
Idræts- og fritidsliv i et 
fortætningsområde (Vejlby-Risskov)

- Dialogvandring om sport og fritidspolitik 2022-25
Opsamling af nogle af de mange input og pointer fra dialogvandringen den 1. juni 2021



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

• Når vi laver politik er det vigtigt at komme ud 
og se, hvordan tingene er i virkeligheden. Det 
er netop det, vi gør med dialogvandringerne, 
som er en del af processen frem mod en ny 
sport og fritidspolitik 2022-25.

• Vi skal blive klogere på, hvordan vi kan styrke 
foreninger og selvorganiserede 
fritidsaktiviteter, så flere aarhusianere kan 
blive del af aktive fællesskaber

• Vi skal blive bedre til at bruge byrummet og 
de rekreative områder som ramme for et 
godt og aktivt fritidsliv

• Især i fortætningsområder som Vejlby-Risskov 
er der et stort behov for flere faciliteter til 
idræts- og fritidslivet

”Sport- og fritidspolitikken 
skal rumme hele Aarhus, 
også lokalområderne”



Fortætning, faciliteter og 
plads til fritidslivet
v. Idrætssamvirket

• Der bør sikres en helhedstænkning i byudviklingen ved at 
tænke nye arealer til fritidsaktiviteter ind i byplanlægningen

• Aarhus oplever massiv befolkningsvækst frem mod 2030

• Vejlby-Risskov området er det største fortætningsområde efter 
midtbyen med 15-20.000 nye indbyggere her og i tilstødende
lokalområder på 10-15 år – én stor byggeplads.

• Der er mange gode fritidstilbud og stor aktivitet i Vejlby-Risskov, 
som dækker behovene for borgere langt udover ”lokalområde 
Vejlby-Risskov”. Mange kommer fra midtbyen, de nærliggende 
lokalområder – og elitemiljøer og specialfaciliteter tiltrækker 
udøvere fra hele byen.

• Facilitetsmanglen har en social slagside, fordi det oftest er de 
ressourcestærke, som kommer først til mølle til de aktiviteter, 
hvor der er lange ventelister (eks. svømning og gymnastik)

• Sport og fritidspolitikken skal afspejle foreningernes interesser 
og behov

Gode rammer for fællesskaberne:
”Aarhus skal være dækket af 
gode, tilstrækkelige og lokale 
idrætsfaciliteter”



Folkeoplysning og 
bæredygtighed
v. Natur Retur

• Naturen som omdrejningspunkt –
hverdagsoplevelser i naturen i 
fællesskab med andre

• Natur Retur viser vejen for især unge 
voksne og skaber et fællesskab med 
selvværd og samvær. Mange vil gerne 
op af sofaen.

• I stedet for at tale om de mange ‘ekstra’ 
ting, vi skal, er det bedre at tale om alle 
de positive ting, som en bæredygtig 
adfærd giver os: 
bedre trivsel, en stærkere tilknytning til 
naturen og meningsfulde fællesskaber

Klimakloge brugere:

”Hvis folk skal passe på naturen, skal de også 
have en følelsesmæssig relation til den”



Folkeoplysning og 
bæredygtighed
v. UngEnergi

• Ung-til-ung-kommunikation om 
bæredygtig adfærd i dagligdagen

• Skaber opmærksomhed på den 
grønne omstilling med en positiv 
og kreativ tilgang

• Folk føler, at de gør en forskel, når 
bæredygtighed kan inkorporeres i 
hverdagen. En bæredygtig fritid er 
motiverende og meningsfuld.

”Bæredygtighed skal være sjovt”



Folkeoplysning og 
bæredygtighed
v. Folkeoplysningsforbundet/Skolen for Kunst og Design

• Skolen for Kunst og Design er med sin folkeoplysende undervisning, 
som især appellerer til unge med arkitektdrømme, brobygger 
mellem det etablerede uddannelsessystem og det kreative miljø

• Arkitektur og bæredygtighed handler i høj grad om materialer. 
Derfor arbejdes der kreativt med bl.a. genbrugsmaterialer i 
undervisningen. Det er en helt konkret måde at tænke 
bæredygtighed i aktiviteter

• Bæredygtighed er holistisk planlægning, som tænker nye helheder, 
samlings- og mødesteder ind i byrummet

• Nøgleord i arbejdet med bæredygtighed på skolen:

Rethink – Reduce – Reuse – Recycle - Respect

Byudvikling og helhedstænkning:
”Man skal tænke mennesker ind i 

rummet mellem bygningerne”



Seniorer – ressource og rollemodeller
v. Skovbakken Veteraner

• Der er masser af seniorer, som står 
på spring for at blive en del af 
fritidslivets sunde og aktive 
fællesskaber 

• Skovbakken Veteraner har flere 
end 200 til gymnastik på en god 
dag og lukkede ventelister

