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Baggrund 

Solrød Kommunes første Helhedsplan for idrætsområdet har i årene 2010-14 fun-

geret som et godt værktøj i det strategiske arbejde, og 28 ud af planens 53 anbe-
falinger er helt eller delvist realiseret. 

Solrød Kommunes byråd besluttede derfor i januar 2013, at der skulle udarbejdes 
en lignende plan for perioden 2015-19. 

 

Formål 

Helhedsplanen har til formål at præsentere 

 Status, analyse og anbefalinger vedr. udfoldelsesmuligheder for den organise-
rede og selvorganiserede idræts- og motionsudøvelse, både i og uden for de 

traditionelle idrætsfaciliteter.   
Herunder oplæg til optimering af facilitetsudnyttelsen, renovering af eksiste-
rende faciliteter eller eventuelle anlæg af nye faciliteter. 

 Status, analyse og anbefalinger vedr. samarbejder mellem idrætslivet, private 
aktører og offentlige institutioner. 

Herunder oplæg om sundheds- og forebyggelsesindsatser, prioriteringer mel-
lem bredde- og eliteidræt samt initiativer omkring skolereformen. 

Helhedsplanen udgør således en strategi for det fremtidige arbejde på idrætsområ-

det med beskrivelse af aktiviteter, visioner og initiativer, som i fremtiden bør prio-
riteres højt i Solrød Kommune. 

 

Forudsætninger 

Den kommende planperiode, 2015-19, vil byde på mange af de samme forudsæt-

ninger og udfordringer. Befolkningsvæksten fortsætter med omkring 150 borgere 
pr. år i gennemsnit. Væksten sker primært i aldersgruppen +65, sekundært blandt 

unge og voksne, mens antallet af 0-15årige forventes at falde. Denne udvikling vil 
påvirke brugen af idræts- og motionsfaciliteter.  

Efterspørgslen efter fleksible, utraditionelle og selvorganiserede motionsmuligheder 

vokser, hvilket bl.a. er søgt imødekommet gennem etableringen af En Voldsom 
Omvej og et udfordrende parkouranlæg ved Solrød Skole. Men mange borgere er 

stadig også aktive i en lokal idrætsforening, hvor de traditionelle idrætsgrene nyder 
stor tilslutning, ligesom nye aktiviteter inden for eksempelvis kampsport, hånd-

boldfitness, kajaksejlads og CrossGym skyder frem.  Solrød er en kommune med 
høj erhvervsfrekvens, og travle borgere øger fokus på tilgængelighed både i for-
hold til tid og afstand. 

Også folke- og privatskolerne vil med kravet om øget fysisk aktivitet i skoletiden 
øge presset på faciliteterne. Det samme gælder 10Solrød (10.klasseskolen) og Sol-

rød Gymnasium, som gennem årene har oplevet en væsentlig elevtilgang og som 
desuden tilbyder en eliteidrætslinje. Idrætsfaciliteterne bruges endvidere af aften-
skoler, kommunale børneinstitutioner og initiativer til forebyggelse og genoptræ-

ning. Der vil derfor fortsat være et stort behov for vedligeholdelse, renovering og 
udbygning af de eksisterende faciliteter, ligesom det er vigtigt konstant at søge 

udnyttelsen optimeret bl.a. gennem effektive bookingsystemer, tværgående sam-
arbejder og kreativ tænkning.  
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Helhedsplanens organisering 
Helhedsplanen er udarbejdet af en projektgruppe bestående af: 

 Idræts- og fritidskonsulent Peter Jul Jacobsen (Projektleder) 
 2 repræsentanter for idrætsforeningerne: Henrik Sandberg og Erik Houlberg, 

udpeget af Solrød Idræts Union 
 2 repræsentanter for folkeskolerne, klubber og SSP i Solrød Kommune: Pæ-

dagogisk Udviklingskonsulent Thomas Pedersen og Kasper Nielsen SSP-
konsulent 

 Forebyggelseskonsulent Louise Vivian Leilund  

 1 repræsentant fra Solrød Gymnasium: Vicerektor Hans Christian Pedersen 
 Driftsleder for Idrætsområdet Margit Nielsen 

 Fundraiser i Solrød Kommune Peter Hofmann Holsøe 
Herudover er repræsentanter fra kommunens økonomiafdeling, Teknisk Admini-
stration, Fritids- og kulturafdeling samt øvrige interessenter blevet inddraget efter 

behov.   
 

Metode 

Projektgruppen har i arbejdet med Helhedsplanen bygget på en række kvantitative 

og kvalitative data fra lokale opgørelser over aktivitet, angivne behov og renove-
ringsstatus for idrætsfaciliteterne, og derudover har gruppen forholdt sig til lands-

dækkende analyser, rapporter og anbefalinger fra det danske idræts- og fritidsliv. 

Helhedsplanens opbygning 

Som indholdsfortegnelsen viser, indledes Helhedsplanen med en opsummerende 
oversigt over projektgruppens prioriterede anbefalinger for årene 2015-19. 

Derefter følger planens generelle præsentation af analyser og status på forskellige 
indsatsområder, målsætninger og mere uddybende anbefalinger for idrætsområdet 

i Solrød Kommune 2015-19 samt en opsummering af status på Helhedsplanen for 
idrætsområdet 2010-14. 

I hvert afsnit indledes med en introduktion, hvorefter generelle tendenser, faktuel-

le opgørelser fra diverse undersøgelser m.v. behandler emnet. Desuden vil der i de 
enkelte afsnit blive redegjort for lokale forhold og aktuelle udfordringer i Solrød 

Kommune.  

Hvert afsnit afsluttes med en fremstilling af en række forslag, som er helhedspla-
nens anbefalinger vedrørende det pågældende emne.   
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Helhedsplanens prioriterede anbefalinger for 2015-2019 

Her oplistes i uprioriteret rækkefølge Helhedsplanens indsatsområder og enkeltem-
ner inden for disse områder.  

Angivelserne Høj/Middel/Lav i yderste højre spalte angiver projektgruppens anbe-
falinger af, hvorledes de næste fem års politiske og administrative arbejde på 

idrætsområdet skal prioriteres. 

Baggrunden for og en uddybning af de enkelte anbefalinger præsenteres i de efter-
følgende afsnit om de forskellige indsatsområder. 

Nr
. 

Anbefaling Indsatser Økonomi Priorite-
ring 

Bedre udnyttelse af idrætsfaciliteterne 

1 Udvikle en bedre 
”afmeldingskultu
r” 

Incitamenter eller 
sanktioner for afmel-
dinger. 

÷ Økonomiske kon-
sekvenser 

Høj 

2 Den ”aktive” faci-
litet/anlæg 

Fra administratorrolle 
til aktivitetsleder 

Brugerfinansieret Lav 

3 Oversigt over re-
elt booket og frie 

tider 

Reelle træningstider 
skal fremgå i 

bookingsystemet 

Bookingsystem 
drift: 44.380 kr. år-

ligt 

Middel 

4 God formidling om 

ledig kapacitet 

Bedre synliggørelse af ledi-

ge tider i faciliteterne 

÷ Økonomiske kon-

sekvenser 

Middel 

Renovering og vedligeholdelse af faciliteterne 

5 Planlægning af 
vedligeholdelses- 

og 
renoveringsprojek
ter 

Koordinering og 
information omkring 

kommende renove-
rings- og vedligehol-
delsesprojekter på 

idrætsområdet 

÷ Økonomiske kon-
sekvenser 

Høj 

6 Øget vedligehol-

delsespulje og ko-
ordinering af pul-

jer 

En forøgelse af vedli-

geholdelsespuljer med 
en øremærkning til 

renovering og 
vedligeholdelse af 

basale og udvalgte 
områder ved både 
inden- og udendørs 

idrætssarealer og 
faciliteter. 

Indsatser for samlet 

ca. 250.000 kr. år-
ligt 

Middel 
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Nr
. 

Anbefaling Indsatser Økonomi Priorite-
ring 

Facilitetsbehov i Solrød Kommune 

7 Træningshal eller 
sal ved Solrød 
Idrætscenter 

Træningsfaciliteter 
etableres omkring de 
eksisterende idræts-

anlæg og primært 
omkring Solrød 

Idræts Center. 

Idrætshal 20×40 
areal 15-25 mio. kr. 

Træningssale 

og/eller lethal 5-13 
mio. kr. 

Forbehold for prisen 
som afhænger af 
placering og omfang 

af byggeri og 
indhold 

Høj 

8 Udbygning af mø-
defaciliteter i Sol-

rød Idræts center 

Indskudt dæk i Aktivi-
tets- og motionsloka-

let eller øvrige møde-
faciliteter i SIC 

Tilbud skal indhen-
tes 

Middel 

9 Udendørs skøjte-
bane 

Mobil udendørs skøj-
tebane ved Rådhuset 

Etablering: 
1,45 mio. kr. 

Lav 

10 Skaterfaciliteter Skateranlæg med 
elementer som trap-
per, køreramper, ge-

lændere m.m. 

Etablering: 
1,2 mio. kr. 

Middel 

11 Vandsportshus Etablering af klub- og 

opbevaringsfaciliteter 
for diverse strand- og 

vandsportsaktiviteter 

Tilbud skal indhen-

tes 

Middel 

12 Kunstgræsbane 

m/lys 

Etablering af en 

kunstgræsbane med 
lys ved SIC 

Etablering: 5 mio. 

kr.  
(ca. 4 mio. er afsat 
på budget 2015) 

Høj 

13 Udbygning af det 
kommunale stisy-

stem 

”Aktiverende sti” med 
fysiske rutemarkerin-

ger, skiltning, kort 
m.v. 

Etablering: 80.000 
kr. 

Middel 

14 Kampsportshus Etablering af træ-
ningssale, motions-

rum, klublokaler, om-
klædningsrum og un-
dervisningslokaler 

Etablering:  
ca. 13 mio. kr. 

Middel 
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Nr
. 

Anbefaling Indsatser Økonomi Priorite-
ring 

15 Gode tennisbaner 
i kommunen 

Få gjort tennisbaner-
ne i Havdrup og Sol-

rød up to date og 
funktionsdygtige. 

Reparation: 25.000 
kr. 

Etablering af ny ba-
ne:  

120.000 kr. 

Middel 

16 Faciliteter til 

udendørs aktivitet 
omkring idræts-
centrene og i bo-

ligområderne 

Etablering af uden-

dørs fitnessstationer, 
multibaner, legeplad-
ser m.m. 

Etablering: 250.000 

– 500.000 kr. pr. 
anlæg 

Middel 

Idræt, sundhedsfremme og forebyggelse i Solrød Kommune 

17 Motorik og bevæ-
gelsesfremme i 

børneinstitutioner 

Udvikle/videreudvikle 
politikker og handle-

planer for bevægelse 
og motorik. 

Uddannelse af pæda-
goger/personale 

Bevægelsesfremmen-

de installatio-
ner/legepladser 

Motorikbane/plads 
eller andre bevæ-

gelsesfremmende 
installationer inde 

eller udendørs. 
20.000-100.000 kr. 
pr. institution. 

Politik og uddannel-
se: 20.000 kr. pr. 

institution 

Idrætscertificering: 
40.000 kr. pr. insti-

tution 

Høj 

18 Sundhedsfremme 

ved indretning af 
omgivelserne og 

faciliteterne 

Eksempelvis indret-

ning af lokaler til mo-
tionsfremme for børn 

og ældre 

Motion og bevægelse 
tænkes med i by- og 

boligudviklingsprojek-
ter. 

Økonomien vil være 

bundet op på og af-
hængig af det kon-

krete projekt. 

Indsatsområder har 
således ikke direkte 

økonomiske konse-
kvenser 

Middel 

19 Sundhedsfremme 
i fritiden for grup-

per med særlige 
behov 

Etablere motionsmu-
ligheder, sociale fæl-

lesskab og muligheder 
for frivillige aktiviteter 
for borgere med sær-

lige behov 

F.eks.  

Sociale motionsfæl-

lesskaber: 80.000 
kr. 

Fodboldfitness ca. 

10.000 kr. årligt -  
baneetablering: 

180.000 kr. 

Middel 
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Nr
. 

Anbefaling Indsatser Økonomi Priorite-
ring 

Idræt for børn og unge i uddannelsen 

20 En fysisk aktiv 
skoledag 

To koncepter med 
forslag til forskellige 
tiltag til en fysisk ak-

tiv skoledag er præ-
senteret. 

Hvilke indsatser der 
vælges, bestemmes 
lokalt på skolerne.  

Afhængigt af det 
konkrete projekt 

Høj 

21 Den fysisk aktive 
teenager 

Udvikle rammerne 
omkring ungdomsud-

dannelserne, så de 
animerer til fysisk ak-

tivitet. 

Brug af digitale og so-
ciale medier. 

Afhængigt af det 
konkrete projekt 

Middel 

Den selvorganiserede idræts udvikling 

22 Multibane m/lys Etablering af multiba-
ner nær boligområder 

Etablering 250.000 
– 500.000 kr. 

Middel 

23 Synlighed over 
motionsmulighe-
der for den selv-

organiserede 
idræt 

Digitale og fysiske 
oversigter eller præ-
sentationer over de 

forskellige muligheder 
for motion. 

Digital oversigt via 
Solrød2Go: 35.000 
kr. årligt (fra 2016) 

Skiltning: 80.000 
kr. 

Middel 

24 Etablere selvorga-
niserede aktivi-

tets- og motions-
korps  

Brug af digitale og so-
ciale medier til orga-

niseringen af og 
kommunikationen i 
nye motionsfælles-

skaber. 

Understøtte tovholde-

re eller ”ambassadø-
rer” 

Afhængigt af det 
konkrete projekt 

Middel 

25 Udvikling af tilbud 
om udendørsfit-
ness 

Etablering af uden-
dørs fitnessredskaber 
eller forhindringsbane 

i tilknytning til områ-
der, hvor folk færdes.  

Udendørs fitness-
stationer: 150.000 
kr. 

Forhindringsbane: 
125.000 kr. 

Middel 
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Bedre udnyttelse af idrætsfaciliteterne 

Helhedsplanen vil på baggrund af lokale og nationale analyser fremstille forslag og 
prioriteringer for den fremtidige udbygning, udnyttelse samt renovering og vedli-
geholdelse af Solrød Kommunes idrætsfaciliteter. Mens udbygningen samt renove-

ring og vedligeholdelse behandles i de efterfølgende afsnit vil nedenstående rette 
fokus på de eksisterende faciliteter, og se på om og i så fald hvordan man kan op-

timere udnyttelsen af faciliteterne.  

Siden udarbejdelsen af Helhedsplanen for idrætsområdet 2010-14 har billedet af 
en uoverensstemmelse mellem udbud og den organiserede idræts efterspørgsel ef-

ter tider i diverse idrætshaller og –sale i Solrød Kommune ikke ændret sig væsent-
ligt. Dette til trods for at der i femårsperioden faktisk er etableret nye faciliteter 

og/eller sket opgraderinger af eksisterende faciliteter. Men flere foreninger og fra 
fleres side et ønske om at kunne tilbyde mere aktivitet, medfører altså dette fort-
satte misforhold mellem udbud og efterspørgsel. Den oplagte løsning er naturligvis 

etablering af flere idrætsfaciliteter, men sekundært menes en løsning til stadighed 
at være en optimering og/eller udvikling af den nuværende facilitetsudnyttelse.  

Optimering af faciliteterne til alles bedste 

Ifølge tal fra Lokale- & Anlægsfonden synes der at være et stort potentiale i at ud-

nytte de danske idrætshaller bedre. Formentlig går der i dag op til 30-40 procent af 
halkapaciteten tabt ved dårlig udnyttelse. Hvis man kunne udnytte denne ledige 
kapacitet, svarer det til, at man på landsplan byggede mellem 900 og 1.200 nye 

idrætsfaciliteter.1 Men særligt fire udfordringerne kan identificeres i denne sam-
menhæng. 

1. En væsentlig udfordring er ofte lokalefordelings- og bookingsprocedurer, 
som enten ikke er koordineret eller ikke er i stand til at imødekomme æn-
dringerne i danskernes idrætsvaner, livsbetingelser og motivation for fysisk 

aktivitet, hvor særligt fleksibilitet er nøgleordet.  
2. En anden udfordring er, at tidligere og tit også nyt idrætsbyggeri simpelthen 

ikke er bygget og tænkt til fleksibel udnyttelse, således flere aktiviteter vil 
kunne foregå samtidig. 

3. For det tredje viser praksiserfaringer fra flere kommuner, at det er meget 

vanskeligt for både foreninger og kommuner at danne sig et overblik over 
anvendelsen af faciliteterne. Dermed bliver de bookingoversigter, som kom-

munerne råder over oftest ikke retvisende. 
4. Endelig er udfordringen brugernes adfærd eller forståelse i forhold til, at fa-

ciliteterne skal udnyttes mest muligt til alles bedste, jf. afsnittets overskrift. 

Til- og afmeldinger af faciliteterne kræver en holdningsændring af eksempel-
vis mange foreningers opfattelse af, at de mister velerhvervede rettigheder i 

forhold til den traditionelle lokale- og facilitetsfordeling. Men også at uddan-
nelsesinstitutionerne i formiddags- og de tidligere eftermiddagstimer udviser 
større fleksibilitet i forhold til, at andre brugere kan have mulighed for at be-

nytte ledige tidsrum. 

Nedenfor vil disse udfordringer og senere også forslag til tiltag blive præsenteret i 

en lokal kontekst, men kort bør nævnes, at man flere steder i landet forsøger sig 
med onlinebooking samt muligheden for at faciliteten, foreninger eller andre aktø-
rer kan udbyde ledige tider i faciliteterne til motionslystne brugere inden for såvel 

den organiserede som den selvorganiserede idræt. I tillæg hertil forsøger flere sig 

                                       
1 Lokale- & Anlægsfonden (2011): Pressemeddelelse: Bedre brug af hallen – Meget mere haltid 
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med brugerbetaling fra visse brugergrupper, og foretager omdisponeringer i de til-
delte tider i faciliteterne. 

I nyere tid har særligt DGI Faciliteter & Lokaleudvikling (tidligere DGI Huse & Hal-
ler) samt Lokale- & Anlægsfonden vejledt i og ydet støtte til facilitetsbyggeri, hvori 
fleksibilitet og multifunktionel udnyttelse har været centralt. Således er gennem de 

seneste år nytænkende og spændende idrætsbyggeri skudt op, som møder bru-
gernes efterspørgsel efter fleksibilitet, et større idrætsudbud og forskellige aktivite-

ter, der kan foregå samtidig. Men selvom eksempelvis gymnastik, diverse kamp-
sport og flere boldspil sagtens kan udføres i anderledes opbygget faciliteter, skal 
man uanset de gode intentioner have øje for sportsgrene, hvor højden i og læng-

den af hallen fortsat er en forudsætning for udøvelsen.  

Stort set alle landet kommuner arbejder på modeller, som kan fremme udnyttelsen 

af faciliteterne, og med at få bedre syn for sagen i forhold til den reelle brug. De 
gængse observationsmetoder er et miks mellem ”skrivebordsobservationer”, altså 

udnyttelse af faciliteterne ud fra, hvad der er booket/reserveret i f.eks. et booking-
system, samt ”on-site”-observationer, hvor man i eller ved faciliteten f.eks. tæller 
antal, alder, aktivitetsform m.v. Som noget nyt har et forskningsprojekt kørt i et 

samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aalborg Kommune, hvor man ved hjælp 
af varmefølsomme kameraer har ønsket at finde ud af, hvordan idrætsfaciliteterne 

egentlig bliver brugt. Frem mod og i 2014 vil i Aalborg arbejde på at udvikle sy-
stemet til også at kunne registrere, om det er voksne eller børn, der er i hallen, 
kønnet på de aktive, og hvilke aktiviteter de dyrker. De personer der filmes, ses 

kun som lysende pletter på optagelserne, og kan derfor ikke genkendes. 

