
Evaluering af WestWind Challenge beta event 2022



Resumé

Gæster

• Størstedelen af gæsterne deltog med partnerbilletter

• 27 procent af gæsterne havde en elbil

• 2 ud af 3 gæster har hørt om WestWind Challenge gennem sociale medier

• Gæsterne synes, at der var en passende balance mellem underholdning og læring

• 8 ud af 10 gæster vil anbefale WestWind Challenge til andre

Partnere

• Størstedelen af virksomhederne deltog for at bakke op om et lokalt tiltag, for at bidrage til den grønne omstilling af 
transportsektoren

• 12 ud af 12 interviewede partnere er positive over for at støtte et fremtidigt WestWind Challenge-event, såfremt der 
videreudvikles på eventet

Medieomtale

• Danske medier har omtalt ”WestWind Challenge” 69 gange de seneste tre måneder. Omtalen af WestWind Challenge er 
centreret omkring tidspunktet for selve eventet og er primært lokal eller kommer fra webkilder. Før eventet er omtalen 
neutral med oplysende karakter, og efter eventet er omtalen positiv. Der har ikke været negativ omtale af eventet.
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Gæsternes oplevelse



Gæsternes oplevelse: Sådan har vi gjort

Gæsternes oplevelse af WestWind Challenge 2022 er undersøgt gennem et spørgeskema. 

Spørgeskemaet er distribueret som et generisk link til de cirka 200 personer, der har oplyst deres mail til WestWind Challenge 
i forbindelser med billetter. 

Følgende har modtaget spørgeskemaet:

• Personer, som har købt en billet til eventet på forhånd. Denne gruppe må forventes at være mere interesseret i eventet end
dem, der køber billet i døren.

• Kontaktpersoner ved de tilmeldte partnere, der har været ansvarlig for at uddele partnerbilletter. Denne gruppe er
ligeledes mere engageret i eventet end dem, der køber billet i døren på dagen.

Bemærk at gæsterne i evalueringen er mere interesserede/involverede i WestWind Challenge end dem, der har købt billet i
døren, som ikke er med i evalueringen.

81 personer har besvaret spørgeskemaet, hvilket betyder en svarprocent på cirka 41 procent.



Størstedelen af gæsterne på dagen deltog med partnerbilletter
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Entre med købt billet Entre med partnerbillet

• WestWind Challenge estimerer, at der var cirka 900 deltagere på dagen, hvoraf cirka 200 havde købt billet.

• Forholdet mellem de betalte billetter og sponsorbilletter afspejles hos deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen.

Deltagere i spørgeskemaundersøgelse 
fordelt på billettype

Note: Spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud til de 
200 personer, som WestWind Challenge havde 
mailadresse på. Disse personer har enten været 
ansvarlig for at uddele partnerbilletter hos eventets
partnere eller har købt billetter op til eventet. N=81.



Dagens gæster var primært over 50 år og fra Ringkøbing-Skjern Kommune
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Betydeligt flere elbilejere til WestWind Challenge end i Ringkøbing-Skjern 
Kommunes borgerpanel

Fordeling af hvilke biltyper gæsterne har
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• Borgerpanelet, der udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere, blev i foråret 2022 stillet et lignende 
spørgsmål om, hvilke biltyper de havde.

• I borgerpanelsundersøgelsen svarede 3 procent, at de havde en elbil.

Spørgsmål: Hvilken type bil har du lige nu? 



Over 2 ud af 3 gæster hørte om eventet gennem sociale medier

• Halvdelen af gæsterne hørte om eventet på Facebook

• 1 ud af 3 gæster hørte om eventet gennem lokalavis, -TV og –radio

Hvor har du hørt om 
WestWind Challenge 2022?
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Note: Det har været muligt at vælge flere 
svarmuligheder, hvorfor procenterne i ovenstående 
figur summerer til mere end 100 procent.
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3 ud af 4 gæster deltog i eventet sammen med andre

• 1 ud af 4 gæster, der deltog med andre, deltog med børn

• 2 ud af 3 gæster, der deltog med andre, deltog med familie

Tog du til eventet alene eller 
sammen med andre?

Hvem deltog du sammen med?
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Den hyppigste grund til at deltage var for at støtte op om lokale arrangementer

• Halvdelen af gæsterne deltog for at lære mere om elbiler

• Lidt under halvdelen af gæsterne deltog for at blive underholdt

Hvorfor deltog du i WestWind Challenge 2022?
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Note: Det har været muligt at vælge flere svarmuligheder, hvorfor 
procenterne i ovenstående figur summerer til mere end 100 procent.



