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Slagelse Kommune har vi en klar ambition på idrætsområdet: Så mange som muligt 
skal dyrke idræt og bevæge sig. Det skal vi som kommune hjælpe med til. Derfor 
sætter vi i samarbejde med idrætten og Slagelse Idræts Råd en ny idrætspolitik i 
søen, som sætter kursen for vores samlede indsats på idrætsområdet.

Bevægelse og idræt kædes i høj grad sammen med bl.a. sundhed, forebyggelse, inklusion og 
uddannelse. Bevægelse og idræt har mange fordele og kvaliteter, men først og fremmest så 
rummer begge en ganske særlig kvalitet. Nemlig at det er sjovt og spændende at dyrke idræt 
og bevægelse. Når vi bevæger os eller tager del i idrætslivet, kan vi alle være lige uanset kultur 
eller sociale forudsætninger. Vi kan rumme hinandens forskelligheder og udfordre vores egne 
evner og talenter for hele tiden at udvikle og forbedre os.

Med idrætspolitikken og vores øvrige indsatser er vi godt på vej til at udvikle og forbedre vo-
res idrætsliv.  Vores idrætsliv er kendetegnet ved, at vi både har bredde- og eliteidræt, der 
giver borgerne gode oplevelser i hverdagen. Uanset om man er til rekreative oplevelser i natu-
ren, som styrker krop og sjæl, er eliteudøver, som jagter det næste mesterskab, eller er en del 
af foreningslivet, hvor det sociale og 3. halvleg også har sin betydning. Der skal være plads og 
rum til det hele, og det rum vil vi være med til at skabe. Vi vil udvikle gode rammer for træning, 
motion og leg for alle aldersgrupper, og vi vil fastholde og udvikle faciliteter, som skal kunne 
fungere som samlingssteder, der fremmer socialt samvær og bevægelse for alle borgere. 

Fundamentet er nu lagt – og vi har alle et ansvar for, at vi kommer i mål 
med, at så mange som muligt dyrker idræt og bevæger sig. Lad os tage 
udfordringen op i fællesskab – sammen står vi stærkest. 

En stor tak til alle, som har bidraget med input til idrætspolitikken.

Stén Knuth – borgmester
2015

ed idrætspolitikken er vi i Slagelse Kommune klar til at se fremtidens idræt og be-
vægelse i et nyt lys. Vi skal bevare det, der virker i dag inden for idrætten, hvor man-
ge frivillige yder en stor indsats. Vi skal turde bryde de vante rammer, se muligheder 
og lade nye former for samarbejde gro frem og i mindre grad se hinanden som kon-

kurrenter. Sammen kan vi udvikle os – hvis vi tør og vil – og det vil vi!   

Vi skal turde tænke nyt og anderledes og følge udviklingen og tendenserne, så vi bevarer 
mangfoldigheden i vores idrætsliv, og så flest mulige borgere kan få glæde af både forenings- 
og idrætslivet. Samfundet udvikler sig. Borgerne udvikler sig. Derfor skal vi som kommune og 
som foreninger springe med på toget og ikke trække i nødbremsen. Vi skal følge med og sam-
men sikre den mest optimale udvikling og understøttelse af vores idrætsliv. Det kræver, at vi 
møder borgerne, dér hvor de er, og ikke hvor de var. 

Vi skal udvikle tilbud og aktiviteter i trit med tidens tendenser. Ellers rykker vi ikke os selv og 
vores idrætsliv. Vi har heldigvis god hjælp at hente, hvis vi læner os op ad den forskning og de 
undersøgelser, som er på idrætsområdet. På den måde kan vi også måle på, om vi rent faktisk 
rykker os, og sikre at vi ikke bare gør ting i blinde. Vi vil i samarbejde med idrætten og Slagelse 
Idræts Råd sikre, at så mange som muligt får glæde af vores tilbud.

Sammen skal vi inspirere borgerne til at bevæge sig både som en del af deres dagligdag og 
gennem etablerede foreninger. Idræt og bevægelse rummer en masse styrker, som vi skal 
bringe i spil, så vi kan løfte hele idrætslivet en tand højere, uanset om det er bredde, elite eller 
på egen hånd. Gennem vores idræts- og bevægelsesindsatser skal vi vise omverdenen, hvad 
Slagelse Kommune står for, og hvad vi har at byde på. Sammen skal vi turde, og sammen skal vi 
være modige. Så når vi længst. 

Troels Christensen – formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Vi løfter idrætten ind 
i en ny fremtid
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ålet med idrætspolitikken er i tråd med DGI og DIFs fælles vision ”Bevæg dig for li-
vet” - 25-50-75. Afsættet for visionen er den aktuelle status, at 41 procent af befolk-
ningen er medlem af en idrætsforening, og 68 procent er idrætsaktive. Målet i den 
nye vision er:

I år 2025 skal 50 % af danskerne dyrke idræt i en idrætsforening, 
og 75 % af danskerne skal være fysisk aktive

Danskerne skal dermed være verdens mest idrætsaktive nation. Det støtter vi op om! Med 
udgangspunkt i idrætspolitikken som en overordnet ramme skal borgerne i bevægelse for 
sjov, for hinanden og for livet. 

