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Byrådet har i dette efterårs budgetforlig afsat 54 

mio. kr. over de næste 4 år til en forbedring af 

halfaciliteter i Viborg Kommune. Midlerne er 

afsat med reference til halanalyserne og i for-

længelse af meget positive politiske drøftelser.  

 

I idrætsrådet er vi rigtigt glade for byrådets pri-

oritering af at udvikle foreningsidrættens ram-

mer, så alle kommunens borgere kan få adgang 

til gode og velfungerende idrætsfaciliteter. Jf. 

krone til krone princippet, så vil byrådets be-

slutning betyde en samlet investering på 108 

mio. kr. i halfaciliteter over de kommende 4 år.  

 

Budgetforliget indehol-

der også ekstra midler 

til en miljørigtig kunst-

græs boldbane i Sto-

holm. Løsningen inde-

bærer, at Stoholm IF 

ligestilles med de øvrige klubber, der har fået 

kunstgræs og det er meget glædeligt.  

 

Det skal også fremhæves, at byrådet har afsat 

midler til en el-cross bane i Bjerring Hede. Fra-

været af betydelig støj vil medføre, at aktivitets-

niveauet kan være meget højere end på almin-

delige crossbaner. Den udvikling følges nært.   

Viborg er DBU profilkommune 

i pigefodbold. DBUs udvik-

lingspulje og Nordea-fonden 

støtter den fælles indsats.  

 

De første 18 mdrs samarbejde 

har givet flotte resultater for 

pigefodbolden. 20 % vækst i an

-tallet af spillere, +30 pigetræ-

nere, knap 20 % flere rene pige-

hold og en halvering af klubber 

i samarbejdsprojektet, der ikke 

har en kvinde i bestyrelsen.  

Projektet fortsætter på bag-

grund af de meget positive da-

ta i yderligere to år, hvor der 

naturligvis er plads til at inte-

grere interesserede klubber.  

 

Ud over DBU og Nordea-

fonden består det brede fælles-

skab af 15 lokale fodboldklub-

ber og Viborg Kommune med 

idrætsrådet som tovholder.  

 

 

Idrætsrådet arbejder i øjeblik-

ket med, hvordan vore erfarin-

ger kan bruges til at styrke an-

dre idrætsgrene og evt. være en 

del af fundamentet for flere lo-

kale idrætsfaglige foreningsnet-

værk. I øjeblikket er der net-

værk i håndbold, ridesport, 

tennis, esport og pigefodbold, 

samt talentnetværk i regi af Vi-

borg Elite.  

 

 

Investeringer i halfaciliteter   

Pigefodbold & festivaler  

Ridesporten & ny tilskudsmodel   
Ridesportsnetværket har over 

en længere periode styrket det 

gensidige samarbejde mellem 

klubberne, herunder arbejdet 

med at skabe en nye tilskuds-

model for ridesporten.  

 

I samarbejde med klubber, for-

valtning og politikere er det lyk-

kedes at skabe en ny tilskuds-

model, der for rideklubbernes 

vedkommende erstatter det nu-

værende lokaletilskud. Budget-

summen er uændret, men forde-

lingsprincipperne er nye.  

 

Formålet med det nye tilskud er 

at understøtte, at ridesporten er 

alment tilgængelig. Det betyder 

blandt andet, at rideklubberne 

stimuleres til at udbyde mere 

holdundervisning, samt at have 

”elevheste”, som den almene 

borger kan benytte til undervis-

ning.  

 

Fritidsråd og Kultur– og Fritids-

udvalget har godkendt den nye 

model, der træder i kraft januar 

2021.  

Idrætsåret 2019-20 var på vej i mål, da Covid-19 vendte op og ned på dagligdagen og kom med 

massive udfordringer til frivillige og organisationer. Konklusionen er et fremragende & frustreren-

de idrætsår. Vel mødt til repræsentantskabsmødet d. 30. sept. fra kl. 17:45 på Viborg Stadion.   

Beretning  

IDRÆTSÅRET 2019-20 i 

Viborg Kommune  

En verdensomspændende pandemi ramte 

idrætten i marts 2020. Hele samfundet, herun-

der idrætten blev lukket ned. Frustrerende for 

udøvere og frivillige, men forståeligt da idræt-

ten er en del af samfundet. 

  

DIF og DGI arbejdede med regeringen omkring 

nationale kompensationspuljer, samt en gradvis 

åbning af samfundet. Idrætsråd og Kommune 

samarbejdede om at orientere lokale foreninger 

og stå til rådighed i forhold til drøftelser af sær-

lige udfordringer, herunder hele driftssiden, 

hvor Viborg Kommune hurtigt meldte ud, at 

den samme økonomi var til rådighed til for-

eningsidrætten uanset aktivitetsniveau. Vigtigt. 

Tak for det. Ydermere blev der efter en fin dia-

log skabt en lokal kompensationspulje til kul-

turområdet, herunder idrætten. Stærkt.  

 

Idrættens frivillige har siden april arbejdet med 

forskellige løsninger for at optimere træningen i 

den gradvise genåbning af samfundet. Det har 

kostet en masse frivillige arbejdstimer—

TUSIND TAK for den vanvittigt flotte og store 

indsats, I har leveret. Vores lokale idrætsliv er 

kommet i gang til stor glæde for borgerne. Det 

er verdensklasse. At vi fortsat må imødese en 

tid, hvor der løbende kan komme restriktioner 

på vores frihedsgrader, er nok både mindre vel-

komment og meget sandsynligt.   