Idrættens Analyseinstitut har i samarbejde med Syddansk Universitet og Rudersdal 
Kommune i efteråret 2012 udarbejdet en kapacitetsanalyse af kommunens idræts-

faciliteter. Det er vurderingen, at de problemstillinger analysen fra Rudersdal op-
stiller, ikke adskiller sig nævneværdigt kommunerne imellem, om end, der natur-

ligvis altid vil være lokale forskelle. Analysens hovedpunkter er, at der i 30 % af 
haltiden mellem kl.16-22 ikke foregår aktivitet. Heraf er det billedet, at lidt mere 
end halvdelen af de uudnyttede tider skyldes, at foreninger ikke møder frem til de-

res planlagte aktiviteter. Når foreningerne samtidig ikke aflyser tiderne, er det ikke 
muligt at fordele dem til andre brugere. Resten af de ikke udnyttede tider fordeler 

sig mellem foreninger, der afholder kortere træningsforløb end planlagt – eller til 
tider, der ikke er anvist til brugere – altså helt fri kapacitet. Nogle af konklusioner-
ne i analysen fra Rudersdal er således, at bedre kapacitetsudnyttelse i primetime 

forudsætter, at foreninger bliver bedre til at bruge planlagte træningstider, eller al-
ternativt afmelder dem til glæde for andre. At tiderne skal kunne tages fra de for-

eninger, der alligevel ikke har behov for dem, og gives til andre med større behov. 
Og endelig at den begrænsede vilje til at afmelde tider bl.a. kan hænge sammen 
med, at der reelt ikke eksisterer incitamenter for foreninger for at afmelde tider.2    

Udnytter vi faciliteterne optimalt i Solrød Kommune? 

Flere tiltag eller byggerier er gennem de seneste knap fem år blevet sat i værk el-
ler etableret i et forsøg på at forbedre facilitetsudnyttelsen. 

I Solrød Kommune har man i mange år benyttet sig af systemet PlanBook i forbin-
delse med lokale- og facilitetsbookinger. Systemet har i princippet fungeret ud-

mærket, men ændringerne i idrætsvaner og muligheden for at tilbyde større fleksi-
bilitet, har gjort, at administrationen har søgt et nyt system, som samtidig kan op-

                                       
2 Idrættens Analyseinstitut (2013): Afslutningsnotat – Idræt, motion og faciliteter i Rudersdal i fremtiden 
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fylde de krav, som kommunerne i de kommende år skal efterleve i forbindelse 
med, at den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udrulles. Det ny system er i 

funktion fra efteråret 2014, og det er forventningen, at det vil skabe et bedre 
overblik over faciliteterne, samt sikre bedre muligheder for bl.a. afmelding af ti-
mer.  

De seneste år har administrationen i samarbejde med især uddannelsesinstitutio-
nerne gjort forsøg på at optimere fordelingen af faciliteterne. I denne fordeling ta-

ges højde for forskellige ringe- og spisetider, hvilket bevirker, at uddannelsesinsti-
tutioner i uger med fuld aktivitet besætter hvert et minut i hallerne. Der arbejdes 
på lignende ordninger omkring brugen af svømmehallen. 

Store dele af Solrød Kommunes idrætsfaciliteter har mål eller næsten mål efter 
standardhalmodellen med et gulvareal på 20×40 meter, og er karakteriseret ved 

primært at indeholde en stor sal. I disse store sale/haller kan det være svært at 
inkorporere aktiviteter, som ikke kræver særlig meget plads. Forud for udarbejdel-

sen af Helhedsplanen 2010-14 var status, at det i flere haller tilmed ikke var muligt 
med opdelinger. Dette er der sidenhen blevet arbejdet på og planlagt efter, og så-
ledes er der i dag muligheder for stort set lydisoleret opdeling af Solrød Idræts 

Center Hal C samt Havdrup Idrætscenter Hal 2. Derudover kan Munkekærhallen og 
Hal B opdeles, men her er der ikke afskærmning for lyden, hvilket kan sætte be-

grænsninger for samtidige aktivitetsmuligheder. Gode eksempler på hallernes 
funktionalitet med en opdelingsmulighed er, hvorledes karate, badminton og gym-
nastik sammen eller på skift udnytter Hal C eller gymnastik og rulleskøjteløb i Hav-

drup Hal 2. Et forhold man imidlertid altid bør have for øje, er, hvorledes banestre-
gerne lægges i forhold til hallernes opdelingsmuligheder. Det dårlige eksempel er 

det ”centreringprincip”, som har udgjort banemarkeringen i Hal C, hvilket betyder, 
at f.eks. en basketballbane på langs i hallen skæres over, når det ene foldegardin 
er nede, samtidig med at der er plads bag banen i den modsatte ende.  

En fire ugers brugeroptælling i idrætsfaciliteterne bliver udført hvert år. Brugerop-
tællingerne sker i idrætshallerne ved en manuel optælling af personalet, mens bru-

gere af salene her hjælper med optællinger. Optællingerne har igennem mange år 
vist en høj belægningsprocent af idrætsfaciliteterne, og har således årligt kunne 
bekræfte det billede, som blev præsenteret i ”Analyse Solrød Kommunes indendørs 

faciliteter 2007” udført i samarbejde med Københavns Universitet.3 Denne optæl-
lingsmetode har imidlertid en del begrænsninger eller mulige fejlkilder. Som ek-

sempler herpå kan nævnes 1) At tællinger eller registreringer kan blive glemt eller 
misset, 2) Brugerne er ”gode” til at møde op i den periode, hvori optællingen fore-
går, 3) Det er en kvantitativ tælling, og der tages således ikke stilling til, hvem der 

er aktive, og hvilken aktivitet de udøver. For at man på mere kvalificeret vis kan 
diskutere og vurdere, hvordan eksisterende og nye idrætsfaciliteter kan udvikles 

fremadrettet, vil det være interessant at opnå en bedre viden om samspillet mel-
lem udformningen af idrætsfaciliteterne og brugen af dem.   

 

 

De nationale og lokale forhold, muligheder og udfordringer, som beskrives overfor 

danner baggrund for Helhedsplanens overordnede målsætninger samt forslag til 
konkrete tiltag, der kan optimere udnyttelsen af de eksisterende idrætsfaciliteter, 
hvilket skal komme nuværende som potentielt nye brugere til gode.  

                                       
3 Solrød Kommune (2007): Analyse Solrød Kommunes indendørs faciliteter 2007 

Helhedsplanen anbefaler 
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 Indretning af faciliteterne bør ske ud fra tanken om, at der kan afvikles flere 

aktiviteter på samme tid. 

 Brugerne bør forpligte sig på at afmelde deres timer i idrætsfaciliteterne, når 

de ikke gør brug af disse. 

 At de kommunale myndigheder kommer i kontakt med de nuværende og po-

tentielle brugere. Det er nødvendigt at kende behovene blandt brugerne for 

at kunne give en optimal løsningsmodel. Det er brugerne, som ved hvad der 

bliver efterspurgt. De kan ligeledes have forslag til en bedre udnyttelse af de 

eksisterende faciliteter. 

 Et skærpet tilsyn med benyttelsen og en evt. revidering af tildelingsprincip-

perne.  

 

 

 

De nedenfor anførte forslag til tiltag angående optimering og god udnyttelse af de 

eksisterende idrætsfaciliteter, er nye men også reviderede behov og ønsker, der 

indgik i Helhedsplanen 2010-14. 

 

Udvikle en bedre ”afmeldingskultur” 

Baggrund:  

Undersøgelser i andre kommuner viser, at tilbøjeligheden til at afmelde tider varie-
rer mellem kommuner, og baggrunden herfor synes at være, hvorvidt der eksiste-

rer incitamenter eller sanktioner til at opbygge en form for ”afmeldingskultur”. Når 
foreninger hverken betaler for halbrug eller pålægges et gebyr, hvis de ikke møder 
op, påvirker det lysten og viljen til at melde afbud.  

Anbefaling: 

At kommunen i samarbejde med foreningerne får øget antallet af afmeldinger ved 

ubenyttede tider via understøttende incitamenter eller sanktioner. En revidering af 
de kommunale tilskud kan muligvis understøtte en ”afmeldingskultur. Praksis kan 
skærpes omkring Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 8 stk.4, hvor der efter skrift-

ligt varsel kan inddrages tilladelsen til at benytte lokaler m.v., hvis det gentagne 
gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis de regler, 

der er fastsat af ejerne af lokalerne, jf. folkeoplysningslovens § 21, stk. 1, for brug 
af lokalerne, overtrædes. 

Uanset formen er et væsentligt grundlag for at skabe en god afmeldingskultur, at 

brugerne ikke ser det som en trussel, men derimod en gevinst. 

Pris og økonomi: 

Indsatsområdet vil kun have økonomiske konsekvenser, såfremt der sker en revi-
dering af tilskudsreglerne. 

Kommentarer: 

Målsætninger for bedre udnyttelse af faciliteterne 

Tiltag vedr. bedre udnyttelse af faciliteterne 
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Solrød Idræts Union (SIU) er fortaler for indsatsområdet, og finder det vigtigt, at 

idrætsforeninger og øvrige brugere bliver bedre til at afmelde tider, som ikke be-
nyttes. Dog er det SIU´s holdning, at afmeldinger ikke må blive en ”ekstra” admi-

nistrativ byrde for foreningerne. Derudover er det holdningen, at afmeldinger pri-
mært skal ske i forhold til en sæson, fremfor afmeldinger af enkelte timer fra uge 
til uge. Og endelig bemærker SIU, at foreningerne som udgangspunkt bør søge at 

afsætte tiden internt før denne afmeldes.   

 

Den ”aktive” facilitet/anlæg 

Baggrund og anbefaling: 

En proaktiv udnyttelse af faciliteterne kan være en ændret arbejdsbeskrivelse for 

faciliteternes daglige ledelser fra administratorrollen til en rolle som aktivitetsleder 
med fokus på at optimere såvel foreningernes som de selvorganiserede brugeres 

udnyttelse af faciliteterne,4 samt selv at planlægge aktiviteter i faciliteterne.  

En simpel måde faciliteter/anlæg kan få en rolle for især selvorganiserede udøvere, 
er ved at fungere i en støttefunktion. Det kan f.eks. være i form af omklædningsfa-

ciliteter, toiletter, inspirerende udendørs aktivitetsmuligheder tæt ved anlægget, 
eller hjælp til nybegyndere i motionsløb, stavgang m.v. Men det kan også ske ved, 

at faciliteten/anlægget udbyder motionsaktiviteter på hold. Et eksempel herpå er 
det nuværende udbud med aquaspinning i regi af Solrød Idræts Center. Den ”akti-
ve” facilitet/anlæg kan forhåbentlig sikre en bedre udnyttelse af faciliteterne, da 

der herved kan udbydes forskellige aktivitetsmuligheder i faciliteterne, når de er 
ledige, og måske kan det tilmed understøtte mulighederne for at aktivere de ”ven-

tende” forældre. 

Anbefalingen vil formodentlig kræve en betydelig faglig og økonomisk indsats, og 
derudover skal det diskuteres, hvilke aktiviteter faciliteten/anlægget kan udbyde, 

således det f.eks. ikke kommer i direkte konkurrence med tilbud fra idrætsforenin-
ger og kommercielle udbydere.       

Pris og økonomi: 

Faciliteterne stilles gratis til rådighed, mens konkrete og organiserede tilbud ud-
budt af faciliteten/stedet, vil være brugerfinansieret. Eksempelvis med tilmelding 

og betaling via tilmeldingssystemet NemTilmeld, som Solrød Kommune i dag be-
nytter i forbindelse med Sjov Sommer aktiviteter.      

Kommentarer: 

For Solrød Idræts Union er det centralt, at eventuelt ledig tid i første omgang prio-

riteres i forhold til tilbud i organiseret idrætsregi. Viser det sig, at eksempelvis 
ydertider, som ingen foreninger ønsker at benytte, kan udnyttes via facili-
tets/anlægsorganiseret aktivitet, vil unionen indgå i en positiv drøftelse herom, 

hvor man bl.a. ser på, om aktiviteten vil være i direkte konkurrence med andre ek-
sisterende tilbud.  

 

Oversigt over reelt booket og frie tider 

                                       
4 Kulturministeriet (2009): Idræt for alle 
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Baggrund: 

Brugerne af faciliteterne planlægger ikke altid efter eller har behov for inddeling af 
tiderne i 50 min. i hallerne og 60 min. i salene. Herved kan opstå skævheder i for-

hold til skift mellem hold og/eller aktiviteter.  

Anbefaling: 

Som det også fremgår af analysen fra Rudersdal Kommune, kan udnyttelsen for-

bedres ved, at foreningernes reelle træningstider fremgår i bookingsystemet.  
Derudover kan det også være en diskussion værd, om aktivitetsforløb skal have 

samme længde for alle aldersgrupper. Der kan meget vel være forskel på behovet 
for træningstid.   
Tidsinddelingerne i faciliteterne bør dog som udgangspunkt bevares i forbindelse 

med den overordnede planlægning af en sæson, ligesom der også skal tænkes i tid 
til rekvisitskift mellem aktiviteter. 

Pris og økonomi: 

En opdeling af tiden i faciliteterne har ingen økonomiske konsekvenser, men stiller 
krav til registreringer og justeringer fra brugernes og administrationens side. 

Mulighederne for justeringer af tider og en bedre oversigt over den reelle brug vil 
kunne ske i det ny bookingsystem fra EG Kommuneinformation (EG On Kultur & 

Fritid). 
Systemets etableringsomkostninger på 31.700 kr. er finansieret i 2014. 
De årlige driftsudgifter vil være på 2,10 kr. pr. borger for EG´s booking- og til-

skudsmodul, hvilket svarer til 44.380 kr. 
Dette er en merudgift på 22.000 kr. i forhold til det hidtidige bookingsystem Plan-

Book, hvilket indgår i budgetbehandlingen for 2015.   

Kommentarer: 

Solrød Idræts Union ser frem til forhåbentlig forbedrede oversigtsmuligheder i det 

ny bookingsystem.      

 

God oplysning eller formidling om ledig kapacitet 

Baggrund: 

Selvom de årlige brugeroptællinger ved faciliteterne i Solrød Kommune viser en høj 

udnyttelsesgrad, er der ledige tider i de sene aftentimer, på fredage og i weeken-
der, og særligt i salene (gymnastiksale, multisal, Træningssal m.fl.). Det er natur-

ligvis ikke de mest attraktive tider for nuværende og potentielle brugere, men i lig-
hed med analysen fra Rudersdal Kommune, skyldes den manglende udnyttelse 

bl.a., at tiderne simpelthen ikke er blevet tildelt nogle brugere, hvilket meget vel 
kan skyldes, at ingen er bevist om mulighederne.  

Anbefaling: 

Det er anbefalingen, at oplysningen eller formidlingen omkring de ledige tider 
fremmes, således disse tider potentielt kan blev udnyttet. De ledige tider kan 

komme såvel organiserede som selvorganiserede udøvere til gode.  
Udover en forbedret oversigt over anvendte og ledige tider i kommunens booking-
system, kan denne formidling også ske via synliggørelse på informationstavler e.l. 

der hvor borgerne kommer, måske via lokale aviser og særligt via sociale medier. 

Pris og økonomi: 
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Økonomien omkring Solrød Kommunens ny bookingsystem er angivet i ovenståen-

de anbefaling. 
Der kan være økonomi forbundet med annoncering af ledige tider i lokale medier, 

men ellers bør indsatsen ikke have økonomiske konsekvenser. 

Kommentarer:  

I henhold til de nuværende retningslinjer for lokale- og facilitetstildeling er det Sol-

rød Idræts Union, som godkender alle ansøgninger om længere tidsforløb i sæso-
nen. Det skal overvejes, hvordan man i fremtiden udbyder og oplyser om ledig tid, 

om der skal være en form for prioritering af ansøgere eller om det blot skal være 
først-til-mølle, om det skal gælde specielle tidsrum m.v. 
Det er i den forbindelse Solrød Idræts Unions holdning, at de organiserede idræts-

foreninger er første led som skal informeres. 

 

 



 
15 

Renovering og vedligeholdelse af faciliteterne 

Dette afsnit behandler nationale og lokale forhold vedr. renovering og vedligehol-
delse af idrætsfaciliteterne. 

 

Nationalt behov for renovering og vedligeholdelse af offentlige idrætsanlæg 

Lokale- & Anlægsfonden bestilte i 2011 det rådgivende ingeniørfirma Grontmij – 

Carl Bro til at udføre en undersøgelse om tilstand og behov for økonomi til renove-
ring af idrætsanlæg i Danmark.5 En lignende undersøgelse blev foretaget i 2008.  

2011-undersøgelsens resultater tydede på, at der i det treårige spænd fra den før-

ste undersøgelse generelt er ofret flere midler til renovering af idrætsanlæg. Sam-
tidig vurderede undersøgelsens respondenter (halinspektørerne) generelt idrætsan-

læggenes tilstand bedre end ved 2008-undersøgelsen. Med forbehold for diverse 
usikkerheder i undersøgelsens resultater, såsom en svarprocent på 28,4 %, forhol-
det mellem selvejende og kommunale anlæg, samt en i mange tilfælde lidt for sub-

jektiv og positiv vurdering af faciliteternes tilstand og økonomien i renoveringspro-
jekterne, skønnes det samlede renoveringsbehov for landets idrætshaller, herunder 

både tør- og svømmehaller, offentlige som privat/selvejende, at ligge et sted mel-
lem 3,9-8,8 mia. kr. Estimatet er et niveau ca. 1,5 mia. kr. lavere end det, som var 

konklusionen i undersøgelsen fra 2008. Dette til trods indikerer de enorme milli-
ardbeløb, at der generelt på landsplan fortsat er et stort efterslæb og behov for re-
novering af eksisterende idrætsanlæg. 

Undersøgelsen præsenterer tilmed prisoverslag for diverse renoverings- og 
vedligeholdelsesarbejder på baggrund af vurderinger af de adspurgte 

halinspektører ved offentlige og selvejende faciliteter samt af Grontmij – Carl Bro. 
Heraf viser de gennemsnitlige vurderinger, at udgifter til renovering af facader, 
indgang, andre rum, parkering og installationer hovedsageligt ligger i niveauet fra 

ca. 50.000 kr. og op til ca. 700.000 kr., mens udgifterne til renovering af tage, 
haller, omklædningsrum og svømmehaller ligger et sted mellem 150.000-3 mio. kr. 

Derudover tegner undersøgelsen et billede af fordelingen af de brugte midler til 
renovering og vedligeholdelse. Heraf fremgår det, at der oftest (i 25 % af 
tilfældene) afsættes mellem 150.000 og 349.000 kr., men også næsten lige så ofte 

i niveauet 1-3 mio. kr. I det sidste tilfælde indeholder beløbet imidlertid også større 
moderniseringer/ombygninger.  Angående vedligeholdelse viser tallene, at 30 % i 

2011 havde afsat mellem 50.000 og 149.000 kr. hertil, og derudover angav 25 % 
et niveau mellem 150.000 og 349.000 kr., hvoraf ¼ havde noteret, at sidstnævnte 
prisinterval også inkluderede større vedligeholdelsesopgaver, og at der ofte havde 

været tale om en ekstrabevilling til et vedligeholdelsesprojekt.  

 

Behov for renovering og vedligeholdelse af idrætsfaciliteterne i Solrød Kommune 

Solrød Kommunes Teknik & Miljø administrerer puljer til henholdsvis renovering af 
udearealer ved kommunens institutioner, samt til udførelse af bygningsmæssige 

vedligeholdelsesopgaver, der har karakter af anlægsopgaver frem for driftsopga-
ver. Teknik & Miljø foretager hvert år en bygningsgennemgang, som giver et 

billede af forestående renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Det er ikke i 
Helhedsplanens formål at præsentere mindre renoverings- eller 
vedligeholdelsesprojekter, der vedrører idrætsområdet. Fokus vil derimod være på 

                                       
5 Grontmij – Carl Bro (2011): Idrætsanlæg i Danmark – Tilstand og behov for økonomi til renovering 
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lidt større projekter, eller tiltag som sikrer en god standard omkring den 
eksisterende facilitetsmasse.     

