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Forord
I Silkeborg Kommune har vi et rigt udvalg af tilbud og
aktiviteter indenfor idræt og fritid, som er skabt og drevet af frivillige ildsjæle. Den samhørighed, som findes
blandt de frivillige og i foreningerne, er afgørende for
at skabe sammenhængskraft i vores kommune.
På den måde bliver idræts- og fritidslivet en essentiel
og bærende del af livsnerven i Silkeborg Kommune.
Det er her, vi finder mulighederne for at fordybe os og
deltage i betydningsfulde aktiviteter og fælleskaber,
som er en værdisættende del af ”det gode liv”.
I Silkeborg Kommune prioriterer vi derfor idræts- og
fritidslivet meget højt og yder både tilskud, råd, vejledning og støtte til nye initiativer. Det er vores ambition,
at idræts- og fritidsmulighederne i vores kommune er
blandt de bedste i landet. Vi vil, at idræt og fritidsaktiviteter er en naturlig del af enhver silkeborgborgers
hverdag
Særligt på friluftsområdet og med outdooraktiviteter har vi mulighed for at skille os ud som værende
Danmarks Outdoor Hovedstad. Vi har bynære søer og
skove, som inviterer til et væld af forskellige aktiviteter, og som både tiltrækker turister og skaber vækst i
kommunen. Gennem idræts- og fritidspolitikken skal vi
derfor gribe den mulighed og dyrke det store potentiale, vi har i Silkeborg Kommune for at være aktiv i og
omkring naturen.
I det hele taget er det vores mål, at politikken understøtter og bidrager til en øget bosætning, udvikling af
turismen og erhvervsliv, og samtidig sætter Silkeborg
på landkortet som en attraktiv, initiativrig og ressourcestærk kommune.

Samtidig er vi Team Danmark Elitekommune med det
formål at udvikle og understøtte lokale talentmiljøer,
ligesom vi ønsker at støtte op om DIF og DGIs fælles
vision ”bevæg dig for livet”, hvor målet er at højne
danskernes deltagelse i idrætsaktiviteter.
Idræts- og fritidspolitikken 2017-2024 er vores bud på,
hvordan idræts- og fritidslivets udvikling kan være
med til at indfri kommunens overordnede vision om at
skabe et dynamisk fællesskab med unikke
udfoldelsesmuligheder.
Vi har udvalgt seks strategiske indsatsområder, som,
vi mener, kan opfylde den vision, og ikke bare Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget, men hele Byrådet skal
sætte sig i spidsen for at omsætte strategi til handling i
et samarbejde på tværs af politiske områder, brancher
og sektorer.
Idræts- og fritidspolitikken skal appellere bredt til alle
borgere, frivillige foreninger etc., så alle har mulighed
for at være med i udviklingen af vores fælles idræts- og
fritidsliv. Derfor bygger politikken på dialog, netværk
og samskabelse. Der skal lyde en stor tak til de mange
frivillige, foreninger og borgere, der har bidraget med
input og idéer til revideringen af idræts- og fritidspolitikken.
Johan Brødsgaard
Formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Silkeborg Kommune
Steen Vindum
Borgmester
Silkeborg Kommune

Der er allerede igangsat en lang række initiativer, som
skal udvikle idræts- og fritidsområdet; nye halbyggerier er på tegnebrættet, MTB-spor og outdoorhotspots
skal anlægges, og vi etablerer aktivitetsparker i Silkeborg og Kjellerup.
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Silkeborg som idræts- og
fritidskommune i 2024
Idræts- og fritidslivet i Silkeborg Kommune udgøres af
en bred vifte af aktører, aktiviteter, faciliteter, projekter
og events. Det er båret af et stort engagement blandt
individuelle udøvere, frivillige ildsjæle og foreningsaktive borgere. Alt sammen bidrager på forskellig vis
til at gøre Silkeborg til en kommune, der udfordrer og
inspirerer til et aktivt fritids- og idrætsliv.
Samtidig afspejler engagementet, at idræts- og
fritidsaktiviteter fylder en stor del i mange borgeres liv,
og at idræts- og fritidslivet er en løftestang til at skabe
udvikling i kommunen.
Med Silkeborg Kommunes overordnede vision in mente
om at være ”et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder” spiller idræts- og fritidspolitikken
en central rolle i at skabe fællesskab, livskvalitet og
unikke aktiviteter og oplevelser for vores borgere.
Silkeborg Kommunes idræts- og fritidspolitik skal sikre,
at idræts- og fritidslivet fortsat frem mod 2024 har optimale rammer. Politikken skal række ud til samarbejdspartnere lokalt og regionalt, men også nationalt, så vi i
2024 står endnu stærkere på idræts- og fritidsområdet,
end vi gør i dag.
Vision for idræts- og fritidspolitikken
Vi har allerede et stærkt idræts- og fritidsliv i Silkeborg Kommune, og med politikken vil vi styrke dette
liv yderligere og støtte op om nye og flere aktiviteter
og faciliteter, som kan møde borgernes stadigt større
ønsker til en aktiv fritid.

