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Silkeborg som idræts- og fritidskommune
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 fællesskaber, som er en værdisættende del af 
”det gode liv”. 

I Silkeborg Kommune prioriterer vi derfor idræts-  
og fritidslivet meget højt og yder både tilskud til 
lokaler, aktiviteter, uddannelse og nye projekter mv.  
Vi under støtter desuden aktiviteter og faciliteter, vi 

faciliterer udvikling og nye initiativer samt igang-
sætter og leder projekter fra start til slut – ofte i 
samarbejde med foreningslivet og andre samar-
bejdspartnere. 

Det er vores ambition, at idræts- og fritidsmulighe-
derne i vores kommune er blandt de bedste i landet. 
Vi vil, at idræt og fritidsaktiviteter er en naturlig del i 
hverdagen for alle borgere i Silkeborg Kommune.

Idræts- og fritidspolitikken 2017-2024 samt de årlige 
handleplaner er dermed vores bud på, hvordan 
idræts- og fritidsaktiviteter når ud til alle borgere i 
Silkeborg Kommune og samtidig indfrier kommunens  
overordnede vision om at skabe et dynamisk fælles-
skab med unikke udfoldelsesmuligheder for alle.
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Forankring af Idræts- og Fritidshandleplan 2021 
Handleplanen 2021 skal favne hele idræts- og 
fritidsområdet. Handleplanen tager udgangspunkt 
i idræts- og fritidspolitikkens strategiske spor og 
tilhørende indsatser samt politiske udvalgsmål.

Desuden er handleplanen blevet til med mulighed 
for input fra Fritidsrådet, idræts- og fritidsteamet i 
Kultur- og Borgerserviceafdelingen og fra Kultur-, 
Fritids- og Idrætsudvalget. Handleplanen er under-
lagt en prioritering, hvorfor det ikke nødvendigvis er 
alle af idræts- og fritidspolitikkens strategiske spor, 
som hvert år affødes med konkrete handlinger. 

Foruden handleplanens rødder i ”Idræts- og Fritids-
politik 2017-2024” samt årlige udvalgsmål for Kul-
tur-, Fritids- og Idrætsudvalget, søger nærværende 
konkrete handlinger at forankres gennem ”Bevæg 
Dig for Livet”, FN’s verdensmål og ”Ungestrategi 
2020-2023” samt væsentlige undersøgelser og 
samarbejdspartnere på idræts- og fritidsområdet. 
Disse vigtigste elementer for handlingernes forank-
ring fremgår af figur 1. Nedenfor er der redegjort 
nærmere for koblingen mellem handleplanen og de 
forskellige elementer:

Figur 1. Kobling af handleplan 2021  
til udvalgte mål, politiker, strategier 
 og planer samt øvrige elementer.
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Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets mål for 2021
Af nedenstående tabel fremgår udvalgsmålene vedrørende udvikling af idræts- og fritidsområdet.

Tabel 1. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets mål for 2021 på Idræt- og fritidsområdet.

5

Mål

Implementering af 
handleplan for idræts- 
og fritidspolitikken

Optimering af samarbej-
det mellem det politiske 
niveau og kommunens 
kultur- og idrætsliv

”Fremtidens mødested” 
– et studie med fokus 
på rammer for lokale 
fællesskaber

Etablering af  
GAME StreetMekka

Indarbejdelse af FNs 
verdensmål inden for 
udvalgets ressortom-
råde

Udvikling af Søholt og 
implementering af visio-
nen i helhedsplanen

Handlinger

Med udgangspunkt i Idræts- og fritidspoli-
tikken udarbejdes der en handleplan, hvor 
konkrete handlinger og indsatser for 2021.

Dialogmøder med udvalgte aktører inden for 
kultur- og idrætslivet samt KulturSilkeborg og 
Idrætsrådet i Silkeborg Kommune for at evalu-
ere samarbejdet mellem Kultur-, Fritid-  
og Idrætsudvalget og paraplyorganisationer 
for hhv. kulturlivet og idrætslivet samt pege  
på udviklingspotentialer.

Kortlægning af kommunens fysiske fælles-
skabshuse. Dialog med interessenter fra 
forsamlingshuse, lokalråd, foreninger mv., som 
alle arbejder for at skabe gode rammer for 
lokale fællesskaber.

Afholdelse af workshops med forskellige 
ungegrupperinger, og i samarbejde med GAME 
definere indholdet i et kommende GAME Stre-
etMekka i Silkeborg Kommune. I samarbejde 
med GAME defineres en driftsmodel.

Gennem en analyse af FN´s 17 verdensmål og 
tilhørende 169 delmål udpeges en række af de 
mål, som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 
finder relevante for udvalgets ressortområde.

Der nedsættes en midlertidig projektorgani-
sation til udvikling af en model for et blivende 
samarbejdsorgan for kommunen og interes-
senterne på Søholt. De først åbningstræk 
detailplanlægges indenfor mulighederne, der 
gives af rammelokalplanen og anlægsbudgettet.

Succeskriterier

Handleplanen godkendes af Kultur-, 
Fritids- og Idrætsudvalget. Handleplanen 
implementeres.

Der er skabt et grundlag for politisk at kun-
ne vedtage evt. ændringer af struktur og 
form for samarbejdet mellem det politiske 
niveau og repræsentanter for kommunens 
kultur- og idrætsliv.

Udarbejdelse af en rapport, som afdækker 
mang foldigheden af mødesteder for fæl-
lesskaber rundt om i kommunens lokalom-
råder. Rapporten skal give et solidt grund-
lag for det videre politiske og strategiske 
arbejde med at stille optimale rammer til 
rådighed for et aktivt lokalområde.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har 
defineret og vedtaget såvel indhold som 
en bæredygtig økonomisk driftsmodel for 
et kommende GAME StreetMekka.

Igangsat enkelte indsatser som understøt-
ter de udvalgte og prioriterede verdensmål 
og delmål.

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget har god-
kendt og initieret igangsættelse af enkelte 
åbningstræk samt et organiseret samar-
bejde mellem kommunen og interessenter-
ne på Søholt.



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 ÅRLIGE HANDLEPLANER ÅRLIG IDRÆTSKONFERENCE

Idræts- og fritidspolitikken 2017-2024 
Visionen for Silkeborg Kommunes idræts- og fritids-
politik er at skabe et mangfoldigt idræts- og fritidsliv 
med attraktive og unikke muligheder for oplevelser. 
Politikken skal styrke og udvikle det i forvejen stær-
ke idræts- og fritidsliv, vi har i kommunen. 

