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FORORD
SAMMEN K AN VI NÅ VORES MÅL

2017 kommer til at stå klart i erindringen hos mig.
Sammen med en hel hal fuld af feststemte mennesker
i gule bluser overværede jeg, hvordan kvinderne fra
Nykøbing Falster Håndbold løb med danmarksmesterskabet. Det var historisk, og det var fantastisk.
Det vidner for mig om, at vi her i Guldborgsund kan
noget på sportsområdet, når vi sætter os for det.
Dette mesterskab er nemlig blot ét blandt flere store
idrætspræstationer, vi har fejret her i Guldborgsund.
Derfor er jeg også så glad for vores nye idrætspolitik. For den er ambitiøs, og den vil noget med vores
idrætsliv. Vi har visioner, vi har klare mål, og vi sætter
handling bag vores ord.
Den viser også noget meget vigtigt. Nemlig at det
ikke er én enkelt part, der sidder med løsningerne og
ansvaret, men at vi er mange, der skal stå sammen og
løfte opgaven i fælleskab. Det er så vigtigt for mig, at
vi har det for øje, for det er ved samarbejde, at vi når
vores mål.

Breddeidrætten er helt afgørende både for borgernes
sundhed og for følelsen af at være en del af et fælleskab, men den spiller også en helt uvurderlig rolle
i forhold til vores ambitioner på eliteområdet. Vi vil
være en eliteidrætskommune. Det kræver et solidt talentarbejde blandt vores egne dygtige idrætsudøvere,
men også i forhold til eksterne talenter, som vi gerne
vil tiltrække ved at vise, at vi har rammerne, og vi har
ambitionerne.
Jeg er helt overbevist om, at med idrætspolitikken er
grunden lagt for, at Guldborgsund Kommune bliver en
af Danmarks bedste idrætskommuner, både når det
kommer til fysiske rammer, bredde og elite. Vi tør have
ambitioner, og vi tør sige dem højt.
Nu skal vi sammen i mål med vores visioner. For jeg
vil meget gerne være med til at fejre endnu flere sejre
her i Guldborgund – både for bredden og eliten. For
vores børn, unge og voksne. Sæt i gang.

Derfor synes også, at det er så afgørende, at vores
nye idrætspolitik både inddrager breddeidrætten og
eliten samt vores fælles idrætsfaciliteter - for det hele
spiller sammen.
Vi skal have gode rammer, som gør det attraktivt
for borgerne i Guldborgsund at dyrke motion som en
naturlig del af deres hverdag. Et aktivt liv betyder, at
vi lever længere og bedre, vi bliver mindre syge, og vi
kan klare os selv - også når vi bliver gamle.
Vi kan desværre se på statistikkerne, at der er færre
af vores børn, der dyrker motion i forhold til landsgennemsnittet, og det vil jeg gerne have lavet om på.
Derfor skal vi fortsætte og styrke det store arbejde,
som bliver gjort i de lokale foreninger og understøtte
samarbejdet og fællesskabet lokalt.

G U L DB O RG SU ND KO MM U NE O K TO B E R 2017

J O HN B R Æ DDE R
B O RG ME S T E R

SE VIDEOEN MED
JOHN BRÆDDER
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NYKØBING FALSTER HÅNDBOLDKLUB
PETER L ARSEN, PL-FOTO

INDLEDNING
Byrådet i Guldborgsund Kommune har vedtaget en
strategi, hvor vi ”i samarbejde med borgerne vil sikre,
at alle kan indgå i relevante fællesskaber”.
Danmark bliver kaldt foreningernes land og jeg er
overbevist om, at foreningslivet og det fællesskab, der
kendetegner vores mange idrætsforeninger er med til
at præge både børn og voksne til at få skabt vigtige
relationer og hos nogle også store drømme og ambitioner om at blive de bedste på netop deres felt.
Det at indgå i fællesskaber er helt afgørende for, at
man kan blive dannet som mennesker og tør tro på sig
selv og sine evner på en måde, der gør, at man er klar
til at lukke andre ind i fællesskabet og være nysgerrig
på andres holdninger og liv.
Sport og motion er en helt central del af fritids- og
hverdagslivet for et flertal af danskerne gennem hele
livet og idrætten er i høj grad med til at skabe begejstring og sammenhold blandt børn og voksne i Guldborgsund Kommune. Først og fremmest i vores mange
idrætsforeninger, hvor breddeidrætten blomstrer. Men
også når vi oplever suset på tilskuerpladserne til de
store eliteklubbers kampe.

