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INDLEDNING

Idrætsfaciliteterne er en del af grundlaget for sunde, 
glade og aktive borgere. De fysiske rammer er en 
væsentlig forudsætning for idrætsdeltagelse og for-
eningsliv, og derfor skal de løbende udvikles, opgrade-
res og tilpasses. Faciliteterne skal både kunne rumme 
træning, konkurrence og sociale fællesskaber for både 
foreningslivet og de selvorganiserede1.

Facilitetsstrategien skal sikre en hensigtsmæssig 
planlægning og forvaltning af idrætsfaciliteterne, så 
de mange positive effekter af idræt udnyttes bedst 
muligt. 60% af borgerne i Guldborgsund Kommune 
er idræts- eller motionsaktive – det er mange! Det 
gør idrætsfaciliteterne til en af kommunens største 
institutioner2. Det er derfor vigtigt at idrætsfaciliteter 
prioriteres højt på den kommunalpolitiske dagsorden 
og dermed have sin egen strategi – facilitetsstrategi. 

  1 http://www.dif.dk/da/om_dif/idraettens-s-fysiske-s-rammer 
  2 Epinions undersøgelse: Idrætsvaner i Guldborgsund  
     Kommune s. 5-8.  
     www.guldborgsund.dk/idraetsvane-undersoegelse
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Strategien er et godt redskab til at understøtte Guld-
borgsund Kommunes idrætspolitiks vision 25-50-75, 
der er i tråd med DGI og DIF’s fælles vision. I år 2025 
skal 50 procent af borgerne i Guldborgsund Kommune 
være medlem af en idrætsforening, og 75 procent af 
borgerne i kommunen skal være fysisk aktive. Strate-
gien har fokus på udbygning, drift og modernisering af 
kommunens idrætsfaciliteter.

Det handler ikke kun om at opnå sunde, glade og 
aktive borgere eller om flere og bedre idrætsudøvere 
i kommunen. Det handler også om, at gode idræts-
faciliteter tiltrækker nye borgere og øger antallet af 
turister. Undersøgelser fra Danmarks Idrætsforbund 
viser nemlig, at gode rammer for idræt har indflydelse 
på kommunens image og tiltrækningskraft på nye 
borgere. 

Samtidig skal facilitetsstrategien bruges til at skabe 
dialog mellem kommunens centre, foreningsliv og de 
selvorganiserede brugere af kommunens idrætsfa-
ciliteter. Målgruppen er både foreningslivet samt de 
selvorganiserede motionister og omhandler både de 
traditionelle idrætsfaciliteter som haller og svømme-

haller og såvel som faciliteter i byens og naturens rum. 
Strategien præsenterer en række anbefalinger af ind-
satser for de forskellige facilitetsområder og er derfor 
også en plan for, hvordan indkomne ansøgninger om 
midler til renovering, modernisering og nyetablering 
prioriteres. 

Facilitetsstrategien er blevet til i tæt samarbejde med 
Danmarks Idrætsforbund (DIF), hvor Guldborgsund 
Kommune er en af de syv kommuner som DIF har valgt 
at gå i samarbejde med i forhold til fokus på facilitets-
strategier. DIF har stået til rådighed som oplægshol-
der, mødefacilitator samt sparringspartner i forhold til 
indhold i strategien. 

BAGGRUND
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Facilitetsstrategien tager sit udgangspunkt i Epinions 
undersøgelsen vedrørende idrætsvanerne i Guldborg-
sund Kommune (2017) samt idrætspolitikken, og er 
blevet til på baggrund af erfaringsudveksling på tre 
forskellige workshops med temaerne: udendørsfa-
ciliteter, indendørsfaciliteter samt byen og naturens 
rum. Her deltog interne fagpersoner fra kommunen, 
repræsentant fra Guldborgsund Sports- og IdrætsRåd, 
repræsentanter fra kommunens foreningsliv samt råd-
givere fra Danmarks Idrætsforbund (DIF).  

De tre forskellige workshops blev faciliteret af Fri-
tidsafdelingen og Danmarks Idrætsforening (DIF). Til 
de tre workshops omhandlende indendørs faciliteter, 
udendørs faciliteter og naturen og byens rum, blev 
der fundet frem til fælles forslag til målsætninger og 
handleplaner. Arbejdsgruppen har efterfølgende kate-
goriseret målsætningerne og handleplaner til følgende 
fire indsatser:

INDSATS 1: 
Etablering, drift og organisering af idrætsfaciliteterne.
 