Sammen skal vi løfte idrætten ind i en ny fælles fremtid.

I SAMSPIL MED ØVRIGE TVÆRGÅENDE POLITIKKER
Idrætspolitikken skal være med til at gøre Slagelse Kommune til en aktiv og attraktiv kommu-
ne, som gør idræt og bevægelse til et nemt valg for så mange borgere som muligt. Motion og 
idræt er ikke kun godt for den enkelte, det er også vigtigt for udviklingen af den kommune, som 
vi alle sammen bor i. Derfor skal idrætspolitikken også være med til at understøtte øvrige 
politikker og indsatser i kommunen. Idrætsområdet står ikke alene, og det skal idrætspolitik-
ken heller ikke. Den skal være med til at underbygge samspillet mellem kommunens øvrige 
tværgående politikker, som i høj grad også favner idrætslivet og idrætsmæssige indsatser, 
herunder bl.a. i kommunens vision, sundheds-, bosætnings-, uddannelses-, skole-, folkeoplys-
nings-, fritids-, integrations- samt park- og naturpolitik.

BAGGRUNDEN FOR EN IDRÆTSPOLITIK
Danskernes motions- og sportsvaner har ændret sig gennem årene. De sidste nye tal fra IDANS 
rapport ”Danskernes motions- og sportsvaner 2011” viser, at 86 % af alle børn er idrætsaktive, 

Hvad er målet med 
idrætspolitikken?
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Idrætsdeltagelse i befolkningen fordelt på alder:

hvor foreningsidrætten er mest udbredt blandt de yngste, mens idræt på egen hånd eller akti-
viteter i private/kommercielle centre i højere grad tiltrækker de lidt ældre børn, unge og især 
voksne. Det er tydeligt, at der sker et fald i befolkningens aktiviteter i idrætsforeninger op 
gennem teenageårene. De voksne danskeres idrætsdeltagelse ligger til sammenligning på 64 
%. Der er kommet væsentligt flere idrætsaktive til blandt folk i 20’erne, 30’erne og 40’erne, 
men det er samtidig de aldersgrupper, der bruger mindst tid på idræt. I aldersgruppen 70 år+ er 
58 % idrætsaktive. Kvinder og mænd er stort set ligeligt repræsenterede i den idrætsaktive 
befolkning. 

Motionsløb er ny topscorer på listen over de mest populære aktiviteter blandt voksne, og med 
en andel på 31 % er det i alt knap hver tredje voksne dansker, der angiver at have dyrket moti-
onsløb regelmæssigt inden for det seneste år. Nummer to og tre på listen er styrketræning og 
vandreture.Det er især aldersgruppen fra 20-49-årsalderen, der har taget motionsløb til sig 
og i helt overvejende grad selvorganiserede idrætsaktiviteter til sig. Idrætsforeningerne har 
med 41 % af den voksne befolkning fat i en stor del, men størstedelen af voksne danskere dyr-
ker idræt på egen hånd eller i uformelle grupper med andre. 

SET MED LOKALE ØJNE
Tallene fra den nationale undersøgelse ligner også de lokale tal fra Slagelse Kommune, og pe-
ger på at der er potentiale for mere bevægelse i hverdagen både blandt børn og voksne. I rap-
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porten ”Sundhed og trivsel blandt 11-16 årige i Slagelse Kommune” fra 2014 svarer 39,7 %, at de 
er fysisk aktive i fritiden i mere end 4 timer om ugen, mens 44,4 % er fysisk aktive i 1-3 timer 
om ugen. Til sammenligning svarede 15,9 % af eleverne, at de er inaktive, dvs. de dyrker højst 
0-0,5 times  energisk fysisk aktivitet i fritiden om ugen. 

Slagelse Kommunes sundhedsprofil fra 2013, som favner de 16-årige og opefter, viser des-
uden, at 27 % dyrker hård eller moderat fysisk aktivitet i fritiden, mens hele 65,5 % har stille-
siddende fritidsaktiviteter og gerne vil være mere fysisk aktive. Så der er uindfriet potentiale 
for mere fysisk aktivitet blandt borgerne i kommunen, da mange ønsker at være mere fysisk 
aktive, end de er i dag. De lokale tal ligger på samme niveau som de regionale og nationale.