• Et stort fokus på sociale aktiviteter 
giver samhørighed og fællesskab. 
Smilene går helt bag om ørerne☺

• Under corona har vi været gode til 
at tilpasse os og være fælles om 
løsningerne

Engagement og 
hverdagsdemokrati:
”Vi skal alle være aktive 
og bidrage med noget”



Seniorer 
– ressource og rollemodeller
v. Folkeoplysningssamvirket/ Blindes Oplysningsforbund

• For de synshandicappede er placeringen af 
foreningens hus i hjertet af Aarhus yderst 
vigtig. Det handler om tilgængelighed

• Huset er et frirum, hvor fællesskaber opstår

• Aktiviteterne har fokus på bevægelse og 
sundhed, især balance og grounding

• Brugerne skal hjælpes til at blive selvhjulpne
og leve med et nyt livsvilkår og blive en del af 
et lokalsamfund



Nye faciliteter – nye 
løsninger
v. Springcenter Aarhus 
/Springhallen og  Motorikhallen

• En specialfacilitet, der dækker hele 
Aarhus. Her træner talent/elite side 
om side med en stor bredde – med 
stort gensidigt udbytte.

• Endnu en hal skal bygges. Den må 
gerne blive mere inddragende og 
give åbenhed og udsyn

• Vil gerne give noget tilbage til
lokalområdet. Derfor skal vi ikke kun 
vende os indad. Vi skal også skabe 
noget, der kan komme alle i området 
til gavn”

• Vi skal give bedre muligheder for at 
være sammen på tværs

Fællesskab og deleskab:
”Det man gør på indersiden,
skal man også kunne gøre på 
ydersiden”



Børn og unges fællesskaber
v. VIK Gymnastik

• VIK Gymnastik har 1400 medlemmer, 
holdene fyldes på få dage, og der er hvert 
år mere end 300 på venteliste

• Vi skal have mere åbenhed mod 
omgivelserne og flere lokale 
partnerskaber, f.eks. for at tiltrække flere 
unge

• Arbejder for at sikre en endnu bedre 
udnyttelse af hallernes kapacitet og tilbud 
om gymnastik udover ”prime time”, i nye 
formater, til nye målgrupper og gerne på 
tværs af generationer 

• Kan være vanskeligt som frivillig i 
foreningslivet både at finde tid til 
administration, drift, puljeansøgninger - og 
at eksekvere på de mange gode idéer og 
muligheder.Inspiration udefra:

”Der er masser af synergier i at mødes på tværs”



Børn og unges fællesskaber
v. Einherjerne Rollespilsforening

• Til rollespil samles vi om aktiviteten på 
kryds og tværs – vi har ikke trænere eller 
hold, men frivillige og rollemodeller

• Børnene og de unge får mulighed for at 
opøve deres kreative egenskaber

• Fællesskaberne bidrager til at bekæmpe 
depression og ensomhed

• Mange medlemmer har diagnoser. Men 
ikke alle børn fylder så meget, hvis de 
virkelig er optaget af det, de laver. Og 
rollespil handler netop om at øve social 
interaktion.

• Der er mangel på faciliteter og ikke plads 
til alle. Som arrangør er det svært at skulle 
udvælge deltagere, og uforudsigeligheden 
kan være en udfordring for nogle børn.

Ung i en præstationskultur:
”Hvis du laver en fejl, så er det ikke 
din fejl, men rollens”



Faciliteter som epicentre 
og lokalsamfundets hjerte
v. IK Skovbakken, VIK, Vejlby-Risskov 
Hallen og Idrætshøjskolen i Aarhus

• Området omkring Vejlby-Risskov Centret har et 
sprudlende idræts- og fritidsliv med mange 
aktive, foreninger og faciliteter og skal være et 
lokalt samlingssted, som er åbent og 
sammenhængende

• 2 mio. mennesker er igennem centret om året, og 
det kræver en stor infrastrukturel planlægning

• At skabe mulighed for et aktivt fritidsliv for 15-
18.000 nye borgere er en stor udfordring, der 
kræver koordinering og samarbejde på tværs

• Både idrætsfaciliteterne og Idrætshøjskolen er 
mødesteder og ønsker at være med til at samle 
lokalområdet, foreningerne og de nye borgere i 
området

• Vi skal blive bedre til at udfylde 
“mellemrummene” i idræts- og fritidslivet. Det 
sker ved at række ud til hinanden. Det er noget vi 
skal styrke og øve os i  – både lokalt og på hele 
sports- og fritidsområdet.

Robuste lokalområder:

”Over for lokalsamfundet har vi en stor 
forpligtelse til at sikre muligheder og

tilgængelighed”



Streetsport og aktive 
fællesskaber for alle
v. Skateducate

• Tilgængelighed og åbenhed skal gøre det nemt at blive en 
del af fællesskabet (Containeren Conny er et samlingssted)

• Mantraet er: “feel free to fuck up”. Hvis du falder, så får du 
en high five!