giver mulighed for både at være aktiv i det åbne land,
hvor veje, stier, strande og skove bruges til idræts- og
motionsaktiviteter. Ligesom der etableres kreative
områder og faciliteter i det aktive byrum. Og der skal
være tilbud til alle – uanset hvem man er, hvor man er
i sit liv, og hvor man bor i kommunen.
Politikken er blevet til i et tæt samarbejde med foreningslivet. Dels via et stort åbent workshopmøde,
hvor foreninger, borgere og interesserede har givet
deres input. Og ikke mindst via en engageret arbejdsgruppe med foreningsrepræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget.
Kultur- Turisme- og Bosætningsudvalget er meget tilfredse med resultatet, og vil gerne takke for det store
arbejde, som arbejdsgruppen, foreningslivet og alle
andre involverede har bidraget med.
Vi glæder os til at fortsætte det videre arbejde med
at virkeliggøre handleplanerne til gavn for både børn,
voksne og ældre i Guldborgsund.

Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget i Guldborgsund Kommune ønsker
med kommunens nye idrætspolitik at støtte landsorganisationernes satsning, så mindst 75 procent af
borgerne i 2025 dyrker idræt eller motion og mindst 50
procent af dem gør det i en forening.
Vi har derfor udarbejdet denne idrætspolitik for
Guldborgsund Kommune 2017-2025. Politikken sætter
rammerne for indsatsen i de kommende år og rummer
tiltag for både breddeidræt, eliteidræt, foreningsliv, de
selvorganiserede, bosætning, events og branding.
G U L DB O RG SU ND KO MM U NE O K TO B E R 2017

Guldborgsund Kommune skal fortsat være et attraktivt
sted at bo. Både for vores borgere og for tilflyttere,
der bliver tiltrukket af kommunens væld af muligheder. Vi ønsker at være en kommune, hvor det er nemt
at dyrke idræt og bevægelse. Kommunens strande og
kyster er en smuk ramme for aktivitet og udfoldelse og

M A RT IN LO H SE
F O R M A ND F O R K U LT U R-, T U R ISMEO G B OS Æ T NIN G SU DVA LG E T

SE VIDEOEN MED
MARTIN LOHSE
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VISION

Vi har en klar ambition for idrætsområdet: I år 2025 er
mindst 75 procent af borgerne i Guldborgsund Kommune idrætsaktive og mindst 50 procent er med i en
idrætsforening.
Derfor kridter vi banen op og skaber attraktive rammer for idræt for alle.
FAC IL I T E T E R & F O R E NIN G E R

Idræt og bevægelse er gennem tilbud og faciliteter
tilgængelig for både turister og borgere i kommunen
uanset handicap og særlige behov. Borgerne styrker
derved deres mulighed for at mestre tilværelsen og
indgå i stærke fællesskaber.
Vores strande, kyster og havne er en smuk ramme for
aktivitet og udfoldelse. Det giver mulighed for både
at være aktiv til lands og til vands, hvor veje, stier,
skove, strande og havne kan bruges til idræts- og
motionsaktiviteter. Ligesom der etableres kreative
områder og faciliteter i det aktive byrum.
B R E DDE & E L I T E

Vi har fokus på at skabe samarbejde på kryds og
tværs af institutioner, foreninger og alle dem, der organiserer aktiviteterne selv.
Vi sikrer, at der er mulighed for samarbejde mellem
uddannelsesinstitutioner og foreninger, så alle har
mulighed for at dyrke deres talent.
E V E N T S & B R A NDIN G

VI KRIDTER
BANEN OP
OG SKABER
ATTRAKTIVE
RAMMER FOR
IDRÆT
FOR ALLE
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FR A ØSTER ULSLEV BOLDKLUB
FOTOKLUB-LOLL AND

Vi samarbejder med de lokale foreninger om at tiltrække og afvikle store sportsevents, som kan skabe
mærkbare effekter på både branding, turisme og udvikling af sporten i kommunen.
Vi vil arbejde for at udmønte denne vision ved at inddrage foreninger og borgere gennem dialog, samarbejde og partnerskaber.

