
  

   

Idræts- og fritidsfaciliteter
Behov og potentialer



 

     
    

     
   

DISPOSITION

• Udviklingen i danskernes 
idræts- og motionsvaner

• Storbykontekst og 
kommune med stor 
tilflytning

• Fokusområder for DIF’s 
specialforbund og 
foreninger

• Elitens behov for 
specialtræningsfaciliteter



 

     
    

     
   

IDRÆTSVANER OG BRUG AF 
FACILITETER ÆNDRE SIG OVER TID

ORGANISERINGSFORMFACILITET / ARENA



 

     
    

     
   



 

     
    

     
   

I EN KOMMUNE SOM AARHUS ER DER 
BEHOV FOR AT UDBYGGE MED FLERE:

• TRADITIONELLE IDRÆTSANLÆG
(EFTERSPØRGES AF BØRN)

• GADEIDRÆT, E-SPORT OG FITNESS
(EFTERSPØRGES AF UNGE)

• OUTDOOR AREALER OG FACILITETER
(EFTERSPØRGES AF VOKSNE)

• SOCIALE RAMMER OG FLEKSIBLE
FACILITETER
(EFTERSPØRGES AF ALLE)

• SPECIALFACILITETER
(ISÆR FOR ELITEN)

DERTIL ET STORT BEHOV FOR 
VEDLIGEHOLD OG MODERNISERING



 

     
    

     
   

STORBYKONTEKST OG KOMMUNE 
MED STOR TILFLYTNING
Udfordringer:

•Efterslæb på facilitetsområdet

•Pladsmangel i Århus by

•Stort renoverings/ 
moderniseringsbehov

•Mange i alle aldersgrupper og 
bredt behov for faciliteter

•Mange med anden etnisk 
baggrund

Potentialer:

• Studieby med mange unge og 
mulighed for nicheidrætter mv..

•Mange elitemiljøer og mulighed 
for specialfaciliteter



 

     
    

     
   

MIDTBYEN

Pladsmangel, økonomi og 
bæredygtighed medfører 
behov for:

• Udnyt eksisterende faciliteter 
bedre fx skolefaciliteter 
(www.dif.dk/gymnastiksale)

• Multifunktionel brug af 
faciliteter (fx kunstgræsbaner)

• Deledagsorden (fx tennisbaner)

• Byg i højden

• Udnyt byens grønne, blå og grå 
rum til idræt

http://www.dif.dk/gymnastiksale


 

     
    

     
   

OUTDOORIDRÆT

• Kæmpe behov og kæmpe 
potentiale i Aarhus Kommune 
(storby med både grønt og blåt)

• Behov for outdoorfaciliteter til 
foreningsidræt

• Vigtigt med fokus både på 
eksperter og på nybegyndere

• Udnyt de grønne og blå rum i 
byen såvel som de nærliggende 
skove og havet

• Behov for flere sociale rammer 
til idrætsudøverne fx trailcentre
(www.dif.dk/trailcentre)

http://www.dif.dk/trailcentre


  

NÆR OG FJERN, DAGLIGDAG OG EVENTS, NYBEGYNDER OG EKSPERT



 

     
    

     
   

FOKUSOMRÅDER FOR DIF’S 
SPECIALFORBUND OG FORENINGER

• Flere forbund har fokus på 
klubudvikling og vækst gennem 
nytænkning af faciliteter fx. 
håndbold, atletik, basketball

• Vi har også forbund der er 
optaget af facilitetsmangel fx 
klatring, kajak, roning, fægtning

• Foreninger generelt i hele 
landet er særligt optaget af 
kvalitet og vedligehold af 
faciliteter



 

     
    

     
   

ELITENS BEHOV FOR 
SPECIALTRÆNINGSFACILITETER

• TD’s og DIF’s analyse af 
elitens behov for 
specialfaciliteter

• Særlige behov/mangler i 
Århusområdet:

• Banecykling

• BMX

• Atletik

• Bueskydning

• Gymnastik (og trampolin)



 

     
    

     
   

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
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