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Kapacitetsbenyttelse af idrætshaller i Hedensted Kommune 2019 

 

Baggrund for analysen 

Hedensted Kommune deltog i 2017 i et forskningsprojekt fra Syddansk Universitet om ’Frem-

tidens idrætsfaciliteter – organisering, styring og ledelse’, hvor kapacitetsbenyttelse og bruger-

tilfredshed for idrætsanlæg i Hedensted Kommune blev undersøgt. Undersøgelsen viste, at der 

var stor forskel mellem booking og den reelle benyttelse af idrætsfaciliteter.  
 

Formål 

Udvalget for Fritid & Fællesskab vedtog i september 2018, at der skulle foretages en ny analyse 

af kapacitetsbenyttelse af de selvejende idrætshaller i Hedensted Kommune. Formålet med ana-

lysen er at undersøge sammenhængen mellem booking og benyttelse af idrætshallerne. Denne 

analyse er derfor udarbejdet på baggrund af et ønske om et større datagrundlag til drøftelse om 

verificering af idrætshallerne og de registrerede foreningstimer i Hedensted Kommune i frem-

tiden.  

 

Analysen gennemgår kapacitetsbenyttelse af idrætshaller i Hedensted Kommune i 2019. Ana-

lysen sammenligner endvidere udviklingen på forskellen mellem booking og benyttelse med 

resultaterne fra undersøgelsen fra 2017. Derudover ser analysen også på, hvilken effekt dialog-

mødet mellem de selvejende idrætshaller og Kultur og Fritid formentlig kan have haft på faldet 

i indberetning af bookede haltimer, som sker i efteråret 2018. Afslutningsvis er der en tidslinje, 

som skaber et grundlæggende overblik over forløbet.  

 

Resultater 

 Figur 1 viser, at der stadig er forskel på booking og benyttelse. Der er til stadighed flere 

bookinger, end der er reel benyttelse.  

 Analysen viser, at der generelt er sket en forbedring sammenlignet med undersøgelsen 

fra 2017. Forskellen mellem booking og benyttelse er dermed blevet mindre.  

 Dialogmødet med de selvejende idrætshaller kan have haft en positiv effekt.  

 Siden august 2018 er der sket et markant fald i bookede haltimer.   

 Det markante fald i bookede haltimer sker formentlig som følge af italesættelse og dia-

logmøde om problematikken med idrætshallerne.  

 

Opmærksomhedspunkter 

 Kultur og Fritid er vidende om, at der i enkelte haller er blevet sendt sms-påmindelser 

rundt til de idrætsudøvende, idet idrætshallerne/foreningerne blive opmærksomme på, 

at der bliver foretaget en ny aktivitetsregistrering i idrætshallerne. Dette kan derfor have 

påvirket analysens resultater og viser, at flere af de bookede haltimer er blevet benyttet.  
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 Der er 28 gange registreret under 6 idrætsudøvende på halgulvet, hvilket især omfatter 

idrætsaktiviteterne; badminton, tennis og basketball. Dette udløser i princippet ikke til-

skud, når der er under 6 udøvende på halgulvet. Det er dog muligt for disse idrætsakti-

viteter at søge om særaftale/dispensation. 

 Rårup Hallen er, indtil videre, den eneste idrætshal, der har en særaftale med kommunen 

om under 6 idrætsudøvere til badminton og tennis.   

 Særligt Barrit, Glud og Juelsminde har flere tilfælde med under 6 idrætsudøvende. Gu-

denåcenter Tørring, Langskov og Lindved har enkeltstående tilfælde.  

 

Metodisk tilgang 

Der er indsamlet data om aktivitetsregistreringer på fem hverdage i ugerne 3-9 (2019) i tids-

rummet kl. 16.00-22.00. Det er forsøgt at registrere i de enkelte idrætshaller i samme uge eller 

over to uger. I et enkelt tilfælde har det taget mere end to uger.  

 

Aktivitetsregistreringerne er foretaget af fire studentermedhjælpere.  

 

Hver studentermedhjælper blev tildelt 2-4 idrætshaller, som de var ansvarlige for at registrere 

i.  