INDSATS 2: 
Adgang til og brug af idrætsfaciliteterne.

INDSATS 3: 
Kvaliteten af kommunes idrætsfaciliteter. 

INDSATS 4: 
Synliggørelse og formidling af idrætsfaciliteternes akti-
vitetsmuligheder.
 
De mange forslag er derefter blevet vurderet af en ar-
bejdsgruppe bestående af tre repræsentanter fra Fol-
keoplysningsudvalget og to repræsentanter fra Fritid. 
Vurdering er foretaget ud fra diverse analyser og 
artikler primært fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), 
Epinions undersøgelse: Idrætsvaner i Guldborgsund 
Kommune (2017) samt en nulpunktsmåling af udnyt-
telsesgraden af de 23 haller i Guldborgsund Kom-
mune for ugerne 44-46-49 2016 samt 3-5-9 2017 
(2016/2017).

PROCESSEN

FRA SAKSKØBING TENNISKLUB
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Udviklingen i danskernes motions- og sportsvaner har 
været en uafbrudt væksthistorie siden 1964, desværre 
viser en ny undersøgelse foretaget af idrættens analy-
seinstitut, at danskerne har nået et foreløbigt mæt-
ningspunkt. I 2016 er den samlede andel for første 
gang faldet dog med beskedne tre procentpoint blandt 
både børn (fra 86 til 83 procent) og voksne (fra 64 til 
61 procent). Den meget lille procentindsats tyder på, 
at idrætsdeltagelsen pt. stagnerer3. I Guldborgsund 
Kommune er 59 % af de voksne idræts- eller moti-
onsaktive, hvilket ligner landsgennemsnittet på 61%, 
mens 73 % af børnene i kommunen dyrker idræt eller 
motion, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 
83%4. 

Et blik på udviklingen i de organisatoriske rammer 
viser samtidig en forskydning mod selvorganiserede 
idrætsdeltagelse samt øget idrætsdeltagelse i privat/
kommercielt regi blandt voksne, mens den organisere-
de foreningsidræt og de private/kommercielle idræts-
aktiviteter vinder frem hos børn og unge. Overordnet 
oplever foreningsidrætten en lille tilbagegang primært 
i forhold til voksne medlemmer, der vælger idrætsak-
tiviteter, som dyrkes i det private/kommercielle regi, 
alene eller i mindre grupper på selvvalgte fleksible 
tidspunkter5. 

På trods af et mindre fald i den samlede idrætsdelta-
gelse, er der flere aktive ældre mennesker. Tilbage-
gangen skyldes de yngre voksne, som ikke længere 
bevæger sig så meget som før i tiden. Vi må derfor 
som kommune forsøge at udvikle faciliteterne, så de 
fortsat er attraktive og kan inspirere de yngre voksne 
til at dyrke idræt og bevægelse samtidig med, at 
idrætsfaciliteterne også rummer både børn og ældre. 

IDRÆTTENS UDVIKLING 

Der er en generel tilfredshed med idrætsfaciliteterne 
i Guldborgsund Kommune. Hele 84% af borgerne er 
tilfredse med faciliteterne i kommunen, hvilket er mere 
positivt end landsgennemsnittet på 70 %6.  

I takt med udviklingen og ændringerne er det derfor 
vigtigt at have fokus på selve udnyttelsen af idrætsfa-
ciliteterne. Ifølge Epinions undersøgelse for idrætsva-
ner i Guldborgsund Kommune (2017) samt IDAN’s 
undersøgelse (2016) er de voksnes valg af idrætsak-
tiviteter præget af aktivitet i naturen, fitnesscentret 
samt veje og gader. Dette stiller krav til udefaciliteter, 
der indbyder til idræts- og bevægelse i naturen og 
byens rum. 

Undersøgelsen viser også, at børnene i højeste grad 
benytter de traditionelle idrætsfaciliteter som idræts-
hallen, gymnastikhallen og boldbaner til at dyrke deres 
aktiviteter. 

En udfordring for kommunens idrætsfaciliteter er, at 
mange af dem ikke er bygget eller tænkt til fleksibel 
udnyttelse, hvor flere aktiviteter kan foregå samtidigt. 
Der bliver derfor som udgangspunkt kun udført en ak-
tivitet af gangen. En ændring af dette kan være med til 
at forbedre udnyttelsen af idrætsfaciliteterne. Man må 
i fremtiden tænke fleksibilitet og flerfunktionel udnyt-
telse af idrætsfaciliteterne med, når der udvikles nye 
eller moderniseres nuværende anlæg.

