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Forord
Velkommen til Syddjurs Kommune – og et rekreativt og udfordrende fritids- og friluftsliv!
Syddjurs prioriterer de gode rammer og muligheder for både traditionel og selvorganiseret fritids- og friluftsliv
til gavn for lokale borgere, ildsjæle, turister og besøgende. Syddjurs Kommune er et godt sted at bo, og det
skal det fortsat være. Vi har en unik natur med lang kyststrækning, skove, åbent land og Nationalpark Mols
Bjerge, som et varemærke, der er kendt i hele Danmark.
Med Politikken ønsker kommunen at bygge videre på de allerede eksisterende styrker, initiativer og
samarbejder mellem de mange involverede parter. I Politikken fremgår de fokusområder, som Udvalget for
Plan, udvikling og kultur samt Udvalget for Natur, teknik og miljø har udpeget. Disse fokusområder skal være
med til at forme og videreudvikle fritids- og friluftslivet i Syddjurs Kommune de kommende år.
Fritids- og friluftspolitikken skal ses i sammenhæng med kommunes vision, ”Syddjurs Kommune – vi gør det
– sammen”, især visionens indsatsområde ”Natur, kultur, og landskab”. Nærheden til vand, strand og
enestående natur skal sammen med et højt dagligt serviceniveau og let forbindelse til Storaarhus medvirke
til at understøtte et sundt og aktivt liv, og derigennem gøre Syddjurs til det mest attraktive
bosætningsområde i regionen.
I Syddjurs Kommune er der allerede et rigt og mangfoldigt fritids- og friluftsliv med mange aktører, frivillige
ildsjæle og aktive i alle aldre. Det er med til at skabe værdi i vores liv i form af sundhed, sociale fællesskaber
og meningsfuld adspredelse i en ofte hektisk hverdag. Det skal vi holde fast i og videreudvikle, da det
samtidig er med til at skabe sammenhængskraft i kommunen.
Måden vi dyrker aktiv fritids- og friluftsliv på ændrer sig i takt med tidens trends. Det er derfor vigtigt, at vi
skaber de rette rammer, som kan være med til at understøtte forandringer og nye muligheder. Dette gælder i
vores mange byrum, som kan udnyttes til at skabe bynære rammer for streetaktiviteter til gavn for især børn
og unge, mountainbike ruter i skovene, eller langs kystområdet, hvor der dyrkes sejlads, jagt og fiskeri, kajak
og forskellige former for surfing. Det kan også være i forbindelse med andre Outdoor aktiviteter. Vi vil gerne
give plads til hele paletten!
Vi vil samtidig gerne tænke området ind i sammenhæng med de andre relevante kommunale planområder bosætning, erhvervsudvikling, turisme, børn & unge, civilsamfund og landdistrikter – så vi i fælleskab har
flere ressourcer, og samtidig kan skabe synergieffekter i opgaveløsning og resultatskabelse.
Syddjurs Kommune ønsker med politikken at markere sig som en aktiv fritids- og friluftskommune og som en
stærk samarbejdspartner på området.
Politikken vil blive fulgt op af en årlig handleplan med det formål at udmønte konkrete aktiviteter.

God fornøjelse!
Kirstine Bille, formand Udvalget for Plan, udvikling og kultur
Per Dalgaard, formand Udvalget for Natur, teknik og miljø
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Syddjurs Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020
Fritids- og friluftspolitikken er bygget op omkring en overordnet vision, og herunder en række
indsatsområder. Under hvert indsatsområde er beskrevet nogle konkrete prioriteringer og tiltag i form af tre
fokusområder, der knytter sig til hvert af de fem overordnede indsatsområder.
På den måde beskriver Fritids- og friluftspolitikken nogle rammer og retninger, som Syddjurs Kommune
ønsker at styrke og prioritere – i samarbejde med alle, der vil være med til at trække i samme retning.
Visionen for Fritids- og friluftspolitikken er at skabe blivende resultater, der rækker ind i fremtiden.