 

Studenterhjælperne har besøgt hver idrætshal én gang i timen. Derfor viser registreringerne et 

øjebliksbillede.  

 

Registreringerne er blevet noteret i et registreringsskema, som studentermedhjælperne fik til-

sendt. Dette registreringsskema er sammenlignelig med registreringsskemaet fra Syddansk Uni-

versitet.  

 

Det indsamlede data er blevet analyseret i Excel. 
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1.0 Hvordan ser kapacitetsbenyttelse af idrætshaller i Hedensted Kommune i 2019 ud? 

Den nedenstående figur 1 viser time for time, hvordan idrætshallerne har været hhv. booket og 

benyttet i tidsrummet 16.00 – 22.00 på hverdage i Hedensted Kommune. Af figur 1 fremgår 

det, at der er booket flere haltimer, end der reelt bliver benyttet.  

 
Figur 1: Booking og benyttelse af idrætshaller i Hedensted Kommune fra 16.00 – 22.00 i 2019 

(pct.) 

 

 

Nedenfor vises to tabeller (1 og 2). Begreberne booking, benyttelse og fremmøde anvendes i 

analysen og er forklaret i nedenstående boks.  

 

Kilde: (Afrapportering af kapacitetsbenyttelse og brugertilfredshed i idrætsanlæg i Hedensted Kommune. Høyer-

Kruse, Iversen og Forsberg, 2017) 

 

Tabel 1 viser idrætshallernes booking, benyttelse og fremmøde i tidsrummet 16.00 – 22.00 på 

hverdage. Tabellen viser, at 5 haller har 100 % i fremmøde, hvilket betyder, at der er overens-

stemmelse mellem booking og benyttelse. Yderligere 6 haller har mellem 90 – 100 % i frem-

møde. De resterende 7 haller har mellem 60 – 90 % i fremmøde.  
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Tabel 1: Booking, benyttelse og fremmøde til/brug af idrætshallerne kl. 16.00 – 22.00 i 2019 (pct.)  
*Barrit: Der blev i 2017 ikke aktivitetsregistreret i Barrit pga. omorganisering.  

 

Tabel 2 viser en samlet oversigt over alle idrætshallernes booking, benyttelse og fremmøde på 

hverdage fra 16.00 – 22.00 på tværs af ugedage. Tabellen viser, at der generelt er lavest aktivi-

tet, booking og benyttelse om fredagen. I de resterende ugedage er der over 90 % i fremmøde. 

 
Tabel 2: Samlet oversigt for alle idrætshallernes booking, benyttelse og fremmøde til/brug af 

bookede tider på tværs af ugedage i 2019 (pct.) 

 

1.1 Er der sket en forbedring mellem booking og benyttelse? 

Der er sket en forbedring af bookede haltimer og den reelle benyttelse af idrætshallerne i He-

densted Kommune, når resultaterne sammenlignes med resultaterne fra undersøgelsen fra 2017 

foretaget af Syddansk Universitet. Den tidligere undersøgelse af kapacitetsbenyttelse af idræts-

hallerne i Hedensted Kommune viste, at alle idrætshallerne havde under 90 % i fremmøde. 7 

haller havde under 70 % i fremmøde. Dvs. der var større modsætningsforhold mellem booking 

og reel aktivitetsbenyttelse i undersøgelsen fra 2017 sammenlignet med undersøgelsen fra 

2019.  

 

De tidligere resultater over booking og benyttelse i 2017 viste følgende:  

 
Figur 2: Booking og benyttelse af idrætshaller i Hedensted Kommune i 2017 (pct.) 
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Tabel 3: Booking, benyttelse og fremmøde til/brug af faciliteter i 2017 (pct.) 

 

 
Tabel 4: Oversigt over booking, benyttelse og fremmøde til/brug af bookede tider på tværs af 

ugedage i 2017 (pct.) 
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Gennemgangen af de foregående tabeller har vist, at uligheden mellem booking, benyttelse og 

fremmøde fra undersøgelsen i 2017 til undersøgelsen i 2019 er blevet mindre, hvilket også 

fremgår at nedenstående tabel 5, der sammenligner gennemsnittet for alle idrætshallerne for år 

2017 og år 2019.  
 

