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Udviklingsplan for Kongelunden – kommentarer til og tilbagespil på spørgsmål i 
Uddrag om idræt i Kongelunden. 

 

Idrætssamvirket Aarhus glædes over muligheden for at kommentere og forholde sig til spørgsmål fra uddraget 

om idræt i den foreløbige udgave af programmet for parallelopdraget; Udviklingsplan for Kongelunden. 

Idrætssamvirket har et særligt fokus på udbredelse af idrætsfaciliteter i Aarhus som både en udfordring og et 

potentiale for et fortsat stærkt og åbent foreningsliv, der bidrager til at gøre Aarhus til et godt sted at leve og 

et godt sted at besøge. Idrætssamvirkets generelle syn på Kongelunden er i forlængelse heraf grundlæggende 

forbundet med stor interesse og opmærksomhed på både den historiske betydning af området og på et stort 

fremadrettet potentiale for idrætten i Aarhus og Danmark. Derfor glæder det Idrætssamvirket, at Fremtidens 

Aarhus Idrætspark ifølge fremsendte uddrag fortsat skal være ’et center for såvel foreningsidrætten som 

talent- og elitemiljøet i området’.  

I de seneste 4 år har Idrætssamvirket deltaget i adskillige konkrete fremadrettede drøftelser og samarbejder 

om udvikling af idrætsfaciliteter og idrætslig identitet i nærområdet omkring Aarhus Idrætspark, der siden 

2019 er betegnet som en del af Kongelunden. Nærværende tilbagespil er trods gode samarbejdsrelationer i og 

omkring Kongelunden alene formuleret som Idrætssamvirkets respons på det tilsendte uddrag om idræt samt 

de medfølgende spørgsmål. 

Med reference til den visionære beslutning om etableringen af Aarhus Idrætspark for mere end 100 år siden 

sigter parallelopdraget mod, at Aarhus Idrætspark i Kongelunden også skal ’pege langt ud i fremtiden for 

forenings- og elitesport med en robust og langsigtet helhedsløsning, hvor idrætsparkens elementer forbindes 

og styrker hinanden til gavn for byens borgere og for elite- og foreningsidrættens miljø og præstationer’. 

Denne ambition er væsentlig og ligeledes noteret med glæde – ikke mindst fordi idrætten hidtil noget 

uforstående ikke har været fremhævet som et pejlemærke i projekt Kongelunden. 

Som en indledende pointe i forlængelse af idrættens utydelige prioritering i Kongelundens visionsarbejde 

fremhæves her, at organiseringen af projekt Kongelunden burde have levnet plads til repræsentanter fra den 

organiserede idræt i byen og området. Det er ærgerligt, at processen indtil videre reelt ikke har givet idrætten 

vished for, at den organiserede foreningsidræt, talentudvikling og nationale eliteidræt også skal være et 

afgørende omdrejningspunkt i fremtiden. For meget og for god energi er brugt på at udrede idrættens 

betydning i projekt i Kongelunden. Det kunne være undgået, hvis den organiserede idræt fra starten var tildelt 

en mere central rolle i organisationen og dermed også i grundlaget for visionsarbejdet. 
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Udvalgte overordnede kommentarer  

Det er ærgerligt, at alle idrætsfaciliteter ikke håndteres i samme opdrag/konkurrence. Det fremstår lidt som 

om, at i forlængelse af beslutningen om etablering af nyt fodboldstadion, så er der opstået det problem, at 

andre faciliteter skal flyttes. På den måde bliver idrætsfaciliteternes udvikling nærmere til svar på et afledt 

problem – ikke selvstændige ambitioner. Anderledes ville det være, hvis problemstillingen havde været, at 

Kongelundens idrætsfaciliteter kan styrkes til fordel for lokalområdet, Aarhus og Danmark. I en sådan 

opsætning bliver løsningen på den ene side at adskille atletik og fodbold og på den anden side at prioritere de 

øvrige faciliteters funktionalitet og sammenhæng, så området efterfølgende sigter på at være et idrætsligt 

fyrtårn i Aarhus og Danmark for foreningsidræt, talentudvikling, national elitesport og opvisningssport. 

Idrætssamvirket anbefaler, at den sidste version i langt højere grad tilstræbes fremover – idrætsfaciliteter må 

ikke være afledte problemer! 

Selvom de idrætslige miljøer i Kongelunden hviler på stor historik værdi og aktuelt kan fremstå som stærke og 

energiske miljøer, så er der ingen miljøer, der kan holde til længerevarende usikkerhed om eksistensmulighed, 

placeringsforhold og anerkendelse. Det gælder såvel i foreningsidrætten som den lokale talentudvikling og 

den nationale elitesport. Idrætssamvirket henstiller på det allerkraftigste til, at ingen faciliteter må inddrages i 

en byggeproces, før nye faciliteter er etableret, eller en rimelig og accepteret overgangsløsning er sikret. De 

sportslige miljøers værdi skal understreges, og deres udviklingsmuligheder skal fremhæves i den 

fremadrettede proces for Kongelundens udvikling. 