MÅL:
BEVÆGELSE FOR SJOV,
FOR HINANDEN OG FOR LIVET

Vores ambition for idrætsområdet er helt i tråd med
DGI og DIF’s fælles vision: I år 2025 skal mindst 75
procent af borgerne i Guldborgsund Kommune være
idræts- eller motionsaktive og mindst 50 procent med i
en idrætsforening.

VO K SNE S IDR Æ T S- O G M OT IO N SDE LTAG E L SE I
B E F O L K NIN G E N F O R DE LT PÅ K Ø N O G A L DE R
Guldborgsund
61%
59%

Derfor kridter vi banen op og skaber attraktive rammer for idræt for alle.

Landsgennemsnittet
62%

56%

63%

61%

56%

56%

35-49 år

50-64 år

Idrætspolitikken hjælper os til at opnå det mål, hvor
borgerne i kommunen er i bevægelse for sjov, for hinanden og for livet.
SE T ME D LO K A L E ØJNE:

Analyseinstituttet Epinion har i vinteren 2017 undersøgt idrætsvanerne i Guldborgsund Kommune. Rapporten peger på en række områder, som har betydning
for arbejdet med vision 25-50-75.
• Borgerne i Guldborgsund Kommune er mindre fysiske aktive1 end landsgennemsnittet.
• Idrætsforeningerne i Guldborgsund Kommune har
lidt under gennemsnittet af medlemmer end idrætsforeningerne i det øvrige Danmark.
• Borgerne i Guldborgsund Kommune er generelt mere
tilfredse med faciliteterne i kommunen end landsgennemsnittet.

Total

Mænd

Kvinder

16-34 år

65+ år

B Ø R N S IDR Æ T S- O G M OT IO N SDE LTAG E L SE I
B E F O L K NIN G E N F O R DE LT PÅ A L DE R:
Guldborgsund

Landsgennemsnittet

83%
73%

69%

78%

75%
64%

Undersøgelsen viser desuden, at:
• Børn og unge2 i Guldborgsund Kommune har en
lavere foreningsdeltagelse end landsgennemsnittet.
• De voksne i Guldborgsund Kommune følger godt
med i forhold til foreningsdeltagelsen i forhold til
landsgennemsnittet.
• Det er typisk børn og den ældre del af de voksne,
der dyrker idræt i en forening, mens den yngre del af
de voksne dyrker idræt på egen hånd.
• Børn er oftest fysisk motionsaktive i idrætshaller og
på udendørs idrætsanlæg.
• Voksne er oftest motionsaktive i naturen, fitnesscentret samt veje og gader.

Total

Børn af inaktive Børn af aktive
forældre
forældre

0-7 år

10-15 år

Ovenstående tal og tendenser viser, at borgernes
forudsætninger, muligheder og interesser for fysisk
aktivitet er forskellige. Tallene viser også, at der er
et uindfriet potentiale for at få skabt mere bevægelse
og idræt blandt borgerne, så vi kan nå vores vision og
målsætning.

1

Fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet defineres i Epinions undersøgelsen af idrætsvanerne i Guldborgsund Kommune bredt som idræt, motion
og bevægelse. Begrebet fysisk aktivitet omfatter derfor både traditionelle idrætsgrene og andre motionsformer som for eksempel gåture i
skoven og cykelture til og fra arbejde.
www.guldborgsund.dk/idraetsvane-undersoegelse
2

Aldersgruppen er fordelt: Børn og unge 0-15 år – Voksne 16-65+.
www.guldborgsund.dk/idraetsvane-undersoegelse
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FR A SAKSKØBING TENNISKLUB
FOTOKLUB-LOLL AND