DERFOR SKAL VI HAVE EN IDRÆTSPOLITIK
Ovenstående tal og tendenser viser, at borgernes forudsætninger, muligheder og interesser 
for fysisk aktivitet er forskellige. Samtidig viser tallene også, at der er et uindfriet potentiale 
for at få skabt mere bevægelse og idræt blandt borgerne, så vi kan nå den fælles målsætning 
og vision om 25-50-75. Idrætspolitikken skal derfor favne indsatser, der fremmer fysisk akti-
vitet bredt set, så alle borgere har mulighed for og motiveres til at være fysisk aktive gennem 
hele livet.  Med idrætspolitikken i hånden og en vision om 25-50-75 skal politikken danne 
grundlag for de fremtidige indsatser og mål for idrætten i Slagelse Kommune. Se også punktet 
afrunding og evaluering på side 24.
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Sådan er politikken 
blevet til

olitikken blev kickstartet med en idrætskonference, hvor tæt på 150 deltagere satte 
gang i arbejdet. Idrætskonferencens oplæg synliggjorde bl.a. vigtigheden af, at vi i 
arbejdet med idræt læner os op ad evidens, samt vigtigheden og nødvendigheden af 
at prioritere. Samspillet på kryds og tværs var også i fokus, og derfor skal idrætspo-

litikken fremover være med til at danne den overordnede ramme og ikke mindst retning for 
samarbejdet mellem kommunen, idrætsforeninger, institutioner, skoler, faciliteter, oplys-
ningsforbund og selvorganiserede udøvere.  

10 arbejdsgrupper har efter konferencen arbejdet med emner inden for idræt og bevægelse. 
Politikken bygger således på et tværgående samarbejde mellem Slagelse Kommune, Slagelse 
Idræts Råd, foreninger, uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra boligområder, lokal-
samfundet og den selvorganiserede idræt. 

Arbejdsgrupperne har været opdelt og har arbejdet ud fra følgende emner:
• Idræt og bredde (børn, unge, voksne)
• Idrætten – organiseret/selvorganiseret
• Idrætten og integration til idræt
• Idrætten og handicappede
• Idrætten og trænere/ledere – både frivillige og lønnede
• Idræt og uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner 
• Idræt og elite (børn, unge, voksne)
• Idrætten og faciliteter 
• Idræt på landet, i byen og ved vandet
• Idrætten og sportsturisme/events

P

Samlet set har deltagere fra mere end 50 foreninger været repræsenteret og kommet med 
input til arbejdet med idrætspolitikken. De mange input er samlet og viser i en ikke-prioriteret 
rækkefølge, hvor vi vil hen, og hvordan vi kommer dertil inden for de forskellige områder.

Arbejdsgruppernes områder griber på mange punkter ind i hinanden, da flere er afhængige og 
suppleres af hinanden. Derfor er inputtene fra de ti arbejdsgrupper inddelt i fire fokusområ-
der med underafsnit for at sikre bedst mulig sammenhæng og synergi og for at tydeliggøre 
idrættens mange facetter, hvor intet står alene, men understøttes og udvikles i et tæt sam-
menspil med hinanden.
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dræt er for alle. Uanset alder, niveau og forudsætninger. Alle skal have adgang til og 
mulighed for at have et aktivt idræts- og fritidsliv gennem hele livet og med adgang 
til attraktive muligheder. Uanset om man som udøver har som mål at blive hverdags-
mester eller verdensmester, uanset hvor man bor, uanset om man er aktiv i en for-

ening, på arbejdspladsen eller dyrker idræt på egen hånd, og uanset om man har høj puls eller 
hvilepuls, så skal der være mulighed for, at alle kan have et aktivt idræts- og fritidsliv både i en 
forening eller på egen hånd og initiativ. Vi skal sikre optimale rammer og balance mellem både 
den enkelte udøver, som løber en tur, når tiden og lysten melder sig, og fællesskabet, som i høj 
grad trives og dyrkes i foreningslivet eller i selvorganiserede grupper. 

Hvor vil vi hen?
• Vi vil bakke op om DGI og DIFs fælles vision ”Bevæg dig for livet”, og derfor vil vi understøtte 

og videreudvikle attraktive idræts- og fritidstilbud, så der i 2025 er 50 % af kommunens 
borgere, som dyrker idræt i en idrætsforening, og 75 % af kommunens borgere som er fysisk 
aktive.

• Vi vil fortsat skabe attraktive og fleksible muligheder for idræt, og vi vil understøtte, at så 
mange som muligt kan dyrke idræt og bevæge sig både i foreninger og på egen hånd

• Vi vil understøtte og videreudvikle idrætsforeningerne i at tilbyde attraktive idrætstilbud 
for alle uanset alder og niveau

Hvordan kommer vi dertil?
• Understøtte en aktiv indsats omkring opbygning og udvikling af sociale relationer og net-

værk i foreningsidrætten 
• Understøtte og følge udviklingen og bevare bredden i aktiviteterne, så flest muligt får glæ-

de af foreningslivet 
• Understøtte at foreningerne arbejder med aldersrelateret træning
• Inspirere og understøtte foreningslivet til at rumme de selvorganiserede ved at gøre for-

eningsaktiviteter mere synlige 

Idræt og bevægelse for  
alle aldre og niveauer1.