og understøtte mange forskellige idræts- og fritidsaktiviteter – og på mange niveauer. Den skal rumme det
brede, det skæve, det elitære og alt det indimellem. Politikken skal vise, at Silkeborg er en kommune, der både
kan og vil udvikle idræts- og fritidslivet på alle fronter.
Det er både udvikling af de traditionelle foreninger og
klubber, som tilbyder idræts- og fritidsaktiviteter til børn
og unge; udvikling af de stærke idrætstalentmiljøer, der
udvikler udøvere til toppen; og udvikling af de selvorganiserede grupper og borgere, der løber i skovene,
cykler på stierne og skater på gaderne.
Politikken sætter fokus på nye perspektiver og muligheder. Den trækker idrætten og fritidsaktiviteter ud
af naturen og de etablerede baner og anlæg og ind i
byens rum og hverdagens små sprækker. Omvendt skal
den gøre det spændende og attraktivt at bruge naturen
og de etablerede faciliteter, så endnu flere borgere
benytter et idræts- eller fritidstilbud.
Med den reviderede idræts- og fritidspolitik vil vi bryde
med vanetænkningen og turde tænke anderledes for
at udvikle og sætte nye dagsordener på idræts- og
fritidsområdet. I det hele taget er det vores ønske,
at idræts- og fritidspolitikken skal gribe ind i andre
områder og inspirere kommunens tænkning indenfor
eksempelvis bosætning, turisme, erhvervsudvikling,
sundhed, byudvikling og skole.

Silkeborg Kommunes vision med idræts- og fritidspolitikken er derfor et mangfoldigt idræts- og fritidsliv med
attraktive og unikke muligheder for oplevelser.
Samtidig er det vores vision, at Silkeborg Kommune
skal præge den nationale udvikling på idræts- og
fritidsområdet. Politikken skal give plads til nytænkning
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Strategiske spor
I idræts- og fritidspolitikken arbejder vi med seks strategiske spor, som tilsammen udgør Silkeborg Kommunes
arbejde med idræt og fritid frem mod udgangen af 2024.
1. Et idræts- og fritidsliv i udvikling
Silkeborg Kommune skal have et mangfoldigt og varieret forenings- og fritidsliv med tilbud, der appellerer til
alle borgere.
2. Partnerskaber
Silkeborg Kommune skal etablere partnerskaber mellem
folkeoplysningsområdet, offentlige organisationer og
private grupper, så vi i fællesskab arbejder på at løse
samfundsmæssige velfærdsudfordringer.
3. Fysiske rammer inde og ude
Silkeborg Kommune skal have moderne fysiske rammer
med åbenhed, fleksibilitet og størst mulig udnyttelse,
som inspirerer alle til et aktivt idræts- og fritidsliv.
4. Outdooraktiviteter
Silkeborg Kommune skal som Danmarks Outdoor
Hovedstad have enestående aktiviteter og muligheder
i naturen for foreningslivet, selvorganiserede grupper,
erhvervsliv og turister.
5. Events
Silkeborg Kommune skal have markante idræts- og fritidsevents, som både giver international genklang, men
også skaber gode oplevelser lokalt for vores borgere
og foreninger.
6. Kompetenceudvikling af idræts- og fritidslivet
Silkeborg Kommune skal have engagerede trænere
og ledere, som skaber idræts- og fritidsaktiviteter, der
er innovative, tidsvarende og tilpas udfordrende, og
STRATEGISKE SPOR
Spor 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling
Spor 2: Partnerskaber
Spor 3: Fysiske rammer inde og ude
Spor 4: Outdooraktiviteter
Spor 5: Events
Spor 6: 	Kompetenceudvikling 
af idræts- og fritidslivet