SÅDAN ER
IDRÆTSPOLITIKKEN
BLEVET TIL
Arbejdet med politikken blev sat i gang ved et stort
møde, hvor 65 af Guldborgsund Kommunes foreningsmennesker og idrætsinteresserede borgere deltog.
På mødet var der oplæg fra blandt andet direktøren
fra Idrættens Analyseinstitut Henrik B. Brandt samt
politisk konsulent ved DIF Casper Lindemann. De to
understregede på mødet, hvor vigtigt det er at prioritere, hvis man vil nå sine mål. Det blev også klart for
alle, at det er nødvendigt at sikre samspillet på kryds
og tværs både bredt i forvaltningen og samarbejdet
mellem kommunen, idrætsforeningerne, institutionerne, skoler, faciliteter, oplysningsforbund og selvorganiserede udøvere.
Ved mødet var der arrangeret en række workshops,
hvor deltagerne kom med input til otte indsatsområder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bredde
Elite
Branding og events
Faciliteter
Foreninger
Bosætning
Integration/socialt udsatte
De selvorganiserede

Der er derudover nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen. Samlet set har deltagere fra mere end
40 foreninger bidraget til at opstille målsætninger og
handleplaner. De mange målsætninger og handleplaner
præsenteres her i en ikke-prioriteret rækkefølge.
Flere af indsatsområderne griber ind i hinanden, og
derfor er de otte indsatsområder fordelt i fire fokusområder:
• Breddeidræt og motion for alle uanset alder og
niveau
• Vi udvikler vores potentiale af talenter og eliteudøvere
• Vi skaber rammer og faciliteter for idrætten
• Idrætten sætter Guldborgsund Kommune på landkortet

FR A FARØ-BROLØB
FOTOKLUB-LOLL AND
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BIDRAG FRA
BORGERNE

”

Med fokus på integration skal vi skabe en
sammenkobling af aktiviteter, så det er muligt
at prøve nye sportsgrene og aktiviteter. Især
nye integrations-unge er hurtige til at skabe nye
relationer gennem idræt og derved en bedre
mulighed for at blive en del af samfundet.
Muligvis et krydssamarbejde mellem foreninger
og deres faciliteter/aktiviteter.
L A R S PIL B O RG, AT L E T IK K LU B B E N
R E ND O G H O P

”

Vi skal lave inspirationsrunder i foreningerne for
at lære og blive inspireret af hinanden.
T HE R E SE N O R M A NN O L SE N

”

Vi skal skabe bedre mulighed for at familier kan
være aktive sammen. Her mener jeg at ”træne
sammen” så både forældre og børn får motion
samtidig.
T HE R E SE N O R M A NN O L SE N
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INDSATS
BREDDEIDR ÆT OG MOTION FOR ALLE
UANSET ALDER OG NIVEAU

H VO R V IL V I HE N?

• Vi vil bakke op om DGI og DIF’s fælles vision ”bevæg
dig for livet”, og derfor vil vi understøtte og videreudvikle attraktive idræts- og fritidstilbud, så der i
2025 er 75 procent af kommunens borgere, som er
aktive og heraf 50 procent i foreningerne.
• Vi vil arbejde for at blive en breddeidrætskommune
• Vi vil fortsat støtte og videreudvikle idrætsforeningerne og de selvorganiserede i at tilbyde attraktive
idrætstilbud for alle uanset alder og niveau.
• Vi vil fortsat prioritere og understøtte ledere, trænere og instruktører i deres frivillige arbejde mod et
attraktivt og udviklende foreningsliv i Guldborgsund
Kommune.
• Vi vil fortsat rådgive om og forsøge at understøtte
borgere og foreningers initiativ til at etablere nye
bredde initiativer.
• Vi vil støtte idrætsforeninger der tager et socialt
ansvar ved, at tilbyde aktivitet til børn, unge og
voksne med særlige behov herunder integration.
H VO R DA N KO MME R V I DE RT IL?

