
Idræts- og fritidsliv i forstæderne –
fra Ringvej til Ringgade

- Dialogvandring om sport og fritidspolitik 2022-25
Opsamling af nogle af de mange input og pointer fra dialogvandringen d. 20. maj 2021



Velkomst 
v. Rådmand for Kultur og Borgerservice
Rabih Azad-Ahmad

• Dialogvandringerne og den øvrige proces skal danne 
grundlag for den ny sport og fritidspolitik 2022-25

• Fritids- og foreningslivets fællesskaber giver sundhed, 
trivsel og velfærd og har stor betydning for borgerne 
– det har vi også set under corona nedlukningen

• En stærk sport og fritidspolitik er den bedste 
sundheds-, medborgerskabs- integrationspolitik en 
kommune kan få

• Der er et stort behov for flere idræts- og 
fritidsfaciliteter i Aarhus Kommune

• Vi skal få endnu flere med i fællesskaberne, og nå ud
til flere – både børnefamilierne, de unge og 
seniorerne – men også særlige grupper som eks. 
borgere med fysiske og psykiske handicaps som eks. 
parasportsudøvere



Idrætscentre som lokale 
samlings- og mødesteder

v. Viby IF

• Der er et stort behov for flere idræts- og 
fritidsfaciliteter, og de eksisterende anlæg 
benyttes i stor stil

• For at opnå maksimal udnyttelse af 
eksisterende faciliteter, samarbejdes meget 
med lokale skoler og andre foreninger om 
fælles løsninger

• Udbygning af aktiviteter og tilbud kan være en 
udfordring for traditionelle foreninger, fordi 
mange puljer er rettet mod ”nye” og mere 
”moderne” initiativer. Men mange vil også bare 
gerne gå til traditionelle idrætsgrene som 
fodbold, basket, gymnastik og håndbold

Plads til fritidslivet:
”Vores haller er i brug i stort set 
alle døgnets vågne timer”



Amatørkulturen
v. Samrådet for Amatørkultur

• Samrådet for Amatørkultur dækker 
”breddekulturen” i Aarhus 
– de folkeoplysende foreninger 
omkring:

Amatørteater
Kor
Dans
Amatørorkestre

• Skaber glæde og trivsel med 
optrædener på gader og stræder

• Samarbejde og samskabelse om 
gode musikoplevelser på bl.a.  
kommunens lokalcentre

• Vi fik fornøjelsen af et par 
musikalske indslag under maden i 
Cafe VIF-en



Idræt og talentudvikling
v. Rundhøjskolen og ESAA-kids

• Rundhøjskolen er en skole præget af diversitet og 
mangfoldighed i elevsammensætningen – og er samtidig 
hjemsted for nogle af kommunens elitesportsklasser. 

• Skolen er en idrætsskole for alle, hvor skole og idræt går hånd i 
hånd. Idrætten er blevet et samlingspunkt for både elever og 
forældre, og har betydet elevtilgang fra lokalområdets børn 

• Bevægelse skaber glæde og trivsel, som kommer eleverne til 
gavn i resten af skoletiden. Det kan også ses på de fag-faglige 
resultater.

• Skolen skaber aktive børn og unge og arbejder for at inspirere 
eleverne til foreningsdeltagelse

• Skolens og ESAAs arbejde med talentudviklingen understøtter 
et parløb mellem sport og uddannelse

• Aarhus’ arbejde med sport og talentudvikling er forankret i 
Eliteidræt Aarhus, som med flagskibet ESAA/ 
Elitesportsakademi Aarhus i tæt samspil med byens elitemiljøer 
og uddannelsesinstitutioner sikrer, at byens unge talenter både 
kan uddanne sig og dyrke sport på højt niveau.

Sport med vilje:
”Bevægelse skaber glæde, sundhed 
og trivsel, hvilket kommer eleverne 
til gavn i hele skoletiden og også 
kan ses på de fag-faglige resultater”



Med naturen som ramme 
v. seniorinitiativet Bevægelse i det fri

• Et løbe/lunte/gå-initiativ for både nye og gamle 
medlemmer. Primært for +50/60-årige. Er f.eks. ”hvervet” 
gennem genoptræningstilbud.

