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Forord
Idrætsområdet i Horsens Kommune er resultat af
mange menneskers indsats. Horsens Kommune
har mulighed for at igangsætte og understøtte
bestemte initiativer og etablere forskellige idrætsanlæg. Medarbejdere i haller og idrætsanlæg gør
dagligt en stor indsats for at skabe gode rammer
for idrætsudøvelse, og mange andre institutioner
som f.eks. skoler, SFO’er, Sund By, og ældrecentre
yder en vigtig indsats. Men idrætsområdet er først
og fremmest båret af foreninger, frivillige, private
aktører som fitnesscentre og forskellige andre virksomheder, samt en række enkeltpersoner, der bare
spontant og uorganiseret dyrker idræt.
Målet med idrætspolitikken er at sætte en kurs for
Horsens Kommunes indsats på området samt at
inspirere de mange aktører på området. Idrætspolitikken indeholder de centrale sigtepunkter for de
kommende års arbejde på både breddeidrætsområdet og eliteidrætsområdet. Derudover er udarbejdet en række eksempel¬projekter, som kan fungere
som inspirationskilde i de kommende års udvikling
af idrætslivet.
Forslaget er blevet til i dialog med aktørerne på
idrætsområdet. Som en del af processen har vi undersøgt udfordringerne for idræt og motion i Horsens Kommune, blandt andet ved afholdelse af
en SWOT-workshop. Arbejdet viser, at vi bl.a. står
overfor følgende udfordringer:

• Behov for samarbejde mellem foreningerne
• Behov for samarbejde mellem foreningerne og
kommunale instanser
• Behov for samarbejde mellem foreninger og
private aktører
• Behov for flere frivillige
• Behov for overblik over aktivitetsmuligheder,
f.eks. i form af en fælles webportal/hjemmeside,
hvor man kan få information om og adgang til
idrætsaktiviteter
• Fleksible faciliteter
• Fleksible aktivitetsmuligheder
• Idrætsudøvelsen falder blandt unge i alderen
12 – 18 år
• Idrætsudøvelsen er lav blandt de 30 – 39-årige
• Lighed i idrætsudøvelse
• Spørgsmål om brugerbetaling
Ud fra disse udfordringer har Kulturudvalget formuleret forslaget til idrætspolitik, som har været sendt
i høring før den endelige vedtagelse. Idrætspolitikken er i dag en ambition – nu skal den gøres til
virkelighed. Kulturudvalget og Byrådet håber, at de
mange, der har deltaget i den hidtidige proces, vil
udvise samme engagement ved virkeliggørelsen af
politikkens ambitioner. og sender det nu i høring i
den forhåbning, at det vil blive modtaget med samme store engagement, som har kendetegnet den
hidtidige proces.

Idræt i bevægelse
Der er ny energi grøde i idrætsområdet. Ude i
hallerne står stepbænkene i store stabler som et
tydeligt bevis på, at nye idrætsformer finder ind i
hallerne. Lokale idrætsforeninger har nu ikke blot
fodbold, håndbold og badminton, men også spinning og fitness på programmet
Det afspejler, hvordan idrætsområdet i disse år
og i disse årtier er i bevægelse. Idræt dyrkes nu
af alle aldersgrupper, ligesom langt flere kvinder
dyrker idræt end tidligere. Nye idrætsgrene skyder
op, nogle bliver en permanent del af danskernes
idrætsvaner, andre er kun moderne i få sæsoner.
Den uorganiserede idræt og idræt organiseret af
private virksomheder vinder frem, og udfordrer dermed de traditionelle idrætsforeninger, som kommunerne yder tilskud til.
Horsens Kommunes idrætspolitik griber fat i udfordringerne. Den peger på otte hovedoverskrifter:
•
Vi kører som et hold
•
Huse med mange muligheder
•
Spillet udvikler sig
•
Flere på banen
•
Brug indersiden
•
Center for talentudvikling
•
Team Danmark
•
Store sportsevents
Hovedoverskrifterne udgør sigtelinjerne i de kommende års arbejde på idrætsområdet i Horsens
Kommune. Samtidig er de tænkt som inspiration
for alle aktørerne på området. Overskrifterne skal
bidrage til, at vi er et samfund med sunde, fysisk
aktive borgere og byrum og natur, der indbyder til
fysisk aktivitet.

VI KØRER SOM ET HOLD
Idrætsområdet er præget af forandring og nye krav.
Flere foreninger har f.eks. et naturligt behov for at
kombinere den almindelige træning med styrketræning i et fitnesscenter. Andre foreninger vil gerne
tilbyde ”forældretræning”, hvor forældre træner
en idrætsgren, mens deres børn træner en anden
idrætsgren.