N = 88

Hvor lang tid brugte du cirka på pladsen til WestWind Challenge 2022?

• 94 procent brugte 1 time eller mere på pladsen

2 ud af 3 gæster brugte tre timer eller længere tid på pladsen



3 ud af 4 gæster overværede ”Talk 2: Myter og fordomme – fup eller fakta?”

• Størstedelen af gæsterne overværede talk 1-3, som udgjorde programmets første halvdel. 

• Talk 5 og talk 6 var de mindst populære talks, som 3 ud af 10 gæster overværede.

Hvilke af de talks, der foregik på pladsens scene, har du overværet?

N = 89
Note: Det har været muligt at overvære flere talks, hvorfor 
procenterne i figuren summerer til mere end 100 procent.



Talk 3 og 4 var de mest lærerige og underholdende talks på programmet

I hvilken grad lærte du noget af de talks, som du overværede? I hvilken grad blev du underholdt af de talks, som du overværede?

• Talk 1 var den mindst lærerige talk

• Talk 6 var den mindst underholdende talk

Note: Gæsterne er kun stillet spørgsmål tilsvarende de talks, som de har overværet.



Balancen mellem underholdning og læring til eventet var ifølge gæsterne passende

• Deltagerne har i gennemsnit givet en score på 5,11, hvilket svarer til en passende balance
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På en skal fra 0-10 hvordan synes du overordnet, at balancen mellem underholdning og læring har været til WestWind Challenge 2022?
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RAH/Go’ Energi og Hedekaffe var de aktører, som flest gæster var særligt tilfredse med

• Ringkøbing Udviklingsforum var den aktør, som færrest gæster var særligt tilfreds med

N = 58

Hvor stor en andel af gæsterne, der var særligt tilfredse med de enkelte aktiviteter/aktører
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Note: Gæsterne er blevet bedt vælge de aktiviteter/aktører, som de var særligt tilfredse med



Gæsternes feedback på pladsens aktiviteter og aktører

Forslagene er rangeret efter hyppighed med det mest forekommende forslag først.

1. Gæsterne savnede generelt flere aktiviteter og oplevelser på pladsen, hvor man kunne lære om elbiler og grøn energi

2. Flere forhandlere af elbiler og ladestandere, herunder mulighed for at prøve elbiler og lære om hvordan de virker.

3. Flere aktiviteter og oplevelser for børn, så pladsen har aktiviteter for hele familien (F.eks. Musikunderholdning, 

legefaciliteter, flere madmuligheder for børn.

4. Gæsterne ønskede, at standene på pladsen var tættere på scenen, så det var muligt at følge med i udholdenhedsløbet fra 

standene.

5. Større mulighed for at høre om elbilisters brugeroplevelse af at have en elbil.

6. Nogle gæster foreslår at inddrage Naturkraft på pladsen.



71 procent af gæsterne var tilfredse med WestWind Challenge 2022 som en helhed

• 76 procent af gæsterne var tilfredse med de forskellige talks

• 72 procent af gæsterne var tilfredse med udholdenhedsløbet ”Endurance Challenge”

• 67 procent af gæsterne var tilfredse med de øvrige aktiviteter/aktører på pladsen

Gæsternes tilfredshed med folkefestivalens Endurance Challenge, talks og øvrige aktiviteter/aktører

Gæsternes tilfredshed med WestWind Challenge 2022 som en helhed



8 ud af 10 vil anbefale WestWind Challenge til andre

• 9 procent af gæsterne har svaret, at det er usandsynligt, at de vil anbefale WestWind Challenge til andre

Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale WestWind Challenge til andre?



Gæsternes feedback på WestWind Challenge 2022

Forslagene er rangeret efter hyppighed med det mest forekommende forslag først.

1. Mere, tidligere og bredere markedsføring af eventet, så flere borgere hører om eventet

2. Gæsterne vil gerne se elbilerne i udholdenhedsløbet mere på pladsen. En gæst foreslår en enkeltstart på pladsen, så 

bilerne bidrager til stemningen på pladsen

3. Reducere længden af eventet, da det opleves som lang tid at bruge på pladsen – især for familier. En gæst ønsker 

mulighed for at følge med i udholdenhedsløbet uden for pladsen f.eks. livestreaming via Facebook/YouTube

4. Mulighed for at se eventets program på pladsen

5. Et bredere fokus på grøn energi hos pladsens aktører og aktiviteter

6. Gøre pladsen og eventet mere kørestolsvenlig



Partnernes oplevelse



Partnernes oplevelse: Sådan har vi gjort

Partnernes oplevelse af WestWind Challenge 2022 er undersøgt via strukturerede telefoninterviews. Interviewene varede 
mellem 5 og 15 minutter afhængigt af partnernes mængde feedback.