• Der er plads til alle. Bevægelse giver bedre trivsel og 
sundhed. Foreningslivets fællesskab er en vigtig 
motivationsfaktor – giver mening og livsglæde

• Naturen som idræts- og fritidsfacilitet rummer store 
potentialer: en mudderpøl er sjov at løbe igennem og en 
væltet træstamme kan blive til balancebom.

• En idé kan være at etablere ”lysløjper”, så borgerne i 
vinterhalvåret f.eks. kan løbe en tur i skoven uden at føle sig 
utrygge

• Der er brug for frirum i naturen, hvor man kan være 
sammen på tværs, og hvor også børn kan udfolde sig og 
være nysgerrige på naturen og bevægelse

Idræt og bevægelse = sundhed og velfærd
”Man kan ikke undgå at blive glad af at være
ude i naturen – også på en dårlig dag kommer 
smilet altså frem”



Med naturen som ramme
v. Aarhus 1900 MTB

• Her er fokus på det aktive fællesskab frem for personlige rekorder. 

• Byens to mountainbikeklubber har lidt forskellige profiler og er gode 
til at ”udveksle” medlemmer med hinanden. 

• Det er klart en fordel for klubben, at faciliteten (sporet i 
Marselisborgskoven) ligger så bynært, at mange medlemmer kan 
cykle til og fra træning. Det giver mere aktivitet og en bæredygtig
brug.

• Ønsker sig kortere vej fra idé til beslutning samt en udvidelse af de 
eksisterende spor. Der er en stemning i miljøet for gerne at ville 
samskabe om anlæg og drift af MTB-faciliteter og finde fælles 
løsninger.

• At finde den rette balance mellem naturbenyttelse og 
naturbeskyttelse er en svær øvelse

• Opsætning af hegn i Marselisborgskovene vil give mindre plads til 
fritidslivet. 

• Naturen er en vigtig ramme og mødested for outdooridrætten.

Aktive fællesskaber:
”Fællesskabet er
omdrejningspunktet
for alle aktiviteter”



Med naturen som ramme
v. SICK-Project

• Et af Danmarks største træningsfællesskaber med flere hundrede 
deltagere til hver træning.

• Der er en høj grad af tilgængelighed og åbenhed
– man skal bare møde op

• Motivation og gode intentioner gør det ikke i sig selv 
- det skal være nemt at komme ud at bevæge sig og blive en del af 
et fællesskab. 

• Det hele handler om glæden ved at bevæge sig - sammen 
– uanset om man taler bredde, elite, selvorganiseret eller forening

• SICK er et selvorganiseret initiativ , dvs ikke en forening med faste 
procedure og rammer. Det betyder at aktiviteter og nye tiltag kan 
organiseres hurtigt. En udfordring ved at være selvorganiseret er, at 
puljer og tilskudsordninger ofte er målrettet foreninger.

• Får ofte spørgsmålet, om selvorganiserede aktiviteter ikke ”stjæler” 
medlemmer fra idrætsforeningerne. Men det er ikke oplevelsen –
det selvorganiserede kan ofte være et mødested, hvor medlemmer 
af f.eks. en løbeklub kan møde andre, som bor i deres lokalområde 
og inspirere dem til at deltage i det lokale foreningsliv.

”Deltagelse i selvorganiserede 
aktiviteter er uformelt, men 
ikke uforpligtende!”



Børn og unges 
fællesskaber
v. Marselisspejderne

• Til spejder øver børn og unge sig i at blive aktive medborgere.

• Der arbejdes målrettet med princippet: ”Ung-leder-Ung” med fokus på 
ungdomslederuddannelse.

• Patruljer: Små fællesskaber, hvor børn og unge er ledere for andre børn og unge

• Learning by doing: Læringen foregår gennem det ansvar, spejderne får lov til at tage.