Covid-19  

Det er et vigtigt mål for os at fastholde fokus på idrættens egenværdi. Vore mange frivillige skal 

fortsat sikres gode grundlæggende forhold, så kommunens borgere har adgang til et velfungerende, 

mangfoldigt idrætsliv. Derudover har bestyrelsen følgende overordnede mål — at:   
  

1. Dagsordenssætte og aktivere foreningsidrætten og idrættens fællesskab i relation til Viborg 

Kommunes overordnede målsætninger, fx via styrkelse af lokale netværk og foreningssamarbejde.  
  

2. Forholde sig til samfundsmæssige trends og udviklingstendenser mhp. at oversætte dem til 

idrætten i kommunen, fx nye puljer/midler, nye idrætsgrene, pandemier, mv..  
  

3. Styrke og videreudvikle analysearbejde mhp. at forbedre idrætsfaciliteter, fx vedr. haller og ener-

giinvesteringer i klubhuse. 
  

4. Udvikle centrale indsatszoner, fx Viborg Elite, Rekruttering og fastholdelse af medlemmer i for-

eningsidrætten eller idrætsevents, der får flere med i idrætten (fx Generation Handball). 

Idrætsrådets MÅL i 2020—21 
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Energiinvesteringer  Viborg Elite   
Viborg Elite arbejder fortsat for at 

skabe solide rammer for vore un-

ge, talentfulde idrætsudøvere, så 

de kan udvikle sig sportsligt sam-

tidig med at skoleuddannelse 

passes. Det sker via et bredt og 

stærkt samarbejde med klubber, 

skoler og udd.institutioner. 
 

Viborg Elite har i sæsonen bl.a. 

accelereret indsatsen ift. brug af 

handleplaner i klubudvikling, 

mentaltræning, foredrag hen-

vendt til både forældre og klub-

trænere. Derudover har der været 

fokus på dual career og den sam-

lede livssituation igennem hele 

atletens karriereforløb. Det hand-

ler om trivsel og udvikling i både 

sport og uddannelse. 
 

Et andet fokuspunkt er at under-

støtte gode transitioner i vore ta-

lenters liv. Det handler fx om at 

bidrage med løsninger i skiftet 

mellem folkeskole og ungdoms-

uddannelse eller skiftet fra ung-

dom til senior. Det foregår bla. 

sammen med Team Danmark. 
 

Via Team Danmarks og DIF’s 

værdisæt for talent-HUSET har 

Viborg Elite arbejdet for at skabe 

helhed, samarbejde, udvikling, 

engagement og trivsel i de unge 

talenters liv. 

Sportspraktik 

I samarbejde med  mange lokale idrætsforeninger og 

Viborg Stadion Center lavede vi i 2019 årets fedeste 

idrætsdag for alle 5. klasser 

Generation Handball   

Sportsgalla 

Vore mestre modtager fortjent hæder for deres imponerende 

resultater— danske mestre, landsholdsudtagelser & 

lignende  

ROS-idræt 

Events og platforme 

Sæsonen har budt på mange events i Viborg Kommune. 

Idrætsrådet har fx været særligt involveret i kvindelandsholdets 

kampe og Generation Handball. Events giver en særlig platform 

til at skabe opmærksomhed på idrætten, og denne vinkel vil 

fortsat være central i Idrætsrådets tilgang—lad os bruge de gode 

platforme til at synliggøre idrætsmulighederne i kommunen.  

Foreningsidrætten er for alle. ROS hjælper 

overvægtige ind i foreningslivet  

Søndersøløbet 

Fit Deal  

Fit Deal platformen integrerer fortsat nye voksne i 

idrætten. Med fokus på hold for rigtige mænd og 

rigtige kvinder ønskes idrætsmulighederne vist frem 

for ikke idrætsaktive. Senest er en flok seje kvinder på 

en rejse rundt til Bjerringbro områdets mange 

spændende idrætstilbud. 

Generation Handball  havde i 2019 fremgang. Der 

var 20 % flere deltagende hold og gæster fra Euro-

pa, Asien og Afrika.  

 

Håndboldfestivalen foregår i uge 31 og skabes i 

samarbejde med kommunen og mange forenin-

ger, der bidrager med både frivillige og håndbold-

hold. Festivalen skaber sommerliv, og fortsat flere 

lokale har opmærksomhed på eventen. Vi håber 

ikke at aflysningen af 2020 eventen får indvirk-

ning på udfoldelsen af det store potentiale, der er 

fremadrettet for Håndboldfestivalen.  

Viborg Kommune og Idrætsrådet fortsætter med 

at styrke klubhusene med en grøn indsats via 

energirigtige investeringer. Idrætsforeninger 

kan således søge til energirigtige investeringer i 

klubhuse eller til forbedringer med et energi-

mæssigt perspektiv.  

 

I Idrætsrådet er vi stolte af den nationale op-

mærksomhed, som Viborg Kommune og idræt-

ten i Viborg får som resultat af indsatsen jf. en 

miljø– og bæredygtighedsdagsorden. Vi glæder 

os således over, at indsatsen kan fortsætte de 

kommende år.  

Viborgs mest prestigefyldte løb. En festdag for 

motionsløb med starter for børnehaver, skoler, 

stafetløb, marchgang, psykisk & fysisk handicappede.  I 

2019 var der igen over 5000 deltagere på dagen. 

Børnenes Ven  

I Foreningsidrætten vil vi rigtigt gerne have alle 

børn og unge med. Derfor hjælper 19 frivillige 

fondsvenner med støtte til kontingent og 

idrætsudstyr til børn og unge via fonden Børnenes 

Ven. 1. mio. kr. er allerede uddelt. Idrætsrådet er 

med i fondens bestyrelse og vil gerne sige 1000 

TAK til de frivillige fondsvenner!   


