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Handleplan 2018/2019 
Idræts- og fritidslivet i Silkeborg Kommune spiller en central rolle i at skabe fællesskab, 

livskvalitet og unikke aktiviteter og oplevelser for vores borgere. Med idræts- og 

fritidspolitikken 2017-2024 vil vi sikre, at rammerne for idræts- og fritidsaktiviteter frem mod 

2024 er optimale.  

Gennem seks strategiske spor skal politikken skabe et mangfoldigt idræts- og fritidsliv og 

samtidig være en løftestang for udvikling og vækst i kommunen.  

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 og offentlige 

organisationer, 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 være Danmarks førende outdoorkommune med 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, tidssvarende og tilpas udfordrende, og som dermed 

bidrager til at udvikle et rigt og varieret foreningsliv. 

Hvert spor er suppleret med et antal strategiske handlinger, som iværksættes gennem årlige 

handleplaner. Indeværende handleplan beskriver, hvordan idræts- og fritidspolitikkens 

strategiske spor og handlinger implementeres i 2018/2019. 

  



Spor 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling 

Foreningsnetværk med fokus på videndeling og udvikling 

Foreningsnetværk i regi af BUS og Aftenskolernes Samvirke 

Med afsæt i erfaringerne fra de to idrætsforeningsnetværk, som Silkeborg Kommune 

succesfuldt har afviklet gennem de sidste par år i samarbejde med DGI Midtjylland og 

Idrætsrådet i Silkeborg Kommune, vil vi på samme måde styrke kommunens spejdergrupper 

og ungdomsorganisationer samt aftenskoler ved at oprette netværk i regi af Børne- og 

Ungdomsorganisationernes Samråd og Aftenskolernes Samvirke i Silkeborg Kommune. 

Formålet med netværkene er at skabe et forum for deltagerne, som giver nem adgang til viden 

om spejder-/aftenskoleaktiviteter og foreningsliv samt giver mulighed for at erfaringsudveksle 

og sparre på tværs. Hvert netværksmøde sætter desuden fokus på en eller flere aktuelle 

temaer udvalgt på baggrund af deltagernes ønske. 

Der skal afholdes 1-2 årlige netværksmøder i regi af henholdsvis Børne- og 

Ungdomsorganisationernes Samråd og Aftenskolernes Samvirke. De første netværksmøder 

afvikles i 2. halvår af 2018. 

Efter det første år laves en statusevaluering, hvor der kvantitativt og kvalitativt samles op i 

forhold til deltagernes udbytte af netværket. Derved kan vi justere netværket til, hvor der er 

behov. 

Frivillige ledere og trænere 

Oprettelse af foreningskurser til frivillige ledere 

Vi vil igangsætte en årligt tilbagevendende kursusrække henvendt til frivillige ledere i 

kommunens idræts- og spejderforeninger. 

Formålet er at styrke og udvikle de frivillige ledere, så de oplever et kompetenceløft i forhold 

til at være frivillig leder. Samtidig er formålet at gøre det nemmere for foreninger at tiltrække 

frivillige ledere gennem attraktive kurser.  

Der skal afholdes mellem 3-5 årlige kurser med et bredt organisatorisk sigte. Kurserne skal 

omhandle områder som eksempelvis fundraising i foreningen, intern/ekstern kommunikation, 

kommunale tilskudsmuligheder mv.  

De første kurser afvikles i løbet af 2. halvår 2018. 

Efter hvert kursus laves en evaluering i forhold til deltagernes udbytte. Evalueringerne samles i 

en årlig statusrapport, som skal tjene til at tilrette kurserne og indholdet, så de matcher 

foreningsledernes ønsker og behov. 

Kompetencepulje for trænere 

Vi vil oprette en kompetencepulje målrettet trænere i kommunens idrætsforeninger.  

Kompetencepuljen har til formål at dygtiggøre trænere i kommunens idrætsforeninger. De 

underliggende mål er, at idrætsforeningerne derved endnu bedre lykkes med at fastholde 



dygtige trænere i foreningslivet og samtidig lykkes med at rekruttere dygtige trænere ind i 

foreningslivet.  

Baggrunden for oprettelsen af puljen er, at vi tror på, at dygtige idrætstrænere er lig med 

klubudvikling og udvikling af en god idrætskultur i foreningsregi.  

For at komme i betragtning til at ansøge puljen skal man som forening sammen med 

eliteSilkeborg lave en udviklingsplan for det kompetenceløft, som pågældende forening ønsker 

at give en eller flere af sine trænere. Alle idrætsforeninger uanset medlemskab af 

eliteSilkeborg skal kunne søge puljen. 

Retningslinjer for puljen forventes klar i løbet af efteråret 2018, hvorefter foreningerne kan 

ansøge puljen.  

Talent og elite 

Udvikling af pigefodbold 

Som et led i Silkeborg Kommunes forlængelse af Team Danmark-aftalen i 2017 blev 

pigefodbold opprioriteret som idræt.  

Vi vil derfor understøtte eliteSilkeborgs arbejde med at styrke og udvikle pigefodboldmiljøet i 

kommunen og oprette pilotforsøg med topcentertræninger for udvalgte årgange i samarbejde 

med eliteSilkeborg og DBU Jylland. 

De første træninger afvikles i løbet af efteråret 2018. Efter efterårssæsonen evalueres på 

træningerne i samarbejde med eliteSilkeborg med henblik på at lave en blivende 

træningsmodel for udvikling af pigefodboldmiljøet i kommunen.     

Bevæg dig for livet 
I perioden 2017-2019 vil DIF og DGI lave samarbejder med et antal visionskommuner, som 

skal gå forrest og fungere som inspiration for, hvordan der konkret kan arbejdes med 25-50-

75 visionen i en kommunal kontekst. 