VISION 2020
Fritids- og friluftslivet i Syddjurs er kendetegnet ved tidssvarende
rammer til interessant og udfordrende fysisk udfoldelse, og rekreation,
der synliggøres og opfylder tidens trends og behov for det organiserede
og selvorganiserede idrætsliv
Fritids- og friluftslivet i Syddjurs er knyttet sammen af stærke
samarbejder og partnerskaber mellem frivillige, institutioner, private
interessenter og kommunen, der skaber engagement og involvering

Med de to udsagn i visionen er der lagt op til at bruge fritids- og friluftslivet aktivt til nytænkning i forhold til at
skabe spændende nye rammer, og indgå i nye interessante fællesskaber omkring udviklingen af projekter,
der kan involvere interessenter på nye måder.
En af visionens målsætninger er, at skabe tidssvarende rammer. Det kan eksempelvis være ved





vedligeholdelse af faciliteter til udvikling af nye såvel som eksisterende aktiviteter
tilgængelighed og skiltning i naturen
særlige Outdoor redskaber
gentænke brugen af faciliteter, så de bliver multifunktionelle med videre.

Det er vigtigt, at mulighederne i de givne rammer synliggøres og formidles, så interessenter ved at de
eksisterer. Jo mere synlighed og formidling, jo større effekt vil de givne rammer og muligheder have.
Politikken lægger desuden op til at indgå nye samarbejder, hvor kommunen kan være bindeled mellem
forskellige parter. Det er i mødet med det nye og ukendte, at der ofte opstår interessante tiltag. Politikken
skal medvirke til at skabe gode betingelser for, at forskellige interessenter mødes på tværs af fagligheder og
niveauer. Det kan handle om vidensdeling, tilgængelighed til lån af faciliteter, synlighed i forhold til mulige
samarbejdspartnere etc.
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Visionen udfoldes med fem indsatsområder.
Indsatsområder






Det organiserede foreningsområde
Faciliteter
Selvorganiserede fritids- og friluftsaktiviteter
Byrum, kyster, skove og det åbne land
Formidling og synliggørelse

Fritids- og friluftspolitikken i et samlet overblik
Syddjurs Kommunes vision og indsatsområder på fritids- og friluftsområdet kan illustreres således:

Bemærk - de enkelte fokusområder er placeret under de overordnede indsatsområder, hvor de først og
fremmest skal understøtte området. Modellen skal dog ikke anskues helt statisk, og der vil derfor være
fokusområder, som med god begrundelse også kan passe under andre indsatsområder end deres
nuværende placering.
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Det organiserede foreningsliv

Det organiserede foreningsliv og de frivillige kræfter indenfor dette område er grundstenen i kommunens
fritids- og friluftsliv. Her drejer det sig typisk om de traditionelle idrætsgrene som fodbold, håndbold,
gymnastik, svømning, badminton, spejderaktiviteter og ridning med mere, hvor der findes hold i mange
aldersgrupper. Herunder hører f.eks. også en nyere aktivitet som foreningsfitness.
Der er tendens til nye måder at organisere sig på i fritidslivet, men alligevel er det organiserede foreningsliv
særlig vigtigt for børn og unge, da de her oplever fællesskaber og udfordringer under trygge forhold og i
samarbejde med voksne.
Der findes i Folkeoplysningsloven og i Syddjurs Kommunes Folkeoplysningspolitik (se bilag 2) bestemmelser
for forskellige puljer og tilskud til det organiserede foreningsliv. For hallerne er der lavet driftsaftaler, som
beskriver hvad kommunen yder tilskud til. Syddjurs Kommunes tilskudsmodeller og bestemmelser bliver
løbende revideret med henblik på muligheden for at imødekomme ønsker, behov og nye tendenser indenfor
de givne rammer, herunder også for aftenskoleområdet.
AS-Syd, der er aftenskolernes samvirke, vil fortsat være en vigtig samarbejdspartner i forhold til drøftelser,
der vedrører aftenskolerne. Syddjurs Kommune samarbejder desuden med Boldklubbernes samvirke (BSK),
Arkivsamvirket (ASK) og Samvirket for selvejende haller (SSH).