I
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• Synliggøre selvorganiseredes bevægelsesmuligheder og inspirere flere til at tage del i dem
• Udvikle booking af anlæg og faciliteter for organiserede og selvorganiserede så der er ad-

gang til idrætsanlæg 24 timer, alle ugens dage, året rundt
• Understøtte muligheden for at organiserede og selvorganiserede kan anmelde fejl og mang-

ler på faciliteter gennem et centralt system
• Prioritere muligheden for hurtig og effektiv behandling af skader og herunder mulighed for 

genoptræning 
• Understøtte idrætstilbud for hele familien bl.a. gennem fælles centrale sportscentre flere 

steder i kommunen, så både børn, unge, voksne og ældre har mulighed for at dyrke idræt på 
samme tid og sted 

VI LÆGGER FUNDAMENTET FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE TIDLIGT 
Idræt og bevægelse i daginstitutioner og skoler er med til at danne fundamentet for børns 
aktive idrætsliv, da de i høj grad er med til at forme og motivere idrætsindsatsen samt give 
gode oplevelser, der styrker børn og unges sociale netværk. Attraktive idræts – og bevægel-
sestilbud i samarbejde med foreningslivet er med til at inspirere børn og unge til at være mere 
aktive både i dagtilbuddene og i skoledagen og ikke mindst i børnenes fritid, så den aktive 
livsstil fortsætter, når klokken ringer ud.
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Hvor vil vi hen?
• Vi vil fortsat styrke muligheden for, at børn og unge har et alsidigt idrætstilbud af høj 

idrætsfaglig kvalitet i deres skoletid og i samarbejde med foreningslivet
• Vi vil understøtte, at børn og unge oplever bevægelsesglæde i daginstitutioner, skoler og 

ungdomsuddannelser som fundament for fysisk, psykisk og social udvikling
• Vi vil udfordre børn og unge optimalt fysisk og motorisk i deres møde med idrætten i dagin-

stitutioner, i skoler og på ungdomsuddannelser
• Vi vil styrke muligheden for, at børn og unge kan dyrke eliteidræt sideløbende med uddan-

nelse gennem et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

Hvordan kommer vi dertil?
• Øge samarbejdet mellem skoler og foreninger omkring mulighederne for uddannelse af unge 

og information om idræt generelt
• Fortsat prioritere partnerskaber mellem daginstitutioner, skoler og idrætsforeninger, som 

kan motivere børn og unge til at være aktive i foreningslivet

• Udvikle og overveje nye muligheder for de fysiske rammer både indendørs og udendørs, så 
de tilskynder til fysisk aktivitet

• Prioritere implementering af tests i institutioner og på skoler til fysisk og motorisk udvik-
ling af børn og unge

• Understøtte aldersrelateret bevægelse og læring i alle aktiviteter på institutioner og skoler
• Prioritere at alle institutioner, skoler og ungdomsuddannelser har en uddannet bevægelses-

vejleder og en politik for efter-/videreuddannelse i forhold til idræt og bevægelse
• Samarbejde med eliteidrætten om at tilbyde attraktive vilkår til unge studerende, så de kan 

dyrke deres eliteidræt ved siden af studierne 
• Følge den seneste viden og forskning inden for idræt, læring og undervisning og deltage i 

tværgående projekter med idrætsorganisationer, uddannelsesinstitutioner mv. herom-
kring, så vi kan opnå ny viden og erfaring til gavn for hele idrætslivet i kommunen

TRÆNERE/LEDERES NØGLEROLLE I UDVIKLING AF IDRÆTTEN
Foreningerne er uvurderlige i lokalsamfundet. De skaber en mangfoldighed af aktiviteter og 
sociale fællesskaber for børn, unge, voksne og seniorer. En essentiel del i foreningslivet er 
trænere og ledere, som er med til at skabe rammerne for et aktivt, dynamisk og udviklende 
idræts- og fritidsliv. Deres rolle er lige fra at motivere, understøtte, inspirere eller ”svinge pi-
sken”, når de skal have det bedste frem i både idrætten og den enkelte udøver. Tilsammen ud-
gør trænere og ledere en vigtig del af eksistensgrundlaget for klubånden og glæden ved 
idrætten. 