Politikken skal støtte op om nye og flere aktiviteter 
og faciliteter, som kan møde borgernes stadigt 
større ønsker til en aktiv fritid, og samtidig skal den 
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. 

Idræts- og fritidspolitikken skal appellere bredt til 
borgere, frivillige foreninger etc., så alle har mulig-
hed for at være med i udviklingen af vores fælles 
idræts- og fritidsliv. Derfor bygger politikken på 
dialog, netværk og samskabelse mellem kommune, 
foreninger og andre relevante aktører på idræts- og 
fritidsområdet. 

Idræts- og fritidspolitikken rummer seks strategiske 
spor, der har et langsigtet perspektiv frem mod 2024: 

1. Et idræts- og fritidsliv i udvikling

2. Partnerskaber

3. Fysiske rammer inde og ude

4. Outdooraktiviteter1 

5. Events1

6. Kompetenceudvikling af idræts- og fritidslivet. 

Illustrationen herunder viser, hvordan hvert strate-
gisk spor i idræts- og fritidspolitikken indeholder et 
antal indsatser. I de årlige handleplaner udvælges 
1-3 konkrete handlinger fra hvert indsatsområde til 
gennemførelse.

1Sporene 4 og 5 omkring outdooraktiviteter og events varetages henholdsvis af Silkeborg Kommunes outdoorsekretariat og af kommunens 
eventkoordinator. Både outdoorsekretariat og eventkoordinator er kommet til efter, at idræts- og fritidspolitikken blev udarbejdet.
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Figur 2. Illustration af idræts- og fritidspolitikkens tre strategiske niveauer. Fra strategiske spor gennem indsatser og 
til årlige handleplaner. Dertil følger en årlig idrætskonference, som kan understøtte den faglige dialog på området.



Væsentlige undersøgelser
Fysisk aktivitet og stillesiddende  
adfærd blandt 11-15-årige 
Blandt andet viser en måling fra Sundhedsstyrelsen 
fra august 20192 , at børn og unge bevæger sig for 
lidt. Kun 26 procent af de 11-15-årige lever op til 
anbefalingen om mindst en times fysisk aktivitet om 
dagen. De 11-15-årige sidder og ligger i gennemsnit 
11 vågne timer hver dag, viste undersøgelsen. 

Med de konkrete handlinger og projekter ”DBU Vel-
færdsalliance”, ”Idræt og integration” og ”Fælles 
om børn og unge” vil vi derfor sætte fokus på fysisk 
aktivitet blandt børn og unge, inspirere til deltagelse 
i foreningsliv og dermed modvirke stillesiddende 
adfærd. 

Væsentligste samarbejdspartnere 
På tværs af alle indsatserne i handleplanen er 
både Idrætsrådet i Silkeborg Kommune, Børne- og 
Ungdomsorganisationernes Samråd og Aftensko-
lernes Samvirke væsentlige samarbejdspartnere. 
De tre organisationer repræsenterer således det 
folkeoplysende foreningsområde, som er rammen 
for Idræts- og Fritidspolitikken og dermed også for 
den indeværende handleplan 2021. 

Organisationerne inddrages således undervejs i de 
projekter og initiativer, hvor det giver mening. De er 
således ikke nævnt i alle af handleplanens initiati-
ver, men betragtes i stedet som en del af rygraden i 
såvel politikken som i handleplanen.

Udover de tre nævnte organisationer tænkes 
også interne afdelinger i Silkeborg Kommune som 
væsentlige samarbejdspartnere. Flere konkrete 
handlinger og projekter går således på tværs af 
forvaltningsenheder og fagligheder. Af handlinger 
og projekter hvor disse samarbejder eksisterer kan 
nævnes: ”Idræt og integration”, ”Fælles om børn 
og unge”, ”Bevæg dig sammen”, ”Facilitetsstrategi 
1.0”, ”Analyse af halkapacitet og benyttelse” og 
”Udvikling af Søholt”.

Bevæg dig for livet 
Med partnerskabsaftalen ”Bevæg dig for livet” 
mellem DIF og DGI er visionen, at Danmark skal 
være verdens mest aktive nation. Ambitionen er, 
at 75 % af danskerne skal dyrke idræt, og at 50 % 
af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Den 
ambition vil vi gerne være med til at indfri i Silke-
borg Kommune. 

Gennem de konkrete handlinger og projekter 
”Idrætskonference”, ”Udvikling af Winkas som 
foreningsplatform”, ”DBU Velfærdsalliance”, ”Idræt 
og integration”, ”Fælles om børn og unge”, ”Bevæg 
dig sammen” og ”Foreningskurser” sætter vi fokus 
på at inddrage nye målgrupper i foreningslivet samt 
at udvikle foreningerne til at tage nye målgrupper 
ind og lave nye aktiviteter/udvikling i foreningen, så 
vi kan få flere aktive borgere.
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FN’s Verdensmål
Handleplanens konkrete handlinger og projekter indskriver sig under FN’s ambitiøse verdensmål, som skal 
sætte den globale udviklingsdagsorden frem mod 2030. Det gør de fordi, at vi også i Silkeborg Kommune 
ønsker en ambitiøs og bæredygtig udvikling på idræts- og fritidsområdet.

Tabellen nedenfor viser de konkrete handlinger og projekter på idræts- og fritidsområdet, som har FN’s 
Verdensmål for øje.
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DBU Velfærdsalliance

Idræt og integration

Facilitetsstrategi

Facilitetsstrategi 1.0

Analyse af halkapacitet og benyttelse - i samarbejde med  
Lokale- og Anlægsfonden

Udvikling af Søholt

DBU Velfærdsalliance

Idræt og integration, Fælles om børn 
og unge samt Bevæg dig sammen

Facilitetsstrategi 1.0

Foreningskurser

Idræt og integration

Idrætskonference

Foreningskurser 

Facilitetsstrategi 1.0

Udvikling af Søholt

Facilitetsstrategi 1.0 BU Velfærdsalliance

Foreningskurser

DBU Velfærdsalliance

Idræt og integration

Fælles om børn og unge

Bevæg dig sammen

Facilitetsstrategi 1.0

Tabel 2. Oversigt over sammenhængen mellem FNs verdensmål (udvalgte) og konkrete handlinger



Ungestrategi
Udover de overordnede verdensmål skal handlepla-
nen også tale ind i Silkeborg Kommunes tværfaglige 
Ungestrategi. Kultur- og Borgerserviceafdelingen 
har i Ungestrategien ansvaret for ”Fokusområde 4: 
Fællesskaber og fritid”. 