Moderne og tidssvarende idrætsfaciliteter er en forud-
sætning for, at der både er plads til at foreningslivet 
og de selvorganiserede motionister kan dyrke idræt og 
bevægelse i samme faciliteter. Vi er derfor nødt til at 
tilpasse idrætsfaciliteterne til de nye behov.

3 Idrættens Analyseinstitut: Danskernes motions- og sportsvaner 2016 s. 10
4 Epinions undersøgelsen: Idrætsvaner i Guldborgsund Kommune 2017 s. 4-8
5 Idrættens Analyseinstitut: Danskernes motions- og sportsvaner 2016 s. 11
6 Epinions undersøgelsen: Idrætsvaner i Guldborgsund Kommune 2017 s. 20

http://www.idan.dk/media/4794372/Idraetsvaner-2016_MP.pdf
http://www.guldborgsund.dk/idraetsvane-undersoegelse
http://www.idan.dk/media/4794372/Idraetsvaner-2016_MP.pdf
http://www.guldborgsund.dk/idraetsvane-undersoegelse


Idrætsstrategien er opbygget med fokus på de fire 
indsatser:

1. ETABLERING, DRIFT OG ORGANISERING AF   
 IDRÆTSFACILITETERNE

2. ADGANG TIL OG BRUG AF IDRÆTSFACILITETERNE

3. KVALITETEN AF KOMMUNENS IDRÆTSFACILITETER

4. SYNLIGGØRELSE OG FORMIDLING AF IDRÆTS- 
 FACILITETERNES AKTIVITETSMULIGHEDER. 

Under hvert indsatsområde er der et oversigtsskema 
med målsætninger og tilhørende handleplaner. Flere af 
handleplanerne vil kunne indfri flere af målsætningerne, 
men de står beskrevet under de indsatsområder, som de 
primært vil kunne være med til at indfri. Målsætningerne 
og handleplanerne er prioriteret under angivelserne kort 
og lang sigt. Det betyder ikke, at de handleplaner, som er 
prioriteret på lang sigt er prioriteret lavere end dem på 
kort sigt, men hvad der er muligt at udføre i de anførte 
tidsperspektiver. 

”Ansvarlig” i oversigtsskemaet angiver, hvem der har an-
svaret for at sætte aktiviteten i værk – ikke nødvendigvis 
at bære det økonomiske ansvar.

OPBYGNING AF 
STRATEGIEN 

8 FRA STUBBEKØBING LØBEKLUB
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De seks gamle kommuner i Guldborgsund Kommune 
havde hver især rigtig mange idrætsfaciliteter og for-
eninger, der havde egne klubfaciliteter. I 2007 overtog 
Guldborgsund Kommune derfor den samlede bygnings-
masse af idrætsfaciliteter og valgte at beholde samt-
lige idrætshaller og øvrige idrætsanlæg. Derfor har vi 

MÅLSÆTNINGER 
INDSATS

ETABLERING, DRIFT OG ORGANISERING 
AF IDRÆTSFACILITETERNE 

i dag en stor spredning af faciliteter over hele kommu-
nen, men udfordringen er at bruge dem mere fleksibelt 
af forskellige grupper på flere timer af døgnet samt 
gøre dem mere flerfunktionelle, så de kan bruges til 
flere typer aktiviteter end de oprindeligt er tiltænkt.
Målsætninger og handleplaner:

MÅLSÆTNING HANDLEPLAN PRIORITET ANSVARLIG
• At der tænkes på tværs af sektorerne, 

når nye idrætsfaciliteter planlægges og 
anlægges, således at der skabes multi-
funktionelle faciliteter

• At faciliteterne kan bruges af mange 
brugergrupper og derved økonomiserer 
med plads- og anlægsomkostninger. 

o Analyse af nuværende faciliteters an-
vendelse gennemføres

o Når der planlægges nye områder fx 
havne, parker, skove og skolegårde, skal 
idræts- og bevægelsesfaciliteter være 
en del af målsætningen

o Centre og politiske udvalg indtænker 
idrætsfaciliteter, som kan bruges af alle 
(naturfaciliteter) i deres politikker. 

o Centre rådfører sig med Fritid ved plan-
lægning af idrætsfaciliteter

o Fælles ”task-force” etableres på tværs 
af relevante afdelinger, som via en 
tværfaglig indsats sørger for, at gøre 
idrætsfaciliteter flerfunktionelle og at 
der er driftsmidler til at drive facilite-
terne. 