INDSATSER

som dermed bidrager til at udvikle et rigt og varieret
foreningsliv.
Sammenlagt skal sporene indfri Silkeborg Kommunes
vision og mission på idræts- og fritidsområdet.
Politikkens struktur
Idræts- og fritidspolitikken er inddelt i seks strategiske
spor, der har et langsigtet perspektiv frem mod 2024.
Hvert spor er suppleret med et antal indsatser, som
iværksættes indenfor de kommende fire år
frem mod 2024. Idræts- og fritidsteamet udarbejder
årligt en handleplan, hvor udvalgte indsatser udfoldes
mere detaljeret og iværksættes under Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalget.
Idræts- og fritidsteamet udarbejder årligt en status på
implementering af idræts- og fritidspolitikken. I 2020
revideres politikken med udpegning af nye mulige
indsatser inden for de seks spor, der skal indfries frem
mod 2024.
Hvert år afholdes en idrætskonference for en bred
kreds af aktører og interessenter med det formål at
forankre politikken og efterjustere både strategiske
spor og indsatser. Formatet udvikles fra år til år, men
kan eksempelvis indeholde debatelementer, inspirationsoplæg og netværksaktiviteter.
Illustrationen herunder viser, hvordan hvert strategisk
spor indeholder et antal indsatser. I de årlige handleplaner udvælges 1-3 handlinger fra hvert område til
gennemførelse.

ÅRLIGE HANDLEPLANER

ÅRLIG IDRÆTSKONFERENCE

Spor 1
- Et idræts- og fritidsliv i udvikling
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Spor 1:
Et idræts- og fritidsliv i udvikling

sig fra traditionelle foreningsidrætter som gymnastik
og fodbold over friluftsaktiviteter som spejderliv og
motionsløb til aftenskolekurser i alt fra IT til undervisning i russisk.

I Silkeborg Kommune vil vi understøtte et mangfoldigt
og varieret forenings- og fritidsliv med tilbud, der
appellerer til alle borgere.
Vi ved, at aktiv deltagelse i idræts- og fritidsforeninger
er en hjørnesten i mange menneskers liv. Det er i foreningslivet, at der skabes sammenhæng, fællesskab og
kompetenceudvikling på tværs af forskelligheder.
Undersøgelser viser for eksempel, at unge, som deltager i foreningsaktiviteter, er mere åbne, inkluderende
og er mindre ensomme end resten af befolkningen.
Konklusionen er derfor, at foreningslivet udgør et helt
unikt miljø, hvor unge kan udvikle sig personligt og øge
deres livskvalitet.
I Silkeborg Kommune er vores idræts- og fritidsforeninger i konstant udvikling, og deres aktiviteter forandres i
takt med, at nye tendenser og strømninger vinder frem.
Det er derfor et mangfoldigt billede, der tegner sig af
foreningslivet i kommunen. Mangfoldigheden strækker

Udviklingen er dog med til at udfordre det overordnede
billede af borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter.
Øget mobilitet og større krav om oplevelser og personlig udvikling presser det traditionelle foreningslivs
tanke om et stabilt og langvarigt tilhørsforhold. Et stadigt stigende antal borgere dyrker eksempelvis deres
fritidsinteresser udenom foreningslivet i kommercielle
fitnesscentre eller gennem selvorganiserede aktiviteter
og events.
Vi har derfor en vigtig opgave i både at værne om
foreningslivet og samtidig udvikle et varieret og aktivt
idræts- og fritidsliv, som har tilbud og aktiviteter, der
appellerer til alle borgere. Idræts- og fritidspolitikken
skal således understøtte det traditionelle foreningsliv
med fortsat at være et attraktivt tilvalg for mange borgere, men den skal også imødekomme tidens trends og
sikre, at nye aktiviteter og muligheder kan blomstre.
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Indsatser
Foreningsudvikling
I samarbejde med idræts- og fritidsforeninger vil vi
understøtte udviklende tiltag, der har til formål, at
kommunens borgere bliver mere aktive i foreningsregi.
Vi vil sætte fokus på udviklingen af familieaktiviteter.
Vi vil også sikre åbenhed i foreningerne og styrke
indsatsen i rekruttering af medlemmer fra alle befolkningsgrupper i samfundet. Foreningerne skal tage aktiv
del i byudviklingen. Dette skal vi sikre, ved at introducere foreningerne for de enkelte områders udvikling af
helhedsplaner.
Understøttelse af uformelle idræts- og fritidsaktiviteter
Tidens trends med ophav udenfor en formel organisering skal understøttes. Ildsjæle eksisterer alle steder.
Initiativer til uformelle aktiviteter igangsat af ildsjæle
udenfor foreningsregi, vil vi støtte efter relevans i
forhold til kommunens fælles mål om at alle skal have
et aktiv og rigt idræts- og fritidsliv.
Foreningsrådgivning og udviklingspuljen
Det skal være let at være idræts- eller fritidsforening
og aftenskole i Silkeborg Kommune. Derfor skal der
være en helhed og sammenhæng i den måde, som
foreningslivet møder Silkeborg Kommune på. Vi vil
derfor understøtte en løbende rådgivning om stort og
småt til alle idræts- og fritidsforeninger og aftenskoler
i kommunen.
Gennem Silkeborg Kommunes udviklingspulje vil vi un
derstøtte og give tilskud til nye initiativer og projekter
indenfor fritids- og folkeoplysningsområdet. Fritidsrå
det fordeler tilskud fra puljen. Idræts- og fritidsteamet
rådgiver foreninger om ansøgningsprocessen og
understøtter efterfølgende projekter, som får støtte fra
puljen, hvis der er behov for det.
Mobilisering og rekruttering af frivillige
Vi ved, at rekrutteringen af frivillige ledere og trænere
er en udfordring for mange idræts- og fritidsforeninger.
Særligt kabalen omkring større opgaver som bestyrelsesposter og trænerarbejde kan være svær at få til
at gå op. Vi prioriterer derfor at understøtte initiativer
og projekter, der har fokus på rekruttering af frivillige
ledere og trænere.