• Vi har et ”doacracy”, hvor alle der har lyst, kan give en hånd 
med til en konkret opgave. På den måde lykkes vi med at få 
flere med i fællesskabet.

• Der er potentialer ved det selvorganiserede, fordi 
foreningsstrukturen er gentænkt. Ved at afholde hyppige 
møder i stedet for generalforsamling er der kort vej fra 
tanke til handling

• Små puljer hjælper til at teste idéer af. Men det betyder 
også, at vi hele tiden skal legitimere os selv.Engagement og hverdagsdemokrati:

”Det giver ejerskab, når man selv er 
med til at skabe det, man er en del af”



Streetsport og aktive 
fællesskaber for alle
v. Aarhus Beachvolley Club

• Vi har en ”drop-in kultur”, med faste 
turnerings- og træningsdage uden 
tilmelding. Man kommer hvis og når 
man kan

• Har stor bredde i medlemmerne -
fra 3-73 år. Især de unge voksne, de 
unge børnefamilier og mange 
kvinder tilvælger beachvolley

• Har gode rammer med 19 baner i
smukke omgivelser og grill-område –
det sociale samvær før/ efter er en 
vigtig del af foreningen

• Vores fællesskab skal være et 
mødested, hvor man kan komme og 
hænge ud – og selvfølgelig finde 
nogen at spille beachvolley med

Møde- og samlingssteder:
”Vi arbejder med en drop-in kultur med 

plads til alle på vidt forskellige niveauer”



Afrunding og tak for i aften☺
v. rådmand Rabih Azad-Ahmad

• Aftenens mange temaer og stoppesteder 
viser sport- og fritidsområdets store
spændvidde og diversitet

• Der er mange engagerede foreninger og 
aktører, som ønsker at bidrage og  give 
noget tilbage til samfundet

• Fritidslivet skaber fællesskaber og styrker 
personlige relationer, bekæmper ensomhed 
og giver bedre trivsel for børn og unge

• Frøene bliver sået til nye partnerskaber og 
samarbejde på tværs, når vi mødes og 
udveksler erfaringer som i aften

• Masser af inspiration, input og et stærkt
fundament for den ny sport og fritidspolitik



Rabih Azad-Ahmad, Rådmand for Kultur og Borgerservice, Aarhus Byråd
Steen Bording Andersen, Formand for Kulturudvalget, Aarhus Byråd
Hans Skou, Kulturudvalget, Aarhus Byråd
Mette Bjerre, Kulturudvalget, Aarhus Byråd
Ulla Kolding, Folkeoplysningsudvalget
Sara Springborg, Århus Ungdommens Fællesråd
Ida Binderup, Århus Ungdommens Fællesråd
Ann Christensen, Århus Ungdommens Fællesråd, Elysion Rollespilsforening
Winnie Rehné, Folkeoplysningssamvirket, Skolen f. Kunst og Design
Merete Raun Poulsen, Folkeoplysningssamvirket/Blindes Oplysningsforbund
Henrik Stampe, Idrætssamvirket Aarhus
Jens Bundgaard, Idrætssamvirket Aarhus
Bo Louring, Idrætssamvirket Aarhus
Flemming Poulsen, DGI Østjylland
Lars Mandrup, DGI Østjylland 
Torben Märcher, DGI Østjylland
Anne Eggebrech, Skateducate
Andre Thelin, Skateducate/Rullesport Danmark
Mie Kjer Thomsen, Aarhus Beachvolley Club
Anne H. Johansen, Einherjerne Rollespilsforening

Deltagere i dialogvandring d. 1. juni om Sport og fritidspolitik 2022-25:
Mathias Krogsgaard, Natur Retur
Laura Fransgaard, UngEnergi
Gustav Brohus Christiansen, UngEnergi
Anja S. Olsen, VIK Gymnastik
Jens Ole Jensen, VIK Gymnastik/ Motorikhallen
Lene Christiansen, Springcenter Aarhus
Poul Erik Nielsen, Vejlby-Risskov Hallen
Henrik Løvschall, Idrætshøjskolen i Aarhus
Arne Grønbæk, Idrætshøjskolen i Aarhus
Steffen Wich, IK Skovbakken
Flemming Vinther Jensen, IK Skovbakken
Lone Søjberg Horup, Skovbakken Håndbold
Dorte Klüwer, Skovbakken Tennis
Nina Nørgaard Møller, Skovbakken Veteraner
Karen Mette Hansen, Børn og Unge, Aarhus Kommune
Heidi Frostholm Holch, Forvaltningschef, Sport & Fritid
Morten Pedersen, Sport & Fritid
Christian Johnson, Sport & Fritid
Jakob Larsen, Sport & Fritid
Nina Leunbach Wang, Sport & Fritid