Vi skal:
• Fortsat støtte foreningerne i arbejdet med fastholdelse og rekruttering af medlemmer, ledere, trænere
og instruktører.
• Fortsat støtte muligheder for rekruttering af ledere,
trænere og instruktører i samarbejde med uddannelsesinstitutioner f.eks. gennem junioridrætsinstruktøruddannelse i folkeskolen og trænere- samt
hjælpetræner kurser i ungdomsskolerne.
• Sikre mulighed for økonomisk støtte til efter/videreuddannelse af instruktører
• Inden år 2025 ønsker vi 40 stk. samarbejdsaftaler
på plads mellem skole/dagtilbud og forening, med
henblik på medlemsrekruttering og synliggørelse af
foreninger.
• Tilbyde arrangementer og kurser, hvor foreninger
kan mødes og derved få en fælles identitet og samhørighed på tværs af sportsgrene og niveau gennem
netværk, videns- og erfaringsdeling.
• Støtte idrætstilbud for hele familien bl.a. gennem
fælles centrale sportssteder flere steder i kommunen, så både børn, unge, voksne og ældre har
mulighed for at dyrke idræt på samme tid og sted.
• Støtte og rådgive foreningslivet til integration gennem mulige eksterne samarbejdsprojekter

FR A IDR ÆTSPARKEN
NYKØBING FC
FOTOGR AF JONAS BONDE
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INDSATS
VI UDVIKLER VORES POTENTIALE AF
TALENTER OG ELITEUDØVERE

H VO R V IL V I HE N?

• Vi vil arbejde for at blive en eliteidrætskommune.
• Vi vil fortsat støtte foreningerne i at samarbejde
med uddannelsesinstitutionerne.
• Vi vil støtte eliteidrætsklasser med øget antal
idrætstimer.
• Vi vil støtte eliteidræt med faciliteter.
• Vi vil fortsat støtte talentudviklingen med særligt
fokus på kommunens idrætsfyrtårne.
• Vi vil fortsat udvikle egne og tiltrække eksterne
talenter og eliteudøvere, hvor foreningstilbud og
faciliteter er til stede.
H VO R DA N KO MME R V I DE RT IL?

Vi skal:
• Prioritere talentudvikling og udvikle egne og eksterne talenter i samarbejde med specialforbund og
lokale uddannelsesinstitutioner.
• Tilbyde eliteidrætsudøvere de bedste forhold gennem uddannelse af ledere, trænere og instruktører.
• Fremme talent- og rekrutteringsudvikling i foreningerne med henblik på at opnå topresultater.
• Fortsat støtte samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og foreninger.
• Fortsat give økonomisk støtte til talent- og eliteudvikling.
• Udvikle og vedligeholde faciliteter, der kan tiltrække
og fastholde eliteidrætsudøvere og rumme muligheden for at afholde nationale og internationale
konkurrencer.
• Støtte til samarbejdsaftaler med bl.a. specialforbund
med tanke på kraftcentre.

BIDRAG FRA
BORGERNE

”

Guldborgsund skal kendes som en eliteidrætskommune. Det skal være et brand for kommunen.
Vi har allerede kraftcentre for brydning, dette
kunne også være andre idrætter.
M A JA PIIL,
N Y K Ø BIN G FA L S T E R H Å NDB O L DK LU B

”

Vi skal oprette idrætsklasser med øget antal
idrætstimer.
M A JA PIIL,
N Y K Ø BIN G FA L S T E R H Å NDB O L DK LU B

”

Vi skal sikre opkvalificering af den daglige træning i klubberne, således at den følger det aldersrelaterede træningskoncept.
T H O R H Y L L E G A A R D,
BK THOR

”

I BK Thor har vi fokus på dette hele menneske
og derfor tilbyder foreningen alle brydere at blive
tilknyttet en mentor.
T H O R H Y L L E G A A R D,
BK THOR

”

Vi skal som forening i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne etablere et optimalt set-up
i forhold til atleternes prioritering af træning, uddannelse samt fritid.
T H O R H Y L L E G A A R D,
BK THOR

13

BIDRAG FRA
BORGERNE

”

Det er vigtigt, at man kan booke halkapacitet i
dagtimerne.
B E N T B RU ND, F O R M A ND F O R A K T I V F R I T ID

