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Strategi for idrætsområdet i Syddjurs Kommune 
 
Idrætslivet i Syddjurs skabes af mange aktørers indsats. Idrætsforeninger, idrætshaller, 
frivillige ildsjæle, private virksomheder og individer, der gerne vil bevæge sig, er nogle af 
de mange, der bidrager til at skabe idrætslivet.  
 
Idrætslivet spiller også sammen med mange dele af den kommunale virksomhed. De 
mange, der ønsker at dyrke idræt i naturen, er afhængige af adgang til den rigtige type 
stier. Børn i skolen, ældre på plejecentre, handicappede, socialt udsatte og personer i  
rehabilitering er nogle af de mange, der vil kunne drage nytte gavn af idrætsaktiviteter, 
f.eks. i en idrætsforening.  
 
Centralt i kommunens indsats står arbejdet under Udvalget for plan, udvikling og kultur. 
Med udgangspunkt i folkeoplysningsloven udbetales støtte til idrætsforeninger og idræts-
haller, ligesom kommunen støtter anlægsprojekter.  
 
Det er også her en stor del af udviklingsindsatsen finder sted. Kommunen har afsat en 
udviklingspulje, ligesom en medarbejder understøtter udviklingen i idrætsklubberne.  
 
Tilsammen kan de mange aktører skabe og synliggøre et idrætsliv, der  
 

- understøtter Syddjurs Kommune som et sted, hvor det gode liv leves. Et sted, 
hvor alle uanset alder, køn og baggrund har adgang til det fællesskab og den  
mulighed for bevægelse, som idræt kan tilbyde, til gavn for både den fysiske og 
mentale sundhed – et sted hvor idrætslivet bidrager til sammenhængskraften  

- bidrager til, at Syddjurs Kommune er et attraktivt sted at flytte til, fordi der er gode 
fritidsaktiviteter og et fællesskab, der står klar til at tage imod en  

- kan tiltrække turister ved at tilbyde bevægelsesaktiviteter også for personer, der 
kun bor i Syddjurs dele af året.  

 
Det er derfor Syddjurs Kommunes ambition, at de mange aktører sammen bidrager til, at 
vi når fem strategiske pejlemærker: 
 
Vi har fingeren på pulsen  
 
Idrætsmønstrene ændrer sig løbende. Vi følger med i udviklingen og etablerer nye tilbud, 
hvor vi ser en mulighed. Vores bestyrelser tænker strategisk og spørger løbende sig selv 
om, hvad den kan gøre for at sikre en velfungerende forening i fremgang. Vores trænere 
og instruktører skal have gode kurser og nogle at sparre med, så medlemskab af en 
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idrætsforening altid bliver en god oplevelse. Foreningernes medlemstal skal gå fremad, 
og derfor vil vi satse på kvalitet.  
 
Vi vil nå ud til flere og andre  
 
Vi vil nå ud til grupper, vi traditionelt har svært ved at nå, f.eks. personer med anden  
etnisk baggrund eller personer med handicap. Vi skal udvikle tilbud til de flere og flere  
ældre. Motionsuvante voksne er en særlig målgruppe. Vi vil samarbejde med skoler, 
SFO’er og andre institutioner om at gøre idræt i foreninger til en naturlig del af børn og 
unges liv, både for drenge og piger. Vi ser et potentiale i e-sport.  
 
Det handler både om at have en bred vifte af aktiviteter og at tilrettelægge dem, så de er 
tilgængelige og relevante for flere. Derfor vil vi løbende udvikle vores tilbud og være  
opmærksomme på, om vi har en kultur eller omgangsform, der lukker sig om sig selv. 
Hos os byder vi folk velkommen, også dem der ikke er vant til at bruge en idrætsforening. 
Vi vil invitere folk ind i de fællesskaber og sociale relationer, der skabes i foreninger, med 
særlig fokus på holdidræt. Vi vil have flere medlemmer og frivillige i foreninger. Samtidig 
står også klar til at hjælpe dem, der ønsker at være foreningsløse. 
 
Vi vil bruge naturen  
 
Syddjurs Kommune har en guldgrube af både grøn og blå natur. Det vil vi bruge i vores 
idrætstilbud. Vi flytter træning ud i naturen, understøtter idrætsfaciliteter for sport på havet 
og har fokus på den selvorganiserede idræt i naturen.  
 
Vi understøtter både bredde og elite  
 
Kampen om op- og nedrykning er en vital del af mange sportsgrene og sådan skal det 
være. Samtidig skal idrætsklubberne også have plads til de børn, der bare er kommet for 
at have det sjovt, eller for at blive bedre til deres sportsgren. Hvis vi kun fokuserer på at 
blive bedre, så mister vi mange, og i værste tilfælde mister vi dem for resten af livet. Vi vil 
have trænerne og instruktørerne, der kan nå både dem, der vil være bedst, og dem der 
vil have det sjovt. Vi vil udvikle idrætstilbud til begge.  
 
Samtidig vil vi understøtte udviklingen af de elitetiltag, der er eller måtte komme i kommu-
nen.  
 
Vi vil samarbejdet med andre  
 
Vi behøver ikke en strategi – vi tager bare telefonen og ringer til hinanden. Vi bruger tid 
på at interessere os for, hvad der sker hos andre aktører, for de kan inspirere os og gøre 
vores hverdag lettere. Det gør det også muligt at skabe projekter sammen, der ligeledes 
kan bidrage til øget synlighed. Vi har ikke problemer med at henvise en person til en  
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naboklub, hvis de har en aktivitet, der passer bedre. De forskellige dele af den kommuna-
le virksomhed er interesserede i at samarbejde med idrætsforeninger og opsøger aktivt 
samarbejder. Vi samarbejder både med DGI og specialforbund. Kommunens samar-
bejdsstrukturer med foreningslivet skal indrettes, så de understøtter samarbejde på 
tværs. Kommunen vil facilitere at ildsjæle i idrætsklubberne mødes, samarbejder og  
tænker nyt.
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