Fokusområder
Kompetenceudvikling
Det er vigtigt at støtte de organiserede ildsjæle i løbende kompetenceudvikling. Bestyrelsesarbejdet i det
organiserede foreningsliv eller i en halbestyrelse har stor betydning for udviklingen i en forening. Her kan
tilbud om et bestyrelseskursus hjælpe den enkelte i gang, og give potentielle bestyrelsesmedlemmer lyst og
mod til at indtræde i bestyrelsesarbejdet.
Træner- og lederkurser indenfor specifikke aktivitetsområder er ligeledes af stor betydning for udviklingen i
en forening. Det kan højne niveauet fagligt og pædagogisk, så en forening f.eks. styrkes til at modtage nye
målgrupper, som f.eks. psykisk sårbare, flygtninge eller overvægtige. Det vil samtidig styrke den personlige
udvikling hos de frivillige.
Kompetenceudvikling kan også være at blive bedre til fundraising. Ofte har foreningerne masser af gode
idéer, men ingen penge at realisere idéerne med. Her kan tilbud om fundraisingkurser styrke
projektudfoldelsen, og dermed nytænkningen og aktivitetsniveauet i kommunen. Fundraising kan være et
supplement til et kommunalt tilskud, der ikke altid rækker hele vejen i mål.
Kompetenceudvikling vil generelt give større overskud og mod, og dermed skabe grobund for flere
samarbejder på tværs til gavn for det organiserede foreningsliv.
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Kvikpuljer
Mange foreninger modtager allerede støtte jf. bestemmelserne i Folkeoplysningsloven og Syddjurs
Kommunes Folkeoplysningspolitik. Det kan for en del foreninger opleves lidt besværligt at opnå støtte med
forholdsvis stramme kriterier for tildeling og afrapportering.
Der er en stor idérigdom og iværksættertrang blandt ildsjælene i foreningerne. En del af idéerne rammer
måske ikke helt ind i de nuværende puljer og kan derfor ikke opnå støtte.
For at bakke op om de gode idéer og få dem udmøntet, vil der med fordel kunne arbejdes med mindre puljer,
hvor krav og form til projekterne er lempelige, og hvor der kan arbejdes med alternative måder at
afrapportere på. Formålet er at afprøve nye, måske lidt ”skæve” idéer, og dermed bidrage til
mangfoldigheden i tilbud til borgere og turister, og hvor der er kort vej fra idé til udmøntning og feedback.

Foreningsiværksætteri og partnerskaber
Syddjurs Kommune har mange store institutioner indenfor fritids- og friluftslivet, heriblandt mange store og
små foreninger, idrætscentre, Karpenhøj Naturcenter og Nationalpark Mols Bjerge. Samtidig findes der
lokalt, regionalt eller nationalt mange interesseorganisationer, som f.eks. DGI, DIF, Friluftsrådet, Dansk
Skoleidræt, DOF og Danmarks Naturfredningsforening, der samarbejder med kommunen.
Samarbejder og partnerskaber vil blive gentænkt, og nye og spændende projekter vil opstå. Politikken skal
medvirke til at styrke mulighederne for dette.
Der kan også arbejdes med nye samarbejder på tværs af fagområder, hvor især samarbejdet med
skoleområdet er oplagt og særdeles vigtigt i forhold til den nye skolereform. Foreninger og institutioner vil her
kunne byde ind med en lang række spændende tiltag, der kan styrke børn og unge motorisk, kreativt, fagligt
og socialt.
Strategisk samarbejde og partnerskaber kan handle om udvikling af projekter, fællesbrug og drift af faciliteter
eller måske noget helt andet. Kraftværket.com er som eksempel en særdeles god ramme til streetaktiviteter,
men vil også være en alternativ ramme for daginstitutioner. Utraditionelle partnerskaber kan også omfatte
erhvervslivet eller private iværksættere.
Til støtte for nye foreninger og projekter, der skal hjælpes på vej, er der efterspørgsel efter et
”Foreningsiværksætteri” – et forum, der kan understøtte videndeling, facilitere samarbejder, skabe netværk
og guide videre. Det vil kunne binde foreningslivet sammen på nye måder, og skabe grobund for
gentænkning og udvikling.
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Faciliteter