Foreningsnetværk med fokus på videndeling og udvikling
Vi vil oprette og facilitere foreningsnetværk i samarbejde med idrætsrådet i Silkeborg Kommune, Børne og
Ungdomsorganisationernes Samråd og Aftenskolernes
Samvirke. Formålet med netværksdannelserne er at
understøtte udvikling og løsninger af foreningslivets
udfordringer gennem gensidig inspiration og erfaringsdeling.
Udviklingspuljen - tilskud til nye aktiviteter og projekter
Gennem Silkeborg Kommunes udviklingspulje vil vi understøtte og give tilskud til nye initiativer og projekter
indenfor fritids- og folkeoplysningsområdet. Fritidsrådet fordeler tilskud fra puljen. Idræts- og fritidsteamet
Talent og elite
Silkeborg Kommune skal have et talentudviklingsmiljø
indenfor sport, som både stræber efter store resultater
og understøtter de unges skolegang og uddannelse
samt sikrer trænersparring på tværs af kommunens
eliteklubber. Vi vil derfor understøtte eliteSilkeborg i
arbejdet med at tilbyde kommunens største idrætstalenter det optimale udviklingsforløb.
Bevæg dig for livet
DGI og DIF har en vision for Danmarks idrætsliv. Formålet med visionen ”Bevæg dig for livet” er, at i 2025 er
50% af befolkningen medlem af en idrætsforening, og
75% af befolkningen er fysisk aktive. Silkeborg Kommune understøtter visionen med tilskud til foreningsudvikling, og vi vil undersøge, hvordan vi yderligere kan
støtte op om visionen i Silkeborg Kommune.
IT og digitalisering
Et idræts- og fritidsliv i udvikling sætter store krav til
intuitive og velfungerende IT-systemer. Både når det
gælder foreningsudvikling, men også når det gælder
den daglige administration i forhold til forbund,
kommune og medlemmer.
Derfor vil vi prioritere udviklingen af kommunens
IT-systemer, således at foreningerne oplever en platform der kan bruges både i en udviklings- og administrationssammenhæng.
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Spor 2
- Partnerskaber

9

Spor 2: Partnerskaber
I Silkeborg Kommune vil vi etablere partnerskaber
mellem folkeoplysningsområdet, offentlige organisationer
og private grupper, så vi i fællesskab kan arbejde for
en løsning af samfundsmæssige velfærdsudfordringer.
Silkeborg Kommunes bidrag til indgåelse af partnerskaber skal have et bredt geografisk sigte.

de samme opgaver.

