
  

 

 
Høj puls i hallen eller skoven? 
For at sikre fremtidens idrætsliv arbejder Hedensted Kommune 
med en såkaldt facilitetsstrategi. Den 14. juni skal borgerne på 
banen. 

Der køres mountainbike og løbes på livet løs i den danske natur. Samti-
dig skyder det ene nye fitnesscenter efter det andet op. Og hallerne 
summer af liv fra de klassiske sportsgrene som fodbold, håndbold og 
badminton. 

Men hvordan ser fremtiden ud? Hvilke idrætsfaciliteter skal der til, for 
at så mange som muligt har lyst til at dyrke motion? Og hvordan sikrer 
vi, at alle kan bruge faciliteterne på lige vilkår? 

Det forsøger Hedensted Kommune, i samarbejde med borgere og for-
eninger, at blive klogere på. Det sker blandt andet på et arrangement i 
Hedensted Centret den 14. juni. Her er alle velkomne til at møde op og 
være med i debatten om fremtidens idrætsfaciliteter.  

Debatten sker på workshops, hvor deltagerne i mindre grupper kan få 
en snak om, hvad lige netop de mener, der skal til, for at de har lyst til 
at bevæge sig og dyrke sport – uanset om det foregår inden- eller 
udenfor, om det er for voksne eller børn, individuelt eller på hold og om 
det er på hygge-, motions- eller eliteniveau.  

Aftenen krydres med et foredrag af Daniel Svensson, der er kendt som 
en dygtig spiller i den danske håndboldelite, ekspertkommentator på 
TV2 sport og deltager i Vild med dans. Han fortæller om sit livtag med 
kræft, genoptræning og comeback på håndboldbanen.  

Ud over arrangementet den 14. juni vil der i den kommende periode 
blive hentet input forskellige steder fra. Borgerne kan derfor blive mødt 
af nysgerrige medarbejdere, der gerne vil høre mere om, hvordan 
fremtidens idrætsfaciliteter skal se ud, ligesom opslag på Facebook 
også vil invitere til debat.  

Når strategien er på plads senere på året bliver den præsenteret på et 
borgermøde, som samtidig bliver startskuddet til en egentlig høringspe-
riode.  

”Med en klar og brugbar strategi for udviklingen af fremtidens idrætsfa-
ciliteter, kan vi bedre prioritere vores indsatser og investeringer – og 
dermed skabe de bedst mulige rammer for at alle kan få pulsen op – 
uanset om man foretrækker hallen, skoven eller et helt tredje sted”, 
fortæller Liselotte Hillestrøm, der er formand for Udvalget for Fritid & 
Fællesskab.  

 

For mere information:  

Liselotte Hillestrøm, Formand for Udvalget for Fritid & Fællesskab, tlf. 
30383237 

Thomas Odgaard Dalgaard, Idrætskonsulent, Hedensted Kommune, tlf. 
61612314 
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