Danmarks Idrætsforbund har i eftersommeren 2013 udsendt spørgeskemaer til 
idrætsforeninger i landets 98 kommuner med henblik på at få et overblik over 
idrætsforeningernes rammer og vilkår i Danmark. Tallene i analysen er både af ob-

jektiv og subjektiv karakter. Et af de områder man har spurgt til i undersøgelsen, 
er foreningernes vurdering af kvaliteten af de kommunale idrætsfaciliteter. På en 

skala fra 1-5 hvor 1 er ”meget tilfreds” eller ”meget enig” og 5 et udtryk for ”me-
get utilfreds” eller ”meget uenig”, får Solrød scoren 2,06, og placerer sig således 
på en flot 3.plads i hælene på Tårnby og Guldborgsund kommuner.6 

Idrætsområdet administrerer midler til den indvendige renovering og vedligehol-
delse af faciliteterne samt boldbanerne i Solrød Kommune, og i henhold til under-

søgelsen fra Danmarks Idrætsforbund udtrykker foreningerne en pæn tilfredshed 
med faciliteternes kvalitet. Der er de seneste år også sket nødvendige renoveringer 

og moderniseringer eller opførsler af nye anlæg, som nok har haft positiv indflydel-
se på foreningernes vurderinger. Eksempelvis er omklædningsrummene på Solrød 
Skole blevet moderniseret, en ny hal og faciliteter er etableret i Havdrup, fodbold-

banerne er blevet og bliver skåret og dybdeluftet, gulvet i Jersie Hallen er blevet 
slebet ned og genlakeret m.m.      

I 2014 er en borgertilfredshedsundersøgelse blevet gennemført i Solrød Kommune, 
hvoraf et af punkterne var tilfredsheden med vedligeholdelsen af indendørs og 
udendørs idrætsanlæg. Resultaterne viste, at 53 % af borgerne var tilfredse med 

vedligeholdelsen af idrætsanlæggene. Dette var positiv tendens i forhold til en 
lignende undersøgelse fra 2011, hvor det kun var 49 %, som var tilfredse, men et 

fald i forhold til undersøgelserne fra 2005 (62 %) og 2008 (55 %). Gruppen af 
meget tilfredse var tilmed faldet fra 20% i 2005 og 10% i 2008 til 8 % i 20117 og i 
2014. 

Geografisk viste tallene fra 2011, at der var mest tilfredshed i strandområdet med 
55 % tilfredse borgere, og mindst tilfredshed med vedligeholdelsesniveauet i 

Havdrup med blot 33 %.  

 

 

For at imødekomme det påtrængende renoveringsbehov og forbedre borgernes til-
fredshed anbefales initiativer vedrørende fremtidige retningslinjer, samarbejder, 

samt konkrete projekter, som vil højne idrætsfaciliteternes funktionalitet og frem-
toning til glæde for brugerne, kommunens borgere og besøgende.  

 

 

 

 Gode standarder for renoverings- og vedligeholdelsesniveauet af kommu-

nens idrætsfaciliteter til glæde og gavn for brugere og besøgende. 

 Haller/sale samt omklædningsrum holdes funktionsdygtige gennem løbende 

kontrol med og vedligeholdelse af f.eks. sportsrekvisitter, halgulve, badefor-

hold m.v. 

                                       
6 Danmarks Idrætsforbund (2013): Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår 
7 Solrød Kommune (2011): Borgertilfredshedsundersøgelse 2011 

I forbindelse med udarbejdelsen af Helhedsplanen er rådata fra brugertilfredshedsundersøgelsen 2014 anvendt. 

Helhedsplanen anbefaler 

Målsætning for vedligeholdelse og renovering af faciliteterne 
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 Et passende rengøringsniveau med en kvalitet, så brugerne føler det rart og 

anvendeligt. Det gælder især opholdsrum, aktivitetsrum, omklædningsrum 

og toiletter. 

 

 

De nedenfor anførte forslag til tiltag angående renovering og vedligeholdelse af de 
eksisterende idrætsfaciliteter, er nye men også reviderede behov og ønsker, der 

indgik i Helhedsplanen 2010-14. 

Planlægning af vedligeholdelses- og renoveringsprojekter 

Baggrund: 

I flere tilfælde har især de lokale idrætsforeninger og øvrige fritidsbrugere været 
udfordret i forhold til planlægning af træning m.m., når diverse vedligeholdelses- 
eller renoveringsarbejder er blevet planlagt. Eksempelvis var renoveringen af 

omklædningsrummene på Solrød Skole et yderst velkommen tiltag, men blev 
udført uden nærmere hensyn til fritidsbrugernes mulighed for planlægning eller 

omlægning af aktiviteter.  

Anbefaling: 

Det er anbefalingen, at brugernes primære sæsoner tænkes med i planlægningen 

af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, samt at koordinering sammen med el-
ler som minimum god information til brugerne omkring projekterne sikres - det 

være sig særligt i forhold til tid og omfang.   

Pris og økonomi: 

Indsatsområdet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser 

Kommentarer: 

Solrød Idræts Union har forståelse for, at økonomiske overvejelser og muligheder, 

samt fagpersoners vurderinger af behov, kan være styrende for, hvilke renove-
rings- og vedligeholdelsesprojekter, som igangsættes. Unionen finder det imidlertid 
helt centralt, at fritidsbrugerne bliver informeret og gerne i god tid omkring sådan-

ne projekter, og ønsker i bedste fald også at kunne komme med høringssvar forud 
for projektarbejdet.   

 

Øget vedligeholdelsespulje og koordinering af puljer 

Baggrund og anbefaling: 

En forøgelse af interne vedligeholdelsespuljer med en øremærkning til renovering 
og vedligeholdelse af basale og udvalgte områder ved både inden- og udendørs 

idrætsarealer og faciliteter. Derudover skal ske en bedre koordinering mellem de 
kommunale afdelinger, samt de eksisterende renoverings- og vedligeholdelsespul-
jer med specifikke formål. 

Pris og økonomi: 

Tiltag vedr. vedligeholdelse og renovering af faciliteterne 
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Nedenfor er angivet indsatsområder, hvortil der er behov for en forøgelse af vedli-

geholdelsespuljerne, da disse indsatser ikke kan dækkes under de nuværende pul-
jestørrelser og prioriteringer.     

Tennisanlæg baner - 50.000 kr. (reparation, udskift, vedligeholdelsespligts f.eks. 
hegn eller andet) – se også anbefalingen med gode tennisbaner i kommunen. 

Udendørs andre opgaver - 50.000 kr. (opretningen og reparation af grusbaner/stier 

og parkering ved tennisanlæg mv.) 

Reparation af udstyr mv. 40.000 kr. 

Almen vedligeholdelse (inde og ude) 100.000 kr. 

Renovering af omklædningsrum i Solrød Svømmehal – tilbud skal indhentes 

Det er med midler i nedenstående interne vedligeholdelses- og renoveringspuljer 

opgaver løses, og derfor disse puljer anbefalingen om forøgelse og øremærkning til 
udvalgte områder vedrører.    

Idrætssektionen administrerer en pulje til vedligeholdelse af indendørs arealerne i 
haller og sale samt udendørs baner.  

Teknik & Miljø administrerer puljer til henholdsvis renovering af udearealer ved 

kommunens institutioner, samt til udførelse af bygningsmæssige vedligeholdelses-
opgaver. 

Ekstern støtte:  
Reklamesalg i Solrød Idræts Center understøtter vedligeholdelse og udskiftning af 
idrætsrekvisitter ved de forskellige anlæg. Midlerne fra reklamesalget er øremær-

ket til at sikre vedligeholdelser og udskiftninger af inventar, som kommer en bred 
skare af idrætsudøvere til gode. 

Kommentarer: 

Til trods for at undersøgelsen fra Danmarks Idrætsforbund præsenterer flotte vur-
deringer ved kvaliteten af idrætsfaciliteterne i Solrød Kommune, er det for Solrød 

Idræts Union meget væsentlig, at der sikres et godt vedligeholdelsesniveau af både 
de inden- og udendørs faciliteter. Det er således anbefalingen, at indsatsområdet 

får høj økonomisk prioritet i forhold til diverse kommunale vedligeholdelsespuljer.     
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Facilitetsbehov i Solrød Kommune 

Ovenstående afsnit præsenterer forskellige anbefalinger, der vil sikre en god kvali-

tet og attraktion af de eksisterende idrætsfaciliteter, samt at man via optimeringer 
og omorganiseringer i brugen kan fremme muligheden for fysisk aktivitet. Indevæ-
rende afsnit vil rette fokus mod den grundlæggende udfordring i Solrød Kommune, 

nemlig at facilitetsmulighederne fortsat er begrænsede. 

På baggrund af brugernes behov og ønsker, samt helhedsplansgruppens arbejde, 

er det herved indeværende afsnits formål at fremstille anbefalinger vedrørende det 
fremtidige facilitetsudbud i Solrød Kommune. I første omgang vil nationale og loka-
le forhold og tendenser blive præsenteret.   

Faciliteter for idrætten 

Selv om danskerne er et særdeles idrætsaktivt folkefærd, er antallet af traditionelle 

idrætsfaciliteter faldet i de seneste 12 år. Faldet på tre procent (svarende til 372 
idrætsfaciliteter) synes særligt at ramme tennis, skydning og svømning. Til gen-
gæld har der været en klar stigning i antallet af de store idrætshaller på mindst 

800 m². 111 flere haller er der etableret de seneste tolv år. Trods de mange nye 
idrætshaller er der stadig meget store geografiske forskelle i tilgængeligheden. Ek-

sempelvis skal kun 1.000 borgere deles om hver idrætshal i Fanø Kommune, mens 
14.000 borgere deles om hver hal i Albertslund Kommune.8 For Solrød Kommune 
er tallet 4.229 borgere pr. idrætshal på mindst 800 m2. Yderligere lokale tal præ-

senteres nedenfor. 

Et billede af danskernes foretrukne idrætsarenaer fremstilles i rapporten ”Dansker-

nes motions og sportsvaner 2011”, som i grove træk viser, at børn bruger byggeri-
er, anlæg og baner, der er skabt til bestemte idrætter (flere af de traditionelle 
idrætsgrene), og hvor størstedelen af aktiviteterne er organiseret af lokale forenin-

ger.  

Til trods for at især børneidrætten i udpræget grad – fortsat - ”vælger” flere af de 

traditionelle idrætter i organiseret regi, så har flere undersøgelser de seneste man-
ge år vist, at udviklingen i danskernes idrætsmønster og deltagelse viser en stærkt 

stigende differentiering, hvilket har skabt og vil skabe nye behov i forhold til 
idrætsfaciliteter og –anlæg. Af gruppen i alderen 15-30 år søger en væsentlig andel 
mod fitnesscentre og lignende, hvor man på forskellige måder og mod betaling kan 

være aktiv, når det passer en på uforpligtende hold efter eget valg. ”Danskernes 
motions- og sportsvaner 2011” peger samtidig på, at den mest populære arena for 

voksne danskeres idrætsaktiviteter er de frit tilgængelige områder i byen, på forto-
ve, i parker og i naturen, om det så er på vandet, stranden eller i skoven. Fra 16-
års alderen frem til folk i midten af 60-års alderen er som minimum halvdelen af 

den danske befolkning på en eller anden måde aktiv udendørs og i offentlige rum. I 
den sammenhæng har flere kommuner de seneste år haft fokus på anlæggelse af 

såkaldte motionsruter. Der er tale om veje omkring i landskabet, hvor man kan lø-
be, gå, cykle eller noget helt fjerde, og som er etableret (opmålt eller afmærket) i 
områder med aktivering af lokalbefolkningen for øje. Resultaterne viser her, at næ-

sten 2/3 (64 %) i voksengruppen benytter sig af motionsruter, og hele 40 % er ak-
tive på motionsruterne som minimum et par gange om måneden. Heraf synes 

                                       
8 Lokale- & Anlægsfonden (2013): Analyse af Lokale- og Anlægsfondens facilitetsdatabase 



 
20 

kvinder generelt at være hyppigere brugere end mænd, og især folk over 60 år 
benytter sig ofte af motionsruterne.9 

Mangfoldighed af idrætsaktiviteter som tilbydes forskellige aldersgrupper stiller sto-
re krav til idrætsfaciliteternes fleksibilitet, man kan samtidig også være retningsgi-
vende for fornyelse og udvidelse af de mange traditionelle idrætsfaciliteter. Ofte 

står valget mellem tilbygning af en identisk hal eller sal til fordobling af det eksiste-
rende aktivitetsmønster, eller udformning af rum som inviterer et bredt udsnit af 

kommunens idrætsaktive indenfor. Fleksibilitet i udformningen synes således at 
være nøgleordet, når det kommer til at fremtidssikre faciliteterne overfor den ha-
stige udvikling i idrætten. Ved at gøre de nuværende idrætsfaciliteter så fleksible 

som muligt (bl.a. ved at kunne opdele faciliteten i flere rum/lokaler) kan man må-
ske undgå, at idrætsmønstret så at sige ”løber” fra facilitetsmassen.      

 

Behovet for faciliteter i Solrød Kommune 

Selvom ovenstående nationale tendenser synes at tegne et rimeligt billede af dan-
skernes aktivitetsmønster og ønsker til fremtidige arenaer, bliver det imidlertid 
fremhævet i en Ph.d.-afhandling fra 2013, ”Kommunal planlægning af idrætsfacili-

teter”, at kommunerne i deres planlægning er nødt til at tage hensyn til det aktuel-
le idrætsmønster i kommunen og borgernes specifikke interesser (en form for be-

hovsbaseret planlægningstilgang).10  

Analysefirmaet Kaas & Mulvad Research og Analyse har for Lokale- & Anlægsfon-
den i 2012 og starten af 2013 indsamlet data fra de 98 danske kommuner vedr. 

antallet af faciliteter inden for idræt, friluftsliv, kultur samt øvelokaler i kommuner-
ne. For at få et overordnet billede af, om de respektive kommuners borgere har li-

ge god adgang til idrætsfaciliteter, har Kass & Mulvad udregnet et samlet facilitets-
indeks. Princippet bag facilitetsindekset er, at jo flere indbyggere, der må deles, 
desto lavere placering. En lignende rapport blev udført i 2008, og i den blev Solrød 

Kommune placeret blandt de 5 dårligst stillede kommuner, hvad angår idrætsfacili-
teter til borgerne. Så skidt ser det heldigvis ikke ud længere, i det Solrød Kommu-

ne i 2013-rapporten indtager en 62. plads i indekset. 

Denne bedre placering i facilitetsindekset kan dog skyldes, at der siden forrige un-
dersøgelse er etableret flere udendørs og lettilgængelige anlæg, og derudover vil 

en fejlkilde naturligvis være, at det ikke nødvendigvis er samme person(-er) i 
kommunerne, som har stået for indrapporteringen.   

Går man mere i detaljen, og eksempelvis ser på antallet af indbyggere pr. hal, 
idrætslokale og gymnastiksal rangerer Solrød Kommune som nr. 80 med 1.762 
indbyggere pr. facilitet, hvilket er ca. 400 over landsgennemsnittet på 1.369 bor-

gere pr. facilitet.11 

Udbuddet af idrætsaktiviteter for både organiserede og selvorganiserede udøvere 

er de senere år steget ganske markant, og man oplever fortsat en stabil og høj 
foreningstilslutning i Solrød Kommune. Så selvom eksempelvis Havdrup Idrætscen-
ter Hal 2 og Multisal er etableret siden indsamlingen af analyserapportens datasæt, 

hvorved antallet af indbyggere pr. facilitet formodentlig er blevet lidt mindre end 
de 1.762, synes udøvere og foreninger stadig at opleve et misforhold mellem efter-

spørgsel og behov på både bredde- og eliteniveau. 

                                       
9 Idrættens Analyseinstitut (2013): Danskernes motions- og sportsvaner 2011 
10 Høyer-Kruse, Jens (2013): Kommunal planlægning af idrætsfaciliteter 
11 Lokale- & Anlægsfonden (2013): Analyse af Lokale- og Anlægsfondens facilitetsdatabase 
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Udover analysefirmaets kvantitative data er naturligvis også brugernes oplevelser 
interessante. I regi af Solrød Idræts Union som hvert år står for lokale- og facili-

tetsfordelingen, er oplevelsen helt klart manglende halkapacitet, hvilket underbyg-
ges af en væsentlig overbooking eller markant flere ansøgninger om tider i idræts-
faciliteterne end udbuddet muliggør. Dette billede viser sig ligeledes i analysen fra 

Danmarks Idrætsforbund om idrætsforeningernes rammer og vilkår. Når man 
spørger til adgangen til de kommunale idrætsfaciliteter rangerer Solrød Kommune 

på en 76. plads med indekstal 3,06 på en skala fra 1-5, hvor 1 er et udtryk for, at 
det er blevet meget nemmere, mens 5 udtrykker, at det er blevet meget sværere. 
Som det ligeledes er tilfældet i Solrød Kommune dækker vurderinger af facilitets-

adgangen typisk over, at der i nogle kommunale faciliteter er så stor efterspørgsel, 
at den overstiger facilitetens kapacitet. Kommunernes mulighed for at finde ledig 

kapacitet ved en given facilitet er således begrænset, hvilket med stor sandsynlig-
hed resulterer i en lavere rangering.12 

Men til trods for at især den organiserede idræt plæderer for udvidelse af halkapa-
citeten, så viser lokale undersøgelser rimelige resultater i forhold til mulighederne 
for at dyrke idræt i Solrød kommune. I brugertilfredshedsundersøgelserne fra 2011 

og 2014 svarer henholdsvis 75 % og 72 %, at de er tilfredse med mulighederne for 
at dyrke selvorganiseret motion, mens 71 % i begge undersøgelser udtrykker til-

fredshed med mulighederne for at dyrke idræt og motion.13, 14 I brugertilfredsheds-
undersøgelsen har man spurgt borgere over 17 år, men billedet synes at være det 
samme blandt de yngre aldersgrupper. Således har 88 % af de adspurgte skoleele-

ver på 4.-9 klassetrin i Fritidsundersøgelsen fra 2013 svaret, at de i høj eller nogen 
grad er tilfredse med mulighederne for at dyrke idræt og sport i Solrød Kommune. 

Og samtidig har kun 8 og 1 % noteret, at de henholdsvis savner muligheder for at 
dyrke den rette idræt, eller ikke har de rette faciliteter i nærområdet.15 

Ovenstående viser, at der gennem de seneste år i Solrød Kommune har været fo-

kus på at forbedre og udvide facilitetsmængden med sigte på at fremme mulighe-
derne for forskellige idrætter og fysisk aktivitet. Men samtidig også at både kvanti-

tative og kvalitative data viser, at der stadig er et behov for udbygning i antallet af 
faciliteter, således efterspørgslen blandt idrætsforeningerne i højere grad kan imø-
dekommes. Og derudover skal man også have sigte på de fremtidige udfordringer 

eller krav omkring faciliteter, som kommer i forbindelse med implementeringen af 
folkeskolereformen og et øget antal af seniorer i kommunen.        

 

 

I analysen fra Danmarks Idrætsforbund bliver det konkluderet, at det for idræts-

foreningerne er centralt, at kommunen har en offentlig kendt plan og strategi for, i 
hvilket omfang og i hvilken rækkefølge, man prioriterer at udbygge, kvalitetssikre 

og renovere kommunale idrætsfaciliteter. Helhedsplanen på Idrætsområdet har 
netop til formål at være en strategisk og koordineret plan for den fremtidige facili-
tetsudbygning.  Herved præsenterer nedenstående Helhedsplanens forslag omkring 

målsætninger og fremtidige tiltag til udvidelse af facilitetsmængden. 

 

                                       
12 Danmarks Idrætsforbund (2013): Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår 
13 Solrød Kommune (2012): Brugertilfredshedsundersøgelse 2011 
14 Solrød Kommune (2014): Brugertilfredshedsundersøgelse 2014  
15 Solrød Kommune (2014): Fritidsundersøgelse 2013 

Helhedsplanen anbefaler 
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 Solrød Kommune ønsker at udvikle facilitetsmængden, således den bedre 

stemmer overens med efterspørgslen blandt brugerne. 