”

Vi skal indtænke fælles klublokalefaciliteter.
S T INE A R NE SE N,
ME DL E M A F G U L DB O RG SU ND T R I AT LO N

”

Vi skal sikre – også økonomisk - at vi tager
3. halvleg seriøst som en del af foreningslivet.
F R E DE R IK S C H Ü T T, F O R M A ND F O R AT L E T IKK LU B B E N R E ND O G H O P
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INDSATS
VI SK ABER R AMMER OG FACILITETER
FOR IDR ÆTTEN

For uddybende målsætninger og handleplaner, henviser vi til Guldborgsund Kommunes Facilitetsstrategi
2017-2025.
H VO R V IL V I HE N?

• Vi vil sikre etablering, drift og organisering af
idrætsfaciliteterne bredt i Guldborgsund Kommune
• Vi vil sikre adgang til og brug af idrætsfaciliteterne
såvel på land som i vand
• Vi vil skabe fornuftige rammer for handicapidrætten
• Vi vil sikre kvaliteten af kommunens idrætsfaciliteter
• Vi vil sikre synliggørelse og formidling af idrætsfaciliteternes aktivitetsmuligheder
H VO R DA N KO MME R V I DE RT IL?

Vi skal:
• Fastlægge en vedligeholdelses- og moderniseringsplan, når der etableres nye faciliteter, og dertil skal
der afsættes den fornødne økonomi.
• Optimere brugen af faciliteter og booking for både
organiserede, selvorganiserede og sportsturister.
• Etablere en fælles ”task-force” på tværs af relevante
afdelinger, som skal sørge for, at faciliteterne har
flere funktioner og at der er driftsmidler til at drive
faciliteterne.
• Prioritere gode adgangsforhold og bevægelsesmuligheder til skove, kyster, havne og andre rekreative
områder.
• Indrette byen og naturens rum, så det motiverer til
bevægelse, og så idrætslivet bliver en naturlig del af
byrummet.
• Prioritere og udvikle samlingssteder, som understøtter og plejer den sociale del i foreningerne.
• Synliggøre kommunens faciliteter, aktiviteter og
motionsmuligheder via et nyt brugervenligt bookingsystem, apps samt informationstavler.

ÅBNING AF MULTIBANE PÅ ”EVIGHEDEN” I NYKØBING F.
FOTO: FRITIDSAFDELINGEN I GULDBORGSUND KOMMUNE
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STUBBEKØBING LØBEKLUB
FOTOKLUB-LOLL AND

INDSATS
IDR ÆTTEN SÆTTER GULDBORGSUND
KOMMUNE PÅ LANDKORTET

H VO R V IL V I HE N?

• Vi vil fortsat løbende investere i at tiltrække mesterskaber og internationale sportsarrangementer for at
brande kommunen.
• Vi vil fortsat arbejde på at borgere og gæster let kan
få et kendskab til idrætsfaciliteterne samt idræts- og
motionstilbud i kommunen.
• Vi vil fortsat rådgive og støtte borgere og foreningers initiativ til at etablere events.
• Vi vil skabe og tiltrække flere sportsturister og
større sportsevents til Guldborgsund Kommune.
• Vi vil understøtte tiltrækningen af nye tilflyttere gennem attraktive sportsaktiviteter og faciliteter.
• Vi vil arbejde på at synliggøre kommunens aktiviteter og faciliteter både indendørs, udendørs og i
naturen og byens rum.
H VO R DA N KO MME R V I DE RT IL?

Vi skal:
• Støtte økonomisk for at tiltrække nationale og internationale mesterskaber, stævner og sportsarrangementer.
• Styrke muligheden for en fælles indgang og koordinering af events i samarbejde med relevante samarbejdspartnere fra bl.a. foreninger, forbund, interesseorganisationer og erhvervslivet.
• Støtte med råd og vejledning ved etablering i forbindelse med events.
• I videst muligt omfang stille faciliteter til rådighed i
forbindelse med events.
• Sikre at man til enhver tid kan finde oplysninger om
åbningstider, priser og regler for benyttelse af de
enkelte faciliteter.

