
  

 

 

Hedensted er en af landets mest 

attraktive idrætskommuner 

Hedensted Kommune indtager en flot 7. plads i Danmarks 

Idrætsforbunds nye undersøgelse af, hvilke rammer og vilkår 

kommunerne giver de lokale idrætsforeninger.  

I forbindelse med kommunalvalget 21. november har Danmarks 

Idrætsforbund endnu en gang rangeret alle kommuner ud fra paramet-

rene økonomi, idrætspolitik, faciliteter og frivillighed.  

Sidste gang forbundet undersøgte området i 2013, var Hedensted 

Kommune placeret på en 12. plads blandt landets 98 kommuner. Og i 

år er Hedensted altså rykket fem pladser op til en 7. plads.  

I perioden har Hedensted Kommune blandet andet givet idrætsfor-

eningerne adgang til gratis halgulv. Det kan både ses, når forbundet 

sammenligner, hvor mange penge kommunerne investerer i foreningsli-

vet, men også når foreningerne vurderer deres egen økonomi. 

”Vi glæder os over, at idrætsforeningerne melder tilbage, at de trives 

og vurderer, at de har en velfungerende økonomi. Det er fundamentet 

for at skabe attraktive idrætsaktiviteter. Det vil vi gerne være med til at 

sikre og dermed bakke op om de mange frivillige, der hver dag inspire-

rer til et aktivt liv ”, siger Hans Vacker, formand for Fritidsudvalget og 

medlem af byrådet.  

Undersøgelsen peger også på, at idrætsforeningerne oplever, at idræt-

ten generelt er højt prioriteret i kommunens arbejde, og at der er et 

godt samarbejde mellem foreningerne og Kultur og Fritid i Hedensted 

Kommune. 

Desværre viser tallene også et lille fald i aktive medlemmer i idrætsfor-

eningerne – både blandt børn og unge, men også hos de voksne.  

”Det passer med den udvikling, vi generelt ser i idrætsvanerne, hvor 

flere går efter fleksible aktiviteter, der kan dyrkes i naturen og dermed 

udenfor de etablerede foreninger”, siger Liselotte Hillestrøm, formand 

for Fritid & Fællesskab og medlem af byrådet.  

”Vi håber, at idrætsforeningernes forbedrede økonomiske vilkår kan gi-

ve dem mulighed for at tiltrække flere til de aktive fællesskaber i for-

eninger”, fortsætter Liselotte Hillestrøm, der ligeledes håber, at det kan 

ses, næste gang Danmarks Idrætsforbund undersøger idrætsforening-

ernes rammer og vilkår. 

 

For mere information:  

Hans Vacker, Form. for Fritidsudvalget, telefon 40680046 

Liselotte Hillestrøm, Form. for Fritid og Fællesskab, tlf. 30383237 
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