Syddjurs Kommune er rigt repræsenteret med faciliteter til fritids- og friluftsaktiviteter. Der findes 10
haller/idrætscentre i kommunen med Rønde Idrætscenter som et fyrtårn. Primo 2016 fusionerede
Naturcenter Syddjurs med DGI Karpenhøj til Karpenhøj Naturcenter - et kraftcenter i kommunen i forhold til
naturformidling og friluftsliv. Herudover findes der spejderhuse, ridehaller, klubhuse, svømmerhaller/bade,
udendørs fitnessredskaber, MTB baner, motocross med flere. I Kolind finder man kommunens store
skaterhal, hvor der er mulighed for at dyrke flere former for streetaktiviteter.
Politikkens indsatsområde handler om at understøtte udviklingen og nytænkningen i forhold til alle disse
faciliteter, og at samarbejde på tværs af faglige skel. Det kan f.eks. være i forbindelse med strategiske
overvejelser om placering af faciliteter i områder med motionsuvante børn, unge eller voksne eller i
nærheden af andre faciliteter, så det inspirerer nye målgrupper til at blive aktive.
Det handler ligeledes om Outdoor faciliteter, som stier, broer, udendørs fitness, klatrebaner til børn med
mere.

Fokusområder
Synlighed af eksisterende faciliteter
En forudsætning for brug af de eksisterende faciliteter udendørs og indendørs er, at de er synlige og
tilgængelige.
Kommunen råder over forskellige hjemmesider og systemer, der formidler en del af disse faciliteter ligesom
haller og mange foreninger har egne hjemmesider, hvor faciliteterne og mulighederne beskrives. Det kan
være en stor udfordring, hvordan man skaber et samlet overblik.
Mange kender til de tilbud og muligheder, som findes lokalt, men det kan for øvrige borgere, besøgende og
turister være svært at navigere rundt i de mange muligheder, som kommunens faciliteter byder på.
Synlighed kan handle om brug af nye medier eller brug af interaktive kort, der nemt og overskueligt viser,
hvor kommunens mange faciliteter til fritids- og friluftsbrug ligger. Synlighed rummer alle faciliteter lige fra
vandposte til cykelturister, shelters, broer, boldbaner og idrætsanlæg.
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Fleksible faciliteter
Adgangen til moderne og fleksible faciliteter er udgangspunktet for mange fritids- og friluftsaktiviteter, der
modsvarer tidens trends.
Haller og idrætscentre i kommunen er særlig vigtige bygninger, fordi mange forskellige aktiviteter foregår her
på samme tid, og de ligger centrale steder til brug for mange borgere.
Det er vigtigt at tænke fleksibilitet i eksisterende lokaler, større ombygninger og nye anlæg, så flere
forskellige brugere kan få gavn af samme faciliteter – naturligvis i samarbejde med eksisterende brugere.
Det giver bedre udnyttelse af de bygninger kommunen støtter økonomisk, og det øger aktivitetsniveauet i
samme faciliteter. Der er behov for, at aftenskoler og foreninger kan låne mindre lokaler, der kan bruges
multifunktionelt til aktiviteter.
Faciliteter til særligt brug, f.eks. ridehaller, spejderhuse og klubhuse, som også giver liv til mange aktiviteter,
kan løbende gentænkes. Det vil kunne skabe fornyet dynamik og generere nye målgrupper.

Outdoor faciliteter
Det etablerede foreningsliv, selvorganiserede grupper og turister efterspørger i stigende grad Outdoor
faciliteter – enten som deciderede træningsfaciliteter eller som supplement til anden træning.
Det kan være Outdoor fitnessredskaber, vandreruter med madpakkehuse, vandforsyningsområder til løbeog cykelklubber, muldtoiletter til kajakklubber, pladser til fri overnatning, udbygning af stisystemer osv.
Outdoorfaciliteter kan også være etablering af tilgængelighed til særlige spots og skjulte ”perler”, hvor
tilgængelighed vil åbne stedet for nye muligheder.
En del Outdoor aktiviteter udmøntes af selvorganiserede grupper. Arbejdet med faciliteter til Outdoor vil med
fordel kunne etableres som et samarbejde mellem kommunen, foreninger og de selvorganiserede grupper
eller andre grupper og organisationer med gode idéer – f.eks. erhvervslivet eller private lodsejere.
Outdoor aktiviteter er i en rivende udvikling, og den udvikling er vigtig at støtte.
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Selvorganiserede fritids- og friluftsaktiviteter