Hvor vil vi hen?
• Vi vil fortsat prioritere og understøtte ledere og trænere i deres frivillige arbejde med at 

fremme et attraktivt og udviklende idrætsliv i Slagelse

Hvordan kommer vi dertil?
• Understøtte foreningerne i arbejdet med fastholdelse og rekruttering af medlemmer, træ-

nere og ledere
• Udvikle og understøtte en fælles identitet og samhørighed på tværs af sportsgrene og ni-

veauer gennem netværk, videns- og erfaringsdeling
• Koordinere kompetenceudvikling og uddannelse f.eks. gennem tilbud om et lokalt og kom-

munalt ledet videregående kursus for idrætsledere og trænere 
• Opfordre til at uddannelse prioriteres og herunder støtte med tilskud til uddannelse og ef-

teruddannelse 
• Understøtte trænerudvikling på tværs af idrætsgrene
• Understøtte erfaringsudveksling og videndeling imellem bestyrelser og instruktører/

trænergrupper
• Understøtte udviklingen og samarbejdet på tværs af foreninger og idrætter gennem inspi-

rations- og aktivitetsdage
• Understøtte foreninger gennem digitale og smidige administrationsløsninger
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• Prioritere at foreningerne oplever et højt serviceniveau i forhold til bl.a. brug og booking af 
faciliteter

• Understøtte muligheder for rekruttering af trænere i samarbejde med uddannelsesinstitu-
tioner f.eks. gennem juniorinstruktøruddannelse i folkeskolen og træner- samt hjælpetræ-
nerkurser i ungdomsskolerne

• Anerkende det frivillige arbejde gennem idrætshonorering, hvor udøvere, foreninger og 
trænere/ledere hyldes for deres indsats 

 
ET SKUB PÅ VEJ MOD MERE IDRÆT
Ikke alle er vokset op med idræt og foreningsliv  som en naturlig del af deres hverdag. I Slagel-
se Kommune har vi et rigt idrætsliv, men vi har også en række borgere, som af forskellige år-
sager ikke er idrætsaktive. I idrætslivet blomstrer det sociale fællesskab, ofte på tværs af 
alder, køn, social og kulturel baggrund, men det opstår også spontant igennem idræt, og på 
tilskuerrækkerne når folk mødes og samles. Deltagelse i idrætslivet styrker både sundheden, 
forebygger og giver bedre fysisk velvære. Men det er samtidig også med til at skabe nye socia-
le netværk, livskvalitet og venskaber på tværs.

Hvor vil vi hen?
• Vi vil stadig styrke idræt og bevægelse hos ikke-idrætsvante borgere, så størstedelen af 

borgerne får et aktivt fritidsliv 

Hvordan kommer vi dertil?
• Inspirere til idrætsdeltagelse i foreningerne og på egen hånd ved at skabe synlighed om-

kring tiltag og aktiviteter 
• Understøtte arrangementer, hvor borgere præsenteres for lokale idrætsforeningers tilbud
• Prioritere indsatser i foreninger med henblik på at inkludere børn og unge, der mangler op-

bakning til bevægelse hjemmefra
• Styrke synligheden og udbuddet af idræts- og bevægelsestilbud til socialt udsatte borgere 

gennem samarbejdet med bl.a. SSP 
• Understøtte idræts- og bevægelsesaktiviteter i udsatte by- og boligområder i samarbejde 

med lokale foreninger
• Inkludere personer, som står uden for fællesskabet, så alle borgere har mulighed for at være 

fysisk aktive gennem hele livet
• Opkvalificere trænere, tovholdere og foreningerne generelt, så de kan rumme forskellighe-

der og har bedre ressourcer til og mulighed for at støtte børn og unge fra ressourcesvage 
familier samt ikke idrætsvante, herunder sikre en god modtagelse i foreningslivet

• Understøtte samarbejdet mellem skoler og foreningslivet gennem tidlige indsatser rettet 
mod børn og idrætstilbud på skolerne i forlængelse af skoletiden

• Efteruddanne pædagoger og lærere, så idrætsundervisningen differentieres, og de moto-
risk svage og idrætsuvante elever inkluderes bedre i idrætstimerne

• Optimere muligheden for fleksible haltider og facilitetsudnyttelse samt bedre brug af sko-
lernes faciliteter herunder også udefaciliteterne  

IDRÆT UANSET NIVEAU OG FORUDSÆTNINGER
Borgernes forudsætninger og muligheder for fysisk aktivitet er forskellige, og særlige behov 
kan spille ind i muligheden for at have et aktivt fritidsliv, f.eks. blandt gruppen af borgere, der 
enten har et handicap eller er psykisk sårbare. Alle borgere kan have stor glæde af idrættens 
sundhedsmæssige og sociale fordele uanset et handicaps karakter eller omfang. Idræt og be-
vægelse skal være en naturlig del for alle gennem hele livet, så borgere med særlige behov 
også får styrket muligheden for et aktivt liv.