I Silkeborg Kommune har vi mange stærke foreninger
og aftenskoler, der gør et stort stykke arbejde med
at løfte større samfundsmæssige problemstillinger.
Som eksempel tilbyder AOF Silkeborg rehabiliterende
vandgymnastik for hofte- og knæopererede borgere,
Alderslyst Gymnastik udbyder både HighFit hold for
overvægtige børn og cykeltræning for nydanske kvinder, og Gødvad IF har fodboldhold og gymnastikhold
for børn med udviklingshandicap.
Eksemplerne viser, at vi har et ressourcestærkt foreningsliv i Silkeborg Kommune, som både har evnerne
og er motiverede til at påtage sig et samfundsmæssigt
ansvar i løsningen af større velfærdsudfordringer. Vi tror
derfor på, at der er et stort potentiale i at indgå partnerskaber med foreningslivet, som kan udbredes yderligere.
Partnerskaberne kan omhandle løsningen af en lang
række opgaver. Det kan være aktiviteter, der ligger i
umiddelbar forlængelse af foreningernes og aftenskolernes kerneområde, for eksempel at en idrætsforening og en SFO samarbejder om et idrætsforløb.
Men det kan også være områder, som de førnævnte
eksempler omhandler, hvor foreningen eller aftenskolen og kommunen indgår et samarbejde om mere specialiserede opgaver som eksempelvis genoptræning,
sundhedsfremme, integration eller social inklusion.
Med Silkeborg Kommunes idræts- og fritidspolitik
vil vi derfor i højere grad udnytte de muligheder, der
er i partnerskabende løsninger med foreningslivet
og aftenskolerne, men også med andre kommunale
afdelinger som Sundheds- og Omsorgsafdelingen,
Beskæftigelsesafdelingen, Socialafdelingen etc., så vi
på en mere strategisk måde løfter nogle af de samfundsmæssige udfordringer i fællesskab. Det kan også
være et samarbejde med en privat gruppe af borgere,
som gør en ekstra ordinær indsats for at løfte nogle af
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Indsatser
Partnerskab om velfærdsudfordringer
Vi vil opsøge foreninger, aftenskoler og andre samarbejdspartnere med henblik på at etablere relevante
partnerskaber om løsningen af større velfærdsudfordringer. Det kan eksempelvis være indenfor sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet, integration af
flygtninge og indvandrere eller social inklusion m.v. Det
er ikke nødvendigvis velfærdsudfordringen, og dermed
målgruppen, som skal afgøre, hvilket partnerskab der
søges. Det kan også være partnerskabet der kommer
først, som derefter sætter fokus på en velfærdsudfordring eller specifik målgruppe. Denne tankegang kan
bidrage med en mere agil og pragmatisk løsning af
velfærdsudfordringer.
Åben skole – partnerskab mellem skole og forening
Vi vil arbejde for, at foreningslivet er klædt på til indgå
i partnerskaber med kommunens skoler. Samtidig vil
vi understøtte partnerskabende møder mellem skoler
og foreninger, så foreningerne bliver en integreret del
af skolernes hverdag med fokus på læring, trivsel og
sundhed. Et samarbejde mellem skole og forening om
fællesskabende aktiviteter skal i nogen grad faciliteres
med respekt for erhvervsaktive. Præmissen for aktiv
foreningsdeltagelse i en given aktivitet, findes derved i
planlægning af aktiviteten uden for skolens åbningstid,
når de frivillige har fri.

Partnerskaber på tværs
Vi vil understøtte et øget partnerskab om brugen af
foreningslivets faciliteter både inde og ude. Både
idrætsforeninger, aftenskoler og spejdergrupper har
klubhuse, mødelokaler, hytter og udendørsanlæg, som
med fordel kan samarbejdes omkring, hvorfor der på
tværs af idræts- og fritidslivet er et stort potentiale i at
indgå partnerskaber omkring faciliteter. Økonomi må
ikke blive en begrænsning for aktivitetsfyldte forenings
faciliteter. Vi vil arbejde på en løsning, hvor der også
skal være et økonomisk incitament for at skabe liv i
fællesfaciliteter.
COVID-19 har lært os at tænke anderledes -at stå sammen når det krævedes. Denne lærdom skal vi bruge i
foreningernes søgen efter partnerskaber på tværs af
faggrupper, som kan bistå et fælles mål om optimal
kapacitetsbenyttelse og forankring af liv i faciliteterne.
Uformelle partnerskaber
Mange borgere ønsker at være aktive på egen hånd
i selv- og uorganiserede grupper. Vi skal understøtte
disse gruppers behov for faciliteter og netværk med
partnerskaber, som kan danne bro til foreninger og
faciliteter. Et sådan partnerskab skal være platform for
videndeling og synergier mellem grupper, der ikke nødvendigvis har samme organisering, men har et fælles
mål om at være aktive.

Spor 3
- Fysiske rammer inde og ude
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Spor 3: Fysiske rammer inde og ude
I Silkeborg Kommune vil vi have moderne fysiske rammer med åbenhed, fleksibilitet og størst mulig udnyttelse, som inspirerer alle til et aktivt idræts- og fritidsliv.
Forskning indenfor idræts- og fritidsfaciliteter viser
en ret klar sammenhæng mellem tilstedeværelsen af
fysiske rammer til idræts- og fritidsformål og graden af
aktivitet: Jo flere faciliteter der er til stede, desto flere
foreninger og frivillige er der, og desto mere aktivitet
skabes der.
Det er samtidig dokumenteret, at de fysiske rammers
geografiske nærhed – eksempelvis til idrætshaller og
-sale, udendørs baner, parker og søbade - er afgørende
for borgernes aktive deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter.
En ny tendens på facilitetsområdet er desuden, at
stadig flere voksne borgere vil betjene sig selv i forhold
til at bruge idræts- og fritidsfaciliteter uafhængigt af
foreningstilknytning og pris. Samlet set skaber det et
øget pres på kommunen for nye, moderne og fleksible
fysiske rammer for idræts- og fritidslivets aktiviteter
både inde og ude.
Med idræts- og fritidspolitikken vil vi nytænke brugen
og udnyttelsen af Silkeborg Kommunes idræts- og
fritidsfaciliteter og samtidig undersøge, hvordan vi
aktiverer det offentlige rum til at øge deltagelsen i
idræts- og fritidsaktiviteter.