Den selvorganiserede idræt og andre aktiviteter udenfor det etablerede foreningsområde, er i stærk udvikling
– det viser de nyeste undersøgelser af danskernes idrætsvaner, der netop er offentliggjort af Idrættens
analyseinstitut.
Politikken skal medvirke til at skabe gode rammer for denne udvikling.
Syddjurs Kommune har unik natur og rige muligheder for at udfolde sig aktivt mange forskellige steder. Med
politikken ønsker kommunen at understøtte initiativer, der kan fremme og udvikle mulighederne for alle
former for selvorganiserede aktiviteter.
Nogle steder handler det måske om at tænke multifunktionelt og integrere muligheder for at lave Outdoor
aktiviteter, når kommunen alligevel skal lave nye anlæg, veje og stier. På andre områder handler det
muligvis om at støtte initiativer og events med tilgængelige kommunale puljer, eller det kan være, at der er
behov for hjælp til at skabe netværk og samarbejde med andre selvorganiserede grupper.

Fokusområder
Hjælp til igangsætning
Det selvorganiserede område er i udvikling.
Det betyder, at flere og flere benytter især naturen til aktiviteter på egen hånd. Ofte vil det være en gruppe af
engagerede mennesker, der mødes om en bestemt hobby, og her opstår ofte gode idéer.
Det kan være et ønske til udformning af en ny løbesti, etablering af mountainbike stier på kommunal grund,
opsætning af fugletårne. Ofte vil flere brugergrupper kunne få glæde af de tilbud, der opstår.
En del af disse idéer skal hjælpes på vej med gode råd, sparring og let og smidig myndighedsbehandling for
den enkelte. Det kan være i form af vidensdeling på tværs af forskellige foreninger og selvorganiserede
grupper, formidling af råd og vejledning via digitale medier på kommunens forskellige platforme, facilitering
af oplysningsmøder eller måske opstart af et ”Hotline-team”, hvor der kan hentes hjælp. Det kan muligvis
også være behov for hjælp til at bygge bro mellem private lodsejere og foreninger i projekter, hvor større
private matrikler med fordel vil kunne inddrages i et samarbejde.
Det skal være let at komme i gang med at udmønte de gode projekter!
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Til gavn for flere
Der skal arbejdes for at støtte nye tiltag, og især tiltag, der kan involvere flere brugergrupper og dermed gøre
gavn for mange. Det kan være etablering af nye faciliteter, der ligger til offentlig brug eller måske afvikling af
en større begivenhed, som gøres tilgængelig for mange forskellige grupper. Det kræver, at de etablerede
samarbejder gentænkes, og inddrager oversete målgrupper.
Tiltag på det selvorganiserede område kan ofte være til gavn for flere grupper. Der er mange turister, der
benytter sig af de tilbud, der findes for selvorganiserede aktiviteter i kommunen, selvom tilbuddene måske
oprindeligt var tiltænkt en bestemt gruppe med en særlig hobby. Her vil det være oplagt at inddrage
Destination Djursland i et samarbejde.
Når målgrupperne gentænkes i fritids- og friluftslivet, vil det styrke det tværfaglige samarbejde og
mangfoldigheden i kommunen.

Særlige grupper eller områder
Der findes efterhånden så mange selvorganiserede grupper, at det er svært at have et samlet overblik over
dem.
I Syddjurs Kommune er der løbegrupper, cykelklubber, surfermiljø og vandrere, der ikke er organiseret som
foreninger, men alligevel samler mange mennesker i et særdeles aktivt miljø. Særlige grupper kan også
være turister, streetmiljøet, udsatte børn og unge eller handicappede. En del af disse grupper har måske
særlige behov. Ved at understøtte særlige forhold muliggøres et aktivt fritids- og friluftsliv, som skaber glæde
og livskvalitet for flere end dem, som er registreret i en godkendt forening.
Fokusområdet kan også omhandle et særligt geografisk område, som bliver prioriteret for at styrke helheden
i sammenhæng med andre kommunale indsatsområder. Det er derfor vigtigt, at der også er mod til at
prioritere særlige grupper og områder i arbejdet med de selvorganiserede fritids- og friluftsaktiviteter.
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Byrum, kyster, skove og det åbne land