o Renovering, modernisering og nyetab-
lering af idrætsfaciliteterne prioriteres 
dér, hvor flest muligt får gavn af idræts-
faciliteterne.

o Nye projekter skal altid behandles på 
borgermøder

Både kort og lang 
sigt

Ejendoms- 
centret

Fritid

Center for Børn & 
Læring

Teknik og miljø

Folkesundhed

• At idrætsfaciliteterne sikres tilgængelig-
hed for personer med handicaps.

o Handicaprådet har indflydelse på etab-
lering af nye faciliteter og renovering af 
eksisterende

o Minimum to haller i kommunen er handi-
capvenlige

o Minimum en svømmehal i kommunen er 
handicapvenlig 

Både kort og lang 
sigt

Fritid og  
Ejendomscentret

• Sikre at nye og eksisterende idrætsfaci-
liteter planlægges og anlægges ud fra et 
multifunktionelt perspektiv.

o Etablere elektroniske løsninger, som kan 
skabe rammerne for et multifunktionelt 
perspektiv.

o Hvert år vælges ét af kommunens 
anlæg, hvor fokus rettes på at gøre det 
mere multifunktionelt det kommende år.

o Skabe rammer, hvor der kan arbejdes 
på tværs af faciliteter

Både kort og lang 
sigt

Fritid og  
Ejendomscentret

• Sikre samlingssteder ved eksisterende 
idrætsfaciliteter, hvor det sociale kan 
dyrkes

o Der skal sættes en undersøgelse i gang 
vedr. behovet for rammer til sociale 
aktiviteter

Lang sigt Fritid

• Sikre flere aktivitetsmuligheder i natu-
ren og byens rum

o Der skal etableres flere idrætsfaciliteter 
og bevægelseszoner på Evigheden med 
aktivitetsmuligheder for alle aldre. 

o Forprojektpulje undersøges, så flere kan 
søge penge til forprojekter med henblik 
på flere aktivitetsmuligheder i naturen 
og byens rum.  

Lang sigt Fritid og  
Ejendomscentret

BIDRAG FRA BORGERNE
Sørg for at tilgængeligheden er i orden, så alle føler sig velkomne. KENNETH NIELSEN, FORMAND FOR HANDICAPRÅDET ”
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MÅLSÆTNING HANDLEPLAN PRIORITET ANSVARLIG
• Skabe samlede idrætsanlæg, der funge-

rer som familiens samlingssted
o Aktivitetsmuligheder for hele familien 

skal synliggøres ved fysisk skiltning, 
udnyttelse af arealer og kortlægning af 
idrætsfaciliteter.

o Evigheden (Nr. Boulevard nr. 1, 4800) 
skal omformes til at være en aktivitets-
platform for hele familien.  

o Muligheden for etablering af flere multi-
baner i kommunen undersøges.

o Aktivitetsområdet Bavnehøj skal lø-
bende fornys med aktiviteter for hele 
familien.

Kort sigt og lang 
sigt

Fritid og  
Ejendomscentret

• En bedre kultur for afmelding af tider 
blandt alle brugere

o Vi skal udvikle incitamenter for af-
melding af uudnyttede tider enten af 
økonomisk karakter eller som opfordring 
til glæde for sig selv og andre.

Kort sigt Fritid

• At udnyttelsesgraden i hallerne i 2025 er 
steget fra 66,4 % til 75 % i tidsrummet 
kl. 15-23 i hverdage. Dette vil betyde en 
gennemsnitlig stigning i udnyttelse på 
3,4 timer pr. uge pr. hal.

• At udnyttelsesgraden i hallerne i 2025 er 
70% i dagtimerne.  

o Vi indfører et nyt brugervenligt booking-
system til gavn for foreningslivet, de 
selvorganiserede og sportsturister

o Adfærdsændring i forhold til at få flere 
aktiviteter i samme tidsrum. 

o Generationsudnyttelse i forhold til akti-
viteter (foreningsudvikling). 

Lang sigt Fritid

• En mere fleksibel og udvidet adgang til 
idrætsfaciliteterne for alle brugere

o Åben Hal-projektet (forlængelse af 
åbningstider, kortere varsel for bookin-
ger, afklaring af forudsætninger, online 
bookingløsninger) 

o Der skal udvikles en præsentationsvideo 
over de faciliteter vi har.

o Prioritere gode adgangsforhold og 
bevægelsesmuligheder til skove, kyster, 
havne og andre rekreative områder. 