•

Forankring af liv i faciliteterne

•

Større anvendelse af og bidrag til forskning
i et udviklingsperspektiv

•

Kapacitetsbenyttelse på tværs af kommunale
og selvejende institutioner.

Udnyttelse af kommunale faciliteter
Vi vil sikre en optimal udnyttelse af Silkeborg Kommunes idræts- og fritidsfaciliteter. Vi vil derfor undersøge
og understøtte fleksible anvendelsesmuligheder af de
kommunale faciliteter og øge kendskabet til udnyttelsesgraden, så de udnyttes bedst muligt af foreninger
og selvorganiserede grupper.
Udnyttelse af byrummet og naturen
Vi vil understøtte borgernes muligheder for at benytte
byens rum, parker og pladser til idræts- og fritidsaktiviteter, da vi oplever et stigende krav om udendørs
faciliteter og aktivitetsmuligheder. Eksempelvis efterspørger streetmiljøet flere mødesteder og faciliteter,
og det samme gør motionsløbere og fitnessudøvere,
som fylder mere og mere i bybilledet. Udover byrummet
betragtes også naturen som en stor arena for idrætsog fritidsaktiviteter. Især på outdoorområdet vil vi være
førende, og faciliteter som knytter sig an til outdoor
aktiviteter, vil blive prioriteret.

Indsatser
Udarbejdelse af facilitetsstrategi
Vi vil udarbejde en facilitetsstrategi for eksisterende samt nye idræts- og fritidsfaciliteter i Silkeborg
Kommune. Med strategien vil vi undersøge behovet for
etablering af nye faciliteter samt prioritere udviklingen
af de eksisterende faciliteter. Formålet med strategien
er at sikre, at idræts- og fritidslivet har egnede rammer
til en bred og varieret aktivitetsudnyttelse. Udover at
sikre balancen mellem behov og udnyttelse, skal facilitetsstrategien også berøre emner som:
•

Flerfunktionalitet ved nybyggeri med fokus på
outdoor

•

Visionære tilgange til nybyggeri
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Spor 4: Outdooraktiviteter

Indsatser

Som Danmarks Outdoor Hovedskab skal vi i Silkeborg
Kommune have enestående aktiviteter og muligheder
i naturen for foreningslivet, selvorganiserede grupper,
erhvervsliv og turister.

Understøttelse af masterplan for Danmarks Outdoor
Hovedstad
Siden 2017 har Silkeborg Kommune været Danmarks
Outdoor Hovedstad. Udgangspunktet var i første
omgang, at bruge positionen til at tiltrække endnu flere
outdoor-entusiaster til kommunen og give outdoorturismen et boost. Det vil vi stadig, men i dag er Danmarks
Outdoor Hovedstad blevet til meget mere end den turisme- og og brandingstrategi, den startede som. Byrådet
og en lang stribe udviklingsaktører har taget outdoorhovedstaden til sig, og den spiller nu en central rolle i
både kommunens vision, udviklings- og fritidsstrategi.
Vi vil derfor fortsat understøtte relevante handlinger
under masterplanen og dertilknyttede strategier, som
berører idræts- og fritidsområdet. For eksempel ved at
understøtte initiativer inden for outdoorområdet, der
søger udvikling af faciliteter og aktiviteter, som skal
sikre en flersidig brug af naturen med hensyntagen til
både outdooraktører og naturens andre brugere. Vi vil
også understøtte outdoorinitiativer der har et sigte mod
udviking af foreningsnetværk på tværs af outdoorforeninger i hele Silkeborg Kommune.
Vi vil slutteligt understøtte events, hvor borgerne
introduceres til outdooraktiviteter og faciliteter gennem
fælesskab og lav indgangsbarriere for deltagelse. For
eksempel med events som Lokaldysten.

