
 

     Aarhus, den 21. november 2021 

 

 

 

Høringssvar på Aarhus Kommunes udkast til ny sports- og fritidspolitik, 
facilitetsstrategi og outdoorstrategi. 

 

 

Idrætssamvirket Aarhus glæder sig over muligheden for at kommentere de fremlagte udkast til ny sports- og 
fritidspolitik, facilitetsstrategi og outdoorstrategi. Idrætssamvirket har gennem en længere årrække haft et 
særligt fokus på idrætsfaciliteternes manglende udbredelse som en væsentlig udfordring for et fortsat stærkt 
og åbent foreningsliv, der bidrager til at gøre Aarhus til et godt sted at leve. Overordnet anser Idrætssamvirket 
de fremlagte dokumenter som udtryk for en skærpet kommunal ambition om i højere grad at adressere (og 
prioritere) de udfordringer, som idrætten i Aarhus står med nu og i fremtiden – ros for det.  

De dele af de respektive udkast, hvortil Idrætssamvirket i særlig grad ønsker at bidrage med kommentarer 
eller ændringsforslag er anført herunder. 

 

Sports- og fritidspolitikken 

Det er indledningsvist glædeligt, at der tænkt over sammenhængen med kommunens øvrige politikker. I 
forhold til oplistningen af de aktuelle udfordringer for sports- og fritidsområdet i Aarhus bemærkes dog, at 
ensomhed og fedme i den aarhusianske befolkning betegnes som udfordringer for fritidslivet. De 
sundhedsmæssige udfordringer hos befolkningen er bestemt væsentlige, og ofte udløser idræts- og fritidslivet 
væsentlige positive, afledte sundhedseffekter, men de bør dog adresseres som direkte udfordringer i 
kommunens sundhedspolitikker nærmere end i sports- og fritidspolitikken.  

Sports- og fritidspolitikken adskiller (trods forsøg på at beskrive det anderledes) foreningsidrætten fra elite- og 
talentudviklingen gennem brugen af begrebet, ’Sport med vilje’ isoleret om elite og talentudvikling. Den 
distancering lægger op til unødvendig forvirring, for den organiserede idræt i Aarhus har foreningsidrætten 
som det centrale omdrejningspunkt, og en væsentlig del af såvel eliteidrætten som talentudviklingen foregår i 
eller sammen med byens idrætsforeninger. Udtrykket ’Sport med vilje’ eller ’Idræt med vilje’ bør dække hele 
idrætsbevægelsens aktiviteter, da foreningernes indsatser generelt udføres gennem interesse, nysgerrighed 
og ambition, og derfor giver det ingen mening at udskille elite- og talentudvikling som et særligt område for 
’Sport med vilje’.  

 



 

Side 2 af 3 
 

 
Facilitetsstrategi 

Idrætssamvirket glædes over at have været inddraget i udarbejdelsen af udkastet til politikken og over, at der 
tydeligvis er lyttet til idrættens synspunkter undervejs. Strategien kan være et nyt og væsentligt første skridt 
mod at sikre, at foreningsidræt kan blive en mulighed for alle aarhusianere. Strategien bygger på gode 
hensigter samt på et grundigt udarbejdet statistisk og erfaringsbaseret grundlag fra en tidlig 
borgerinddragelse. Idrætssamvirket glæder sig til at samarbejde om at løfte strategien og anerkender også 
ambitionen om fortsat borgerinddragelse i den forbindelse. 

I forbindelsen mellem sports- og fritidspolitikken og facilitetsstrategien opfordrer Idrætssamvirket til, at 
Aarhus Kommune sætter sig for at skabe et administrativt forum med samling af ekspertise og indsigt i de 
udfordringer, som idrætsforeninger møder, når de ønsker at etablere nye idrætsfaciliteter. Dette forum bør 
bestå af alle de involverede magistratsafdelinger, som alligevel vil blive involveret i realiseringen af et 
facilitetsudviklingsprojekt. Idrætsforeningernes opgave i facilitetsudvikling er stor og kompliceret, men stadig 
udført af frivillige kræfter. Derfor må foreningerne ikke efterlades uden udsigt til at få den nødvendige 
support i udviklingen af projektet. 

Herunder mere specifikke kommentarer til udvalgte anbefalinger i facilitetsstrategien. 

Brug pladsen klogt  
Idrætssamvirket er enige i den grundlæggende analyse og værdsætter, at der nu sættes direkte spot på de 
nødvendige kommunale prioriteringer, hvor kommunen vil reservere arealer i idrætsfaciliteter og midler til at 
opkøbe arealer til idrætsfaciliteter for, herunder også i Midtbyen, hvor der trods meget stor fortætning stort 
set ikke er bygget idrætsfaciliteter til landbaseret foreningsidræt i to årtier.  