BIDRAG FRA
BORGERNE

”

Vi skal skabe et samarbejde mellem foreninger.
Evt. med et showroom på stadion, hvor foreninger kan vise deres aktiviteter.
J O H A NNE A A L K JÆ R, E V E N T KO O R DIN ATO R
I N Y K Ø BIN G F C A /S

”

Firmaer i Guldborgsund skal tilbydes en idræts/
sundhedsprofil og være med til at forbedre sundheden i Guldborgsund.
P E T E R JE N SE N, B K T H O R
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AFRUNDING OG
EVALUERING
Idrætspolitikken rummer en række overordnede målsætninger og handleplaner, der skal inspirere og udvikle både idrætslivet og borgerne i det videre arbejde
med idrætten i kommunen. Idrætspolitikken skal være
en aktiv medspiller og danne den overordnede ramme
for udvikling og understøttelse af idræts- og fritidslivet ud fra politikkernes beskrivelse af, hvor vi vil hen,
og hvordan vi når dertil. Vi har alle en interesse i, at
idrætspolitikken bliver en naturlig del af arbejdet med
idræt og bevægelse i Guldborgsund Kommune.
Idrætspolitikken skal også i årene fremover være et
leverende og dynamisk dokument. I år 2020 skal der
udarbejdes en del-evaluering og opfølgning på politikken for at sikre, at vi er på vej i den rigtige retning
mod 2025.
Målsætningerne og handleplanerne godkendes af Kultur-, Turisme- og Bosætningsudvalget, som efterfølgende godkendes af byrådet.
Hvert fjerde år udarbejder vi desuden en evaluering
svarende til idrætsundersøgelsen i 2017 og samtidigt
inviterer vi alle til at være med til at drøfte vores fokusområder for at kvalificere det videre arbejde.
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IDRÆTTENS
FREMTIDIGE ROLLE
Sport og motion er i dag en central del af fritids- og
hverdagslivet for et flertal af danskerne gennem hele
livet, men i de seneste årtier har danskernes idrætsvaner ændret sig. Den selvorganiserede idræt udgør en
voksende andel af idrætsaktiviteterne både på landsplan og i Guldborgsund Kommune. En anden tendens
er, at der dyrkes mere og mere idræt og motion udendørs.
Vi har som idrætsudøvere et krav til fleksibilitet, når
det kommer til idræt og motion i vores hverdag, og
dette gør ofte, at det sker uden for foreningernes rammer. Vi løber, cykler og dyrker fitness i højere grad,
end vi spiller håndbold, fodbold og badminton. Og det
betyder, at foreningerne hele tiden skal tilpasse deres
aktiviteter til efterspørgslen og være udviklingsorienterede.
Vores nye idrætspolitik er blevet til ved mange frivillige foreningsmenneskers indsats, og for Folkeoplysningsudvalget har det været meget vigtigt, at netop de
frivillige har været med til at sætte deres aftryk i politikken, så den frivillige idræts stemme er blevet hørt.
Frivilligheden bliver konstant udfordret, men på trods
af dette, skal vi forsøge at holde fast i denne gode
danske tradition for at styrke det forpligtende fællesskab blandt idrætsudøvere hvad enten det drejer sig
om bredde eller eliteidræt.
Folkeoplysningsudvalget er meget glad for, at idrætspolitikken tager sit naturlige afsæt i at fremme den
foreningsbaserede og frivillige idræt, og med denne
politik vil vi skabe bevægelse i foreningen. Det forpligtende fællesskab og glæden ved idræt og motion er
drivkraften, hvis vores vision 25-50-75 skal realiseres.
Politikken er for os alle og med politikkens konkrete
målsætninger og fælles handleplaner, skabes der
endnu mere liv og puls i Guldborgsund Kommune.

G U L DB O RG SU ND KO MM U NE O K TO B E R 2017

R E NÉ F JE L DS Ø E S Ø R E N SE N
F O R M A ND F O R F O L K E O P LYSNIN G SU DVA LG E T

SE VIDEOEN MED
RENÉ FJELDSØE SØRENSEN
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