.

Hvad gav dig lyst til at dyrke [pågældende sportsgren] ?

9.

Status / pilot status
Specifikt for svæveflyvning: Hvilke poster har du i din klub?

10. Hvor mange år har du dyrket [pågældende sportsgren] ?
11. Hvor mange timer har du fløjet i 2019 / i alt? // Hvor mange spring har du i 2019 /
i alt ?
Specifikt for svæveflyvning: Hvor mange starter har du i 2019 / i alt? Hvad er dine
næste mål i svæveflyvningen? Hvordan kan klubben hjælpe dig med at nå dine
mål? Hvordan kan unionen hjælpe dig med at nå dine mål?

Udøvelse, glæder, begrænsninger
12. Hvordan dyrker du [pågældende sportsgren] ?
13. Påvirker følgende forhold dine muligheder for at dyrke [pågældende sportsgren] ?
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14. Begrænser nogle af følgende forhold din glæde ved [pågældende sportsgren] ?
15. Hvilke oplevelser sætter du pris på ved [pågældende sportsgren] ?
Specifikt for svæveflyvning: På hvilke områder har svæveflyvning udviklet dine
kompetencer?

Kvinder i [pågældende sportsgren]
16. Har du oplevet diskriminerende adfærd overfor kvinder i [pågældende sportsgren]?
Hvis ja: Vil du uddybe ?
17. Kun stillet til kvinder: Er der særlige kønsmæssige forhold, der begrænser din glæde
ved [pågældende sportsgren] ?
Hvis ja: Vil du uddybe ?
18. Har du indtryk af, at kvinder flyver/springer anderledes end mænd?
19. Vil det være en fordel, at der kommer flere kvindelige [pågældende sportsgren] ?
20. Kan du se årsager til, at der er så få kvindelige [pågældende sportsgren] ?
21. Har du forslag til, hvordan man kan tiltrække flere kvinder til [pågældende
sportsgren] ?
22. Har du øvrige kommentarer angående kvinder og [pågældende sportsgren] ?
23. Må unionen kontakte dig for yderligere spørgsmål?
Hvis ja: Email
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APPENDIKS 2 - Links og uddybende litteratur
Generelt
FAI: https://www.fai.org/

Faldskærmsudspring
Dansk Faldskærms Union: https://www.dfu.dk/
DIFs medlemstal: https://www.dif.dk/da/forbund/forbund/dansk-faldskaerms-union
FAI Skydiving: https://www.fai.org/sport/skydiving

Hang- og paragliding
Dansk Hanggliding og Paragliding Union: http://www.dhpu.org/
DIFs medlemstal: https://www.dif.dk/da/forbund/forbund/dansk-hanggliding-ogparagliding-union
FAI: paragliding: https://www.fai.org/sport/paragliding
Hanggliding: https://www.fai.org/sport/hang-gliding
Powered gliding: https://www.fai.org/sport/microlights-and-paramotors

Svæveflyvning
Dansk Svæveflyver Union: https://dsvu.dk/,
herunder: Kvinder og Svæveflyvning: https://dsvu.dk/omsvaeveflyvning2/forside/kvinder-og-svaeveflyvning
DIFs medlemstal: https://www.dif.dk/da/forbund/forbund/dansk-svaeveflyver-union
Flygirl Denmark: https://www.facebook.com/pg/Flygirldenmark
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Frankrig
Frankrigs svæveflyveunion, Fédération Française de Vol à Voile (FFVV):
https://www.ffvp.fr/, herunder programmet, “Ça plane pour elles”:
https://www.ffvp.fr/ca-plane-pour-elles

England
Women Glide: https://www.womenglide.co.uk/ og
https://www.facebook.com/WomenGlideUK/
Women Gliding Project: https://www.womenglide.co.uk/resources/women-glidingproject/
British Women Pilots’ Association: https://bwpa.co.uk/ og
https://www.facebook.com/bwpa.uk
British Gliding Association: https://www.gliding.co.uk/home og
https://www.facebook.com/BritishGlidingAssociation

Internationalt
10th FAI Women's World Gliding Championship:
https://www.soaringspot.com/en_gb/10th-fai-womens-world-gliding-championshiplake-keepit-2020/
European Gliding Union: http://egu-info.org/

Uddybende litteratur
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