Det træder ikke tydeligt nok frem under dette punkt, at der også reelt skal stilles krav til 
byudviklere/developers om at tænke idrætsfaciliteter med i den fremtidige byudvikling. Det er i sidste ende et 
krav, som kommunen skal stille velvidende, at økonomien i udviklingsprojektet påvirkes herved.  

Skab værdi for pengene 
Hvis foreningsidræt skal være en mulighed bredt i Aarhus, så er der behov for faciliteter i områder, der endnu 
ikke har foreningskræfter nok til selv at drive en facilitetsudvikling. Derfor er der som anført behov for en 
justering af det armslængde-princip, som har været fremherskende i flere årtier i Aarhus. Det kommunale 
engagement i etableringen af et mere basalt lokalt facilitetsudbud – altså faciliteter, som foreninger kan 
etableres og udvikle sig i – skal øges. Den tilpasning kræver væsentlig flere midler til etablering af faciliteter, 
men eftersom der er tale om nødvendige investeringer direkte forbundet med byens udvikling og attraktion, 
så skal disse midler findes i mere generelle kasser. Ligeledes kunne det i forhold til de økonomiske muskler 
være relevant at afsøge, under hvilke omstændigheder det ville være til gensidig gevinst med et øget 
erhvervsrettet samarbejde om byens udvikling på idrætsområdet. 

En facilitetsstrategi skal også adressere anvendelsesgraden (og -mulighederne) af de eksisterende faciliteter, 
hvor det bør være en ambition, at enhver ubenyttet kapacitet gøres let tilgængelig for byens foreninger, og 
desuden at hver enkelt facilitet benyttes af så mange ad gangen som overhovedet muligt. Idrætssamvirket vil 
både støtte udviklingen af nye redskaber hertil samt deltage aktivt i relaterede udviklingsprocesser. 
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Husk de mange, der har andre behov end de fleste & Knudepunkter 
Idrætssamvirket er optagede af, at nye faciliteter lægger op til a) bedre muligheder for organisering af nye 
bevægelsesformer og idrætsdiscipliner for alle målgrupper, b) til muligheder for udvidet kapacitet for 
udbredte aktiviteter og populære sportsgrene, som ikke kan udvikles yderligere grundet den begrænsede 
kapacitet, samt endelig c) til øget bevidsthed om betydningen af specialfaciliteter til træning og 
konkurrence/opvisning for udviklingen af sportslige muligheder i foreningerne og den nationale 
idrætsbevægelse (herunder også den nationale/internationale elitesport). Tilsammen vil positiv udvikling på 
disse ambitioner sikre, at væsentligt flere forskellige grupper og aarhusianske borgere vil opleve, at de har 
reelle muligheder for at deltage aktivt i det lokale foreningsliv. Desuden vil de etablerede idrætter opleve 
bedre mulighed for at øge tilslutning, opbakning og generel attraktion – både i en lokal og national kontekst.  

 

Outdoorstrategi 

Aarhusianerne er begejstrede for naturens muligheder for oplevelse, leg, bevægelse og sport, og Aarhus 
Kommune er unikt placeret ved havet og mellem å-løb, dale, bakker og åbne arealer. Det giver i forhold til 
foreningsidræt en varieret mulighed for at skabe nye destinationer og faciliteter for udendørs idræt og sport. 
Idrætssamvirket hilser derfor også den første samlede outdoorstrategi i Aarhus Kommune velkommen. 
Strategien er interessant, hvad angår både det blå, det grønne og det urbane, og Idrætssamvirket ser frem til 
at deltage i både samarbejde og udviklingsarbejde i forhold til aktivering af outdoorstrategien. 

En enkelt generel pointe i forhold til sammentænkning af outdoor og foreningsidræt. Idrætssamvirket advarer 
mod at systemgøre outdooridrætten for tidligt. Styrken i en væsentlig del af den samlede outdoorbevægelse 
ligger i, at de mange nye og eksisterende idrætsudøvere og idrætsgrene outdoor bruger de faciliteter, som 
umiddelbart er til rådighed, eller som kan stilles forholdsvis enkelt til rådighed. Ønsker om specifik og 
detaljeret/omfattende udvikling af udvalgte outdoorfaciliteter kommer fra de idrætter, som udvikler 
tilstrækkeligt store og kvalitative aktivitetsfællesskaber til at kunne etablere sig som en foreningsbevægelse 
med afgrænset/egen vision. Den bevægelse støtter Idrætssamvirket meget gerne. 

 

Idrætssamvirket er altid optagede af foreningsidrættens rammer og udvikling i Aarhus og takker derfor for 
mulighederne for at kunne bidrage til tilblivelsesprocessen for både politik og strategier. Idrætssamvirket ser 
frem til at fortsætte det gode samarbejde – Aarhus Kommune kan regne med Idrætssamvirkets engagement. 

 

Med idrætslige hilsner, 

 
 
 

______________________________________________ 
Jens Bundgaard, Formand for Idrætssamvirket Aarhus 