 Solrød Kommune ønsker, at der stilles en varieret vifte af hensigtsmæssige 
og veldrevne lokale faciliteter til rådighed. Der lægges vægt på lokaler og fa-

ciliteter til udvikling af flere, mere fleksible og spontant tilgængelige aktivi-
tetsmuligheder. Samtidig vægtes nærhed og tidsmæssig tilgængelighed i 

forhold til børn og seniorer (Solrød Kommunes Fritids- og kulturpolitik) 

 Solrød Kommune ønsker at udvikle eksisterende og fremtidige rammer for 
den folkeoplysende virksomhed ud fra principper om nærhed, tilgængelighed 

og fleksibilitet (Folkeoplysningspolitikken) 

 

 

Træningshal eller sal ved Solrød Idrætscenter 

Baggrund: 

Øget halkapacitet er øverst på idrætsforeningernes prioriteringsliste, og dette sær-

ligt i forhold til mere træningsareal.  

Anbefaling: 

Det er anbefalingen, at nye indendørs træningsfaciliteter etableres omkring de ek-
sisterende idrætsanlæg og primært omkring Solrød Idræts Center.  

Konkret går anbefalingerne på tilbygninger i forlængelse af motionslokalet og Hal C 

samt på et areal ved siden af Hal B. Der er efterspørgsel efter træningsfaciliteter 
med traditionelt gulvarealmål på 20×40 meter, men også efter større sale, som 

især vil kunne imødekomme en efterspørgsel fra eksempelvis gymnastikken, 
kampsport, bordtennis, dans m.fl. 

Pris og økonomi: 

Nedenstående prisniveauer er estimerede bud som vil kunne variere noget 
afhængigt af bl.a. placeringen, jord- og bundforhold, hvilke faciliteter der skal 

indgå m.v. 

Traditionelle idrætshaller: 

Idrætshal ca. 1.200 m2, inkl. omklædning, depot m.m.: 22,0 mio. kr. (Niveau 

omkring etableringen af Havdrup Idrætscenter, Hal 2) 
Konkret udbudsmateriale skal dog udarbejdes, og der anslåes at være en 

meromkostning ved etablering ved eksempelvis SIC bl.a. pga. jordbundsforhold, 
behov for fuldt udstyret hal med diverse rekvisitter og opstregninger m.v. 

Idrætshaller/-rum med fuld størrelse 20×40 træningsareal ex. omklædning, depot 
m.v. er opført ved Rødovre Gymnasium og Rudehøj Efterskole til ca. 15 mio. kr. 
(pris angivet for de konkrete projekter) 

Konkret udbudsmateriale skal her ligeledes udarbejdes, da de lokale forhold kan 
være meget forskellige. 

Udbuds- og tegningsmateriale for idrætsfaciliteter ved siden af Hal B anbefales at 
blive udarbejdet.        

Målsætninger for det fremtidige facilitetsbehov 

Tiltag vedr. det fremtidige facilitetsbehov 
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Materialet for faciliteter i forlængelse af Hal C med et bruttoareal på små 800 m2 

indeholder to træningssale á ca. 110 og ca. 130 m2 og med en loftshøjde på 3,5 m. 
Derudover er inkluderet omklædnings, toilet og mødefaciliteter. Estimeret pris 13 

mio. kr. 

I forbindelse med etableringen af Hal 2 i Havdrup Idrætscenter blev estimeret 
årlige driftsudgifter til el, vand, varme, rengøring, teknings service mm.m. til ca. 

500.000 kr. årligt.  

Idræthal som lethal: 

Idrætshal som lethal på min. 800 m2, dvs. uopvarmet, uden omkl., depot m.m.: 
ca. 5 mio. kr. (pris angivet fra lokale projekter i 2013, bl.a. Ishøj og Gentofte 
Kommuner) 

En lethal bygger på et princip om mulighederne i en uopvarmet idrætshal uden 
omklædningsrum, som samtidig formår at udtrykke en stærk arkitektonisk kvalitet. 

Idéen med en lethal er ikke, at den skal erstatte traditionelt idrætsbyggeri, men 
være et alternativ til det konventionelle byggeri. 

Lokale & Anlægsfonden har ved fem hidtidige projekter ydet støtte til medfinansie-

ring af lethaller. 

Kommentarer: 

Når anlægssummen vurderes, skal driftsudgifter og funktionalitet tages med i 
betragtning. Således vil yderligere kvadratmetre formodentlig medføre mere 
aktivitet, men også flere udøvere som vil have behov for omklædning, yderligere 

opbevaring af rekvisitter, og endelig et behov for specielle muligheder ved nye 
faciliteter. Eksempelvis muligheder for spring, styrke og balancetræning for 

gymnastikken eller bestemte krav til areal- og banestørrelsen, hvis kampsport eller 
diverse boldspil skal være mulige. 

Det er særligt øget halkapacitet, som Solrød Idræts Union efterspørger, og derfor 

prioriteres dette indsatsområde særligt højt. Det er unionens holdning, at 
førsteprioriteten er en 20×40 meter hal med bl.a. omklædnings- og 

opbevaringsmuligheder, da dette vil menes, at kunne imødekomme den største 
efterspørgsel blandt medlemsforeningerne og disses medlemmer. Sekundært 
prioriteres træningsareal af samme støttelse i en rå- eller eventuelt lethal, og 

derefter prioriteres sale eller idrætslokaler, hvor gulv eller loftshøjde afviger fra 
den ”traditionelle” halstørrelse.       

 

Udbygning af mødefaciliteter i Solrød Idræts Center 

Baggrund: 

Idrætsforeningerne og brugerne efterspørger flere og bedre muligheder for møder 
og klubaktiviteter i Solrød Idræts Center. 

Anbefaling: 

Anbefalingerne omhandler en tilbygning med et indskudt dæk i aktivitets- og moti-
onslokalet og etablering af mødefaciliteter omkring det gamle cafeteriakøkken i 

SIC. 
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Derudover kan mødefaciliteter etableres i forbindelse med udvidelses af faciliteter-

ne i forlængelses af Hal C – se ovenstående anbefaling. 

Pris og økonomi: 

Tilbud skal indhentet. 

Kommentarer: 

 

Udendørs Skøjtebane 

Baggrund: 

Det har i mange år været et ønske fra flere borgere, at Solrød Kommune igen får 
etableret et areal, hvor man kan stå på skøjter om vinteren. Tilmed har det været 
et ønske fra bl.a. Solrød Centerforening at etablere et areal i centret, hvor skøjte-

løb kan ske i vintermånederne, og som kan danne rammen for aktiviteter i julen.  

Anbefaling: 

En skøjtebane placeret i springvandet foran Solrød Rådhus vil fremme liv og aktivi-
tet i Solrød Center i vintermånederne. På grund af springvandets ovale form, vil 
projektet indeholde: 1) Bandesystem, 2) Skøjtebane/plader ca. 480 m2, 3) Opbyg-

ning af underkonstruktion til ca. 480 m2 skøjteareal, samt 4) Gummimåtter ved ind 
og udgang til banen. 

Da springvandet i sommerhalvåret har en anden funktion, skal løsningen imidlertid 
også indeholde en god mulighed for op- og nedtagning. 

Alternativt kan en skøjtebane muligvis tænkes etableret i området ”Kilen”. 

Pris og økonomi: 

Etablering af isskøjtebane: 1,45 mio. kr. 

Driftsbudgettet vil afhænge af banestørrelse og vejr- og temperaturforhold. Men til 
udregning af driftsbudget: 

Kølekompressor vil køre ca. 10-12 timer pr. døgn, på en normal dansk vinter med 

en gennemsnits temperatur på 7 grader. Ca.500 KWh pr. døgn 
Renholdelse af banen ca. 3 timer pr. dag 

Vandforbrug: 20-25 m3 vand til islægning. Derefter i driftsperioden 10-20m3 
Opsætning og nedtagning af banen ca. 400 mandetimer  

Mulige indtægter omkring en bane kan nævnes reklamer på ca. 100m bande. Kr. 

250.000,00 
Udlejning af skøjter: 30 kr. pr. udlejning ca. 100 udlejninger pr. dag. kr. 3.000,00 

pr. dag. 

Projektet er forbundet med en vis både anlægs- og driftsøkonomi, så det er anbe-

falingen, at der skal sikres en betydelig ekstern finansiering, før indsatsområdet 
skal prioriteres kommunalt i Solrød.   

Kommentarer: 

Solrød Idræts Union byder muligheden for andre aktivitetsformer velkommen, men 
indsatsområdet bør ikke prioriteres fremfor sikring af yderligere halkapacitet. 
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Skaterfaciliteter 

Baggrund: 

En gruppe af lokale borgere har ved flere lejligheder efterspurgt forbedringer af 

skater- og rulleskøjtefaciliteterne i Solrød Kommune. For brugerne er det væsent-
ligt, at faciliteterne er udfordrende og placeret i tidsmæssig nærhed. Udfordringer-
ne synes især at være støjgener i forbindelse med aktiviteten. 

Anbefaling: 

Etablering af skateranlæg med elementer som trapper, køreramper, gelændere 

m.m. 

Der foreligger ikke konkrete projekter eller forslag om placering. Det er således 

anbefalingen, at skaterfaciliteter tænkes med i forbindelse med By- og boligudvik-
lingsprojekter, eller at indsatsområdet igangsættes på privat initiativ.  

Pris og økonomi: 

Etablering af skateranlæg med elementer som trapper, køreramper, gelændere 
m.m.: 1,2 mio. kr. 

Et projekt kan tænkes finansieret via eller efter retningslinjerne for Idrætsanlægs-
fonden med mindst 20 % medfinansiering, samt sikring af driftsomkostninger.   

Kommentarer: 

      

Vandsportshus 

Baggrund: 

Muligheden for aktiviteter i vandet og langs stranden ved Køge Bugt synes endnu 
at have store potentialer. Flere foreninger tilbyder i dag aktiviteter, f.eks. kajak, 

sejlads, dykning og beachvolley, men deres forhold er begrænsede. Desto bedre 
rammer for vandsporten, jo mere liv får vi på vandet og omkring området ved 

Østre Strandvej. Vandsport er dykning, jollesejlere, beachvolley, Kitesurfing, wind-
surfing, surfkajak, Vinterbadere, Stand-up paddling (SUP), havkajak, kajakpolo og 
turkajak.  

Anbefaling: 

Etablering af et fælles klubhus på Østre Strandvej hvilket vil gøre det meget lettere 

for ildsjæle at gøre noget for deres sportsgrene. 

En arbejdsgruppe bestående af nuværende brugere af området, er ved at udarbej-
de et forslag til et fremtidige Vandsportens hus. 

Pris og økonomi: 

Undersøges via arbejdsgruppen 

Kommentarer:  

Solrød Idræts Union er positive overfor tanker og idéer omkring faciliteter ved 
stranden, som kan fremme aktiviteten og forholdene for vandsportsidrætterne. Det 
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er dog unionens holdning, at indsatsområdet ikke bør prioriteres før yderligere hal-
kapacitet omkring idrætscentrene og/eller hallerne, hvilket menes at komme flest 

lokale idrætsbrugere til gavn.   

 

Etablering af en kunstgræsbane med lysanlæg i Solrød Kommune 

Baggrund: 

Udendørsanlægget omkring Solrød Idrætscenter (SIC), hvoraf størstedelen anven-

des til fodboldspil er stærkt overbelastet. Etablering af en eller flere kunstgræsba-
ner vil både aflaste slid på græsbanerne og give en stor forbedring af vintertræ-
ningsmulighederne. Derudover vil en etablering af kunstgræsbaner muliggøre, at 

fodboldklubberne ikke optager så meget tid i idrætshallerne. 

Anbefaling: 

Etablering af et kunstgræsbaneareal der som minimum opfylder krav for en fod-
boldbanestørrelse, således både turneringskampe og træning kan afvikles. 

Et kunstgræsbaneareal bør dog i udgangspunktet tænkes større end kun fodbold-
banestørrelse, da yderligere arealer vil kunne komme flere brugere til gode og sik-
re en bedre udnyttelse af arealet. 

Pris og økonomi: 

Etablering af en kunstgræsbane koster i omegnen af 5 mio. kr. 

Byrådet har på budget 2015 afsat ca. 4 mio. kr. til etablering samt midler til drift af 
en kunstgræsbane. De resterende mindst 20 % til kunstgræsbaneprojektet skal 
sikres i samarbejde med Solrød Fodbold Club. 

Kommentarer: 

Solrød Idræts Union har i mange år haft etablering af en kunstgræsbane i kommu-

nen højt på prioriteringslisten, og unionen ser frem til projektets etablering. Unio-
nen fastholder at projektet skal have høj prioritet, og at finansieringen hertil skal 
sikres, således forholdene for udendørs idrætterne forbedres. Etableringen af et 

kunstgræsbaneareal hvor der ikke alene tænkes i fodbold som aktivitet, er et stort 
ønske for skolerne og gymnasiet.  

 

Udbygning af det kommunale stisystem, således det motiverer til fysisk 

aktivitet 

Baggrund: 

I Solrød Kommune er anlagt gode og velforgrenede stier både med asfalt, grus og 

anden naturbelægning. Motionsspots som ”En Voldsom Omvej”, udendørs fitness-
redskaber og i nær fremtid området ”Kilen” er med til at fremme mulighederne for 
aktivitet på og ved stisystemerne.  

Anbefaling: 

Anbefalingen omhandler udvikling af fysiske tiltag, som kan ”aktivere” stierne, 

f.eks. via ”sjove/spændende” rutemarkeringer, kort e.l. 
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Pris og økonomi: 

Skiltning eller markering v/ bl.a. tryk på sti, produktion af logo: 80.000 kr. 

Kommentarer: 

Dele af stisystemet vil blive markeret både elektronisk og fysisk i forbindelse med 
etablering af et såkaldt Kløverstiforløb i 2014. Fire ruter af forskellig længde som 
vil være synlige via skilte med Friluftsrådets Kløverstimarkeringer. 

  

Kampsportshus 

Baggrund: 

Antallet af aktive kæmpere, foreninger og gode præstationer ved diverse stævner 
vidner om, at kampsportsdiscipliner er en yndet aktivitet i Solrød Kommune. Men 

kampsportsforeningerne er ligesom mange af de øvrige sportsgrene udfordret ved, 
at udbud af faciliteter ikke står måls med efterspørgslen. 

En arbejdsgruppe bestående af de forskellige kampsportsforeninger har ytret øn-
sket om etablering af et ”Kampsportens Hus” med følgende indhold: 1) Trænings-
sale på hver 350 m2, evt. med foldevæg imellem, 2) Motionsrum, 3) Klublokaler, 4) 

Omklædningsrum m/bad og toilet, samt 5) Mindre lokaler til møder, undervisning, 
behandling m.v. 

Anbefaling: 

Det er anbefalingen, faciliteter til kampsport, dvs. sale eller lokaler, hvor gummi-
måtter kan blive liggende – stort set permanent – etableres, og at disse placeres i 

nærhed af Solrød Idræts Center eller som midlertidig udnyttelse af arealer over 
Solrød Bibliotek. 

Pris og økonomi: 

Materiale er udarbejdet for etablering af faciliteter i forlængelse af Hal C samt i 
arealer på 1.sal over Solrød Bibliotek. 

Materialet for faciliteter i forlængelse af Hal C med et bruttoareal på små 800 m2 
indeholder to træningssale á ca. 110 og ca. 130 m2 og med en loftshøjde på 3,5 m. 

Derudover er inkluderet omklædnings, toilet og mødefaciliteter. Estimeret pris 13 
mio. kr. 

Materialet for faciliteter over Solrød Bibliotek med et bruttoareal på lidt over 800 

m2 indeholder tre træningssale á ca. 90, ca. 70 og ca. 150 m2. Derudover er inklu-
deret omklædnings, toilet og mødefaciliteter. Estimeret pris 12,5 mio. kr. 

Kampsportsforeningerne har løbende ytret villighed til at deltage i medfinansierin-
gen af et projekt.  

Kommentarer: 

Solrød Idræts Union indstiller til, at det særligt bør være træningsarealer i sam-
menhæng med Solrød Idræts Center, der skal prioriteres. Faciliteterne skal meget 

gerne kunne indeholde gode rammer for træning af diverse kampsportsdiscipliner, 
mens omklædnings-, fitness- og mødefaciliteter kun til kampsporten ikke priorite-

res højt. Faciliteterne bør også kunne benyttes af andre brugere end kampsports-
foreningerne. 
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Det udarbejdede materiale præsenterer forslag med etablering af eksempelvis mø-

defaciliteter. Såfremt en løsning med faciliteter i forlængelse af Hal C prioriteres vil 
det samtidig kunne imødekomme mange foreningernes efterspørgsel efter mødelo-

kaler, jf. indsatsområdet ”Udbygning af mødefaciliteter i Solrød Idræts center”     

 

Gode tennisbaner i kommunen 

Baggrund: 

Havdrup Tennisklub har over de seneste år fået anlagt nyt baneunderlag på en af 

klubbens tennisbaner, udskiftet banehegn og opsat lys. Dette både via egen ar-
bejdsindsats og økonomi, men også med støtte fra Idrætsanlægsfonden.  

Anbefaling: 

Da der fortsat er et markant efterslæb i forhold til at få tennisbanerne i Havdrup og 
Solrød up to date og funktionsdygtige, er det anbefalingen, at renoveringen af ten-

nisanlæggene sker over en årrække med reparation og/eller etablering af én bane 
om året. 

Pris og økonomi: 

Reparation af spilområde i baneenderne: 25.000 kr. pr. bane 

Totalrenovering af kunstgræsbane: 120.000 kr. pr. bane 

Finansieres efter retningslinjerne for Idrætsanlægsfonden med mindst 20 % medfi-
nansiering fra ikke kommunale kilder. 

Kommentarer: 

Det er Solrød Idræts Unions holdning, at idrætsområdet skal sørge for, at tennis-
banerne er funktionsdygtige, men finder samtidig, at udgifterne til etablering af én 

ny bane om året vil optage for meget af idrætsområdets budget i forhold til, hvor 
mange brugere indsatsen kommer til gode. Unionen anbefaler øgede midler årligt 
til udskiftning af tennisbanerne, men finder ellers at øget halkapacitet og/eller 

kunstgræsarealer til fodbold bør prioriteres højere. 

 

Faciliteter til udendørsaktivitet omkring idrætscentrene og i boligområder 

Baggrund og anbefaling: 

Etablering af idræts- og bevægelsesfaciliteter som skal bidrage til øgede mulighe-

der for fysisk aktivitet. 

I Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke vedr. fysisk aktivitet anbefales det, at 

man ved etablering af rekreative arealer, legepladser og bymiljøer udarbejder en 
strategi for, hvordan området skal bruges og af hvem.  

Pris og økonomi: 

Udendørs fitnessanlæg: 250.000 kr.  

Multibaner: Fra 250.000 – 500.000 kr. 

Kommentarer: 
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Solrød Idræts Union er positivt indstillet overfor, at der etableres motionsfrem-

mende installationer foran eller i tilknytning til idrætscentrene og/eller hallerne, da 
dette kan være med til at syne af liv og aktivitet, og måske spire til lysten blandt 

”ventende” forældre eller andre potentielle brugere. 