Mulighederne for at være aktiv i naturen i Silkeborg
Kommune er unikke. Få kommuner i Danmark har
samme enestående natur med søer, åer og skove til
rådighed til idræts- og fritidsaktiviteter.
Naturen i Silkeborg Kommune bruges således både til
outdooraktiviteter som MTB, trailløb, adventurerace
og open-water svømning, men også til friluftsaktiviteter som spejderliv, jagt og aftenskolekurser i spiseligt
ukrudt.
Og hvor foreningsidrætten tidligere primært foregik
i haller, sale og på etablerede anlæg og baner, er
tendensen nu, at naturen er danskernes foretrukne
idrætsarena.
Tal fra den seneste undersøgelse af danskernes
idrætsvaner viser, at voksne danskere fra 30 år og
opefter er mere aktive i naturen end noget andet sted.
Samtidig peger andre undersøgelser på, at faktorer
som et tilgængeligt overblik og geografisk nærhed til
udendørs aktivitetsmuligheder fremmer vores aktivitetsniveau i naturen.
Vi oplever desuden, at mange turister besøger Silkeborg
Kommune med afsæt i de mange outdoormuligheder.
Derfor har vi besluttet, at vi skal være Danmarks
Outdoor Hovedstad, og har dermed foretaget et stra
tegisk valg om at brande Silkeborg Kommune som
Danmarks førende outdoor-feriedestination.
Idræts- og Fritidspolitikken understøtter det valg og
målet om at gøre Silkeborg Kommune til en exceptionel
outdoordestination. Politikken skal medvirke til at indfri
det store potentiale, der er i at sætte et skarpt fokus
på outdoorområdet – både i forhold til branding af
kommunen, men også i forhold til at skabe bosætning
og udvikling af forenings- og erhvervslivet.
Med idræts- og fritidspolitikken vil vi være på forkant
med udviklingen og tilbyde attraktive muligheder og
faciliteter, som indbyder til outdooraktiviteter.

Udvikling af outdoorfaciliteter
Outdoorfaciliteter i verdensklasse, og for alle, er en
nødvendighed, når man er Danmarks Outdoor Hovedstad. Derfor vil vi arbejde på at tænke outdoor ind i udviklingen af alle idræts- og fritidsfaciliteter i Silkeborg
Kommune. Denne udvikling tænkes derfor ind i den
generelle facilitetsstrategi. Det skal sikre, at uanset
hvor man befinder sig i kommunen, så er outdoorfaciliteterne let tilgængelige, og af en kvalitet der gør dem et
besøg værd. Der må ikke herske tvivl om, at du befinder
dig i Danmarks Outdoor Hovedstad.
Overblik over muligheder for aktiviteter i naturen
Viden om aktivitetsmuligheder og faciliteter er nødvendig, hvis naturen skal bruges til fritids- og idrætsaktiviteter. Vi oplever i den forbindelse en stigende
efterspørgsel på brugervenlige digitale løsninger. Vi vil
derfor understøtte en fremtidssikret, digital formidling
af aktiviteter og faciliteter i Silkeborg Kommunes natur.
Den digitale formidling må gerne være interaktiv og oplevelsesværdig i sig selv. På denne måde kan vi ramme
flere borgere, som ikke nødvendigvis er naturelskere.
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Spor 5: Events

Indsatser

I Silkeborg Kommune vil vi have markante idræts- og
fritidsevents, som både giver international genklang,
men som også skaber gode oplevelser lokalt for vores
borgere og foreninger.

Rådgivning om events
Med EventSilkeborgs organisatoriske placering i
Silkeborg Kommune har vi muligheden for at optimere
fælles rådgivning og sparring til idræts- og fritidsforeninger, som ønsker at arrangere events.

Store events har det hele: Præstationer, oplevelser,
opmærksomhed, omsætning og identifikation. Gennem
årene har idræts- og fritidslivet bidraget med at sætte
Silkeborg på landkortet og givet hele kommunen en
puls gennem events af forskellig karakter.
Det har både været de helt store internationale og
nationale events, som Made in Denmark, VM i Curling,
Yeti Adventure Challenge Silkeborg, DM i Kajak.
Derudover skal Silkeborg være værter for EM i Adventure Race i 2021 og EM i Kano og Kajak Marathon i
2022.
Af de succesfulde lokale events kan nævnes Silkeborg
Regatta, Silkeborg Triathlon, Almindsø-Stafetten og
Champagneløbet.
Vi har i det hele taget et initiativrigt idræts- og fritidsliv
i Silkeborg Kommune, som afvikler events, der både
indeholder store præstationer, oplevelser og opmærk
somhed, og som samtidig giver positiv omsætning til
foreningerne og skaber folkelig identifikation.