Tabel 5: Samlet oversigt over booking, benyttelse og fremmøde med alle almindelige idrætshaller 

2017 vs. 2019 (gennemsnit i alt) (pct.) 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 Hvilken effekt har dialogmøde om problematikken med haltimer med idrætshallerne 

og haft?  

På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen af kapacitetsbenyttelse af idrætsfaciliteter i He-

densted Kommune i 2017, hvor resultaterne viste stor forskel mellem booking og reel benyt-

telse, blev idrætshallerne inviteret til dialogmøde.  

 

Dialogmødet havde til formål at italesætte problematikken om forskellen på booking og benyt-

telse og dermed fremmøde, da kommunen kun yder tilskud til bookede haltimer, hvor der er 

aktivitet og mere en 6 idrætsudøvende på halgulvet. Dernæst blev idrætshallerne orienteret om 

forskellige modeller for verificering af aktivitetstimer, som Kultur og Fritid ville præsentere for 

udvalget.  

 

Dialogmødet i august 2018 kan formentlig have haft en positiv effekt, da der på samme tid sker 

et markant fald i indberetning af bookede haltimer fra de selvejende idrætshaller.  

 

 
Tabel 6: Indberetning af timer fordelt på måneder 2017 vs. 2018 

 
Kilde: Udtræk fra Udbetaling af tilskud 2018 til de selvejende idrætshaller i Hedensted 
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3.0 Opsamling 

Samlet set viser analysen, at der er sket en forbedring mellem booking, benyttelse og fremmøde. 

Det bookede timeniveau fortsætter med at være ens mellem år 2017 og år 2019. Forskellen på 

de to undersøgelser er, at de idrætsudøvende fra 2017 til 2019 har forbedret deres fremmøde og 

dermed benyttelse. 

 

Omvendt hvis der udelukkende ses på timefordeling, så viser analysen, at der tilsyneladende 

kan være en sammenhæng med, at det markante fald i indberettede bookede haltimer sker lige 

efter dialogmødet mellem idrætshallerne og kommunen. På den måde kan det virke som om, at 

dialogmødet kan have haft en indvirkning på idrætshallerne indberetning af bookede haltimer, 

og faldet dermed tilsyneladende sker som følge af kommunens italesættelse af problematikken. 
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Tidslinje 

Nedenfor følger en tidslinje over processen i forbindelse med drøftelserne om, hvordan der 

kan foretages verificering af aktivitetstimer i de selvejende idrætshaller fremover.  

 

Oktober 2017  

 Undersøgelse fra Syddansk Universitet om kapacitetsbenyttelse af idrætsfaciliteter og 

brugertilfredshed for idrætsanlæg i Hedensted Kommune offentliggøres. 

 Undersøgelsen viste, at der var stor forskel mellem booking og benyttelse.  

 

Marts 2018 

 Udvalget for Fritid & Fællesskab præsenteres for undersøgelsens resultater. 

 

August 2018 

 Kultur og Fritid inviterer de selvejende idrætshaller til dialogmøde, hvor undersøgelses 

resultater drøftes. Kultur og Fritid italesætter problematikken om modsætningsforholdet 

mellem de indberettede bookinger og den reelle benyttelse og dermed fremmøde.  

 Kultur og Fritid orienterer de selvejende haller om de forskellige modeller for verifice-

ring, som Kultur og Fritid vil præsentere for udvalget i forhold til, hvordan aktivitetsti-

mer kan verificeres på i fremtiden.  

 

September 2018 

 Udvalget præsenteres for og drøfter forskellige modeller til verificering af aktivitetsti-

mer i de selvejende haller.  

 Det besluttes, at der skal foretages en ny aktivitetsregistrering for at opnå et større data-

grundlag til at kunne drøfte verificeringen af aktivitetstimer i de selvejende idrætshaller 

i fremtiden.  

 

December 2018 

 Efter dialogmøde mellem de selvejende idrætshaller og kommunen sker der et markant 

fald i indretning af bookinger af haltimer til kommunen. 

 

Marts 2019 

 Den nye undersøgelse gennemføres.  

 Undersøgelsen skal bidrage til den videre drøftelse om verificering af de selvejende 

idrætshaller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