Et øget samarbejde kan bidrage til udvikling af
Horsens Kommune betragter det organiserede foreningsliv som grundstenen i kommunens idrætsaktiviteter. Samtidig er der behov for et øget samarbejde mellem foreningerne – at foreningerne ”løfter
i flok” og sammen udvikler aktiviteter og dermed
tiltrækker flere idrætsudøvere. Der er brug for samarbejde på tværs af foreninger, mellem foreninger
og forskellige dele af det kommunale system, og
mellem foreninger og private aktører.
Horsens Kommune ønsker derfor at fremme og understøtte en udvikling, hvor klubberne i højere grad
samarbejder om aktiviteter og faciliteter.
Horsens Kommune ønsker også selv at indgå i at
nye samarbejdskonstellationer om idræt og bevægelse etableres. SFor eksempel samarbejder mellem idrætsforeninger og SFO’er/skoler eller idrætsforeninger, Sund By og ældrecentre vil blandt andet
kunne tilføre de offentlige institutioner ekspertise indenfor forskellige idrætsgrene og samtidig bidrage
til rekruttering af medlemmer til klubberne.
Horsens Kommune ser Sport Horsens som kommunens samarbejdspartner i relation til breddeidrætten. Sport Horsens er høringspart i kommunale spørgsmål af større betydning for breddeidrætten
i Horsens Kommune.

HUSE OG BANER MED MANGE
MULIGHEDER
Mange idrætsfaciliteter er opført i 60’erne og
70’erne. Siden da har vores måde at dyrke idræt
ændret sig markant. Også i fremtiden vil kravene
til både indendørs og udendørs idrætsfaciliteter løbende vil ændre sig. Faciliteterne skal kunne bruges i mange forskellige sammenhænge i løbet af
en ganske almindelig dag. Dagplejemødre, skoler, SFO’er, pensionisthold, handicapgrupper og
idrætsforeninger har hver især deres behov.
Ved renovering og nyopførelse af faciliteter ønsker Horsens Kommune at fremme en fleksibel
indretning, der spiller sammen med de ændringer i
idrætsaktiviteter der er sket og som gør, at facilite-

terne kan bruges til de aktiviteter, der bliver populære i fremtiden.
Faciliteterne tænkes ind i forhold til udviklingen i lokalområderne (lokalplaner).
Horsens Kommune vil arbejde for, at der er et varieret udbud af faciliteter på idrætsområdet – såvel
indendørs som udendørs og at aktiviteterne også
søges udviklet i relation til Horsens Kommunes naturmuligheder – de bynære grønne områder, skovene, vandet o.s.v. Horsens Kommune har som
ambition, at der er en bred geografisk dækning af
tidssvarende idrætsanlæg i kommunen og at der
samtidig sker en samling af specialtilbud et sted i
kommunen.
Udendørs kan nye faciliteter samtænkes med andre typer kommunale anlæg, blandt andet parker
og stier – hvor der ved planlægning og renovering
af stier og grønne områder kan tænkes i både at
skabe faciliteterkan planlægges arealer og stier,
der er trygge og tilgængelige og samt områder, der
er præget af mere uberørt natur.

SPILLET UDVIKLER SIG
For at få flere til at dyrke motion er det nødvendigt,
at der udvikles mere fleksible aktivitetsmuligheder.
Horsens Kommune ønsker at prioritere ressourcer
til at understøtte denne udvikling.
Det kan for eksempel være i form af et idrætspas,
hvor børn og unge med et kort får adgang til mange
forskellige idrætsaktiviteter. Det kan være tilbud,
hvor børn og forældre eller børn og bedsteforældre
veksler mellem at træne sammen og hver for sig og
meget andet.
Målet er, at alle borgere får mulighed for at dyrke
motion - for at fremme sundheden og for at fremme
det fællesskab, som opstår omkring bevægelsesaktiviteter.
Det gælder i forhold til alle aldersgrupper, individuelle og fælles aktiviteter, tidspunkter på dagen hvor

man kan dyrke motion, ude- og inde aktiviteter, i
nærområdet og i områder med specialfunktioner.
Spændende aktivitetsmuligheder på de rigtige tidspunkter i de rette omgivelser for de relevante målgrupper er en forudsætning for en øget motionsdeltagelse.

FLERE PÅ BANEN
Motion skal være tilgængeligt for alle – og for flere
borgere end i dag. Mange er fysisk aktive i dag, men
der er også en stor del af befolkningen, der stort set
ikke er fysisk aktive. Horsens Kommune vil derfor
prioritere ressourcer til nytænkende aktiviteter, der
når ud til borgere, der i dag er mindre fysisk aktive.
Det kan være aktiviteter, hvor skoler eller specialskoler samarbejder med idrætsforeninger. Det kan
være aktiviteter, der fokuserer på udsatte grupper,
sindslidende, psykisk handicappede eller fysisk
handicappede, f.eks. i Sund Bys regi og i samarbejde med handicapidrætsforeninger og andre idrætsforeninger. Det kan være aktiviteter, der henvender
sig til grupper af personer, der ikke har tradition for
motion og bevægelse. Samarbejdet kan også bidrage til, at faciliteterne bliver bedre udnyttede i de
”stille timer” kl. 14 – 16 og kl. 21 – 23.