Hvor vil vi hen?
• Vi vil fortsat styrke og udvikle synligheden og adgangen til idræts- og bevægelsestilbud 

blandt børn og voksne med fysisk funktionsnedsættelse og særlige psykiske behov 

Hvordan kommer vi dertil?
• Understøtte foreningslivet i at inkludere individuelle udøvere med særlige behov og mulig-

heden for at oprette tilpassede hold 
• Understøtte foreningernes tilbud til borgere med særlige behov og koordinere indsatser på 

tværs af kommunale centre og serviceudbydere
• Udvikle, uddanne og optimere handicapidrætten og dens aktører i kommunen
• Understøtte de eksisterende handicapforeninger og samarbejdet med Dansk Handicap 

Idræts-Forbund om udviklingen af idræt, stævner og konkurrencer
• Styrke synligheden og udbuddet af idræts- og bevægelsestilbud til borgere med fysisk 

funktionsnedsættelse
• Understøtte tilgængelighed for personer med handicaps til fritids- og bevægelsesaktivite-

terne
• Understøtte stævner og lejre for børn og unge med særlige behov 
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od elite- og talentudvikling kræver stærke og velfungerende foreninger med en god 
bredde, eller med en strategi for hvordan man skaber og udvikler en fødekæde, så 
nye talenter kan dannes. Faciliteterne skal være i orden, så der kan udvikles et at-
traktivt og sammenhængende idrætsmiljø, som vil både tiltrække og fastholde eli-

teidrætsudøvere og talenter. Talentudvikling og eliteidræt skal plejes og udvikles ved at være 
et højt prioriteret område. 

I arbejdet med talenter og eliteudøvere læner vi os også op ad Team Danmarks definition på 
talent: ”Talent er en medfødt kapacitet, som giver et individ mulighed for at udvise exceptio-
nelt højt præstationsniveau i et domæne, som kræver specielle færdigheder og træning”. Med 
andre ord er et talent summen af medfødte arvelige egenskaber, som skal udvikles og trænes 
i et miljø, der udvikler talentets færdigheder. 

Hvor vil vi hen?
• Vi vil være eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark og derigennem regionens 

elitecentrum
• Vi vil være frontløbere i implementeringen af nye metoder, strategier og teknologier i for-

hold til udvikling af eliteidrætten og dermed innovative i vores tilgang til eliteidræt og på 
forkant med den nyeste udvikling og forskning 

• Vi vil stadig understøtte et idrætsmiljø i Slagelse, der udvikler og støtter udøverne bedst 
muligt og længst muligt med respekt for, at der er et naturligt flow inden for forskellige 
idrætter

• Vi vil fortsat byde alle idrætter velkomne, hvor vi har faciliteter, og hvor foreningerne orga-
nisatorisk kan bakke op om udøveren

• Vi vil udvikle interne og tiltrække eksterne talenter og eliteudøvere, hvor foreningstilbud og 
faciliteter er til stede

Vi udvikler talenter 
og eliteudøvere2. Hvordan kommer vi dertil?

• Prioritere talentudvikling og udvikle interne og eksterne talenter og atleter i samarbejde 
med nationale og internationale samarbejdspartnere, DIF, Team Danmark, specialforbund 
m.fl.

• Koordinere en samlet indsats for talentudvikling og resurser på tværs af idrætsgrene
• Understøtte den bedst mulige uddannelse af både ledere og trænere for at tilbyde elite-

idrætsudøvere de bedste forhold 
• Prioritere tilstedeværelsen af de fornødne resurser for hurtig og effektiv skadesbehand-

ling af eliteudøvere herunder ansvarlig etablering af behandlernetværk
• Tilstræbe god etik ved at alle talent- og eliteforeninger har en doping- og matchfixing-poli-

tik
• Fremme talent- og rekrutteringsudviklingen i foreningerne, så eliteidrætsudøvere og talen-

ter understøttes med henblik på at opnå topresultater 
• Tilbyde attraktive vilkår og unikke muligheder for at unge studerende kan kombinere sport, 

idræt og uddannelse på eliteplan med uddannelsesinstitutioner som vigtige samarbejds-
partnere 

• Udvikle faciliteter der kan tiltrække og fastholde eliteidrætsudøvere og rumme muligheden 
for at afholde nationale og internationale konkurrencer

 G
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lagelse Kommune rummer en lang række faciliteter til idræt lige fra traditionelle 
haller, svømmehaller, sportsbaner og klublokaler til stier, strande, skove, havområ-
der og byanlæg, der bruges til både organiseret og selvorganiseret idræt. Vi er rig 
på natur og smukke kystlandskaber, hvor idræt og bevægelse kan udfoldes sikkert i 

det våde element, trygt på landjordens lokale rekreative områder, hvor motionsoaser, stier og 
spor inviterer til bevægelse, og i byerne hvor større moderne idrætsfaciliteter er med til at 
samle både store og små idrætsgrene. Uanset om man er til traditionel idræt eller bevægelse 
i naturen, skal det være let og attraktivt at bevæge sig enten alene eller som en del af et større 
fællesskab. 