Formålet med ungestrategien er, at: 

• Vi bidrager til at styrke ungemiljøer/foreninger, 
så de er mere rummelige og løfter alle unge - 
med fokus på de fysiske fællesskaber.

• Vi skaber og styrker alternative og sjove fælles-
skaber, hvor det er ok at fejle, og hvor man ikke 
skal være perfekt. Vi skaber fritidsaktiviteter, som 
har selvstændig værdi og med fokus på andre 
styrker/ressourcer end skolen og på arbejdet.

• Vi sikrer, at civilsamfundet bliver en større del af 
opgaveløsninger ift. de udsatte unge. 

• Vi er nysgerrige på det gode ungeliv, hvad der 
skaber et sådant, hvem der definerer det.

Vi kommer i mål med dette ved at gennemføre 
eksisterende projekter og konkrete handlinger, 
som vil være med til at realisere Ungestrategien + 
evt. justering/målretning af eksisterende projekter 
og konkrete handlinger, så de får en vinkel ind i 
Ungestrategien.

Flere af nærværende handleplans konkrete 
handlinger taler helt naturligt ind i ungestrategiens 
fokusområde 4 om fællesskaber og fritid, og kan 
derfor bidrage til at realisere ungestrategiens mål: 
”DBU Velfærdsalliance”, ”Idræt og integration”, 
”Fælles om børn og unge”, ”Facilitetsstrategi 1.0”, 
”Udvikling af Søholt” og ”Idrætskonference”.
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Silkeborg Kommunes ungestrategi 2020-2023

Anbefaling til Silkeborg Byråd
Ungestrategiudvalget 2019

Silkeborg Kommunes ungestrategi 2020-2023

Anbefaling til Silkeborg Byråd
Ungestrategiudvalget 2019

Konkrete handlinger på idræts- og fritidsområdet 2021
Alle konkrete handlinger og projekter på idræts- og fritidsområdet 2021 uddybes yderligere på de  
kommende sider. Som i idræts- og fritidspolitikken skelnes mellem tre strategiske niveauer: 1) Strategisk 
spor, 2) indsatsområde og 3) handling.



Handlinger Finansiering Igangsat På vej

Handling 1. Idrætskonference Pulje  

Handling 2. DBU Velfærdsalliance Anden og ekstern  

Handling 3. Idrætsrådets organisering og virke Pulje  

Handling 4. Videreudvikling af Fritidsportalen til foreningerne Pulje  

Først illustreres en oversigt med status på de konkrete handlinger, hvorefter formål, indhold og  
succeskriterier for hver enkelt handling uddybes i en forklarende tekst.

Tabel 3. Status på handlinger samt oversigt over finansiering

Forklaring finansiering: Idræts- og Fritidsmidler (Pulje), Anlægsmidler (Anlæg), Ekstern finansiering, fx private el-
ler fonde (Ekstern), Anden kommunal finansiering, fx Eventtaskforce (Anden), Manglende finansiering (Mangler)
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Spor 1

Et idræts- og  
fritidsliv i udvikling
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Indsatsområde: Foreningsudvikling

Handling 1. Idrætskonference
Formål: For at understøtte den fortsatte udvikling 
af vores idræts- og fritidsliv, vil vi skabe et fagligt 
fysisk forum på en idrætskonference, hvor alle 
aktører og interessenter på området kan mødes én 
gang årligt. Formålet med idrætskonferencen er at 
give alle aktører og interessenter en fælles platform 
for faglig sparring og inspiration.

Indhold: I Silkeborg Kommune eksisterer et rigt og 
mangfoldigt idræts- og fritidsliv. Dette liv består 
af mange aktører og interessenter, som hver dag i 
fællesskab skaber de positive rammer og aktiviteter. 
Aktør- og interessentlandskabet indenfor kommu-
nens idræts- og fritidsliv udgøres af alle borgere 
på flere niveauer – organiseret eller selvorganise-
ret: Frivillige, medlemmer, bestyrelser, foreninger, 
netværk, fællesskaber, faciliteter, selvejende 
institutioner, erhvervsdrivende, landsorganisationer 
og forbund.

Idrætskonferencen skal indeholde flere spor med 
en lang række forskellige faglige oplæg, som 
skal matche deltagernes interesser. Deltagerne 
har derfor mulighed for kun at tilmelde sig oplæg 
efter interesse og behov, hvor de kan søge faglig 
sparring og inspiration - og måske endda få svar på 
nogle oplevede udfordringer fra hverdagen.

Idrætskonferencen skal afslutningsvist tilbyde 
netværksmøder indenfor et fagligt område. Det kan 
være alt fra netværksmøder for fodboldklubber, 
flerstrengede foreninger, selvorganiserede grupper 
til netværksmøder der omhandler en specifik 
udfordring: For eksempel idræt og integration 
eller rekruttering af frivillige. Det skal dermed ikke 
udelukkende være ens kerneaktivitet, der afgør 
netværkssammensætningen. 

Idrætskonferencen giver også Silkeborg Kommune 
mulighed for at komme tæt på aktørerne og interes-

senterne indenfor området. Derved kan der afholdes 
dynamiske inddragelsesseancer, hvor næste års 
handleplan bliver diskuteret. Det giver også politi-
kerne et naturligt rum for debat og muligheden for 
at møde borgerne helt tæt på.

Slutteligt skal idrætskonferencen skabe synlighed 
omkring, hvad borgerne kan forvente at Silkeborg 
Kommune bidrager med af engagement i forhold til 
sparring og netværksmøder. Borgerne skal være 
bevidste om, at dette er dén årlige event, hvor der 
kan hentes faglig sparring og inspiration samt møde 
ligesindede på netværksmøder.

Ved kun at tilbyde én årlig event og samle mange 
frivillige aktiviteter under samme paraply, kan det 
potentielt frigive mere energi til de frivilliges ker-
neaktivitet. Mange spredte frivillige møder, dagligt, 
ugentligt, månedligt om sparring, inspiration og 
netværk, kan fjerne fokus og overskud fra kerneak-
tiviteten. Desuden kan det som frivillig også opleves 
uoverskueligt at skulle vælge blandt mange tilbud i 
fritiden. Denne problematik afhjælpes ved at samle 
tilbuddene og mødeaktiviteterne, som forhåbentligt 
kan give mere energi og værdi til borgerne.

Idrætskonferencen udvikles i samarbejde med 
forbund og landsorganisationer samt Idrætsrådet, 
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd og 
Aftenskolernes Samvirke.