BRUG INDERSIDEN
Deling af viden mellem de forskellige aktører på
idrætsområdet er et vigtigt anliggende med henblik
på udvikling af området til gavn for borgerne.
Horsens kommune ønsker at fremme bedre information om idrætstilbuddene i Kommunen. Med
nemmere adgang til information om idrætstilbuddene vil flere benytte sig af dem. Det vil være naturligt
at anvende elektroniske medier til dette, fx en Web
portal.
IT- løsninger kan endvidere tilbyde let og hurtig adgang til spontan idrætsudøvelse, så man f.eks. kan
finde et hold, der mangler en mand, hvis man ønsker at spille fodbold om to timer.

Horsens Kommune ønsker, at de eksisterende faciliteter bliver udnyttet bedre. Dette kan f.eks. ske
gennem etablering af en web-portal, der sikrer
overblik over faciliteterne samt elektronisk booking,
der muliggør løbende opdatering og booking af tider i anlæggene. På tidspunkter, hvor faciliteterne
ikke anvendes til de sædvanlige idrætsformål, skal
det være muligt at købe sig adgang til at anvende
faciliteterne til andre idrætsformål.

gør det muligt at kombinere idræt på et højt niveau
med en kompetencegivende uddannelse.

Horsens Kommune vil prioritere ressourcer til et
samarbejde med idrætsforeningerne om udvikling
af elektroniske løsninger.

Der skal tilstræbes adgang til det nødvendige antal
træningstimer for eliteidrætseleverne.

Deling af viden er relevant på en række andre områder som fx rekruttering af frivillige, samarbejde
omkring uddannelse af ledere og trænere, løsning
af administrative opgaver mv.

CENTER FOR TALENTUDVIKLING
Forum Horsens og Casa Arena Horsens videreudvikles som et naturligt omdrejningspunkt for eliteidræt og talentudvikling i Horsens Kommune.
Målet er samtidig en optimering og udvikling af
idrætsfaciliteterne til gavn for hele idrætsområdet
– for breddeidrætten og eliteidrætten, med henblik på etablering af et mødested for motionister,
med mulighed for motion og bevægelse inden for
mange typer af aktiviteter, for netværk og videndeling på tværs af bl.a. eliteidrætten, breddeidrætten,
erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, herunder
samling af relevant ekspertviden og knowhow.

TEAM DANMARK
Med henblik på at styrke de prioriterede idrætsgrene jf. Team Danmark aftalen og løfte idrætsgrenene
til national eller international elite skal tTræningsog uddannelsesmulighederne for de unge eliteidrætstalenter skal fortsat udvikles. Der skal tilvejebringes uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere
og etableres arbejdsmarkedsmæssige og sociale
støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere, der

Samarbejdet skal udvikles mellem eliteklubberne,
de eliteaktive, eliteidrætsklasserne på Langmarkskolen, Sportscollege Horsens, de korte uddannelser, de mellemlange uddannelser og de lange
videregående uddannelser, der tilbydes lokalt og
regionalt.

Horsens Kommune vil i samarbejde med Eliteidrætsrådet arbejde for at sikre optimale rammer for
de eliteaktive børn, unge og voksne, der i relation til
Team Danmark aftalen konkurrerer på højeste nationale eller internationale niveau.
Horsens Kommune vil i samarbejde med Eliteidrætsrådet arbejde for at sikre adgang til faciliteter
for talenter og eliteidrætsudøvere i det nødvendige
antal trænings- og konkurrencetimer.
Det skal tilstræbes, at man for alle elever fra 0.-6.
klassetrin i Horsens Kommune er opmærksomme
på, hvordan bevægelse kan være en del af skoledagen.
Klubber, der har ambitioner om at arbejde målrettet
med talentudvikling, kan blive en del af vidensdelingnetværket for ledere og trænere omkring udviklingen af eliteidrætten i Horsens Kommune.

STORE SPORTSEVENTS
Det har i en årrække været Horsens Kommunes
mål at tiltrække imageskabende begivenheder til
Horsens Kommune og at afvikle store arrangementer. Bl.a. faciliteterne i og omkring Forum Horsens
Stadion / Casa Arena er velegnede til bl.a. store nationale idrætsarrangementer og Horsens Kommune
ønsker at fremme tiltrækning af store sportsevents
til Kommunen i samarbejde med klubberne.

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 26 62
Telefax: 76 29 27 40
www.horsens.dk
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