 
Idræt, sundhedsfremme og forebyggelse i Solrød Kommune 

Fysisk aktivitet, herunder idræt, har en betydelig forebyggende effekt på en række 
sygdomme, som er hyppigt forekommende i den danske befolkning, samt på for 

tidlig død og funktionsbegrænsninger senere i livet. Sygdomme, hvor der er sikker 
viden om fysisk aktivitets forebyggende effekt, omfatter hjertekarsygdomme, type-

2 diabetes, metabolisk syndrom og tyktarmskræft.16 Men mindst lige så vigtigt er 
den fysiske aktivitets betydning i forhold til den enkeltes generelle ve og vel. Gen-
nem fysisk aktivitet, særligt i en idrætslig sammenhæng, skabes sociale fællesska-

ber, almen dannelse og kropslige erfaringer. Således kan fysisk aktivitet bidrage til 
bedre helbred, længere levetid og til at den enkelte bliver gladere og trives bed-

re.17 

I Regeringens nationale mål for danskernes sundhed for de næste 10 år18 er et af 
de syv mål; At flere skal bevæge sig mere i dagligdagen. Der sigtes efter at ande-

len af danskere (16 år +), der er moderat til hårdt fysisk aktive i fritiden, skal øges 
med en tredjedel, samt at andelen der bevæger sig i fritiden, skal øges med 10 %. 

Overskriften for dette afsnit er ret bred, og indsatser på området vil naturligvis væ-
re meget afhængig af den pågældende mål- og aldersgruppe. Derudover vil alle 

bevægelsesfremmende indsatser under de øvrige afsnit selvfølgelig også under-
bygge sundhedsfremme og forebyggelsen i kommunen.  

Formålet med dette afsnit er imidlertid først at vise betydningen af en fysisk aktiv 

hverdag kontra fysisk inaktivitet, samt hvilke barrierer som synes at afholde for-
skellige aldersgrupper fra fysisk aktivitet. Derudover vil der i indeværende afsnit 

blive sat særlig fokus på, at Solrød Kommune opfylder anbefalingerne i Sundheds-
styrelsen forebyggelsespakke vedr. fysisk aktivitet. Her vil bevægelsesfremmende 
tiltag for træning af børns motorik og for borgere med særlige behov blive højt pri-

oriteret. Sundhedsstyrelsens anbefalinger bliver sammen med en række målsæt-
ninger og anbefalinger på området slutteligt præsenteret.    

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet 

Sundhedsstyrelsen definerer fysisk aktivitet, som al bevægelse der øger energiom-

sætningen, dvs. både ustruktureret aktivitet og mere bevidst, målrettet, regel-
mæssig fysisk aktivitet. At være fysisk aktiv spænder over en bred vifte af aktivite-

ter lige fra idræt, sport og hård motion til hverdagsaktiviteter som leg, havearbej-
de, en gåtur, cykling som transport, at tage trappen m.m.   

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge (5-17 år) er fysisk aktive mindst 60 

min. om dagen ved en moderat til høj intensitet. Denne time skal ligge ud over al-
mindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. For voksne anbefales mindst 30 minut-

ters aktivitet ved moderat til høj intensitet om dagen hele ugen.  

                                       
16 Sundhedsstyrelsen (2012): Forebyggelsespakke – Fysisk aktivitet 
17 Sundhedsstyrelsen (2012): Forebyggelsespakke – Fysisk aktivitet 
18 Regeringen (2014): Sundere liv for alle – Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år 
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Aktiviteten behøver ikke at foregå sammenhængende eller i en idrætsforening, 
men kan lige så vel finde sted i skolernes frikvarterer, som led i hverdagens gøre-

mål, i forbindelse med transport, som selvorganiseret idrætsudøvelse m.v. 

Af den ugentlige aktivitet er det tilmed Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at børn 
og unge mindst tre gange om ugen udfører fysisk aktivitet med høj intensitet i 

mindst 30 min. Dette vedligeholder og øger konditionen og muskelstyrken, og akti-
viteterne må gerne være af varierende karakter, således bevægeligheden og knog-

lestyrken ligeledes vedligeholdelse og forbedres. For voksne gælder anbefalingen, 
at aktivitet ved høj intensitet skal udføres mindst to gange om ugen af mindst 20 
minutters varighed.19, 20   

     

Barrierer for fysisk aktivitet 

Der er betydelige individuelle og samfundsmæssige gevinster ved, at de fysisk in-
aktive bliver fysisk aktive.21 Men en ting er at animere til mere fysisk aktivitet. Den 

største udfordring er at fastholde et øget fysisk aktivitetsniveau på lang sigt.22 

Tal fra undersøgelsen ”Danskernes motions- og sportsvaner fra 2011” viser, at lidt 
flere end hver tiende i gruppen af børn og unge (under 16 år) samt mellem hver 

fjerde, og hver tredje voksne, slet ikke dyrker sport og motion i hverdagen. Ikke 
idrætsaktive børn og unge oplever først og fremmest, at tiden går med venner og 

andre fritidsinteresser (ca. 40 %), og så gider en stor del af dem ganske enkelt ik-
ke at dyrke idræt. Udover disse barrierer for børn og unges fysiske aktivitet i hver-
dagen, angiver mange ligeledes, at de blot holder pause, men regner med at starte 

igen (28 %), hvilket er et markant højere tal end ved tidligere undersøgelser. Det 
forhold at flere af de unge blot ”holder pause” kan bekræfte billedet af, at idræts-

deltagelsen for mange aldersgrupper er en omskiftelig affære, der i stigende grad 
skifter karakter i forhold til både indhold, og hvor meget og hvornår man involverer 
sig. 23 Med udvikling af attraktive og fleksible tilbud synes der herved for gruppen 

af børn og unge at være et betydeligt potentiale i forhold til at hæve det generelle 
fysiske aktivitetsniveau. 

De tre mest markante årsager til, at voksne ikke dyrker sport eller motion, handler 
om manglende tid, der i stedet går med arbejde, familie eller andre interesser. 
Samtidig synes alder at betyde meget i forhold til oplevede barrierer for de voksne. 

De yngre aldersgrupper mangler i højere grad end ældre tid, har andre fritidsinte-
resser, holder pause, er i dårlig form, mangler nogen at følges med, har ikke råd 

eller savner den rette mulighed/de rette faciliteter. De midterste aldersgrupper 
bruger især tid på familie og har svært ved at få børnene passet, mens de ældre 
angiver helbred, eller at de føler sig for gamle.24  

 

Fysisk aktivitet rettet mod børn og borgere med særlige forudsætninger og behov 

Fysisk aktivitet er centralt for børns udvikling og sundhed, og der ligger i særde-
leshed et stort forebyggelsespotentiale i at gøre fysisk inaktive børn fysisk aktive 
og hermed bidrage til, at deres sundhed og trivsel styrkes. Børns lyst til bevægelse 

                                       
19 Sundhedsstyrelsen (2012): Forebyggelsespakke – Fysisk aktivitet 
20 Sundhedsstyrelsen (2011): Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling 
21 Statens Institut for Folkesundhed (2006): Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark 
22 Sundhedsstyrelsen (2012): Forebyggelsespakke – Fysisk aktivitet 
23 Idan (2013): Danskernes motions- og sportsvaner 2011 
24 Idan (2013): Danskernes motions- og sportsvaner 2011 
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hænger bl.a. sammen med gode motoriske færdigheder. Børn udvikler under ek-
sempelvis bevægelseslege deres motorik, selvopfattelse, kognition og sociale kom-

petencer. Videnskabelige undersøgelser har tilmed vist, at der er en sammenhæng 
mellem børns fysiske aktivitet og deres evne til at lære nye ting og koncentrere 
sig. 

Foruden at rette fokus på børns fysiske aktivitetsniveau, har de seneste års mange 
undersøgelser vedr. danskernes sports- og motionsvaner samstemmigt vist, at der 

er sociale skævheder i befolkningens idrætsdeltagelse. Således viser undersøgel-
serne eksempelvis at uddannelseslængden, om man er beskæftiget, og stigende 
indkomst, har en positiv betydning i forhold til folks idrætsdeltagelse.25 Men udover 

disse generelle underliggende socioøkonomiske barrierer er der grupper i samfun-
det, der på grund af mere specifikke sociale, kulturelle, fysiologiske eller sam-

fundsmæssige årsager oplever udfordringer ved idrætsdeltagelse. Det kan eksem-
pelvis være folk med overvægt, ældre med nedsat fysisk formåen og svage sociale 

relationer, psykisk syge, handicappede, personer uden for arbejdsmarkedet, socialt 
udsatte samt flygtninge og indvandrere. 

Udøvelse af idræt eller fysisk aktivitet tillægges stor betydning for disse målgrup-

per. En ting er naturligvis de fysiologiske gevinster, men i særlig grad fremhæves 
ligeledes de sociale aspekter herved. I tilrettelæggelsen af tilbud til borgere med 

særlige forudsætninger og behov spiller for det første rammerne en central rolle. 
Eksempelvis skal forholdene omkring idrætsfaciliteterne tilgodese adgangen for 
borgere med et handicap, for at aktivitetsmuligheder for denne målgruppe er mu-

ligt. En anden udfordring kan være omgivelsernes mulighed for eller evne til at 
møde målgruppen. Ofte er det nærliggende at opfordre idrætsforeningerne til at 

etablere tilbud til borgere med særlige behov, hvilket tit også er i foreningernes in-
teresse. Manglende uddannelse eller viden om målgruppernes forudsætninger og 
behov kan dog være en barriere, ligesom foreningslivet faktisk kan være et relativt 

vanskeligt tilgængeligt fællesskab med medlemmer, der primært søger ligesindede. 
En stor del af foreningsdannelsen i Danmark sker netop, fordi borgere finder sam-

men om fælles interesser, livssyn og vilkår i tilværelsen.26 Og endelig kan det ofte 
for målgrupperne være en barriere at skulle deltage i idrætsfællesskaber med ikke-
ligesindede, og derfor oplever man tit, at tilbud om motion og idræt etableres i 

projekter og/eller som særlige forløb.        

           

Idræt, fysisk aktivitet og forebyggelse i Solrød Kommune 

Helhedsplanens anbefalinger ligger sig i tråd med det arbejde og de anbefalinger, 
som tidligere er blevet udført og præsenteret i Solrød Kommunes Sundhedsstrategi 

2012-2014, og som årstallene angiver, skal en ny Sundhedsstrategi være vejle-
dende for den borgerrettede forebyggelse fra 2015.  

I den seneste regionale sundhedsprofil-rapport27 fra april 2014 ”Sundhedsprofil 
2013 for Region Sjælland og kommuner”28 peger undersøgelsen på, at 16 % af 
borgerne i regionen over 16 år er stillesiddende i fritiden. Hertil kommer, at en stor 

andel af borgerne i regionen fortrinsvist kun dyrker lettere motion i fritiden eller la-
ver stillesiddende aktiviteter. Lettere motion bliver defineret som gang, cykling og 

                                       
25 Idan (2013): Danskernes motions- og sportsvaner 2011 
26 Kulturministeriet (2009): Idræt for alle 
27 Sundhedsprofilen er en spørgeskemaundersøgelse, hvor et udsnit af Region Sjællands borgere over 16 år, er 

blevet spurgt om deres sundhedsvaner, sundhed og trivsel. 
28 Region Sjælland (2014): Sundhedsprofil 2013 for Region Sjælland og kommuner 
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lettere havearbejde i mindst 4 timer om ugen. Solrød Kommune har lidt flere akti-
ve borgere end regionsgennemsnittet, idet Sundhedsprofilen indikerer, at 30 % af 

borgerne i Solrød Kommune dyrker motionsidræt eller konkurrenceidræt i fritiden, 
mens de resterende 70 % hovedsagligt dyrker lettere motion eller stillesiddende 
aktiviteter i fritiden. Regionsgennemsnittet er tilsvarende 27 % og 73 %. Blandt de 

borgere i Solrød Kommune, som primært dyrker lettere motion eller stillesiddende 
aktiviteter, ønsker 72 % at blive mere fysisk aktive. Motion har betydning for væg-

ten, og det fremgår af Sundhedsprofilen, at 35 % af borgerne i regionen er mode-
rat overvægtige og 17 % svært overvægtige. Andelen af svært overvægtige er i 
Solrød Kommune 14 %. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler i Forebyggelsespakken om fysisk aktivitet, at Dagtil-
bud og skoler har øget fokus på at stimulere børnenes grov- og finmotorik. Endvi-

dere anbefaler Sundhedsstyrelsen, at kommunens forskellige faggrupper samar-
bejder om at identificere børn med dårlig motorik samt børn og unge med lavt fy-

sisk aktivitetsniveau. I samarbejde med forældre skal disse faggrupper arbejde på 
at forbedre børnenes motorik og fysiske aktivitetsniveau. Desuden anbefales det, 
som et tiltag på udviklingsniveau,29 at kommunen etablerer mulighed for vejled-

ning i motorik og fysisk aktivitet for dagtilbud, skoler og forældre. I Solrød Kom-
mune fungerer et godt tværfagligt samarbejde mellem institutionspersonalet, sko-

lelærere, PPR og sundhedsplejerskerne i forhold til tidlig opsporing, der sammen 
med forældrene er med til at forbedre børnenes motorik og fysiske aktivitetsni-
veau. Men rammerne synes udfordret, og konkrete indsatser vedr. motorisk træ-

ning af børn er fortsat et væsentligt indsatsområde. 

Konkrete indsatser om idræt og fysisk aktivitet for borgere med særlige behov er 

begrænset i Solrød Kommune. Men eksempelvis er Børne- & Ungerådgivningen 
tovholder på projektet ”Mod Målet”, som sigter på sundhedsfremme med bl.a. fy-
sisk aktivitet for børn med let overvægt. Derudover bliver adgangsforholdene om-

kring idrætsfaciliteter løbende forbedret for borgere med et handicap. Og endelig 
kan nævnes, at der vil blive tilbudt holdtræning i det nye træningscenter ved det 

tidligere posthus, når dette åbner til september 2014. Målgruppen vil være 60+ 
årige som er for fysisk stærke til at få kommunal genoptræning efter serviceloven 
§ 86, men som samtidig er for svage til at kunne træne på egen hånd i det etable-

rede idrætsliv. 

 

 

Helhedsplanens visioner og strategier omkring idræt, sundhedsfremme og forebyg-
gelse i Solrød Kommune skal som nævnt ses i sammenhæng med kommunens 

sundhedsstrategi og bygger ligeledes på anbefalinger i Sundhedsstyrelsens fore-
byggelsespakke vedr. fysisk aktivitet.  

 

 

 

 At en sund levevis grundlægges i en tidlig alder, samt at den sunde livsstil 

bør være en mulighed for alle uanset sociale vilkår, og koncentrere sig om 

                                       
29 Sundhedsstyrelsen opererer med to niveauer af anbefalede indsatser i Forebyggelsespakkerne, hhv. indsatser 

på grundniveau (G) og udviklingsniveau (U). Grundniveauet indeholder basale indsatser baseret på den aktuelt 

bedste viden, og udviklingsniveauet anviser indsatser, der typisk bygger videre på indsatser i grundniveauet, og 

som bl.a. forudsætter mere opsøgende arbejde og udvikling af nye kompetencer. 

Helhedsplanen anbefaler 

Målsætninger for sundhedsfremme med idræt i Solrød Kommune 
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fysisk aktivitet som middel og motivation til en forbedret sundhedstilstand 

blandt borgerne.  

 At skabe motivation og glæde ved fysisk aktivitet, således fokus på området 

ikke kun er fysisk aktivitet i behandlingsøjemed og som et redskab til at fo-

rebygge sygdom og dårlig funktionsevne mv. Men ud fra en betragtning om, 

at det vil være nemmere at fastholde et øget fysisk aktivitetsniveau på sigt, 

såfremt det i et eller andet omfang er lystbetonet.  

 At borgernes motivation for idræt og fysisk aktivitet fremmes, særligt gen-

nem sikring af god tilgængelighed og rammer, der opfordrer til fysisk aktivi-

tet, samt tiltag der øger kendskabet til de mangesidede nyttevirkninger og 

den glæde, inspiration og velvære som fysisk træning kan give. 

 Solrød Kommune lægger vægt på, at folkeoplysningen understøtter tilbud og 

indsatser på handicapområdet, i arbejdet med integration, på børne- og un-

geområdet, i forebyggelse og sundhed, samt dagtilbud til borgere i alle al-

dre. (Solrød Kommunes Folkeoplysningspolitik)    

 

 

 

  

Motorik og bevægelsesfremme i børneinstitutioner 

Baggrund: 

En måde at fremme øget bevægelse blandt børn er at fokusere på rammerne, her-

under indrette omgivelserne så de indbyder til bevægelse og fysisk aktivitet. Det 
kan være at sikre at udearealerne i daginstitutionerne, samt legepladser andre 

steder i kommunen er indrettet, så de både er motorisk udfordrende og fremmer 
børnenes lyst til fysisk udfoldelse. For det er først og fremmest børnenes lyst, be-
gejstring og motivation som er den drivende kræft i forhold til øget aktivitetsni-

veauet, når børnene leger frit. 

Anbefaling:  

Konkrete tiltag er etablering af motorikbaner på udearealerne eller udbygge med 
legeredskaber mv., som særligt stimulerer den motoriske udvikling og indbyder til 
mere kropslig udfoldelse og bevægelse. Et tilsvarende tiltag er desuden i højere 

grad at understøtte muligheden for motorisk udvikling og bevægelse i de indendørs 
rammer i dagtilbuddene. 

Udover at arbejde med de fysiske rammer, er det anbefalingen at arbejde med ud-
vikling/videreudvikling bevægelsespolitikker i dagtilbud for børn. Børneinstitutionen 
Bølgen har skullet udarbejde en bevægelsespolitik i forbindelse med institutionens 

certificering som idrætsbørnehave. Men ellers gælder, at alle dagtilbud skal tilrette-
lægge deres arbejde ud fra de pædagogiske læreplanstemaer, herunder eksempel-

vis ”Krop og bevægelse”, hvor der er stor opmærksomhed på, at kroppen spiller en 
væsentlig rolle i børns læreprocesser – via leg lærer de bedre. 

Et mindre omfattende tiltag er at lave tilbud til daginstitutionerne om besøg af en 

bevægelseskonsulent, som vil kunne vejlede personalet om, hvordan man fremmer 
børnenes motoriske udvikling og lyst til bevægelse, samt give inspiration til ek-

sempelvis hvordan motorikken kan styrkes gennem rytmik og andre bevægelses-
aktiviteter. 

Tiltag vedr. idræt og sundhedsfremme i Solrød Kommune      
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Pris og økonomi: 

Etablering af motorikbane/plads eller andre bevægelsesfremmende installationer 
inde eller udendørs. 20.000-100.000 kr. pr. institution. 

Idrætscertificering af daginstitutioner eller SFO´er: 40.000 kr. 

Udarbejdelse/videreudvikling af bevægelses-/motoriktræningspolitik og uddannel-
se: 20.000 kr. pr. institution 

Der kan afdækkes forskellige finansieringsmuligheder, såsom midler fra kommu-
nens budget for Forebyggelsen, fra kommunens Udviklings- og initiativpulje samt 

mulighed for eksterne finansieringskilder. 

Kommentarer: 

Solrød Idræts Union ønsker at slå et slag for, at indsatser på institutionsområdet 

og uddannelse af f.eks. pædagoger og lærere bør ske inden for andre puljer og 
budgetter end idrætsområdets.     

 

Sundhedsfremme ved indretning af omgivelserne og faciliteterne 

Baggrund og anbefaling: 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, i Forebyggelsespakken vedr. fysisk aktivitet, at 
kommunerne arbejder på at sikre gode rammer for fysisk aktivitet, hvilket bl.a. 

omhandler forskellige anbefalinger vedr. omgivelser og faciliteter. Nedenstående fi-
re anbefalinger følger således i halen på anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen på 
henholdsvis grund- og udviklingsniveau. Se evt. note 30. Det meste af indholdet i 

nedenstående anbefalinger indgår i øvrige indsatsområder i Helhedsplanen, men de 
præsenteres samlet under dette indsatsområde, da de skal fungere som retnings-

givende på området fysisk aktivitet og rammer.   

Anbefaling: 

Adgang og tilgængelighed 

Det er en anbefaling på grundniveau, at borgere har let adgang til en række for-
skellige idrætsfaciliteter, samt at børn og voksne har let adgang til appellerende og 

bevægelsesvenlige miljøer, som de trygt kan færdes i.  
Borgerne i Solrød Kommune har generelt let adgang og nærhed til mange uden-
dørs faciliteter, mens især de indendørs faciliteter endnu er mest forbeholdt det or-

ganiserede idrætsliv.  