Planlægningen går i gang primo 2021, men tager 
forbehold for COVID-19 situationen i omverdenen.

Afvikling af Idrætskonferencen bliver planlagt til 
oktober/november 2021.

Succeskriterier: Succesfuld planlægning og afvik-
ling af event med relevante samarbejdspartnere 
(fx DGI og DIF) i efteråret 2021 med deltagelse af 
minimum 100 frivillige fra idræts- og fritidsområdet. 
Derudover skal der være politisk repræsentation.
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Handling 2. DBU Velfærdsalliance
Formål: Første projekt er ”Fodbold for piger”, som 
løber indtil medio 2021. Formålet med projektet er 
at få flere piger i alderen 6-12 år til at spille fodbold 
i Silkeborg kommune. Projektet skal understøtte 
klubberne i organiseringen af og strategien omkring 
mere pigefodbold.

Indhold: Silkeborg Kommune har indgået en Vel-
færdsalliance med DBU. Alliancen løber over tre 
år og indeholder en række projekter og initiativer, 
som skal styrke fodbold i foreningsregi i Silkeborg 
Kommune. Velfærdsalliancens indhold indtænkes 
som en naturlig del af handleplanen.

Projektet indeholder en række initiativer, som afvik-
les i samarbejde med DBU. Således både netværk-
saktiviteter, trænerkurser og -inspiration, fælles 
træning, klubarrangementer og events med fokus 
på pigefodbold etc.

Grundet COVID-19 har det ikke været muligt at 
igangsætte eller gennemføre projektet trods gen-
tagne forsøg, hvorfor projektet er sat på pause indtil 
foråret 2021. DBU fortsætter dialogen ”Fodbold 
for piger” med foreningerne i den mellemliggende 
periode, indtil netværksaktiviteter, trænerkurser, 
fællestræning mv. igen kan optages. 

Velfærdsalliancen skal genforhandles og evalueres 
medio 2021, hvorefter Velfærdsalliancens fremtidige 
målgrupper og indsatser afdækkes og planlægges.

Succeskriterier: Kortsigtet: Enkelte foreninger er 
blevet introduceret og har delvist deltaget i projek-
tet. Langsigtet: Flere piger går til fodbold.

Handling 3. Idrætsrådets  
organisering og virke
Formål: Kultur- Fritids og Idrætsudvalget i Silkeborg 
ønsker kvalificeret sparring og dialog med relevante 
aktører omkring udvikling af idræts- og fritidspolitik 
samt faglig bistand i stillingtagen til kommunalt 
støttede aktiviteter.

Indhold: Idrætsrådet har ydet sparring og rådgiv-
ning overfor Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget i en 
længere årrække. Idrætsrådet er en medlemsfor-
ening og foreningen ledes af en bestyrelse. Idræts-
rådet arbejder for at synliggøre Silkeborg Kommu-
nes mangfoldige idræts- og fritidsliv og skabe gode 
vilkår for såvel selvejende institutioner, udøvende 
borgere samt professionelle og frivillige foreninger. 

Der skal i 2021 arbejdes med Idrætsrådets organi-
sering og virke, således at alle involverede parter 
får mest muligt ud af samarbejdet. Idrætsrådet er 
en frivillig organisation. Idrætsrådets organisering 
og virke skal derfor stå til måls med de forventnin-
ger, som man kan have til en frivillig organisation.

Succeskriterier: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 
præsenteres for modeller til optimering af samar-
bejdet med relevante aktører. Kultur-, Fritids- og 
Idrætsudvalget træffer afgørelse om, hvilke former 
for samarbejder der ønskes fremadrettet. 



Indsatsområde: IT & Digitalisering

Handling 4. Videreudvikling af Fritidsportalen til foreningerne
Formål: Nem og overskuelig foreningsadmini-
stration mellem foreninger og administrationen i 
Silkeborg Kommune.

Indhold: For at sikre en nem og overskuelig for-
eningsadministration, har Silkeborg Kommune en 
fritidsportal til booking af haltimer og ansøgning 
til medlemstilskud - digitalt. For at effektivisere 
sagsgangen for foreningerne og administrationen, 
udvides funktionen i fritidsportalen så lokaletilskud-
det også  søges digitalt på portalen ultimo 2021.    

Da alle tilskudsberettigede folkeoplysende for-
eninger bliver tilknyttet fritidsportalen, er det muligt 

at etablere en offentlig database, så borgere, skoler, 
kommune mv. nemt og overskueligt kan søge de 
foreninger frem geografisk eller aktivitetsbasseret, 
som findes i Silkeborg Kommune. Denne mulighed 
undersøges parallelt med implementeringen af 
lokaletilskuddet 2021. 

Succeskriterier: Ved udgangen af 2021 er det muligt 
for foreningerne at søge lokaletilskud digitalt, samt, 
på portalen, at søge offentlige informationer på 
foreninger og øvrige grupper på idræts- og fritids-
området.

Læs mere her fritidsportalen.silkeborg.dk
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https://fritidsportalen.silkeborg.dk/
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Først illustreres en oversigt med status på de konkrete handlinger, hvorefter formål, indhold og  
succeskriterier for hver enkelt handling uddybes i en forklarende tekst.

Tabel 4. Status på handlinger samt oversigt over finansiering 

Forklaring finansiering: Idræts- og Fritidsmidler (Pulje), Anlægsmidler (Anlæg), Ekstern finansiering, fx private 
eller fonde (Ekstern), Anden kommunal finansiering, fx Eventtaskforce (Anden), Manglende finansiering 
(Mangler)

Spor 2

Partnerskaber

Handlinger Finansiering Igangsat På vej

Handling 5. Idræt og integration Pulje pg ekstern  

Handling 6. Fælles om børn og unge Anden  

Handling 7. Bevæg dig sammen Ekstern  
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Indsatsområde: Partnerskab om velfærdsudfordringer

Handling 5. Idræt og integration
Formål: Silkeborg Kommune arbejder på at ud-
vikle samarbejdet med interne afdelinger, Den 
Boligsociale Helhedsplan, Dansk Flygtningehjælp, 
Broen og DGI med et fælles mål om at få flere flygt-
ningebørn aktive i foreningsregi. 

Indhold: I 2021 vil et særligt fokus på dette område 
bestå i at afprøve en forsøgsordning med et fritids-
pas for bestemte udsatte målgrupper. 

Forsøgsordningen med fritidspasset er politisk 
besluttet. Der skal i samarbejde med interne 
afdelinger, Dansk Flygtningehjælp, Broen og DGI 
udarbejdes en konkret model for forsøgsordningen. 
Der arbejdes med implementering af forsøgsordnin-
gen i 1. og 2. kvartal 2021.