Hvor vil vi hen?
• Vi vil fortsat udvikle og pleje rammer, der understøtter og indbyder til fysisk aktivitet, dér 

hvor børn, unge, voksne, ældre og særlige målgrupper færdes og opholder sig i løbet af da-
gen

• Vi vil understøtte større, samlede og moderne idrætscentre og anlæg
• Vores velfungerende anlæg skal indbyde til idræt og bevægelse i de mindre byer
• Slagelse Kommune skal være Danmarks outdoorcentrum

Hvordan kommer vi dertil?
• Prioritere samlede idrætsanlæg i Korsør, Skælskør og Slagelse, hvor hele familien kan mø-

des og dyrke forskellige former for organiseret eller selvorganiseret idræt som almindelig 
idrætsudøver eller eliteidrætsudøver 

• Prioritere alsidige og gode idrætstilbud i lokalområderne både til lands, til vands og i byerne
• Udvikle og understøtte samlingssteder, som understøtter og plejer den sociale del i for-

eningerne
• Fokusere på færre, tidssvarende, fleksible, vedligeholdte og samlede anlæg, end mange 

umoderne, fastlåste, forfaldne og spredte anlæg 

Vi skaber rammer 
og arenaer for idrætten3. • Optimere brugen af faciliteter og booking for både organiserede og selvorganiserede

• Skabe en bevægelsesorienteret infrastruktur mellem byens rum og landdistrikterne ved at 
skabe adgang og synliggøre mulighederne for at bruge landdistrikternes natur

• Udvikle opmærkede stier, der skal binde kommunens byer og faciliteter sammen, som byder 
på spændende ruter til løb, vandring, cykling, ridning mm., så bevægelse og idræt kan udfol-
des alene eller i fællesskab på tværs af alder, kulturelle baggrunde og særlige behov 

• Synliggøre og vedligeholde naturidrætsfaciliteter samt fokusere på naturformidling og fri-
luftsfaciliteter, som skal gøre det interessant og spændende at bevæge sig i naturen

• Prioritere legerum i byen, grønne områder og pladser, der skal indbyde til fælles aktiviteter 
for hele familien med mulighed for både at vægte det aktive og sociale

• Indrette byens rum så det motiverer til bevægelse, og så idrætslivet bliver en naturlig del af 
byrummet

• Prioritere gode adgangsforhold til og bevægelsesmuligheder i skove og andre rekreative 
områder

S
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t varieret og aktivt idrætsliv for bredden, gode udviklingsmuligheder for talenterne 
og eliten samt store sportsbegivenheder og –events er sammen med til at gøre 
kommunen til en attraktiv og ambitiøs idrætskommune, hvor borgerne trives, og 
nye familier vil slå sig ned. Sportsturisme og – events skal være med til at brande 

kommunen og sætte os på landkortet i form af bl.a. eventsportsturisme, hvor man som publi-
kum deltager i et mesterskab, nostalgisportsturisme, hvor man tager hertil for at besøge en 
berømt sportslokation, eller gennem aktiv sportsturisme, hvor man selv aktivt deltager i  
f.eks. et motionsløb. Ved at tiltrække sportsevents af bred karakter lige fra arrangementer 
med stort publikum til små stævner og fra breddeidræt til eliteidræt kan vi få synliggjort Sla-
gelse Kommune som et aktivt område for både bredden og eliten, så vi også kan tiltrække fle-
re turister og skabe vækst.

Hvor vil vi hen?
• Vi vil understøtte og skabe sportsturisme og -events for at gøre Slagelse Kommune – og 

Sjællands Vestkyst kendt som et aktivt område med fokus på idræt, sundhed, bevægelse, 
brugen af naturen og livsglæde

• Vi vil skabe og tiltrække flere sportsturister og større sportsevents til Slagelse Kommune

Hvordan kommer vi dertil?
• Ved at være parate til at være værtskommune for større events, herunder 1-3 nationale eller 

internationale events årligt, gerne i samarbejde med nabokommuner
• Understøtte og styrke muligheden for en fælles indgang og koordinering af events i samar-

bejde med relevante samarbejdspartnere fra bl.a. foreninger, forbund, interesseorganisati-
oner, Slagelse Idræts Råd, erhvervsliv mv. i forhold til at tiltrække og udvikle events

• Prioritere øget fokus på synliggørelse af events og arrangementer, så vi sammen kan brande 
kommunen

Idrætten sætter Slagelse 
Kommune på landkortet4.

E
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• Understøtte events inden for sport, leg, natur og sundhed for børn, unge, voksne og ældre
• Øge antallet af turister, som vælger Slagelse Kommune, ved bl.a. at fokusere på kommunens 

udendørs faciliteter og friluftsmuligheder, f.eks. gennem etablering af et outdoorcentrum, 
der kan rykke Slagelse Kommune direkte ind i en meget stærkt voksende økonomi, hvor tu-
rister vælger steder og områder, hvor de kan være aktive
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drætspolitikken rummer en række overordnede handlinger og indsatsområder, der 
skal inspirere og udvikle både idrætslivet og borgere i det videre arbejde med idræt-
ten i kommunen. Idrætspolitikken skal ud og leve i foreningslivet og blandt kommu-
nens borgere. Den skal være en aktiv medspiller og danne den overordnede ramme 

for udvikling og understøttelse af idræts- og fritidslivet ud fra politikkens beskrivelser af, 
hvor vi vil hen, og hvordan vi når dertil. 