Lang sigt Ejendomscentret 
og Fritid 

• Sikre inspirerende og tidssvarende sam-
lingssteder for foreningerne, med gode 
sociale ophold i og omkring de større 
idrætsfaciliteter.

o Undersøge muligheden for at sætte en 
undersøgelse i gang vedr. behovet for 
rammer til sociale aktiviteter.

o Ved nybyggeri prioriteres der gode og 
tidssvarende sociale rammer

o Ved eksisterende faciliteter tænkes 
bedre udnyttelse af faciliteter i en sam-
menhæng. 

Lang sigt Fritid og  
Ejendomscenteret

• At nye og eksisterende idrætsfaciliteter 
planlægges og anlægges ud fra et multi-
funktionelt perspektiv.

o Udvikle digitale løsninger, som kan 
skabe rammerne for et multifunktionelt 
perspektiv.

o Skabe rammer, hvor der kan arbejdes 
på tværs af faciliteter

Både kort og lang 
sigt

Fritid og Ejendom-
scentret

INDSATS

ADGANG TIL OG BRUG AF  
IDRÆTSFACILITETERNE

Med de mange idrætsfaciliteter, der er i Guldborgsund 
Kommune burde det være nemmere at få adgang til 
faciliteter end i flere sammenlignelige kommuner. Al-
ligevel viser flere henvendelser fra foreninger og bor-
gere at der fra tid til anden er en række udfordringer. 
Dette kan dels skyldes, at der i nogle idrætsfaciliteter 
er mere søgning end til andre og dels at de eksiste-

rende faciliteter ikke altid udnyttes optimalt.
Ifølge tal for Idrættens Analyseinstitut (IDAN) går 
30-40 procent af halkapaciteten tabt på grund af 
dårlig udnyttelse7. Der er derfor en klar målsætning, 
at Guldborgsund Kommune bliver bedre til at udnytte 
faciliteterne fuldt ud. 

7 Idrættens Analyseinstitut: Danskernes motions- og sportsvaner 2016 s. 45

BIDRAG FRA BORGERNE
Vi har brug for bedre faciliteter til at være fysisk aktive som familie. Evt. i form af aktive legepladser, hvor både børn 
og forældre kan være aktive sammen. - THERESE OLSEN

Vi ønsker nemmere og bedre mulighed for at se hvilke haller, der er mulige at leje for os der dyrker selvorganiseret 
idræt. - THERESE OLSEN

Vi vil gerne have bedre og mere indbydende forhaller/cafeer med tanke på sociale rammer. F.eks. med inspiration fra 
Gladsaxe Sportscenter. - MAJA PIIL – NYKØBING FALSTER HÅNDBOLDKLUB

”
”
”

http://www.idan.dk/media/4794372/Idraetsvaner-2016_MP.pdf
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MÅLSÆTNING HANDLEPLAN PRIORITET ANSVARLIG
• At kommunen har et overblik over ved-

ligeholdelsesstandarden af de udendørs 
fysiske rammer, som foreningslivet 
benytter, og løbende afsætter økonomi i 
flerårige budgetter.

o Udarbejdelse af drifts- og modernise-
ringsplan for samtlige faciliteter med 
hensyn til at blive multifunktionelle.

o Strategi for flerårige moderniseringspla-
ner på alle faciliteter. 

Både kort og lang 
sigt

Fritid og  
Ejendomscentret

• At kommunen har et passende ren-
gøringsniveau og gode standarder for 
renovering og vedligeholdelse ved moti-
onssteder i naturen og byens rum samt 
kommunens idrætsfaciliteter til glæde 
og gavn for brugere og besøgende.

o Ved nyetablering skal der fra dag 1 fast-
lægges en vedligeholdelses- og moder-
niseringsplan og der skal afsættes den 
fornødne økonomi. Eksempelvis gennem 
en opsparingspulje. 

o Udarbejde årlige analyser af faciliteter-
nes standarder.

o Der udformes et antal videoer, som be-
skriver vedligeholdelsesprocesserne, så 
brugerne kan få et indblik og forståelse 
for processerne. 

o Der skal afsættes en nedre grænse for 
vedligeholdelse ellers lukning. 

Både kort og lang 
sigt

Fritid og  
Ejendomscentret

• Sikre tidssvarende idrætsfaciliteter med 
gode standarder for både haller og  
omklædningsrum.

o Optimering af teknikken i idrætsanlæg-
gene, så den er tidssvarende

o Ved modernisering og renovering af 
idrætsfaciliteterne skal de faciliteter, 
som har mulighed for at understøtte 
talent- og elieidrætten prioriteres

o Kontinuerlig kontrol med hallerne og 
omklædningsrummene, så de holdes 
funktionsdygtige og er rare at være i for 
brugerne. 