Rammer for fysisk aktivitet 

På Grundniveau anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gode rammer for fysisk aktivitet i 
dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber tilbydes, 

herunder legepladser og øvrige udearealer, samt indendørsarealer der indbyder til 
leg og fysisk aktivitet for børn og unge. 

Indendørs- og udendørsarealer og ældre 

På Udviklingsniveau anbefales det, at kommunerne på sigt arbejder på, at ude-
arealerne ved ældreboliger og plejehjem samt indendørsarealerne indrettes, så de 

inspirerer til fysisk aktivitet for de ældre.  
I Solrød Kommunes Aktivitets- & Frivillighedscenter arbejder man på indretning af 
lokaler til motionsfremme, men set i forhold til den demografiske udvikling i kom-

munen, vil anbefalingen blive yderligere aktuel i et fremtidsperspektiv. 
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Indretning der fremmer bevægelse 

Tilmed er det anbefalingen på Udviklingsniveau, at kommunerne i forbindelse med 
diverse byfornyelsesprojekter indtænker bevægelsesfremmende indretning.  

Nogle visioner herfor er beskrevet i Planstrategien 2011, men bevægelsesfrem-
mende installationer indgår eksempelvis i forbindelse med etableringen og plan-
lægningen af det ny Trylleskov Strand område, hvor stier og motionsplads etable-

res. 

Pris og økonomi: 

Dette indsatsområde menes ikke at have bevillingsmæssige konsekvenser, da an-
befalinger heri indgår under andre af Helhedsplanens indsatsområder, samt at 
konkrete tiltag tænkes finansieret via de projekter, som de indgår i. Eksempelvis 

indgår finansieringen af bevægelsesfremmende installationer i det ny Trylle Skov 
Strand område i projektet. 

Kommentarer: 

 

Sundhedsfremme i fritiden for borgere med særlige behov 

Baggrund: 

Det er naturligvis indlysende under dette indsatsområde at henvise til de fysiske 

aktivitetsmuligheder, der er mulige i idrætsforeninger, eller omkring de let tilgæn-
gelige motionsinstallationer rundt omkring i kommunen. Indsatsområdet omhand-
ler imidlertid Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til at sikre tilbud til fysisk 

inaktive borgere samt borgere med særlige behov. 

Anbefaling: 

Anbefalingerne går således på, at kommunen i samarbejde med frivillige foreninger 
og private aktører udvikler tilbud, som er særligt målrettet borgere, der ikke er fy-
sisk aktive. Det kan eksempelvis være aktiviteter i og omkring motionspladser, by-

ens åbne rum, i skoven eller på stranden, og kan f.eks. omfatte familieaktiviteter. 

Anbefalingerne skal dog også have øje for socialt fællesskab og muligheden for fri-

villige aktiviteter.    

Borgere som er fysisk inaktive, kan have særlige forudsætninger og behov, som i 
de nuværende tilbud ikke tilgodeses. Således er det anbefalingen, at tilbud til 

f.eks. overvægtige, ældre med nedsat fysisk formåen og svage sociale relationer, 
psykisk syge, borgere med et handicap, personer uden for arbejdsmarkedet eller 

socialt udsatte, udvikles og gennemføres i partnerskaber mellem kommunen og fri-
villige foreninger, oplysningsforbund, interesseorganisationer, eller private aktører. 

Et konkret projekt kan være etablering af tilbud om fodboldfitness, som er et træ-
ningstilbud til alle voksne mænd og kvinder, der ønsker en træningsform, der er 
både effektiv og social. Konceptet er enkelt og forsøger at tage det bedste fra to 

verdener ved at kombinere Danmarks mest populære boldspil med fitness-sportens 
fleksibilitet. I flere af landets kommuner er tilbud om fodboldfitness etableret for 

målgrupper med overvægt, arbejdsløse, borgere med diabetes og visse kræftfor-
mer. 

Pris og økonomi: 



 
36 

Til Solrød Kommunes breddeidrætskommuneansøgning var formuleret et projekt 

med etablering af 2-3 sociale motionsfællesskaber for udvalgte borgergrupper med 
forskellige baggrunde. Herudover implementering af netværk, uddannelse, etable-

ring af tovholdere m.m. Pris: 80.000 kr. 

Angående fodboldfitness vil der være et starttilskud fra DBU på 2.000 kr. samt 
konsulentrådgivning til opstart m.m. Således vil drift af fodboldfitnesstilbud, det 

være sig materialer, trænerhonorar m.v. kunne gøre for ca. 10.000 kr. årligt. 
Derudover er det anbefalingen, at en standardbane på sigt etableres. Banen vil ha-

ve størrelsen 10,4 x 19,9 meter og koster kr. 180.000 ekskl. moms, hvis den kø-
bes gennem DBU Fodbold Fitness, hvilket er kr. 70.000 lavere end minibanens 
normalpris. 

Til konkrete projekter for målgruppen vil ofte kunne ansøges om ekstern medfi-
nansiering.  

Kommentarer: 

 

Idræt for børn og unge i uddannelsen 

Den offentlige uddannelsessektor har stor indflydelse på idrætsdeltagelsen, da det 
er en sektor, hvor hele befolkningens bevægelses- og idrætsvaner kan påvirkes 

gennem bl.a. grundskolen og de gymnasiale uddannelsers obligatoriske idrætsun-
dervisning. 

Kulturministeriets rapport ”Idræt for alle” fra 2009 præsenterede forskellige for-

slag, som skulle og skal fremme den fysiske aktivitet i og uden for undervisningen. 
Således var det anbefalingerne: 

 At kommunerne og skolerne ved planlægningen for grundskolen tager højde 
for, at alle elever i grundskolen bør have mulighed for en times motion og 
bevægelse om dagen i skolehverdagen, samt at der i højere grad lægges 

vægt på en mere organiseret brug af frikvarterer og skolefritidsordningers 
mulighed for at skabe fysisk aktivitet. 

 At kommunerne og skolerne inddrager fysisk aktivitet i undervisningen i an-
dre fag end i idræt i grundskolen. 

 At kommuner og idrætsudbydere er opmærksom på mulighederne for øget 

samarbejde mellem grundskole, fritidstilbud og aktører på idrætsområdet 
om idrætsrelaterede tilbud, f.eks. i form af partnerskaber. 

 At ungdomsuddannelserne iværksætter mulighed for at tilbyde idræt og mo-
tion. 

 At idrætsudbydere og ungdomsuddannelser søger at indgå partnerskaber, 

der muliggør, at flere unges behov for idræt og motion tilgodeses, og at or-
ganiseringen af idrætstilbud tilpasses teenagepiger og –drenges behov og 

muligheder.30 
 
 

Folkeskolereformen muliggør mere fysisk aktivitet i hverdagen 

Den nye skolereform, som træder i kraft fra sommeren 2014, indeholder netop be-

stemmelser, der bl.a. indfanger ovenstående anbefalinger fra Kulturministeriet. 
Fremover bliver det et krav, at man i skolen sikrer en hverdag, hvor eleverne er 

                                       
30 Kulturministeriet (2009): Idræt for alle 
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fysisk aktive i gennemsnit 45 minutter om dagen, og derudover stilles der krav om, 
at skolerne i højere grad skal åbne op over for det omgivende samfund. Det sker 

bl.a. ved, at kommunen sikrer et samarbejde med det lokale idrætsforeningsliv, så 
eleverne introduceres til aktiviteter i lokalsamfundet. Udover folkeskolens fag og 
formålsbestemmelser generelt skal dette samarbejde således fremme den lokale 

sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab 
med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer. 

Ansvaret for udmøntning af disse samarbejder ligger hos den enkelte skoleleder. Et 
lokalt perspektiv er derfor nødvendig, da der er store forskelle på de potentialer og 
udfordringer for samarbejde, der er mulige mellem skole og idrætsforeninger.  

Samarbejdet kan dog være vanskeligt både fordi skolerne ikke er klædt på til for-
eningssamarbejdet, men også fordi foreningerne ikke har indsigt i skoleverdenen 

med lærerplaner, årshjul, trinmål, krav om tilsynspligt mv. Derudover vil der 
utvivlsomt være holdningsmæssige og økonomiske udfordringer forbundet med et 

samarbejde. Spørgsmål som; Hvordan skal undervisningen tilrettelægges i samar-
bejdet? Hvilken betydning får det, at foreningstrænere deltager i idrætsundervis-
ningen og på idrætslærerens domæne? Hvilken betydning får det på foreningernes 

medlemstal, at flere elever måske får opfyldt deres aktivitetsbehov og –lyst i skole-
regi? m.fl. 

Omvendt synes der også at være gode muligheder eller gevinster i et samarbejde, 
samt i skolernes nye forpligtelser omkring at sikre en mere fysisk aktiv skoledag. 
Først og fremmest må især det sidste betyde, at flere elever skal være fysisk akti-

ve i løbet af en uge. Derudover kan samarbejder eller partnerskaber mellem skole 
og forening formodentlig føre til, at den idrætspalette eleverne præsenteres for, 

bliver udvidet, og måske finder flere eller ny interesse i en bestemt idrætsgren. Af 
andre nye muligheder eller potentialer i skolereformen bør nævnes, at skolelederen 
konkret kan give tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at del-

tage i eliteidrætsudøvelse i en sportsforening, fx i stedet for valgfagstimerne, samt 
at Idræt fremover bliver et prøvefag, hvilket bl.a. betyder, at nye mål for idræts-

undervisningen skal formuleres.  

 

Forhold i Solrød Kommune 

Ved udarbejdelsen af denne helhedsplan er det billedet, at skolerne i et vist om-
fang hjælper med uddeling af materialer fra idrætsforeningerne, afholder motions-

dag, idrætsdage og turneringer, samt i begrænset omfang deltager i forskellige na-
tionale kampagner fra eksempelvis Dansk Skolesport, Sundhedsstyrelsen m.fl. 
Der er enkelte eksempler på formaliserede samarbejder mellem skolerne og 

idrætsforeningerne, eksempelvis har alle elever i 2.klasse på Munkekærskolen væ-
ret igennem et basketballforløb i et samarbejde med Solrød Comets. 

I forbindelse med det forberedende arbejde til implementering af den ny folkesko-
lereform undersøgte Solrød Kommune i efteråret 2013 idræts- og fritidsaktivitets-
niveaet og -brugen blandt alle elever på 4.-9.klassetrin på folke- og privatskoler i 

kommunen. På baggrund heraf er udarbejdet en ny Fritidsundersøgelse, og det er 
vurderingen, at undersøgelsens svarprocent på 54 % giver et rimelig repræsenta-

tivt billede af, hvorledes det forholder sig med idrætsdeltagelsen i Solrød Kommu-
ne. 

Undersøgelsens resultater viser, at 83 % deltager i idræt/sport, og heraf er lidt 

over 60 % aktive i 3-4 timer eller mere om ugen. Dette er ganske pæne tal for 
idrætsdeltagelsen. 
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Fodbold synes også i Solrød Kommune, at være den foretrukne idrætsgren blandt 
eleverne, og de lokale fodboldklubber har også samlet lidt over 1.000 forenings-

medlemmer. Til gengæld er det lidt overraskende, at ikke flere har registeret, at de 
dyrker svømning, gymnastik og badminton. I henhold til medlemsregisteringen 
forud for 2013 havde de respektive idrætsgrene registeret 1.924 medlemmer un-

der 25 år. Derimod synes styrketræning, diverse kampsport og parkour at være 
særligt attraktive aktiviteter. 

Cirka 60 % af de unge er aktive i en klub/forening i den såkaldte ”primetime” fra 
kl.17-20, mens omkring 10 % i eftermiddags- og aftentimerne er aktive i private 
centre, hvor de eksempelvis kan dyrke styrketræning eller anden fitness. Mellem 

15 og 20 % har noteret, at de dyrker idræt og sport på egen hånd, hvilket udover 
løbeture eller anden aktivitet i det fri - som ikke synes at være en foretrukket are-

na blandt de unge - formentlig også kan være styrketræningsaktivitet. 54 % har 
markeret at de ikke er aktive efter kl.20. 

Ikke overraskende er faciliteter etableret særligt til idræt meget benyttet, men fit-
nesscentrene er i forhold til den landsdækkende undersøgelse præsenteret i ”Dan-
skernes motions- og sportsvaner 2011”, faciliteter med ganske meget aktivitet. 

Blandt respondenterne er 88 % i høj eller nogen grad tilfredse med mulighederne 
for at dyrke idræt og sport i Solrød Kommune, hvilket underbygges af, at kun 8 og 

1 % har noteret, at de henholdsvis savner muligheder for at dyrke den rette idræt, 
eller ikke har de rette faciliteter i nærområdet. Således svarer størstedelen 32 %, 
at baggrunden for at de ikke er aktive, er, at de blot holder pause, men regner 

med at starte igen. Det synes især at være andre fritidsinteresser, tid med venner 
og fritidsjobs, som optager tiden for de unge. 

Helt uden for konteksten af børnenes idræts- og fritidsdeltagelse, er der i undersø-
gelsen også blevet spurgt til, hvordan eleverne kommer i skole. Heraf har 88 % 
markeret, at de cykler i skole, og ”kun” 3 % bliver kørt i skole31. 

 

Udfordringer og muligheder for idræt i uddannelsen 

I henhold til Solrød Kommunes procedure- og tidsplan for fordeling af lokaler og 
faciliteter gælder den nuværende ramme, at uddannelsesinstitutionerne på hver-
dage råder over henholdsvis idrætshaller til kl.15.35 samt øvrige lokaler og sale til 

kl.16.00. Med implementeringen af den ny skolereforms bestemmelser, som bl.a. 
betyder, at eleverne får en længere skoledag, som i højere grad skal inkludere fy-

sisk aktivitet, kan det meget vel tænkes, at skolernes behov for yderligere tid i fa-
ciliteterne bliver aktuelt. Dette vil i så fald blive en væsentlig udfordring for det lo-
kale idrætsliv, som i eftermiddags- og aftentimerne har en høj udnyttelsesprocent 

af idrætsfaciliteterne.32 Således synes der at forestå et arbejde hvor koordinering 
af tider, samt at søge fælles fodslag eller forståelse for hinandens rammer, kom-

mer i centrum. Ved en forbedret koordinering af diverse brugeres facilitetsbehov 
og –brug synes der imidlertid at være muligheder for, at uddannelses- og børnein-
stitutionerne samt den organiserede såvel som den selvorganiserede idræt kan fin-

de ledige eller ubenyttede tider i løbet af dagen. En bedre koordinering vil især stil-
le krav til kommunens bookingsystem, samt til skolernes og øvrige brugeres disci-

plin i forhold til booking og afmelding af tider. 

 

                                       
31 Solrød Kommune (2014): Fritidsundersøgelse 2013 
32 Solrød Kommune (2013): Udnyttelse af idrætsfaciliteterne i Solrød Kommune, nov.-dec. 2013 
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På baggrund af ovenstående præsenterer Helhedsplanen nedenfor nogle overord-
nede målsætninger samt forslag til konkrete tiltag, som kan understøtte en mere 
aktiv dag i skolen og i ungdomsuddannelsen, og særligt gennem samarbejder med 

det lokale foreningsliv. 

Anbefalinger om aktivitetsmuligheder for børn og unge i SFO og klubregi vurderes 

til at indgå i nedenstående forslag, og derudover henvises til anbefalinger under 
afsnittene om facilitetsbehov og den selvorganiserede idræts udvikling.       

Målsætning:  

 At styrke kommunikationen mellem skolen og de lokale idrætsforeninger, så 
der skabes opmærksomhed om og forståelse for, hvordan især de børn, der 

ikke er fysisk aktive, får lyst til og mulighed for at deltage i idræts- og be-
vægelsesaktiviteter i skolen og efter skole. 

 At styrke skolen til at udvikle og arbejde med at kvalificere den idrætsfaglige 

indsats, både i eget regi og i forbindelse med samarbejde med idrætsfor-
eninger.  

 Et samarbejde mellem skolerne, SFO´erne, klubberne og idrætsforeningerne 
i Solrød Kommune har som mål, at de forskellige institutioner trækker på 
hinandens erfaringer og kompetencer i forhold til at forbedre udbuddet, kva-

liteten og motivationen for at børn og unge dyrker idræt og fysisk aktivitet, 
samt at imødekomme udfordringen omkring en stor efterspørgsel efter ledi-

ge tider til idræt fra både den organiserede og selvorganiserede idræt. 
 At fremme mulighederne for fysisk aktivitet og socialt samvær for piger og 

drenge i teenagealderen. 

 
 

 

På grundskoleniveau bygger helhedsplanens anbefalinger på de retningslinjer og 
bestemmelser, som skal ske i forbindelse med implementeringen af den ny skole-

reform.  

Det er dog vurderingen, at indsatser i den sammenhæng skal bygges op over tid 

og i flere trin, da skoler og idrætsforeninger samt øvrige aktører, der udbyder 
idrætsaktivitet lige skal finde hinanden og oparbejde gode samarbejdsrelationer. 
Derudover er det væsentligt at pointere, at idræt eller øget fysisk aktivitet blot er 

ét element i reformen. 

Således indeholder nedenstående koncepter forskellige forslag, som den enkelte 

skole kan inddrage. Flere af disse forslag er anbefalinger fra idrætsorganisationer-
ne.33 

Flere af forslagene menes at kunne blive realiseret for en begrænset økonomi, men 
finansieringen vil utvivlsomt blive en udfordring, og formentlig ende ud i et ”klude-
tæppe” af en løsning. 

Det forventes at skolerne afsætter et årligt beløb til idræts- og bevægelsesfrem-
mende aktiviteter, men derudover tænkes især kommunens Udviklings- og initia-

                                       
33 DIF og DGI (2013): Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne 

Helhedsplanen anbefaler 

Tiltag: 
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tivpuljen, at kunne understøtte især samarbejder og partnerskaber med forenings-
livet. Eksterne finansieringskilder skal også afsøges. 

Endelig præsenteres anbefalinger i forhold til at fremme den fysiske aktivitet for 
piger og drenge i teenagealderen.      

Koncepter på trin 1   

Intro 

Baggrund/anbefaling: 

Skolen tager kontakt til et bredt udsnit af idrætsforeninger i lokalområdet. Forenin-

gerne inviteres til – på skift – at introducere foreningen og dens aktiviteter over for 
børnene. 

Pris og økonomi: 

Indsatsområdet har ingen økonomiske konsekvenser 

Kommentarer: 

 

Inspiration 

Baggrund/anbefaling: 

Fysisk aktivitet kan integreres i alle fag i skolen. Mange foreninger råder over træ-

nere og instruktører, der vil kunne supplere undervisningen i disse fag med spar-
ring, udvikling, ideer og inspiration, ligesom DIF og DGI har udviklet en række 
koncepter og undervisningsmateriale, der kan tages i brug. 

Pris og økonomi: 

Et honorar eller en kompensation til træneren eller foreningen kan blive aktuelt 

under dette indsatsområde. Aftales mellem skole og forening fra sag til sag. 

Kommentarer: 

 

Junioridrætsledere/GameBoosters 

Baggrund/anbefaling: 

Brug af junioridrætsledere eller Dansk Skoleidræts GameBoosters (elever fra ud-
skolingen). Udover at initiativet kan fremme den fysiske aktivitet i frikvartererne, 
kan dette have en positiv effekt på fastholdelsen af de idrætsusikre elever. Junior-

idrætslederne fungerer som positive rollemodeller og kan være med til at skabe 
tryghed, ikke kun i skolesporten, men også på skolen generelt. Junioridrætslederne 

kan via arbejdet opnå en større selvtillid gennem tildeling af ansvarsområder. 

Pris og økonomi: 

Kan forekomme udgifter til uddannelse- eller inspirationskurser af junioridrætslede-
re. 