Vi kan ikke det hele - i hvert fald ikke med det samme. Med idrætspolitikken og vores øvrige 
indsatser er vi godt på vej til at udvikle og forbedre vores idrætsliv. Med idrætspolitikken i 
hånden skal vi fremadrettet udarbejde konkrete handleplaner, der skal undersøge og tage af-
sæt i indsatsens nuværende status og indeholde mål for indsatsen, der samtidig understøttes 
af politikken. Det vil være med til at kvalificere den politiske behandling og prioritering af for-
slag til indsatser. Sammen med en række politisk vedtagne bærende principper, der vil stille 
skarpt på bl.a. understøttende undersøgelser, kendt forskning, nytænkning, økonomiske 
overvejelser, samarbejde med erhvervslivet m.v., vil de gennemarbejdede handleplaner i sam-
spil med idrætspolitikken være grundlaget for udviklingen af kommunens idrætsliv. Et fortsat 
og aktivt fokus på det gode samarbejde på tværs af kommunens centre, politiske udvalg, råd, 
foreninger, organisationer m.v. vil være med til at understøtte og sikre, at politikken imple-
menteres og bliver en naturlig del af arbejdet med idræt og bevægelse i Slagelse Kommune.

Idrætspolitikken skal også i årene fremover være et levende og dynamisk dokument, der 
jævnligt evalueres bl.a. i starten og midtvejs i byrådsperioden. I takt med at samfundet og 
borgerne ændrer sig, så bør politikken også løbende evalueres og revurderes, så den fortsat 
er aktuel og opfylder behovene inden for fritids- og idrætsområdet bl.a. set ud fra evaluerin-
ger, nye lovgivninger m.v. Politikken viser retningen for idrættens vilkår og værdier i Slagelse 
Kommune – og er med til at løfte idrætten ind i en ny fremtid.

Afrunding 
og evaluering

I
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anskerne har en lang tradition for deltagelse i motions- og idrætsaktiviteter, og vo-
res kommune er i høj grad præget af et varieret og dynamisk idrætsliv, som vi i Sla-
gelse Idræts Råd er med til at understøtte og udvikle. I takt med at vores omkringlig-
gende samfund ændrer sig, så ændrer idrætslivet sig også. Kravene til 

mangfoldigheden og kvaliteten af aktiviteterne stiger, og der er stor efterspørgsel efter nye 
sociale og motiverende fællesskaber omkring aktiviteterne. 

Derfor har vi i Slagelse Idræts Råd længe ønsket os en idrætspolitik, som kunne sætte ram-
men for idrættens fremtidige rolle i kommunen, og som kan favne de nye muligheder og udfor-
dringer, som vores idrætsliv står over for. Det synes vi i Slagelse Idræts Råd, at vi nu har fået. 
Idrætten i kommunen er resultatet af mange menneskers indsats. For os har det derfor også 
været vigtigt, at netop de frivillige har været med til at formulere mål og indsatser i politikken, 
så den frivillige idræts stemme er blevet hørt.  

Frivilligheden udfordres. Men vi skal fortsat sørge for at bevare og udvikle den frivillighed, 
som på mange områder har været og fortsat udgør det bærende element i idrættens generelle 
succes. Samtidig skal vi være åbne overfor folkeskolereformen, som giver nye muligheder for 
samarbejdet mellem foreninger og skoler, ligesom reformen også har betydet, at idrætsfaget 
er gjort til et prøvefag, og at emner som matchfixing, doping og fairplay er noget, som elever-
ne skal tage stilling til i undervisningen. Det betyder forhåbentlig, at vi kan få skabt gode vaner 
for etikken i idrætten. Vi er nødt til at udvikle os og forholde os til den retning, som idrætten 
bevæger sig i, hvis vi sammen skal bevæge os i den samme retning.

Vi er glade for, at idrætspolitikken tager sit naturlige udgangspunkt i at fremme den for-
eningsbaserede og frivillige idræt, men at den samtidig inddrager de faktorer, organisationer 
og aktører, der kan bidrage til en højere idrætsdeltagelse og en mindre stillesiddende hverdag 
for borgerne i kommunen. I Slagelse Idræts Råd ser vi frem til i samarbejde med kommunen 
fortsat at skabe spænding, leg og bevægelsesglæde blandt både børn, unge, voksne og ældre 
gennem et aktivt fritidsliv med en fremadskuende idrætspolitik i hånden.

Jørn C. Nielsen – Formand for Slagelse Idræts Råd 

Idrættens 
fremtidige rolle 
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