Udover Dansk Flygtningehjælp indgår i samarbejdet 
DGI Midtjylland, som klæder foreningerne på til at 
deltage i det overordnede projekt. Derudover indgår 
også medarbejderne i de respektive boligsociale 
helhedsplaner, som kender til målgruppen: flygtnin-
gefamilier og -børn.

Broen Silkeborg kan ligeledes inddrages i det over-
ordnede projekt, i et omfang hvor det giver mening.

Udover arbejdet, og samarbejdet, om fritidspasset, 
kan der i denne proces opstå muligheder for at for-
malisere nye samarbejdsaftaler på tværs af organi-
sationer – der hvor det giver værdi for borgeren.

Sammen med samarbejdspartnerne evalueres der 
på den konkrete handling medio 2021.

Succeskriterier: Succeskriteriet for indsatsen er, at 
forsøgsordningen med fritidspas skal være imple-
menteret senest medio 2021.

Handling 6. Fælles om  
børn og unge
Formål: Styrkelse af det enkelte lokalsamfunds 
fælles ansvar for børn og unges trivsel med henblik 
på at minimere alkoholforbrug og rygning.

Indhold: Silkeborg Kommunes Skoleafdeling, Kultur- 
og Borgerserviceafdeling og Sundheds- og Om-
sorgsafdeling står bag projektet ’Fælles om børn & 
unge’3 . Projektet baserer sig på viden og erfaringer 
fra Island, hvor man med succes har arbejdet med 
at styrke lokalsamfunds fælles ansvar for at tage 
vare på ’deres’ børn og unges trivsel med henblik 
på at minimere alkoholforbruget og undgå rygning 
og brug af rusmidler blandt unge. Projekt ’Fælles 
om børn & unge’ er støttet af Sundhedsstyrelsen og 
Trygfonden og indgår i et nationalt udviklingsforløb, 
hvor den såkaldte Islandsmodel for første gang 
afprøves i Danmark. 

I Silkeborg Kommune er to forskellige skoledi-
strikter/lokalsamfund inviteret til at være en del af 
udviklingsforløbet 

Team Idræt og Fritid under Kultur- og Borgerser-
viceafdelingen bidrager også i 2021 med to timer 
ugentligt til projektet. Baggrunden for Kultur- og 
Borgerserviceafdelingens involvering findes i unge-
strategien for 2020-20234 . ”Ungestrategi 2020-2023” 
vil under fokusområde 4 bl.a. skabe og styrke: Un-
gemiljøer/foreninger, alternative og sjove fællesska-
ber samt fritidsaktiviteter med selvstændig værdi. 

Helt konkret ser vi idræts- og fritidsforeningerne 
som potentielle rum for udvikling af sunde fælles-
skaber for børn og unge. Derfor skal vi bidrage med 
vores faglighed og indsigt der hvor projektet søger 
viden til, og samspil med, kommunens foreninger.

Succeskriterier: Succesfuld understøttelse af den 
overordnede projektledelse med bidrag af relevante 
kompetencer på idræts- og fritidsområdet.

3 silkeborg.dk fælles om børn & unge

4 silkeborg.dk ungestrategi

https://silkeborg.dk/~/media/Borger/Sundhed-omsorg-og-sygdom/Sundhed-og-forebyggelse/Projekt-Flles-om-brn-og-unge.pdf?la=da
https://silkeborg.dk/~/media/Om-kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Arbejde-og-ledighed/Ungestrategi-2020-2023---Sammen-skaber-vi-positive-forandringer.pdf?la=da
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Handling 7. Bevæg dig sammen
Formål: Bevæg dig – sammen er et projekt, der har 
til formål at hjælpe unge og voksne borgere uden 
for arbejdsmarkedet samt borgere, der er i risiko for 
nedslidning på arbejdsmarkedet ud i foreningslivet. 

Indhold: Borgerne henvises til en bevægelsesbro-
bygger, der gennem afklarende samtale med borge-
ren finder det rigtige foreningsmatch samt følger op 
efter 3, 12 og 26 uger. Borgerne deltager i forenings-
aktiviteter med fokus på bevægelse og fællesskab, 
hvilket vil have en positiv betydning for deltagernes 
fysiske og mentale helbred. Et forbedret helbred 
formodes at have en positiv betydning for beskæf-
tigelsesmulighederne. Da de fleste har brug for at 
indgå i kontinuerlige fællesskaber, og da mange i 
målgruppen netop mangler disse og ofte kan være 
isolerede, spiller bevægelsesfællesskaberne også 
en vigtig rolle for det mentale helbred. 

Bevægelsesbrobyggerfunktionen er placeret i 
Kultur og Fritid, hvor fra arbejdet bl.a. understøttes. 

Projektet er et bredt samarbejde mellem forskellige 
forvaltninger i Silkeborg Kommune (Kultur og Fritid, 
Sundhed og Omsorg, Jobcenter Silkeborg), 3F, 
FOA, Frivilligcenter Silkeborg og DGI. Formålet med 
Bevæg dig – sammen er at udvikle en samarbejds-
model på tværs af kommunale forvaltningsområder 
og civilsamfundet med henblik på at styrke borger-
nes fysiske, mentale og sociale helbred som led i en 
sundheds-, beskæftigelses og/eller fastholdelses-
indsats. 

Succeskriterier: Succeskriterierne for 2021 er at 
rekruttere 145 borgere til projektet fordelt på unge- 
og voksenmålgruppen, hvoraf:

• 70 % bliver fastholdt af foreningslivet efter x 
antal tid,

• 70 % oplever et forbedret fysisk og mentalt 
helbred og 

• 70 % forbedrer deres arbejdsstatus i positiv 
retning.
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Først illustreres en oversigt med status på de konkrete handlinger, hvorefter formål, indhold og  
succeskriterier for hver enkelt handling uddybes i en forklarende tekst.