Kommentarer: 
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Partnerskab 

Baggrund/anbefaling: 

I partnerskabsmodellen indgår en eller flere skoler et decideret partnerskab med 
en forening, der sigter på, at foreningen kan levere idrætsaktiviteter for hele klas-
ser/ årgange, hvor eksempelvis alle 5. klasser kommer igennem et bestemt forløb i 

løbet af en periode. Jf. det ovenfor nævnte eksempel med basketball i samarbejde 
og partnerskab med Solrød Comets.  

Partnerskabsmodellen er altså mere kontinuerlig end, hvad man kan betegne som 
almindelige foreningsbesøg. Målsætningerne, rammerne og de gensidige forvent-
ninger til skole og forening bør i denne model være nedskrevet i en partnerskabs-

aftale mellem skolen og foreningen.  

En aftale der ligeledes sætter rammerne for den kompensation, som foreningen 

skal modtage for enten at stille trænere, materiel eller faciliteter til rådighed. 

Pris og økonomi: 

Et honorar eller en kompensation til træneren eller foreningen kan blive aktuelt 

under dette indsatsområde. Aftales mellem skole og forening fra sag til sag. 

Kommentarer: 

 

Træner 

Baggrund/anbefaling: 

I trænermodellen foregår samarbejdet eller udvekslingen mellem skolen og for-
eningen mere på individniveau. Samarbejdet mellem skole og forening består i, at 

en forening kan stille eksempelvis dygtige børnetrænere til rådighed for skolen ef-
ter nærmere aftale. Disse trænere indgår herefter som undervisningsassistenter i 
såvel idrætsundervisningen som i den understøttende undervisning. 

Et tættere samarbejde mellem skole og foreninger på individniveau vil få den posi-
tive effekt for eleverne, at de vil blive undervist i forhold til seneste viden, som ek-

sisterer i forhold til undervisning og træning af børn i forskellige idrætter. Ligeledes 
har denne model den fordel, at trænerne i idrættens regi er uddannet til at motive-
re til fysisk aktivitet og bevægelse, mens lærerne i højere grad repræsenterer de 

pædagogiske kompetencer og erfaringer, som er nødvendig i undervisningen. 

Konkret vil et samarbejde inden for denne model foregå på den måde, at de for-

eninger der har kvalificerede børnetrænere kan stille disse trænere/ instruktører til 
rådighed for et samarbejde med skolen i et antal aktivitetstimer. Skolen vil i denne 

model skulle aftale med foreningen og træneren, hvorledes indsatsen honoreres. 

Pris og økonomi: 

Et honorar eller en kompensation til træneren eller foreningen kan blive aktuelt 

under dette indsatsområde. Aftales mellem skole og forening fra sag til sag. 

Kommentarer: 

 



 
42 

Deltagelse i og træning til events og arrangementer 

Baggrund/anbefaling: 

Modellen ligger op til, at skolerne deltager i kampagner, events og turneringer ar-

rangeret af eksempelvis Dansk Skoleidræt. I disse tilfælde kunne aktiviteter eller 
træning forud for en konkurrence mod andre skoler, eller som et led i kampagner, 
f.eks. aktiviteter over fire uger i ”Sæt skolen i bevægelse”, understøtte elevernes 

fysiske aktivitet på en motiverende måde og i fællesskab. Modellen kan dog lige så 
vel omhandle aktiviteter eller træning i forbindelse med eller op til lokale arrange-

menter eller turneringer. 

Pris og økonomi: 

Indsatsområdet menes ikke at have bevillingsmæssige konsekvenser. 

Kommentarer: 

 

Koncepter i trin 2 

 

Talent  

Baggrund/anbefaling: 

Modellen retter fokus på de talenter, der efter idrættens mening får stor glæde af 
den længere skoledag, hvor der er adgang til den fleksible tilgang, der kan sikre, at 
talenterne får adgang til at træne i deres respektive foreninger om morgenen eller 

kan bruge en del af undervisningspligten om eftermiddagen til en ekstra træning 
enten sammen med andre talenter, der er samlet på skolen eller ude i deres for-

ening. 

Pris og økonomi: 

Indsatsområdet menes ikke at have bevillingsmæssige konsekvenser. 

Kommentarer: 

 

Træning og viden om interesseområde 

Baggrund/anbefaling: 

Modellen vil kræve en større koordinering, men er tænkt således, at eleverne stif-

ter bekendtskab med flere aktiviteter inden for et interesseområde. Interesseom-
råderne kan eksempelvis være boldspil, friluftliv/adventure, vandaktiviteter, moti-

on og fitness. Konkret skal elever deltagende i interesseområde boldspil lære om 
fællestræk og forskelle i f.eks. fodbold, håndbold, volleyball, basketball m.fl. 

Indsatsområdet kan meget vel supplere den obligatoriske idrætsundervisning, men 
skal samtidig forberede og skærpe elevens eller barnets interesse og kompetencer, 
således at vedkommende har en aktivitet at søge henimod - når f.eks. drømmen 

om en fodboldkarriere ikke bliver som håbet - og derved en forhåbentlig god fast-
holdelse i idrætslivet.  
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Pris og økonomi: 

Et honorar eller en kompensation til træneren eller foreningen kan blive aktuelt 
under dette indsatsområde. Aftales mellem skole og forening fra sag til sag. 

Kommentarer: 

 

Fælles koordinator 

Baggrund/anbefaling: 

Med god inspiration fra Aalborg Kommunes Playmaker-funktion, vil det være en 

koordinators rolle at være en form for ”praktisk-gris” og mediator, der skal koble 
foreningslivet sammen med børnehaver, skoler og øvrige institutioner omkring be-
vægelsesfremmende aktiviteter. Koordinatoren henvender sig til lærere, pædago-

ger og foreninger, og i dialogen aftales konkrete samarbejder om aktivitetstimer. 

Konkret skal en koordinator på idræts- og bevægelsesområdet fungere på tværs af 

skolerne i Solrød Kommune, ligesom det er tilfældet for lignende koordinatorfunk-

tioner på it- og det naturfaglige område. 

Pris og økonomi: 

I Aalborg Kommune sikres finansieringen af koordinatortimerne via kommunale 

midler tilført rammerne på skole- og idrætsområderne.  

Kommentarer: 

   

Den fysisk aktive teenager 

Baggrund/anbefaling: 

Som angivet tidligere er det Kulturministeriets anbefaling i ”Idræt for alle”, at 
idrætsudbydere og ungdomsuddannelser søger at indgå partnerskaber, der mulig-

gør, at flere unges behov for idræt og motion tilgodeses, og at organisereingen af 
idrætstilbud tilpasses piger og drenge i teenagealderens behov og muligheder. 

Det er således anbefalingen, at Solrød Gymnasium og 10Solrød søger partnerska-

ber med forskellige idrætsudbydere i forhold til at udvide idrætspaletten i tiden i og 
udenfor den skemalagte idrætsundervisning. Men derudover skal rammerne eller 

miljøet omkring institutionerne udvikles. Gode eksempler herfor er etableringen af 
et parkouranlæg ved Solrød Skole, og i fremtiden skal projektområdet ”Kilen” sikre 
bl.a. elever på Solrød Gymnasium muligheder for fysisk aktivitet i og udenfor un-

dervisningen. Og endelig bør man se på organiseringen af tilbud til målgruppen, 
hvor bl.a. elektroniske og sociale medier kan tænkes ind. Mere herom under den 

selvorganiserede idræts udvikling. 

Pris og økonomi: 

Et honorar eller en kompensation til træneren eller foreningen kan blive aktuelt 

under dette indsatsområde. Aftales mellem skole og forening fra sag til sag. 

Kommentarer:     
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Den selvorganiserede idræts udvikling 

I Danmark har der altid været tradition for at dyrke sport eller motion som medlem 

af en idrætsforening. Internationale undersøgelser har vist, at Danmark inden for 
de seneste år kun er blevet overgået af Holland i forhold til andelen af befolknin-
gen, som har deltaget i aktiviteter i en idrætsforening. Organiseret idræt i for-

eningsregi synes at have udviklet sig i konstant positiv retning siden større natio-
nale undersøgelser blev udført første gang i 1964. I 1990´erne rundede forenin-

gerne dog en stagnationsperiode sideløbende med en markant forøgelse af selvor-
ganiserede aktiviteter. Som det fremgår i afsnittet om facilitetsbehov viser tallene, 
at den selvorganiserede organisationsform i dag er dominerende, og særligt blandt 

voksengruppen. Dog synes de seneste år at være præget af en vækst i både den 
organiserede og selvorganiserede idræt, og samtidig vinder de private fitnesscen-

tre frem.34 Trods disse nye tendenser omkring befolkningens idrætsvaner bliver 
den selvorganiserede idræt ofte underprioriteret eller overset, hvilket hovedsagelig 
skyldes, at den selvorganiserede idræt er en svær håndterbar størrelse, da udø-

verne per definition ikke er registreret, og derfor tit mangler et fælles talerør i den 
idrætspolitiske debat og de forvaltningsmæssige prioriteringer i forhold til den or-

ganiserede idræt.    

I Solrød Kommunes borgertilfredshedsundersøgelse fra 2014 svarer 72 %, at de er 
tilfredse med mulighederne for at dyrke selvorganiseret idræt og motion i kommu-

nen. Trods denne positive vurdering af mulighederne for selvorganiseret udøvelse, 
kan der fortsat identificeres nogle væsentlige lokale udfordringer, som vil tale for 

fortsatte indsatser omkring motionstilbud, der sikrer fleksibilitet, nærhed og til-
gængelighed.  

En væsentlig udfordring er faciliteterne. En øget efterspørgsel fra den organiserede 

idræt, uddannelsesinstitutionerne (i forbindelse med implementeringen af skolere-
formens bestemmelser), og en øget mængde af aktivitetstilbud for børn i daginsti-

tutioner og for seniorer vil presse mulighederne for tid i de eksisterende faciliteter. 
Derudover vil det også være spørgsmålet, om faciliteterne imødekommer mange 

potentielle brugeres efterspørgsel om nærhed, tilgængelighed, motivation og ikke 
mindst fleksibilitet. Og endelig er det spørgsmålet, hvorvidt den organiseringsform 
som i mange tilfælde danner rammen om de nuværende idræt- og motionstilbud 

appellerer til borgere, som grundet arbejde, familieliv m.v. efterspøger fleksibilitet i 
tid, sted, aktivitet og fællesskab, og som i højere grad har et fokus på individuel 

sundhed. Her kan eksempelvis udviklingen omkring elektroniske hjælpemidler og 
sociale fora være interessant.  

 

Nærhed, tilgængelighed, motivation har betydning for fysisk aktivitet 

Nærhed, tilgængelighed og motivation er nøglebegreber i forhold til at fremme 

borgernes fysiske aktivitetsniveau. Der er tiltagende evidens for, at fysisk inaktivi-
tet kan tilskrives karakteristika ved børn, unge og voksnes lokalmiljøer, der favori-
serer inaktive former for fritid og transport. Samtidig er det påvist, at de bolignære 

fysiske omgivelser har stor betydning for, hvor meget og hvordan børn og voksne 
dyrker idræt og bevæger sig. Undersøgelserne viser, at især børn er fysisk aktive, 

der hvor de bor, og at der er en positiv sammenhæng mellem tilstedeværelsen af 
og nærheden til faciliteter, der kan bruges til fysisk aktivitet (f.eks. parker, lege-
pladser, rekreative områder, idrætsanlæg m.fl.), og det fysiske aktivitetsniveau. 

                                       
34 Idrættens Analyseinstitut (2009): Sport og motion i danskernes hverdag 
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Undersøgelser viser endvidere, at de åbne, gratis, ikke-specialiserede anlæg og fa-
ciliteter har større tiltrækning på de mindst fysisk aktive børn end de specialiserede 

anlæg, der i højere grad tiltrækker de mere fysisk aktive børn. Endelig har under-
søgelser vist, at alternative, frie aktivitetsmuligheder med selvbestemmelse og et 
godt socialt miljø er fremmende for deltagelse i fysisk aktivitet.35 

 

Er fleksibilitet løsningen? 

Et andet centralt begreb, som oftest fremhæves omkring befolkningens idrætsva-
ner, er fleksibilitet. Oftest henvises til fleksibilitet i tid, sted, aktivitet eller fælles-
skab på grund af, at den enkelte lever en travl hverdag optaget af bl.a. familie, 

venner, arbejde, skole m.v., men også hvor det individuelle er i fokus. Således er 
det for rigtig mange væsentligt at pleje karrieren og kroppen. Dette gerne så effek-

tivt som muligt, og når det passer den enkelte. I en planlægningsiver efter at sikre 
større fleksibilitet i idrætstilbuddene skal man imidlertid have modsætningsforhol-

det ”sikkerhed/tryghed” og ”frihed” for øje. Vi finder sikkerhed eller tryghed i fæl-
lesskabet, hvilket tit er et forhold som tillægges den organiserede idræt. Her er fri-
heden i forhold til tidspunkter, sted og aktiviteter imidlertid begrænset. Frihed 

kendetegner i højere grad den såkaldte selvorganiserede idrætsudøvelse, hvor 
udøverne selv bestemmer hvor, hvornår og hvordan de er fysiske aktive i eksem-

pelvis naturen eller fitnesscentret. Mens flere og flere danskere i disse år således 
synes at vælge frihed frem for tryghed, når de søger hen mod de fleksible, uaf-
hængige måder at dyrke sport og motion på, oplever man mange ikke-idrætsaktive 

efterlyse trygheden ved at have nogen at følges med til idræt. I rapporten ”Sport 
og motion i danskernes hverdag” bliver nutidens danske befolkning således kaldt 

”fællesindividualister”, hvor det sociale element på den ene side er utrolig væsent-
ligt i forhold til at fastholde og motivere de fleste til varig idrætsdeltagelse. Om-
vendt stiller hverdagen krav om, at det hele skal passes ind.36 

Nedenfor præsenteres hvorledes virtuelle arenaer kan være en anden vej til at sik-
re tryghed og fællesskab samt nye organisationsformer. Det er slutteligt værd at 

bemærke, at mange idrætsaktører allerede arbejder med fleksibilitet, samt mod-
sætningerne mellem frihed og tryghed. Eksempelvis tilbyder de kommercielle fit-
nesscentre faste motionshold, og mange brugere af fitnesscentrene har ofte mere 

eller mindre ”faste” aftaler med en træningsmakker på faste ugedage. Og på den 
anden side er der mange idrætsforeninger, som tilbyder foreningsfitness, ad hoc 

tilmeldinger til holdtræninger - evt. med brugerbetaling, klippekortsordninger m.v.     

     

Virtuelle areaner understøtter og fremmer fysisk aktivitet 

Igennem de seneste år er antallet af og udviklingen inden for digitale tjenester el-
ler virtuelle areaner37, der kan understøtte folks fysiske aktivitetsniveau, nærmest 

eksploderet. Tal fra 2011 viser, at der findes langt over en halv million danske pro-
filer på de forskellige sites. Et tal som formentlig ikke er mindre i dag. Nøgleordene 
omkring de elektroniske muligheder eller virtuelle arenaer er Kommunikation (soci-

alt, strukturelt/organisatorisk og som underholdning) samt Motivation. De virtuelle 

                                       
35 Syddansk Universitet (2012): En Voldsom Omvej – evaluering af en omdannet støjvold i Solrød 
36 Idrættens Analyseinstitut (2009): Sport og motion i danskernes hverdag 
37 ’Idrættens virtuelle arenaer’ er i denne sammenhæng offentligt tilgængelige, internetbaserede 
kommunikations- og socialiseringsværktøjer samlet på særlige websites (’arenaer’) målrettet individer, fællesska-
ber og/eller organisationer inden for et bredt felt i idrætten. Arenaerne er gratis eller forholdsvis billige at anvende 
for den enkelte bruger og dækker hver især flere forskellige idrætsdiscipliner/motionsformer. (Idrættens virtuelle 
arenaer, 2011) 
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arenaer er med til at forandre kommunikationen i såvel den organiserede som den 
selvorganiserede idræt med redskaber som onlinebetaling, GPS-tracking, masse-

kommunikationssystemer, grupper, kalender, konkurrencer, rutedeling, booking, 
statistik, medlemsadministration og hurtige afstemninger. Bedst kendt er måske 
motionsapplikationen Endomondo eller lokale lokalebookingsystemer. Men idræt-

tens virtuelle arenaer er altså også med til at motivere udøvere. Det kan ske gen-
nem tidsbesparende effektivisering i et selvorganiseret idrætsfællesskab eller i en 

idrætsforening, men det kan også ske ved at tilføje en eller flere ekstra dimensio-
ner til selve idrætsudøvelsen. Eksempelvis kan man i diverse virtuelle arenaer fore-
tage forskellige individuelle målinger, såsom antal kilometer løbet, til hvilken tid, 

forbrændte kalorier m.m. 

Rapporten ”Idrættens virtuelle arenaer” fra 2011 viser, at meget lidt fysisk aktive 

er blevet langt mere aktive efter brugen af de virtuelle arenaer, og flere af tjene-
sterne appellerer med en fleksibel tilgang især til folk i 30´erne og 40´erne, der el-

lers sjældent har tid til sport og motion pga. karriere og familieliv.  

Internettet og mobilen fylder mere og mere i samfundet og i idrætten. Idrættens 
sociale og organisatoriske karakter passer godt ind i de nye webbaserede redska-

ber, og derfor vil udviklingen med al sandsynlighed fortsætte.38     

 

Den selvorganiserede idræts muligheder i Solrød Kommune 

Som det fremgår indledningsvist i dette afsnit udtrykker 72 % i borgerundersøgel-
sen fra 2014 tilfredshed med mulighederne for at dyrke selvorganiseret idræt og 

motion i kommunen. 

Erfaringer fra de senere års etablering både lokalt og nationalt er, at fysisk aktive-

rende anlæg skal være let tilgængelige med en synlig placering og stort flow af 
forbipasserende for både at skabe synlighed af aktivitet og oplevelse af tryghed 
med flere brugere omkring sig. Samtidig skal der også være tilstrækkelig plads og 

en overskuelighed af anlægget for dels at skabe nødvendigt råderum og dels mu-
lighed for en vis privathed med de igangværende aktiviteter. Det er også væsent-

ligt for en velholdende brug, at anlæggets faciliteter er simple at afkode, giver ud-
fordringer, opleves varierende og har et udviklingspotentiale for nye aktiviteter kan 
opstå. Og endelig er vedligeholdelse nødvendig for at sikre anlæggets funktionalitet 

og æstetik.39 

Den selvorganiserede idræts muligheder i Solrød Kommune kan opdeles i inden-

dørs- og udendørs aktivitet. 

Hvad angår indendørsfaciliteterne er billedet ligesom ved udarbejdelsen af Hel-
hedsplanen 2010-14, at den organiserede idræts efterspørgsel efter tider i diverse 

idrætshaller og –sale i kommunen er meget større end udbuddet. Selvorganiseret 
idræt indendørs i Solrød Kommune synes således at have svære vilkår, men en 

bedre udnyttelse af et fremtidigt bookingsystems muligheder, og en større villighed 
eller lyst til at benytte faciliteterne i de senere aftentimer eller weekender, kan væ-
re en mulighed. Jf. afsnittet om bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter.  

Anderledes ser det ud med hensyn til aktivitetsmuligheder udendørs, hvilke løben-
de er blevet, og bliver udbygget. Solrød er en naturskøn kommune, hvor mulighe-

                                       
38 Idrættens Analyseinstitut (2011): Idrættens virtuelle arenaer – internettet forandrer idrætten 
39 Forum for Idræt (2013): En god (om)vej til mere rekreativ fysisk aktivitet i hverdagen i: Bevægelse i rum og 

rammer 
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den for at komme omkring i og nyde de smukke omgivelser er gode. Igennem de 
senere år har kommunen og private etableret forskellige foranstaltninger, som po-

tentielt kan fremme den selvorganiserede idræts muligheder. Blandt flere eksem-
pler kan nævnes etableringen af aktivitetsområdet ”En Voldsom Omvej” på støjvol-
den langs Køge Bugt motorvejen, en Hjertesti er etableret ved Jersie Strandpark, 

parkouranlægget ”Unoverset” er etableret ved Solrød Skole, offentligt tilgængelige 
udendørs fitnessredskaber er opført i Villabyerne, og derudover er multibaner og 

aktivitetspladser etableret ved Havdrup Skole og i tilknytning til flere boligforenin-
ger. 