Overblik, kommunikation og synlighed
Vi ved, at der året rundt afvikles talrige idræts- og
fritidsevents i Silkeborg Kommune. Vi vil derfor skabe
et samlet overblik over fremtidige events, så borgere,
foreninger, turister, erhvervsdrivende m.v. nemt og
hurtigt kan se, hvornår der afvikles et idræts- og/eller
fritidsevent i Silkeborg Kommune. Vi vil arbejde for at
alle events, store som små, lokale som internationale,
får en relevant eksponering gennem kommunens
kommunikationskanaler.
”Det sker i Silkeborg” er vores digitale platform, og
samlingssted for kultur- og fritidsevents som sker i
Silkeborg Kommune. Det Sker i Sikeborg administreres
af fagpersoner, som kvalificerer indholdet på hjemmesiden. Vi vil arbejde aktivt sammen med Det Sker i
Silkebrog, for at sikre en ekstraordinær promovering af
kommunens idræts- og fritidseents.
Efter afvikling af et succesfuldt event vil vi understøtte
fortællingen om ”den gode historie”.

Der er således vilje og evne i Silkeborg Kommune til
at løfte store og mindre events indenfor idræts- og
fritidsområdet. Med Idræts- og fritidspolitikken vil vi
derfor både tiltrække større events til kommunen og
understøtte idræts- og fritidslivet i at udvikle, arrangere
og afvikle events og arrangementer af høj kvalitet.
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Spor 6: Kompetenceudvikling af
idræts- og fritidslivet

Indsatser

I Silkeborg Kommune vil vi have engagerede trænere
og ledere, som skaber idræts- og fritidsaktiviteter, der
er innovative, tidsvarende og tilpas udfordrende, og
som dermed bidrager til at udvikle et rigt og varieret
foreningsliv.
Det er beviseligt, at deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter på flere områder bidrager positivt til samfundsudviklingen i såvel hele Danmark som i Silkeborg
Kommune. Gennem idræts- og fritidsaktiviteter skabes
fællesskaber, som i mange områder af kommunen
udgør et af de vigtigste elementer i den lokale sammenhængskraft.
Samtidig bidrager idræts- og fritidsaktiviteter med sin
demokratiske organisation til udviklingen af et aktivt
og lokalt medborgerskab i kommunen, som smitter af i
forhold til det aktive medborgerskab som helhed.
Derfor er det væsentligt, at de frivillige ledere og trænere, som er det brændstof, foreningslivet kører på, vil
investere tid og kræfter i at skabe aktiviteter for andre.
Det er en afgørende forudsætning for, at idræts- og
fritidslivet kan eksistere og udvikle sig.
Idræts- og fritidspolitikken i Silkeborg Kommune bakker
op om de frivillige ledere og trænere, som yder et stort
arbejde i kommunens idræts- og fritidsliv.
Med politikken vi vil derfor sikre, at frivillige trænere
og ledere, hvad enten man er frivillig forældretræner i
den lokale fodboldklub, leder i en spejdergruppe eller
sidder i en foreningsbestyrelse, har mulighed for at
uddanne sig og opnå kompetenceudvikling indenfor sit
område.

Kurser for alle
Vi vil arbejde på, at alle skal have mulighed for at
deltage i kurser -uanset tilhørsforhold til forening eller
organisation. Dermed skal kursustilbuddene til alle
bruges som inspiration og middel til at engagere og
rekruttere flere frivillige i foreninger. Kursustilbuddene
til alle kan også understøtte ikke-foreningsbaserede
aktiviteter, som trods alt kan have behov for frivillig
styring og kompetenceudfoldelse.
Uddannelsestilskud til trænere og ledere
Det er gode trænere og instruktører, der gør det sjovt
at gå til en idræts- eller fritidsaktivitet, og det er dygtige
ledere, der gør det sjovt at være frivillig i foreningen.
Derfor vil vi give et tilskud til de trænere, instruktører
og ledere indenfor idræts- og fritidsområdet, som ønsker at dygtiggøre sig i den disciplin eller det område,
som de brænder for.
Retningslinjer og ansøgningsskema kan findes på
kommunens hjemmeside under Borger; Kultur, fritid
og frivillige.
Kurser i foreningsadministration
Sammen med Idrætsrådet i Silkeborg Kommune og
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd vil vi
samarbejde med landsdækkende forbund indenfor
idræt og fritid om at afvikle kortere kurser og/eller
udviklingsforløb henvendt frivillige trænere, ledere og
instruktører. Hovedformålet med disse kurser skal være
at styrke frivillige i basal foreningsadministration. Dette
lavpraktiske element er ofte det mest efterspurgte.
Manglende kendskab til basale foreningsfunktioner,
kan hurtigt blive en barriere for at engagere sig i den
lokale forening. Derfor vil vi prioritere de lavpraktiske
kursusudbud og tilbud.
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