Tabel 5. Status på handlinger samt oversigt over finansiering 

Forklaring finansiering: Idræts- og Fritidsmidler (Pulje), Anlægsmidler (Anlæg), Ekstern finansiering,  
fx private eller fonde (Ekstern), Anden kommunal finansiering, fx Eventtaskforce (Anden), Manglende  
finansiering (Mangler)

Spor 3

Fysiske rammer 
inde og ude

Handlinger Finansiering Igangsat På vej

Handling 8. Facilitetsstrategi 1.0 Pulje

Handling 9. Analyse af halkapacitet og benyttelse  
- i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden 

Pulje og ekstern

Handling 10. Udvikling af Søholt Anlæg

- Hovedgreb Anlæg

- Svømmecenter Anlæg og anden

- Kunstgræs Anlæg

- Etablering af Game Streetmekka Mangler

- Bueskydning Anlæg

- Organisering Pulje og anlæg
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Indsatsområde: Udarbejdelse af facilitetsstrategi

Handling 8. Facilitetsstrategi 1.0
Formål: Formålet med strategien er at sikre, at 
idræts- og fritidslivet har egnede rammer til en 
bred og varieret aktivitetsudnyttelse. Den overord-
nede gevinst med facilitetsstrategien er at få flere 
aktive og sunde borgere. Dette ved, i udviklingen 
og administrationen af en facilitet, at tage et større 
udgangspunkt i, hvad der giver flest sunde og aktive 
borgere.

Indhold: Et idræts- og fritidsliv i konstant udvikling 
stiller nye og forskelligartede krav til Silkeborg 
Kommunes idræts- og fritidsfaciliteter. Udviklingen 
vil vi derfor styrke med en facilitetsstrategi.

Med strategien vil vi undersøge behovet for etable-
ring af nye faciliteter samt prioritere udviklingen af 
de eksisterende faciliteter. Udover at sikre balancen 
mellem behov og udnyttelse, skal facili¬tetsstrategi-
en også berøre emner som: 

• Flerfunktionalitet ved nybyggeri med fokus på 
outdoor

• Visionære tilgange til nybyggeri

• Forankring af liv i faciliteterne

• Større anvendelse af og bidrag til forskning i et 
udviklingsperspektiv

• Kapacitetsbenyttelse på tværs af kommunale og 
selvejende institutioner.

Der søges både i processen for udarbejdelse og 
i den efterfølgende operationalisering et bredt 
ejerskab med delt ansvar og indflydelse på tværs af 
kommunale afdelinger.

Facilitetsstrategien skal være operationel anvende-
lig før, under og efter en diskussion af den enkelte 
facilitet.

Proces for udarbejdelse: Facilitetsstrategien 
udarbejdes i Q1 og Q2 2021 og forventes færdig i Q3 
2021. 

Facilitetsstrategien udarbejdes i samarbejde med 
relevante lokale, regionale og nationale parter 
(eksempelvis Idrætsrådet, DGI Midtjylland og DIF), 
og søger en bred involveringsproces med brugere i 
tilknytning til alle vores faciliteter.

Overordnet tidsplan og proces:

December 2020: Orientering i Kultur-, Fritids- og 
Idrætsudvalget om proces

Januar 2021: Meningsdannende møde på tværs 
af interne afdelinger, v/ DGI og DIF

Februar 2021: Udarbejdelse og godkendelse i 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget af kommis-
sorium 

Marts – april 2021: Borger- og brugerinddragel-
sesprocesser samt interne workshops

Maj – juni 2021: Udarbejdelse og drøftelse i 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget af 1. udgave

August 2021: Rettelser til endelig udgave

September 2021: Godkendelse af endelig  
udgave i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Succeskriterier: Politisk godkendelse af operationel 
facilitetsstrategi q3 2021.
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Indsatsområde: Udnyttelse af kommunale faciliteter

Handling 9. Analyse af hal ka pa-
citet og benyttelse

Formål: Hovedformålet er tredelt og skal:

1. Styrke den løbende dialog mellem foreningslivet og 
kommune om anvendelse, udnyttelse og fordeling af 
idrætsfaciliteterne.

2. Sikre et bedre kendskab til brugen af vores faciliteter 
med henblik på optimering af den administrative drift 
og udvikling.

3. At skabe et bredt datamateriale til kvalificering af det 
politiske beslutningsgrund for fremtidige anlægsinve-
steringer samt -prioriteringer.

Indhold: I 2019 blev igangsat et pilotprojekt med det 
formål at undersøge udnyttelsesgraden i et udvalg 
af de kommunale haller og sale.

I 2019 tog vi første skridt med en kortlægning af 
andre kommuners erfaringer med mulige systemer, 
som kunne afdække aktiviteten i haller og sale. 
Næste skridt var at vælge et system og etablere 
det i udvalgte haller og sale i Silkeborg Kommune. 
Udvælgelsen og etablering blev foretaget ultimo 
2019/primo 2020. Den praktiske undersøgelse fulgte 
således herefter og løb efter planen i fire måneder 
fra primo 2020 til og med medio 2020.

Undersøgelsen fortsættes i et kontinuum og vurde-
res løbende i en opsamling indeholdende fremtidige 
perspektiver på resultaterne. Kultur-, Fritids- og 
Idrætsudvalget samt Idrætsrådet orienteres løben-
de om resultaterne og inddrages i arbejdet med 
opsamlingen og med perspektiverne på resultater-
ne. Resultaterne tages desuden med i arbejdet med 
facilitetsstrategien.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen har i slutningen 
af 2020 indgået et formaliseret samarbejde med 
Lokale- og Anlægsfonden, som betyder, at måling 
af samtlige aktiviteter på tværs af kommunale- og 
selvejende haller bliver en mulighed. Et samlet 
datasæt over den reelle benyttelse af hallerne i 
kommunen, kan understøtte facilitetsstrategien 
og udviklingen af hallerne. I samarbejdet med LOA 
inviteres Silkeborg Kommune i en tværkommunal 
arbejdsgruppe, som skal indsamle data med det 
formål, at sikre bedre udnyttelse i hallerne.   

Succeskriterier: Resultaterne har bidraget til 
udarbejdelse af facilitetsstrategien i q3 2021, og sta-
tusrapport er samtidig udarbejdet og præsenteret 
for alle foreninger, selvejende institutioner, Kultur- 
Fritids og Idrætsrådet samt Idrætsrådet.
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Indsatsområde: Udnyttelse af byrummet og naturen

Handling 10. Udvikling af Søholt
Formål: Formålet er at realisere helhedsplanen for 
Søholt, således at de tiltænkte aktiviteter og facili-
teter i området, på inspirerende vis, kan bidrage til 
borgernes aktive idræts- og fritidsliv.

Indhold: Udvikling af Søholt er igangsat 2020 med 
udarbejdelse af en ambitiøs helhedsplan indehol-
dende bl.a. udvikling af svømmecenter, kunstgræs, 
bueskydning og beachvolley.

”Helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena5 ” 
er resultatet af et grundigt og inkluderende samar-
bejde mellem de mange interessenter i og omkring 
Søholt. Der er blevet arbejdet målrettet med at få in-
volveret borgere og foreninger undervejs i proces-
sen for at kunne give deres præg på udformningen 
af helhedsplanen.

Ambition
Ambitionen med nærværende helhedsplan er at 
skabe et unikt sports- og fritidsområde i Silkeborg. 

Søholt skal invitere til fællesskab, mangfoldighed, 
leg og bevægelse. Søholt skal være et grønt, aktivt 

åndehul i byen med faciliteter, der er åbne og 
tilgængelige for alle. Samtidig skal unikke og spe-
cialiserede faciliteter sikre det høje, professionelle 
niveau og skabe regionale såvel som nationale og 
internationale idrætsoplevelser.

Vision
Allerede i dag er der en stor koncentration af for-
skelligartede sportsaktører i Søholt. Med helheds-
planen er muligheden åbnet for, at endnu flere kan 
få hjemme i Søholt.

Søholt Sports- og Fritidsarena opfordrer alle – både 
eksisterende og nye samarbejdspartnere - til at 
tage del i udviklingen. 

Succeskriterier: Flere delelementer er planlagt og 
sat i proces mod etablering. Herunder kan nævnes 
hovegrebet, som fra helhedsplanen er karakteri-
seret som et åbningstræk, samt svømmecentret, 
kunstgræs og bueskydning.

Derudover skal der være organiseret et brugerråd, 
som skal supportere udviklingen af området, med 
sparring i forhold til funktion og drift. 

5 Søholt for alle, helhedsplan

https://silkeborg.dk/~/media/Borger/Kultur-og-fritid/Brug-af-veje-pladser-og-andre-udendoersfaciliteter/Helhedsplan-for-Soeholt.pdf?la=da
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Delelementer i helhedsplanen:

Hovedgreb
Hovedgrebet er et udtryk for udviklingen af stifor-
bindelser og oplevelser her på og med. Hoved-
grebet skal binde området sammen og skabe et 
naturligt flow fra øst til vest. Hovedgrebet kan også 
tænkes som en oplevelse i sig selv, med fx elemen-
ter af leg eller interaktive løberuter for motionisten.

Planlægning af hovedgrebet forventes igangsat 1. 
kvartal 2021 - umiddelbart efter at udbudsmaterialet 
til svømmecentret er kendt.

Svømmecenter
Silkeborgs nye svømmecenter skal emme af liv. 
Med en central placering på Søholt understøtter 
helhedsplanen dette. Tilgængelighed skal sikres 
på flere niveau: Adgangsforhold til og fra Søholt, 
indfaldsveje med sammenhængende stisystemer og 
ikke mindst et let tilgængeligt center i sig selv. Med 
andre ord: Det skal være let at komme fra dit hjem 
og hele vejen ned i bassinet.

Svømmecentret skal kunne rumme alle grupper af 
egne borgere samt nysgerrige besøgende udefra. 
Lige fra dig der gerne vil tage hele familien med på 
en sjov og hyggelig tur, til dig der går i forening og 
svømmer flere gange om ugen. 

Den ønskede mangfoldighed sætter store krav til 
faciliteten. Borgernes ønsker og behov til faciliteten 
forsøges afdækket ved en høj grad af brugerinddra-
gelse hele vejen igennem udviklings- og anlægs-
processen.

Indtil videre er der foretaget forskellige former for 
brugerinddragelse med bl.a. Silkeborgs svømmefor-
eninger og andre foreninger der har vandrelaterede 
aktiviteter, herunder Handicaprådet, familiegruppe, 
Silkeborg Kommune, Elite Silkeborg, Silkeborg 
Gymnasium og College360.

Silkeborgs nye svømmecenter er konstitueret som 
en selvejende institution. Bestyrelsen forestår ud-
viklingen af centret, og har ansat bygherrerådgiver 

DK-2, som også var bygherrerådgiver på Jysk Park, 
til udviklingsprocessen.

Silkeborg Kommune bistår svømmecentret og byg-
herrerådgiver i udviklingsprocessen, bl.a. med den 
brede borgerinddragelse og faglighed ift. helheds-
planens principper og perspektiver.

Svømmecentret påbegynder opførelsen af an-
lægget medio 2021. Det skal forventeligt indvies 
sommeren 2023. 

Kunstgræs
Fodbolden på Søholt får et løft ved etableringen af 
to nye kunstgræsbaner i 2021. Ved at samle kunst-
græsbanerne i samme område kan den miljømæs-
sige påvirkning begrænses ved forbedret inddæm-
ning af in-fill (Granulat). Ligeledes kan samlingen af 
den eksisterende kunstgræsbane, og to nye, give 
klubberne bedre mulighed for at afholde trænings-
pas, kampe, stævner mv. samtidig. 

Der vil parallelt med etableringen af kunstgræsba-
nerne foregå en proces om optimering af bæredyg-
tig drift og vedligehold med fokus på den omkring-
liggende natur og miljø. De to nye kunstgræsbaner 
forventes klar til ibrugtagning af klubberne vinter-
sæsonen 2021/22.    

Etablering af GAME Streetmekka
GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, 
som siden 2002 har arbejdet for at skabe varige 
sociale forandringer gennem unge-ledet gadeidræt. 
GAME uddanner unge til ledere og rollemodeller 
inden for gadeidræt og etablerer nyskabende 
faciliteter.

Et Streetmekka er et fysisk sted, typisk en nedlagt 
industribygning, hvor GAME inviterer børn og unge 
til at bevæge sig og skaber og faciliterer rammer, 
som styrker de sociale relationer og giver mulighed 
for, at de børn og unge som ofte ikke dyrker de 
traditionelle idrætsformer også har en mulighed for 
at være en del af gode fællesskaber og ikke mindst 
få rørt sig en masse.



8 | SØHOLT HELHEDSPLAN

GAME Streetmekka er samtidig et rummeligt kon-
cept, og skal kunne favne alle børn og unge uanset 
social og etnisk baggrund, børn og unge med og 
uden psykiske og fysiske handicap, foreninger med 
aktiviteter inden for gadeidrætten og gadekulturen, 
samt folkeskoler og andre institutioner, som ønsker 
at benytte faciliteten til idrætsundervisning i dagti-
merne. Aldersmæssigt strækker målgruppen sig fra 
5 til 105 år. 80 pct. af gadeidrætsudøverne vurderes 
dog til at være mellem 10 og 25 år.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen er i dialog med 
GAME, som har vist stor interesse for at etablere et 
GAME Streetmekka i Silkeborg Kommune. Vurde-
ringen fra GAME er, at Silkeborg Kommune ud fra 
størrelse og befolkningssammensætning har et 
passende grundlag for at huse et Streetmekka.