En kommende driftsmodel skal politisk være klart understøttet. På den måde skal det være tydeligt for alle, 

hvilke politiske prioriteringer for områdets anvendelse, der lægges til grund i driftsaftalen, og herunder hvilke 

vilkår en fast bruger/lejer af faciliteterne skal indstille sig på. Der må ikke være usikkerhed om, hvilken 

aktivitet området skal være centreret om, og det kan i den forbindelse eksempelvis ikke nytte noget, at 

faciliteter med den højeste lejepris i byen samtidig er de mest aflysningsfølsomme, hvis aktiviteterne faktisk 

er blandt de politisk prioriterede. Den politiske prioritering er afgørende i forhold til udviklingen af både 

eksisterende idrætsaktiviteter i området og i forhold til disponeringen af faciliteter til nye/udvidede 

idrætsaktiviteter i byen som helhed. 

 

Specifikke betragtninger i relation til de 8 stillede spørgsmål 

1. Idrætsfaciliteterne skal placeres som et centralt center med gode forbindelser til de øvrige faciliteter 

og en stærk funktionel sammenhæng – de idrætslige relationer skal styrkes. Der er efter 

Idrætssamvirkets opfattelse ikke så mange flere ord at sige om faciliteternes placering. 

2. Idrætssamvirket har deltaget i funktionsudvikling i forbindelse med forslagene i Aarhus Folkepark, 

Sportens Hus 2.0 og ikke mindst visionsrapporten om Idræts- og aktivitetsmiljøer i Kongelunden. 

Arealudvikling (med erhverv/bolig) har i Kongelundstiden ikke været prioriteret, men det kan fortsat 

betegnes som væsentlig økonomisk mulighed for at kunne prioritere et levende bydelsmiljø centreret 

om idræt. 

3. Sammen med en brugergruppe for området har Idrætssamvirket deltaget i udviklingen af Håndslaget, 

der på den ene side fastslår, at foreningerne/organisationerne vil deltage aktivt i at skabe flow og 

sammenhæng, hvis der etableres muligheder herfor. På den anden side understreger Håndslaget et 
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stærkt idrætsligt fællesskab, som området også kan udvikle sig positivt gennem. Idrætssamvirket 

henviser igen til visionsrapporten, Idræts- og aktivitetsmiljøer, der spiller ind med mindst 17 

forslag/udviklingsspor til udviklingen af området. 

4. Byens idrætstilbud udvikles år for år. Nye aktiviteter kommer og går. Aarhus Idrætspark har ikke budt 

mange nye foreningsbaserede tilbud velkommen i de seneste årtier. Programmeringen er ét 

væsentligt forhold i forbindelse med at tiltrække nye aktiviteter og brugere. Idrætssamvirket er på 

dette punkt mest optaget af den kommende politiske prioritering af faciliteternes benyttelse til 

organiserede idrætslige formål. Dog er sammenhængen med øvrige aktiviteter og brugergrupper også 

særdeles interessant for udvidet aktivitetsniveau og sammenhæng/fællesskab i området.  

5. Der henvises til visionsrapporten, Idræts- og aktivitetsmiljøer, der i 17 udviklingsspor på forskellig vis 

lægger op til variationer af samspil og sammenhæng med andre funktioner og 

brugere/forbipasserende. Ligeledes fremgår flere forslag til inddragelse af mere eller mindre 

tilfældige besøgende i potentialebeskrivelsen for Arena og haller. 

6. Idrætssamvirket ønsker også sammenhæng i Kongelunden, men opgaven falder umiddelbart udenfor 

Idrætssamvirkets kompetencer. Vi deltager gerne, men den brede sammenhæng skal sandsynligvis 

især faciliteres fra centralt hold af fx Kongelundssekretariatet. 

7. Samme svar som til spørgsmål 2. 

8. Idrætssamvirket ønsker også gode tilgængelighedsforhold i Kongelunden, og Idrætssamvirket deltager 

gerne i en udviklingsproces, som dog skal gennemføres med brugergrupper og ikke mindst 

organisationer, der arbejder dagligt med tilgængelighed. 

 

Tak igen for muligheden for at kommentere uddrag om idræt og reflektere over de indbyggede spørgsmål. 

Der er ovenfor fremhævet pointer, som kan opfattes kritiske. Det er også hensigten, men det er samtidig en 

forhåbning, at kritikken fremstår interesseret og konstruktiv. Det er ambitionen, for Kongelunden kan blive 

enormt spændende for idrætten i Aarhus og Danmark – både for byens borgere og gæster. 

Idrætssamvirket ser frem til at fortsætte samarbejdet om Kongelundens udvikling. 

 

 

Med idrætslige hilsner, 

 

 

 

______________________________________________ 

Jens Bundgaard, Formand for Idrætssamvirket Aarhus 