Silkeborg Kommune er i færd med at udvikle en visionskommuneaftale med fokus på outdoor 

og friluftslivsaktiviteter.   

  



Spor 2: Partnerskaber 

Samarbejde om faciliteter 

Silkeborg Outdoor Arena 

I løbet af 2. halvår 2018 og starten af 2019 igangsættes projektet ”Silkeborg Outdoor Arena”, 

som har til formål at sammentænke kommunes forskellige nye og store outdoor-arenaer i en 

samlet organisation.  

Målet med projektet er at skabe mere aktivitet og gøre arenaerne (Søsportens Hus, Trailcenter 

og Bike Park) mere tilgængelige for både det organiserede og selvorganiserede idrætsliv samt 

for kommunens skoler og daginstitutioner. 

Projektet beskrives i et særskilt projektforklæde, som forventes færdigudviklet inden 

sommerferien 2018. 2. halvår 2018 bruges på at fundraise til projektet, som forventeligt 

startes op primo 2019.   

  



Spor 3: Fysiske rammer inde og ude 

Udnyttelse af kommunale faciliteter 

Udnyttelse af kommunale haller og sale 

Vi vil undersøge udnyttelsesgraden af de kommunale haller og sale.  

Formålet med undersøgelsen er at skabe overblik over udnyttelsesgraden og derved se på, om 

graden kan optimeres, så flest mulige får gavn af kommunens faciliteter. Undersøgelsen 

forventes opstartet og afsluttet i løbet af 2. halvår 2018.  

Der pågår desuden en sideløbende undersøgelse af de selvejende hallers drift, som 

revisionsfirmaet BDO står bag. Denne undersøgelse forventes også afsluttet ultimo 2018.  

Kommunale udearealer som fodboldbaner og MTB-spor mv. undersøges for udnyttelsesgrad i 

løbet af 2019. 

Ovennævnte undersøgelser skal desuden tjene som delelementer i en kommende 

facilitetsstrategi for eksisterende samt nye idræts- og fritidsfaciliteter i Silkeborg Kommune. 

Strategien skal undersøge behovet for etablering af nye faciliteter samt prioritere udviklingen 

af de eksisterende faciliteter. 

Udnyttelse af byrummet 

Udendørs træningsareal på Søholt 

Vi vil etablere en udendørs træningsfacilitet i idrætsparken Søholt. Det er i høj grad et ønske 

fra foreningslivet, samt eliteSilkeborg, Idræt om Dagen og øvrige idræts- og fitnessaktører i 

kommunen, at der etableres udendørs træningsfaciliteter på Søholt. For nuværende er der 

ingen.  

Formålet med en træningsfacilitet er at imødekomme et stigende ønske og behov om at gøre 

det tilgængeligt at træne i det fri. Således viser tal fra den seneste analyse af danskernes 

motions- og sportsvaner fra 2016, at fitness og styrketræning er den mest populære 

idrætsaktivitet blandt voksne danskere. Samtidig viser analysen, at naturen, veje, gader og 

fortove samt fitnesscentre/motionsrum er de mest populære faciliteter at dyrke sin idræt i 

blandt voksne mennesker.  

Et udendørs træningsareal på Søholt skal understøtte den tendens og gøre det muligt at træne 

fitness/styrketræning udenfor.  

Træningsfaciliteten skal kunne bruges af en bred målgruppe og dermed indeholde skalerbare 

aktivitetsmuligheder. Processen med at udvikle faciliteten pågår i løbet af 2. halvår 2018 og 

etablering sker således primo 2019. 

Igennem udviklingsprocessen vil vi finde og engagere nøgleaktører, som kan fylde faciliteten 

med aktivitet, så snart den er etableret. Sammen med nøgleaktørerne vil vi ultimo 2019 

evaluere, om faciliteten fungerer efter hensigten.     

  

  



Spor 4: Outdooraktiviteter 

Strategi for outdooraktiviteter 

Udarbejdelse af masterplan for outdoorområdet 

Vi vil udarbejde en masterplan, som skal beskrive Silkeborg Kommunes vision med 

outdoorområdet. Masterplanen skal være en rettesnor for kommunens arbejde med både 

aktiviteter og faciliteter på outdoorområdet. 

 

  



Spor 5: Events 

Skabe overblik over idræts- og fritidsevents 

Overblik over events og begivenheder på outdoorområdet  

Vi vil skabe et overblik over events og begivenheder på outdoorområdet. Formålet er at give 

kommunens borgere et nemt og tilgængeligt billede på, hvor og hvornår der foregår en 

outdoorevent i Silkeborg Kommune. Samtidig skal overblikket bruges i førnævnte masterplan 

for outdoorområdet.  

Arbejdet påbegyndes i 2018 med et tilgængeligt overblik for indeværende år forventeligt klar 

ultimo 2018. Senere undersøges og indarbejdes alle typer for events på hele idræts- og 

fritidsområdet.  

På baggrund af dokumentation med overblikket over events vil vi undersøge, hvordan vi endnu 

bedre kan hjælpe eventarrangører indenfor idræts- og fritidsevents. Denne del følger 

forventeligt i 2019. 

  



Spor 6: Kompetenceudvikling af idræts- og fritidslivet 

Kurser udbudt af Silkeborg Kommune 

Foreningskurser for frivillige ledere 

Se mere i handleplanen spor 1: Frivillige ledere og trænere. 

Kompetencepulje for trænere 

Se mere i handleplanens spor 1: Frivillige ledere og trænere. 

 

 

 

 

 

 

 