Det har været muligt at opnå kontakt med 12 partnere ud af de 19 oplyste partnere.

Alle partnere er blevet stillet de samme hovedspørgsmål. Desuden er der brugt opfølgende spørgsmål for at få 
kontaktpersonerne hos partnerne til at reflektere over deres oplevelse.



Partnernes primære motivation for at deltage var for at støtte op om lokale initiativer

Hvad var jeres motivation for at melde jer som partner?

• 2 ud af 3 partnere har meldt sig for at støtte op om den grønne omstilling

• En mindre andel af partnerne har meldt sig med hensigten af støtte op om brandet ”Naturens Rige”

• En anden motivation var at støtte et innovativt initiativ, fordi man var nysgerrig på, hvad det kunne blive til



En stor andel af partnerne udtrykker, at de ikke har 

meldt sig som partner for egen vinding, men for at 

støtte op om den grønne omstilling gennem et lokalt 

initiativ

En virksomhed nævner partnerbilletterne 

som en gevinst af at være partner

Størstedelen af partnerne har brugt eventet

til at synliggøre sig selv og brande sig som 

medaktører i den grønne omstilling

Hvad har partnerne fået ud af at deltage i WestWind Challenge 2022?



Partnernes forbedringsforslag

• Mere, tidligere og bredere markedsføring herunder f.eks. mere reklame i byrummet

• Bedre mulighed for at partnerne kan være med til at co-brande eventet gennem fælles reklamemateriale

• Uddele fribilletter til lokale butikker, så de kan være med til at promovere eventet

• Pladsens størrelse skal passe bedre til antallet af gæster og aktiviteter/aktører. Flere partnere nævner Naturkraft som et 

muligt sted at afholde eventet

• Flere aktiviteter og oplevelser mellem opdateringerne fra udholdenhedsløbet eller flere opdateringer fra elbilerne, da 

mange havde svært ved at holde sig beskæftigede på pladsen. Et andet forslag er at forkorte længden af eventet

• For at tiltrække flere familier og borgere, der ikke er særligt interesseret i elbiler, kan der fokuseres mere på 

underholdningsdelen af eventet



12 ud af 12 interviewede partnere vil gerne støtte et fremtidigt 

WestWind Challenge-event, såfremt der bliver videreudviklet 

på eventet
_____________________

Størstedelen af partnerne giver udtryk for, at deres deltagelse som 

partner ved et fremtidigt event, er betinget af WestWind

Challenges fortsatte udvikling af eventet på baggrund af denne 

evaluering



Medieomtale af WestWind Challenge



Danske medier har omtalt ”WestWind Challenge” 69 gange de seneste tre måneder
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Kilde: Ringkøbing-Skjern Kommune pba. Infomedias webarkiv 
Note: Statistikken fra Infomedia er lavet ved at søge på ”WestWind Challenge” i alle medier de seneste tre måneder, dvs. fra den 10. marts til 10. juni 2022. 



Omtalen af WestWind Challenge er centreret omkring selve eventet

Omtalen af WestWind Challenge starter lige op til påsken, hvor eventet bliver nævnt seks gange. Herefter er der 
ingen omtale før ugen op til selve eventet. Før selve afholdelsen er omtalen neutral og handler om, hvad eventet
handler om og hvem der deltager. Efter afholdelsen er omtalen positiv. Der har ikke været negativ omtale af eventet. 
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Antal gange West Wind Challenge er omtalt fordelt på dato og hvorvidt omtalen er positive, neutral eller negativ

Negativ Neutral Positiv

Kilde: Ringkøbing-Skjern Kommune pba. Infomedias arkiv 
Note: Søgningen på Infomedia er lavet ved at søge på ”WestWind Challenge” i alle medier de seneste tre måneder, dvs. fra den 10. marts til 10. juni 2022. Og i denne tabel 
har vi desuden tilføjet den alternative stavemåde ”West Wind Challenge”, der gav tre yderligere artikler, og så har vi frasorteret Ringkøbing-Skjern Kommunes 
pressemeddelelser. Omtalerne er kodet efter, om de er positive, neutrale eller negative over for WestWind Challenge. 