Der findes i Syddjurs Kommune en lang og varieret kyststrækning, store skovområder, åbent land med
eksempelvis overdrev, og uudnyttede potentialer i de forskellige byrum i små og større byer. Syddjurs er en
blanding af det meste, og indbyder derfor til mange forskellige aktiviteter udendørs.
Ifølge nyeste undersøgelse benytter danskerne sig i stigende grad af naturen til at være fysisk aktiv. Intet
tyder på, at det forholder sig anderledes i Syddjurs Kommune, tvært imod. Alle vandaktive foreninger og
grupper, cykelklubber, løbeklubber, fodboldklubber, streetaktører og mange ildsjæle, der stabler særlige
events på benene, benytter naturen og byrummene til at skabe aktivitet og livsglæde.
Naturen og uderummene i byerne har stor værdi for alle, og er oplagte steder at være fysisk aktiv, lave
rekreative aktiviteter eller bare være sammen på tværs af alder, køn og sociale skel.
Det er vigtigt, at nye initiativer udmøntes i respekt for andre brugergrupper og naturen og under hensyn til
eksisterende love og bestemmelser, herunder f.eks. strandbeskyttelseslinjen.

Fokusområder
Mødesteder og skjulte ”perler”
Det er hensigten at skabe mulighed for at dyrke fællesskabet i form af mødesteder ved vandet, i skoven, i
byen eller helt andre steder, hvor vi normalt ikke færdes – måske på de skjulte ”perler”, som kun få kender til
eller på midlertidige, ubenyttede arealer. Der behøver ikke nødvendigvis etableres store anlæg, eksempelvis
kan opsætning af et par bænke gøre underværker!
Langs strandene og i skovene er der allerede rige muligheder for fælles aktiviteter. Disse muligheder skal
videreudvikles med nye tiltag, der kan bringe folk sammen.
Alt sammen naturligvis med hensyntagen til de restriktioner, der ligger i lovgivningen og i god dialog og
samarbejde med private lodsejere og frivillige, som har mod på at komme i mål med gode idéer.
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Særlige anlæg og rekvisitter
For at få gavn og glæde af de mange potentialer der findes, er det vigtigt, at områderne er tilgængelige. Der
er efterspørgsel efter for eksempel særlige anlæg som sansestier, naturlige legeredskaber placeret
utraditionelle steder, mountainbike spor, broer over vandløb, streetfaciliteter i byrum, Outdoor fitness
redskaber og klatrevægge. Nogle anlæg kan etableres nemt og billigt, mens andre anlæg måske kræver en
længere proces med myndighedsbehandling og flere parter, der bidrager med input og finansiering. Det kan
også dreje sig om større anlæg, der indgår i processen omkring budgetforhandlinger.
Af hensyn til borgere, besøgende og turister, der har lyst til at dyrke fritids- og friluftsaktiviteter, men måske
mangler særlige rekvisitter til den pågældende aktivitet, er det hensigten at arbejde med etablering af
grejbanke og muligheder for udlejning af surferudstyr, mountainbikes, lystfiskerudstyr og andet.
Det vil være oplagt at inddrage foreninger, fritids- og friluftsorganisationer samt erhvervslivet i et tværfagligt
samarbejde omkring dette.

Vandaktiviteter
I Syddjurs Kommune er der særlige muligheder for aktiviteter ved kysterne og på havet. Strandene og havet
giver plads til rekreative og afstressende aktiviteter. Der er ”legeplads” for alle aldre, og der dyrkes mange
aktiviteter som surfing, lystfiskeri, kajak, sejlads, dykning og vinterbadning. Kort sagt, så betyder kystområdet
meget for mange mennesker!
Der skal være fokus på at videreudvikle de muligheder borgere, gæster og turister har for at dyrke fritids- og
friluftsaktiviteter langs den store kyststrækning i Syddjurs Kommune. Det kan f.eks. gøres ved at støtte de
gode initiativer og forslag fra frivillige grupper og ildsjæle, og i samarbejde med disse udmønte nogle af
forslagene - naturligvis under hensyn til dyrelivet, f.eks. sårbare vadefugle langs kysterne.
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Formidling og synliggørelse