• Medbestemmelse: Samarbejde om planlægning og gennemførsel af aktiviteter for 
hinanden og andre giver selvværd og samvær

• Friluftsliv: Stort set alle aktiviteter er med naturen som ramme

Aktive børn og unge:
”Vi uddanner børn og unge til at blive en del af 
samfundet”



Faciliteter som ramme for 
fællesskaber 
v. Aarhus 1900 Atletik og Løb

• Aarhus Atletik og Løbeakademi er bygget med 
udgangspunkt i et ”gennemsigtighedsprincip”med åbenhed 
og gennemsyn i bygningen.

• Det åbne/ gennemsigtigheden har betydet øget aktivitet og 
forståelse/ kendskab på tværs  – bygningen inviterer til
aktive fællesskaber og medlemmerne inspireres af 
hinanden – på kryds og tværs af alder, køn, elite og bredde.

• En værdibaseret idrætsforening: Værdighed er ikke knyttet 
til færdighed. Dvs. Selv om man er rigtig dygtig, er man ikke
mere værdifuld som menneske – alle er ligeværdige. Det er 
okay at fejle - betyder bare, at man satsede og udfordrede 
sig selv. 

• Har bevæget sig væk fra et generelt ”frivillig”-begreb. De 
frivillige er i stedet ansvarlige for  specifikke områder i 
foreningen, som matcher deres interesser og kompetencer

Nye faciliteter – nye løsninger:
”Vi inviterer til aktive fællesskaber i et involverende miljø, 
hvor man kan se hinanden træne og mødes på tværs”



Rabih Azad-Ahmad, Rådmand for Kultur og Borgerservice, Aarhus Byråd
Hans Skou, Kulturudvalget, Aarhus Byråd
Mahad Yussuf, Kulturudvalget, Aarhus Byråd
Thomas Røntved Jensen, Folkeoplysningsudvalget/Marselisspejderne
Ulla Kolding, Folkeoplysningsudvalget
Sara Springborg, Århus Ungdommens Fællesråd
Ida Binderup, Århus Ungdommens Fællesråd
Ann Christensen, Århus Ungdommens Fællesråd, Elysion Rollespilsforening
Martin Søballe, Samrådet for Amatørkultur
Winnie Rehné, Folkeoplysningssamvirket, Skolen f. Kunst og Design
Merete Raun Poulsen, Folkeoplysningssamvirket/Blindes Oplysningsforbund
Henrik Stampe, Idrætssamvirket Aarhus
Jens Bundgaard, Idrætssamvirket Aarhus
Flemming Poulsen, DGI Østjylland
Lars Mandrup, DGI Østjylland 
Torben Märcher, DGI Østjylland
Peter Nielsen, Viby IF
Anders Horup Viby IF Basketball
Anders Møller, Viby IF Håndbold
Paw Madsen, Viby IF Fodbold
Flemming Hansen, Stavtrup IF 
Karen Balling Radmer, Kolt-Hasselager Fællesråd og Ung i Aarhus Syd

Deltagere i dialogvandring d. 20. maj om Sport og fritidspolitik 2022-25:

Kim Adamsen, ESAA-Håndbold
Lotte Søndergaard, Rundhøjskolen
Kasper Bugge, Rundhøjskolen
Ole Keldorf, EIA/ESAA, Sport & Fritid
Lars Nielsen, Aarhus 1900 Atletik og Løb
Lars Bøgh, Aarhus 1900 Atletik
Leif T. Nielsen, Bevægelse i det fri
Tor Fabian, SICK-PROJECT
Jakob Holm, Aarhus 1900 MTB
Maria Adelheid m.fl. fra Marselisspejderne
Ditte Søndergaard, Aarhus 1900 AL
Kirsten Jørgensen, Direktør, Kultur og Borgerservice, 
Aarhus Kommune
Heidi Frostholm Holch, Forvaltningschef, Sport & Fritid
Nina Leunbach Wang, Sport & Fritid