Både kort og lang 
sigt

Fritid og  
Ejendomscentret

INDSATS

KVALITETEN AF KOMMUNENS  
IDRÆTSFACILITETER

Det er vigtigt, at Guldborgsund Kommune løbende 
har et overblik over vedligeholdelsesstandarderne på 
idrætsfaciliteterne og behovet for modernisering og 

renovering for at fastholde foreningslivet og til dels de 
selvorganiserede, når idrætsfaciliteterne i højere grad 
bliver åbnet op til deres brug.  

BIDRAG FRA BORGERNE
Vi ønsker, at man gør idrætsfaciliteterne mere ”lækre” og indbydende og skaber miljøer, hvor man kan lave andet end idræt 
(socialt samvær) eller service (cafetilbud osv.).  CARINA WOOLLHEAD, IDESTRUP OG OMEGNS LOKALRÅD”
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MÅLSÆTNING HANDLEPLAN PRIORITET ANSVARLIG
• At idrætsfaciliteterne rummer både den 

organiserede, traditionelle forenings-
idræt og samtidig er fleksibelt tilgænge-
lig for både selvorganiserede idræts-
udøvere og anderledes organiserede 
udviklingsaktiviteter.

o Projekt åbne haller
o Analyse af nuværende faciliteters  

anvendelse

Kort sigt Fritid

• At synliggøre naturens og byens rum for 
alle (fremme gennemsigtighed, fleksibi-
litet og alsidig brug af digitale  
løsninger).

o Idrætsfaciliteterne i kommunen skal 
kortlægges evt. gennem voresguldborg-
sund.dk – så det bliver muligt og nemt 
for alle for at få et overblik over hvilke 
faciliteter og muligheder kommunen 
byder på.

Kort sigt Fritid

• Sikre et bedre kendskab og synliggø-
relse af kommunens idrætsfaciliteter.

o Aktiviteter for alle borgere skal synlig-
gøres ved fysisk skiltning, udnyttelse af 
arealer og kortlægning af idrætsfacilite-
ter

o Idrætsfaciliteterne skal synliggøres  
gennem hjemmesiden  
voresguldborgsund.dk 

Kort sigt Fritid

• Prioritere god oplysning og formidling 
af idrætsfaciliteternes muligheder og 
kapacitet.

o Der skal udformes en fælles indgang, 
der skal fungere som en samlet indgang 
for alle brugere af kommunens idræts-
faciliteter

Kort sigt Fritid

• Sikre et bedre kendskab til diverse  
puljer indenfor idrætsområdet.

o Der skal reklameres rundt om i byen 
og naturens rum, for hvilke puljer , 
foreningslivet og selvorganiserede mo-
tionister kan søge.

Lang sigt Fritid

• Fortsat prioritere at foreningerne op-
lever et højt serviceniveau i forhold til 
bl.a. brug af booking af faciliteter.

o Der er en nem og tilgængelig adgang til 
forvaltning

Kort sigt Fritid

INDSATS

SYNLIGGØRELSE OG FORMIDLING AF  
IDRÆTSFACILITETERNES AKTIVITETSMULIGHEDER 

Hallerne og andre idrætsfaciliteter har hidtil været for-
beholdt skoler og foreninger. I den nærmeste fremtid 
vil der ligeledes blive mulighed for at selvorganiserede 
motionister samt sportsturister kan booke ledige tider 
i haller og sale. Udbygningen af Evigheden på det 
gamle stadion i Nykøbing F. appellerer ligeledes til, at 
man bare kan komme og dyrke sin idræt uden at være 
medlem af en forening, hvad enten det individuelt eller 
sammen med andre.

Følgende målsætninger og handleplaner sørger for, at 
kommunen bevæger sig i en retning, som skal være 
med til at gøre brugerne opmærksomme på kommu-
nens idrætsfaciliteter, så flere af kommunens borgere 
begynder at bevæge sig. 

BIDRAG FRA BORGERNE
Gøre idrætstilbuddene synlige for eksempelvis ny tilflyttede borgere.  
CARINA WOOLLHEAD, IDESTRUP OG OMEGNS LOKALRÅD

Igennem sociale medier og PR  oplyse om de forskellige muligheder kommunen kan tilbyde af aktiviteter.  
JULIANE RASMUSSEN

”
”
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