Sammen med Ejendomsafdelingen og Planafde-
lingen har Kultur- og Borgerserviceafdelingen, 
efter anvisninger fra GAME, screenet Silkeborg by 
for mulige placeringer til et GAME Streetmekka. 
Førsteprioritet er at etablere et GAME Streetmekka 
på Søholt.

Kultur- og Borgerserviceafdelingen undersøger de 
økonomiske omkostninger forbundet med etable-
ring af et GAME Streetmekka på Søholt herunder 
drift og vedligehold. Derudover samarbejdes med 
GAME omkring inddragelse af lokale ildsjæle og ga-
deidrætsaktører til at kvalificere yderligere indhold 
i faciliteten.

Bueskydning
For synergi med helhedsplanen vil Kultur- og 
Borgerservice i samarbejde med Silkeborg IF Bue-
skydning, etablere en udendørs bueskydningsbane, 
som erstatning for den nuværende skydebane, som 
inddrages til placeringen af det nye svømmecenter. 

Placeres den nye skydebane centralt på Søholt vil 
de nuværende klublokaler, som i dag kun benyttes 
af fodboldklubber, udvide sine funktioner og inddra-
ge flere nye brugegrupper herunder SIF Bueskyd-
ning. Synergien vil opstå ved deling af mødefacilite-
ter, toiletter, omklædning og badefaciliteter.   

Organisering
Søholt rummer allerede i dag mange brugere. Med 
implementering af helhedsplanen forventer vi en 
endnu større brug af de eksisterende faciliteter og 
rekreative arealer. 

Vi vil igangsætte en involverende proces med målet 
om at organisere så mange af de eksisterende og 
nye brugere som muligt. 

Dette skal være med til at sætte brugernes behov 
forrest, både når vi taler udvikling og daglig drift af 
Søholt.

Indledende møder omkring en reel organisering 
forventes påbegyndt primo 2021.

Succeskriterie: Nedsat brugerråd, med mindst 5 for-
skel lige repræsentanter i området, inden udgangen 
af 2021
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Handlinger Finansiering Igangsat På vej

Handling 11. Idrætskonference, fortsat Pulje  

Handling 12. Foreningskurser Pulje  

Først illustreres en oversigt med status på de konkrete handlinger, hvorefter formål, indhold og  
succeskriterier for hver enkelt handling uddybes i en forklarende tekst.

Tabel 6. Status på handlinger samt oversigt over finansiering 

Forklaring finansiering: Idræts- og Fritidsmidler (Pulje), Anlægsmidler (Anlæg), Ekstern finansiering, fx private eller  
fonde (Ekstern), Anden kommunal finansiering, fx Eventtaskforce (Anden), Manglende finansiering (Mangler) 
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Indsatsområde: Kurser for alle

Handling 11. Idrætskonference, 
fortsat  
(Se rammerne for idrætskonferencen  
under spor 1 i handling 1)

Formål: I en kursuskontekst skal idrætskonferencen 
fungere som platform for alle kursustilbuddene og 
udbyderne.

Indhold: Interesserede borgere kan derved bruge 
idrætskonferencen til at strukturere næste års 
kursusprogram for sig selv og andre.

Idrætskonferencen bliver derfor afsættet for den 
enkelte til at kunne danne sig et godt overblik over 
kursusmulighederne.

Dette lykkes vi med ved at invitere forbund og 
landsorganisationer i en bred skala til at komme og 
fortælle om, hvilke kurser de har på programmet, 
samt hvilke kurser der kunne være relevante for 
den enkeltes udvikling eller udfordring.

Succeskriterier: Succesfuld afvikling af idrætskon-
ferencens kursusdel, hvor flere kursusudbydere 
har være repræsenteret, og har formået at skabe 
et kursusoverblik for de deltagende foreninger og 
øvrige interesserede.

Indsatsområde: Kurser i foreningsadministration

Handling 12. Foreningskurser
Formål: Hovedformålet med disse kurser skal være 
at styrke frivillige i basal foreningsadministration.

Indhold: Sammen med Idrætsrådet og Børne- og 
Ungdomsorganisationernes Samråd vil vi sam-
arbejde med landsdækkende forbund indenfor 
idræt og fritid om at afvikle kortere kurser og/eller 
udviklingsforløb henvendt frivillige trænere, ledere 
og instruktører.

Disse kortere og mere lavpraktiske kurser 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 i 2021 igangsætte en række kurser i 
foreningsadministration som ovenfor beskrevet. Vi 
vil lave en forundersøgelse, som skal definere hvad 
behovet for kurser er bredt set i foreningerne. 

Efter forundersøgelsen skal der vurderes, om det 
giver bedst mening at digitalisere de lavpraktiske 
kurser, så foreningernes frivillige kan tilgå dem, når 
det passer bedst ind i den enkeltes fritid.

Kurserne skal udbydes i q4 2021, og vil blive præ-
senteret for foreningerne på den årlige idrætskon-
ference.

Succeskriterier: Succeskriteriet er først og frem-
mest, at så mange foreninger som muligt i Silkeborg 
Kommune får kendskab til de udbudte kurser

24



25 La
yo

ut
: 
Si

lk
eb

o
rg

 K
o
m

m
un

e 
·
 K

ul
tu

r·
 9

47
5 

·
 1

2.
20


	Silkeborg som idræts- og fritidskommune
	Forankring af Idræts- og Fritidshandleplan 2021 

	Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets mål for 2021
	Idræts- og fritidspolitikken 2017-2024 
	Væsentlige undersøgelser
	Væsentligste samarbejdspartnere 
	Bevæg dig for livet 
	FN’s Verdensmål
	Ungestrategi
	Konkrete handlinger på idræts- og fritidsområdet 2021
	Handling 1. Idrætskonference
	Handling 2. DBU Velfærdsalliance
	Handling 3. Idrætsrådets 
organisering og virke
	Handling 4. Videreudvikling af Fritidsportalen til foreningerne
	Handling 5. Idræt og integration
	Handling 6. Fælles om 
børn og unge
	Handling 7. Bevæg dig sammen
	Handling 8. Facilitetsstrategi 1.0
	Handling 9. Analyse af halkapacitet og benyttelse
	Handling 10. Udvikling af Søholt
	Handling 11. Idrætskonference, fortsat
(Se rammerne for idrætskonferencen under 
spor 1 i handling 1)
	Handling 12. Foreningskurser