Flere lettilgængelige projekter står allerede foran sin etablering. Her skal bl.a. 

nævnes projektet ”Kilen”, hvor aktivitetsmuligheder etableres sammen med et 
større vandopsamlingsreservoir og Kløverstier etableres i forbindelse med kommu-

nens velanlagte stisystem.    

Selvom potentialet herved synes stort, er det vurderingen, at man i højere grad 

kan optimere udnyttelsen af det offentlige rum, pladser og grønne områder, såle-
des rammerne for aktiv udfoldelse forbedres. Dette skal bl.a. ske ved en udbyggel-
se, bedre koordinering og større synliggørelse af mulighederne for selvorganiseret 

idræt til f.eks. løb, cykling, rulleskøjteløb, stavgang, vandring, parkour eller fod-
bold på åbne og grønne arealer. Derudover skal udnyttes nye digitale tjenester og 

sociale medier. 

 

 

På baggrund af ovenstående som bl.a. henviser til udvikling af de fysiske rammer 
for den selvorganiserede idræt, skal nogle af nedenstående anbefalinger ses i 

sammenhæng med forslag i afsnittet om facilitetsbehov. Men der udover præsen-
teres en række anbefalinger, som er nye eller som også blev præsenteret i Hel-
hedsplanen 2010-14.       

Målsætning: 

 Der lægges vægt på lokaler og faciliteter til udvikling af flere, mere fleksible 

og spontant tilgængelige aktivitetsmuligheder. Samtidig vægtes nærhed og 

tidsmæssig tilgængelighed i forhold til børn og seniorer. (Solrød Kommunes 

Fritids- og kulturpolitik) 

 Solrød Kommune ønsker en fortsat brugerinddragelse gennem et folkeoplys-

ningsudvalg, jf. Folkeoplysningslovens § 35 stk.2. Der skal som minimum 

være repræsentation af aftenskoler, idrætten, uniformerede korps, kulturelle 

foreninger og Byrådet, men uorganiserede kan også få sæde i udvalget. 

(Solrød Kommunes Folkeoplysningspolitik)  

 

 

 

Multibane m/lys 

Baggrund: 

Multibanen (ofte i størrelsesordenen 8×16 meter med kunstgræs eller asfaltunder-
lag, med bander der omkredser banen og mål af forskellige varianter til eksempel-

Helhedsplanen anbefaler 

Tiltag:  
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vis fodbold og basketball) er flere steder en enkel og ofte anvendt facilitet, der sik-
rer nærhed og tilgængelighed. 

Anbefaling: 

Der er etableret multibaner ved skolerne, men det er anbefalingen at flere af så-
danne baner anlægges, der hvor folk bor. Og det er et ønske fra flere potentielle 

brugere, at der indtænkes etablering af lys på banerne. 

Anbefalingen skal ses i sammenhæng med forslaget: Faciliteter til udendørsaktivi-

tet omkring idrætscentrene og i boligområder i afsnittet om facilitetsbehov.     

Pris og økonomi: 

Etablering af en multibane: 250.000 – 500.000 kr. (afhængigt af multibanens funk-

tioner) 

Det anbefales at en finansiering skal sikres i samarbejde med eksterne aktører og 

efter retningslinjerne for Idrætsanlægsfonden med mindst 20 % eksterne medfi-
nansiering.   

Kommentarer: 

 

Synlighed over motionsmuligheder for den selvorganiserede idræt  

Baggrund: 

Motions- og sundhedsportalen Solrød2Go blev etableret i 2013 med det formål, at 

alle borgere i Solrød Kommune digitalt kan orientere sig om motionstilbud i kom-
munen. Fra efteråret 2014 bliver tjenesten i en såkaldt 2.0-version en mulighed for 
alle (dvs. mulighed for at borgere kan finde information på KRAM-områderne, op-

rette og ajourføre egen sundhedsprofil og etablere motionsfællesskaber). Sol-
rød2Go er således et led i synliggørelsen af motionsmulighederne i kommunen.  

Anbefaling: 

Det er anbefalingen, at Solrød Kommune bevarer tilbuddet om en digital tjeneste, 
som kan præsentere motionstilbuddene i kommunen. Tilbuddene skal dog ikke ale-

ne præsenteres digitalt, men også gøres synlige fysisk via skilte, kort og evt. folde-
re. 

Derudover er det anbefalingen at løbende events langs stier og ved motionsspots 
gennemføres, således bevidstheden omkring mulighederne og attraktionen frem-
mes.   

Pris og økonomi: 

Via projektpuljen til breddeidrætsinitiativer er sikret finansieringen af Solrød2Go i 

2014 og 15. Fremtidigt vil der være årlige driftsudgifter til udvikling og oprethol-
delse af 2.0-versionens muligheder på 35.000 kr. 

Sammenhæng med indsatsområdet Udbygning af det kommunale stisystem under 

facilitetsbehov.  
Skiltning eller markering v/ bl.a. tryk på sti, produktion af logo: 80.000 kr. 

Kommentarer: 
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Etablere selvorganiserede aktivitets- og motionskorps 

Baggrund: 

Især mange i teenagegruppen synes at efterspørge andre aktiviteter end de tradi-
tionelle idrætsgrene, og især i en anden organisationsform, som sikrer stor fleksibi-
litet, men samtidig også fællesskabet. 

Anbefaling: 

Det er anbefalingen, at digitale tjenester og sociale medier benyttes i organiserin-

gen af og kommunikationen i nye motionsfællesskaber. Men også at man i disse 
motionsfællesskaber understøtter tovholdere eller ”ambassadører”, som kan være 
med til at igangsætte nye aktiviteter samt ”indfange” og fastholde interesserede 

brugere. 

Indsatsområdet er ikke begrænset til unge i teenageårene, og skal således være 

en mulighed for alle. Men særligt tænkes det at kunne appellere til de unges inte-
resse og behov. 

Pris og økonomi: 

I Solrød Kommune lægges stor vægt på den foreningsorganiserede idræt. Der er 
flere eksempler på, at motions- og interessefællesskaber over tid har udviklet sig 

til at blive registrerede folkeoplysende foreninger. 

På baggrund heraf tænkes finansieringen i første omgang sikret i samarbejde med 
Folkeoplysningsudvalget via Udviklings- og initiativpuljen. 

Kommentarer:        

 

Udvikling af tilbud om udendørsfitness og særligt ”Urbanfitness” 

Baggrund: 

Som beskrevet indledningsvist i dette afsnit synes mange især i voksenalderen at 

have fokus på individuel sundhed og effektivisering i træningen. Under afsnittet om 
facilitetsbehov bliver det anbefalet, at der på og omkring kommunens veludbygge-

de stisystem gøres tiltag som motiverer til fysisk aktivitet. 

Anbefaling: 

Det er anbefalingen, at der langs stisystemet og i boligområder fortsat tænkes i 

etablering af motionsspots, eksempelvis udendørs fitnessredskaber. Men disse mo-
tionspot skal være varierende, spændende og udfordrende. Således skal disse mo-

tionsspot have forskellig karakter, og eksempelvis have et mere råt look og appel-
lere til ”sved på panden”. Derfor anbefales udover fitnessstationer også anlæggelse 

af en form for forhindringsbane. 

Erfaringen fra Solrød Gymnastikforeningens tilbud og succes med Urbanfitness ved 
parkouranlægget ved Solrød Skole er et godt eksempel på, hvorledes mange til-

trækkes af en lidt rå og effektiv træningsmulighed. 

Pris og økonomi: 
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Udendørs fitnessstationer: 150.000 kr. 

Military fitness forhindringsbane: 125.000 kr. 

Kommentarer: 

Anbefalingen skal ses sammen med indsatsområdet Faciliteter til udendørsaktivitet 
omkring idrætscentrene og i boligområder under afsnittet og facilitetsbehov. 
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Bilag 1: Status på Helhedsplanen for Idrætsområdet 2010-14 

Helhedsplanen for Idrætsområdet 2010-14 præsenterede 53 anbefalede indsats-
områder for de fem års politiske og administrative arbejde på idrætsområdet. 

Anbefalingerne byggede på tre grundlæggende forudsætninger og vurderinger:  

 Facilitetsudbuddet er en betydelig udfordring for idrætsudøvelse i Solrød 

Kommune. 

 Brugen af faciliteterne kan optimeres gennem  

o Omorganiseringer 

o Større brugersamarbejde 

o Bedre synliggørelse af den reelle anvendelse  

o Tilpasning af aktiviteter i forhold til deres faktiske pladsbehov.    

 Solrød Kommunes økonomiske muligheder er p.t. begrænsede 

 

Nogle af helhedsplanens anbefalinger har været bredt formuleret, hvorfor det na-

turligvis altid vil være en vurderingssag, hvorvidt disse anbefalinger er realiseret 

eller ej. Men nedenfor kan ses en oversigt over status på helhedsplanens anbefa-

linger. Hertil er for nogle af anbefalingerne tilknyttet bemærkninger eller eksempler 

på konkrete tiltag. 

Samlet har 28 anbefalinger fået betegnelsen realiseret eller delvist realiseret. 

Forslag: Bemærkninger/eksempler: Status: 

Solrød Kommune indgår 

et samarbejde med DGI-

Huse og Haller 

Et samarbejde skulle hjælpe med 

tanker vedr. fremtidigt idrætsbygge-

ri samt udnyttelse heraf. 

DGI-Huse og Haller var arrangør for 

en inspirationstur i forbindelse med 

arbejdet til udvidelse af Havdrup 

Idrætscenter  

Delvis realise-

ret 

En forøgelse af vedlige-

holdelsespuljen med en 

øremærkning til 

renovering og 

vedligeholdelse af basale 

og udvalgte områder ved 

både inden- og 

udendørsarealerne samt –

faciliteterne. 

Størstedelen af de anbefalede ind-

satsområder er indarbejdet i den 

daglige drift. 

Derudover har salg af reklamer i 

Solrød Idræts Center været et til-

skud ift. at dække omkostninger til 

diverse renoverings- og vedligehol-

delsesarbejder.   

Realiseret 

Renovering af vej og par-

keringsbelægning ved 

Idrætscentret og Jersie 

Hallen. 

 Realiseret 

Genetablering af stibelys-

ning ved grusstien op mod 

stadion 

Indgår i Vej og GIS´ samlede priori-

teringer omkring anlæg og vedlige-

holdelse 

Ikke realiseret 
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Tagrenovering af Havdrup 

Hallen 

 Realiseret 

Svømmehalsrenovering og 

modernisering 

 Realiseret 

Årlig vertikaldræning og –

skæring samt topdressing 

og –skæring, samt halvår-

lig udjævning og græsså-

ning af boldbaner ved 

Havdrup- og Jersiehallen, 

Munkekærskolen og Sol-

rød Idrætscenter. 

 Realiseret 

Solrød Kommune booking-

system åbnes for adgang 

til uddannelsesinstitutio-

nerne 

Dette har været en mulighed, men 

ikke været anvendt 

Ikke realiseret 

Udannelsesinstitutionerne 

skal indsende klasseske-

maer til registrering i 

bookingsystemet, med-

tænke og koordinere op-

timeringsmuligheder i for-

bindelse med deres årlige 

fordelinger af tiderne i 

idrætsfaciliteterne, herun-

der med fokus på lektions-

længde, frikvarterer, antal 

elever og årgange. 

Administrationen har sørget for at 

registrere skolernes skemaer i 

bookingsystemet, og der har været 

en god koordinering i både haller og 

svømmehallen mellem folkeskoler og 

gymnasiet ift. at udnytte eventuelt 

ledig tid. 

Realiseret 

Årligt koordineringsmøde i 

foråret mellem daglig le-

delse, idrætten og den 

kommunale ejendomsad-

ministration.  

Tidsperspektivet for den 

årlige koordinering og re-

videring er 3 år. 

 Ikke realiseret 

Revidering af helhedspla-

nen for Solrød Idrætscen-

ter 

Udgik, da flere projekter fra SIC 

2004-08 planen var realiseret, mens 

de resterende var indeholdt i andre 

anbefalinger til Helhedsplanen for 

idrætsområdet 2010-2014. 

Ikke realiseret 

Facilitetsudbygning på 

baggrund af revideret hel-

hedsplan for SIC. 

Blev besluttet, at forslåede anlægs-

projekter kunne tages op, såfremt 

foreningslivet eller private aktører 

havde ønske herom. 

Ikke realiseret 
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Et multihus der forener 

Havdrup bys forsamlings-

hus, idrætshal og skole i 

et samlet kulturhus. 

Udbygningen af Havdrup Hallen til 

Havdrup Idrætscenter 

Realiseret 

Etablering af en kunst-

græsbane med lysanlæg i 

Solrød Kommune 

Der er afsat 4 mio. kr. på budget 

2015 til etablering af en kunstgræs-

bane.  

Ikke realiseret 

Foreningshus gennem en 

udvidelse af Idrætscen-

trets hal B i to etager. 

 Ikke realiseret 

Balkonerne i motionscen-

tret i Solrød Idrætscenter 

omdannes til lukkede mø-

delokaler og aktivitetslo-

kalet omdannes til for-

eningslokale. 

I samarbejde med foreningslivet 

blev det indskudte dæk i Aktivitets-

lokalet omdannet til opholds- eller 

foreningslokale. 

Delvist realise-

ret 

Lysanlæg til fodbold ved 

en af græsbanerne ved 

henholdsvis Havdrup Hal-

len og Solrød Idrætscen-

ter. 

Forsøg hermed viste større slid på 

banerne, derfor blev det ikke priori-

teret. 

Ikke realiseret 

Reetablering af 2 stk. 7 

mands baner ved daginsti-

tutionen Bølgen. 

 Ikke realiseret 

Renovering samt moderni-

sering af omklædningsrum 

på Solrød Gl. Skole 

I 2013 blev etableret herrer- og da-

meomklædningsrum i tilknytning til 

både den store og lille sal på Solrød 

Skole. 

Realiseret 

Den lille gymnastiksal på 

Solrød Gl. Skole omdan-

nes til en ny træningssal 

med gode opbevaringsmu-

ligheder. 

I 2013 blev etableret et nyt og for-

bedret opbevaringsrum, og i samar-

bejde med foreningslivet er salen 

blevet ”shinet” op i 2014 

Realiseret 

Opgradering af nuværen-

de av-faciliteter til tids-

svarende behov – lyssæt-

ning m.v. i SIC 

I 2010 og 11 er dette indsatsområde 

realiseret, da lydanlæg i både Jersie 

og Havdrup Hallen samt i SIC er 

blevet opgraderet. 

Realiseret 

”Streetområde” med par-

kourbane, multibane, ska-

ter- og rulleskøjtefacilite-

ter ved Uglegårdsskolen 

og SIC. 

En forbedret skaterpark mangler, 

men bl.a. et større parkouranlæg er 

etableret ved Solrød Skole, en mul-

tibane med kunstgræs er anlagt ved 

Havdrup Skole m.fl.  

Realiseret 

Renovering af tennisbaner 

og banehegn i Solrød og 

Havdrup 

Udskiftning af nedslidte baner og 

banehegn er sket i Havdrup. 

Delvist 

realiseret 
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Tribune på + indhegning 

af Solrød Stadion 

 Ikke realiseret 

Beachvolleybaner ved 

strandområdet og udvalg-

te idrætsfaciliteter. 

En Beachvolleybane er etableret for-

enden af Østre Strandvej ved kio-

sken Strandløven  

Realiseret 

Lysanlæg til petanqueba-

nerne i Havdrup 

 Realiseret 

Etablering af ”Idrætser-

hvervsklub Solrød” 

I foråret 2010 blev Team Solrød stif-

tet. 

Realiseret 

Samarbejde med private 

om anlæg og drift af 

idrætsfaciliteter. 

OJD-Hallerne er et eksempel Realiseret 

Ændring af reklameregula-

tivet 

 Realiseret 

Navnesponsorering  Ikke realiseret 

Etablere samarbejder med 

DGI Roskilde, lokale moti-

onscentre og forskellige 

motionsfremmende pro-

jekter. 

DGI stod for idrætscertificering af 

børnehaven Bølgen 

Delvist realise-

ret 

Udlån af trænere til idræt i 

skole, SFO og klub regi. 

Enkelte foreninger har afviklet for-

løb, f.eks. Solrød Comets med sko-

lebasket for elever på 3. årgang 

Delvist realise-

ret 

Idrætsforeningerne arran-

gerer turneringer på og 

mellem skolerne. 

 Ikke realiseret 

Idrætskoordinatorer fra 

skolerne, SIU og Idræts-

sektionen samles årligt i 

et idrætsudvalg 

 Ikke realiseret 

Idrætsteoretisk og prak-

tisk uddannelse af perso-

nalet i daginstitutionerne, 

skolerne, 10. Klassen Sol-

rød, Karlstrup skole og 

SFO´erne. 

DGI´s idrætscertificering er et ek-

sempel på uddannelse af pædagoger 

i børnehaven 

Delvist realise-

ret 

Udbygning af det kommu-

nale stisystem, således 

det motiverer til fysisk ak-

tivitet. 

Etableringen af ”En Voldsom Omvej” 

i 2011-12 samt Kløverstier i 2014 

Realiseret 

Brug ”Pepes bar” og be-

styrelseslokalet i Havdrup 

hallen 

Ny forpagtningsaftale er indgået Ikke realiseret 
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Koordinering og stimule-

ring til selvorganiseret 

idræt gennem en samling 

og synliggørelse af mulig-

hederne. 

Oprettelse af hjemmeside- og mobil-

tjenesten Solrød2Go 

Realiseret 

Multibaner i beboelsesom-

råder. 

Aktivitetsspots indgår i udbygningen 

af boligområdet Trylleskov Strand  

Delvist realise-

ret 

Foreningsfitness  Ikke realiseret 

Etablere aktivitetslokale 

ovenpå motionsrummet 

og redskabsrummet i Jer-

sie hallen. 

 Ikke realiseret 

Nyt gulv i Jersie Hallen el-

ler renovering af gammelt 

gulv  

 Realiseret 

Fleksibel timeinddeling i 

idrætsfaciliteterne. 

 Ikke realiseret 

At idrætsforeningerne 

tænker i fleksible aktivi-

tetstilbud, således man 

imødekommer udøvernes 

ønsker om fleksible træ-

ningstider, træning på 

samme tid eller sammen 

med familien samt mulig-

heden for at dyrke/prøve 

forskellige idrætstilbud. 

Foregår hovedsageligt internt i for-

eningerne. Der har således ikke væ-

ret noget overordnet eller bredt 

samarbejde herom. 

Ikke realiseret 

Ad hoc bookinger af ledige 

timer eller aflyste timer i 

idrætsfaciliteterne. 

Har været en teknisk mulighed, men 

ikke været udbudt 

Ikke realiseret 

Åbne idrætsfaciliteter hvor 

flere idrætsforeninger ud-

byder aktivitet samtidig. 

Der har ikke været noget overordnet 

eller bredt samarbejde herom. 

Ikke realiseret 

Prøvekort til børn og unge 

til forskellige idrætsgrene. 

De lokale idrætsforeninger har ikke 

haft mulighed og faciliteter til at til-

byde åbne hold. 

Ikke realiseret 

Renovering og modernise-

ring af atletikanlæggene i 

Havdrup og Jersie. 

 Ikke realiseret 

Opbevaring af båd + ud-

styr 

 Ikke realiseret 

Fodboldanlæg omkring 

Jersie 

 Ikke realiseret 
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Etablere hejse/hæve funk-

tioner af mål og andre re-

kvisitter i kommunens 

idrætshaller. 

 Ikke realiseret 

Analyse af Solrød Kom-

munes indendørs facilite-

ter 2013 

 Ikke realiseret 

Udarbejdelse af en hel-

hedsplan for idrætsområ-

det 2015-2019 

 Realiseret 

 