Syddjurs Kommune har et mangfoldigt fritids- og friluftsliv at byde på for kommunens borgere, gæster og
turister i alle aldre. Her findes muligheder for næsten enhver smag. Det er dog ikke nok at have rige
muligheder og mange aktiviteter at byde på, hvis formidlingen og synliggørelsen af disse aktiviteter ikke når
ud til folk. Derfor er det vigtigt, at gøre formidling og synliggørelse til et indsatsområde, som prioriteres
ligeværdigt med de andre indsatsområder.
Det vil være oplagt at samarbejde med aktører og udbydere af forskellige tilbud for fritids- og
friluftsaktiviteter, for at gøre formidlingen så relevant som muligt.
Til synliggørelse og formidling benytter kommunen forskellige hjemmesider, sociale medier, dagblade og
radiospots etc. Det kan være udfordrende at få budskaberne ordentligt ud til modtagerne, da udbuddet af
tilbud er enormt. Der vil derfor være behov for hele tiden at gentænke den måde, der formidles på, så
synliggørelsen af de mange tilbud, som findes i Syddjurs Kommune, trænger igennem og skaber stor effekt.

Fokusområder
Synliggørelse i naturen og byrum
Synliggørelse af særlige anlæg, stier, udsigtspunkter, fiskepladser og byrum til særlige aktiviteter er vigtig for
at inspirere til aktiv brug. Det kan gøres med øget skiltning eller fysiske oversigtskort i bestemte geografiske
områder.
Synliggørelse og formidling vil samtidig gøre det lettere for aktive brugere at vide, hvordan området er
tiltænkt. Rideklubber og Mountainbikeklubber benytter eksempelvis ofte samme områder, hvis der ikke er
skiltet tilstrækkeligt.
Synliggørelse kan også omhandle formidling af områder via QR koder, apps til download eller andre digitale
former. Nogle steder fungerer den gode gammeldags brochure stadig bedst.
I samarbejde med lokale aktører og øvrige interessenter skal der arbejdes med fortsat synliggørelse af
oplagte steder til aktiv brug i naturen og byrum. Det er samtidig vigtigt at gentænke formidlingsmetoder med
henblik på at udbrede kendskabet til områderne på en anderledes måde.
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Digital formidling
Digitale platforme er nærmest blevet uundværlige i forbindelse med formidling og synliggørelse, fordi det er
nemt og bekvemt, og stort set alle er online via pc, tablet eller Smartphone. Derfor er det oplagt at
videreudvikle mulighederne for formidling via de digitale medier og at integrere nye smarte måder at formidle
på.
Syddjurs Kommune er allerede godt med. Ud over at benytte traditionelle metoder til formidling og
annoncering i forbindelse med arrangementer og nyhedsformidling, benyttes også moderne digitale
redskaber.
Der er dog altid plads til forbedringer. Blandt andet er der mange, som efterspørger en samlet oversigt over
steder, hvor der er aktiviteter i forbindelse med fritids- og friluftsliv i Syddjurs Kommune. Det skal være let og
overskueligt at finde frem til steder og tilbud.
Syddjurs Kommune skal være i trit med udviklingen og videreudvikle den digitale formidling i samarbejde
med alle de interessenter, der findes indenfor fritids- og friluftslivet.

Formidlingssamarbejde
Haller, foreninger, selvorganiserede grupper, kommunen og organisationer, der arbejder med fritids- og
friluftsliv har løbende behov for at formidle og annoncere de aktiviteter, som tilbydes.
Der benyttes mange former for midler til annoncering. Det sker via annoncer eller pressemeddelelser i
dagblade, som mange lokale borgere læser. Det kan også være på hjemmesider, via Facebook eller andre
digitale medier. Nogle bruger måske sms til egne medlemmer eller QR koder til geografisk afgrænsede
områder eller låner kommunens bannerstativer, der står langs vejene flere steder.
Især mange mindre foreninger mangler midler til effektiv annoncering og efterspørger samarbejde omkring
synliggørelse af tilbud. Det vil være oplagt at arbejde med fællesskaber og ”kollektiver” omkring formidling af
alle de gode tilbud, der skal synliggøres.
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