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Generation

”Når det passer mig”



Børn og unge

• Et idrætsbillede i konstant forandring

• Sammenlægning af hold

• Etablering af særlige idrætsmiljøer

• Individuelle aktiviteter contra 
holdaktiviteter

• Fællesskabet findes i andre miljøer

• Aktiviteten er primær, faciliteten er 
sekundær



Voksne

• Kvalitet i aktiviteter er vigtige end 
fysisk tilgængelighed

• Fleksible åbningstider og 
medlemsskaber

• Anerkendelse af de frivillige

• Styrket formidling gennem lokale 
kanaler

• Vedligeholde eksisterende faciliteter

• Flytte den økonomiske støtte til der 
hvor udviklingen går hen



Seniorer

• Fleksible og mangfoldige 
aktivitetstilbud

• Aktiviteten er primær, faciliteten er 
sekundær

• Fleksibel adgang til faciliteter

• Vedligeholde eksisterende faciliteter 
fremfor etablering af nye

• Sikre støttefunktioner til 
udendørsfaciliteter



Idrættens aktører

• At nye idrætsfaciliteter planlægges og anlægges ud 
fra et multi/flerfunktionelt perspektiv

• At der er gode standarder for renoverings- og 
vedligeholdelsesniveauet

• At sikre at nye idrætter kan etablere sig ved at 
anlægge nye typer af faciliteter

• At der etableres faciliteter i blå og grønne områder, 
som vedligeholdes og drives på niveau som øvrige 
anlæg

• Kommunen skal være både proaktivt rådgivende og 
samtidig understøtte borgere og foreningers initiativ 
til at etablere nye faciliteter



Kommunale aktører

• Formidl eksisterende faciliteter

• Vedligehold eksisterende faciliteter

• Anlæg flere naturfaciliteter med flere 
funktioner, men også med 
zoneinddeling

• Etabler fleksible og mobile faciliteter

• Sikr adgang for selvorganiserede

• Byg på de kvaliteter der er i 
kommunen f.eks. adgang til vand



Del 1. Målsætninger

• I lokalområdet: Faciliteter, der kan 
anvendes af alle uden særlige 
forudsætninger eller redskaber, 
fleksibel adgang

• I nærområdet: Flerfunktionelle 
faciliteter, der kan anvendes af flere 
forskellige idrætsgrene

• I kommunen: Specialfaciliteter, der 
kun kan anvendes af én type idræt



Tema 1: Adgang til og 
brug af faciliteterne

• Traditionelle foreningsaktiviteter

• Selvorganiserede og anderledes 
organiserede idrætsaktiviteter

• Fleksibel adgang til faciliteterne

• Bedre kultur for afbooking af timer

• Øge udnyttelsesgraden af 
eksisterende faciliteter



Tema 2: Kvalitet og 
indhold i faciliteterne

• Renovere og vedligeholde 
eksisterende faciliteter

• Udvikle eksisterende faciliteter, så de 
matcher nye idrætsvaner

• Gode omklædningsforhold ved 
traditionelle faciliteter og sørge for 
støttepunkter i natur og byrum

• Inspirerende rammer til socialt 
ophold omkring faciliteterne



Tema 3: Etablering og 
udvikling af faciliteterne

• Understøtte borgere og foreningers 
initiativ til at etablere nye faciliteter

• At nye idrætsaktiviteter startes op 
ved at understøtte etablering af de 
nødvendige faciliteter

• Bruge styrkepositionerne i natur og 
byrum til at sikre flere fleksible 
faciliteter

• Sikre samarbejde mellem aktører, 
både internt og eksternt



Tema 4:Formidling af faciliteterne 
og deres anvendelsesmuligheder

• Kortlægning af eksisterende 
faciliteter

• Synliggøre og sikre adgang til 
eksisterende faciliteter

• Skabe aktiviteter og samarbejde med 
værter, der synliggør eksisterende 
faciliteter



Del 3. Proces for nye faciliteter

Hvordan skal vi håndtere sager om 
etablering af nye faciliteter og 
renovering af eksisterende faciliteter?

1. Hvad skal aktørerne indsende?

2. Hvordan skal Kultur og Fritid 
sagsbehandle ansøgningen?

3. Hvordan skal ansøgningen 
behandles politisk?  



Forud for ansøgning

• Formidling

• Rådgivning og samarbejde

• Samarbejde med andre aktører



Skabelon til ansøgning

• Anlægsbudget

• Driftsbudget

• Beskrivelse af faciliteten evt. 
tegninger

• Placering af faciliteten

• Brugere

• Samarbejdspartnere



Administrativ behandling 
af ansøgning

• Facilitetsstrategi

• Befolkningsudvikling

• Foreninger og selvorganiserede 
brugere

• Andre brugere

• Andre faciliteter i nærheden



Politisk behandling af ansøgning

• Løbende/én gang årligt

• Dialogmøde

• Fritid & Fællesskab

• Øvrig politisk behandling

• Støttebrev


