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Viborg Elite har haft et 

fremragende år, hvor 

tilbuddet er blevet 

endnu stærkere.  

 

Rammerne for at pas-

se skole og uddannel-

se samtidig med at 

talentpotentialet dyr-

kes udvides løbende 

med flere tilbud.   

I 2017 uddelte Viborg 

Elite Viborgs GULD 

for første gang—

hæderen blev tildelt 

Simone Tetsche Chri-

stensen fra Bjerringbro 

BMX.  

 

Byrådet har beslut-

tet fortsat at være 

eliteidrætskommu-

ne, så i øjeblikket 

forhandler vi med 

Team Danmark om 

en forlængelse af 

samarbejdsaftalen.  

I sæsonen har vi haft et særligt 

fokus på pilotprojektet neXt 

generation. Projektet handler 

om at blive klogere på foræl-

drene og forældrenes mulige 

roller i forhold til både idræts-

udfoldelsen og foreningen.  

 

Det handler dels om at under-

støtte en proces, der gør foræl-

drene til medspillere for træne-

re/ledere, dels om at beskytte 

det enkelte barn (og den lokale 

klub), og endelige om at sikre 

bedst mulig ”forældrespil” til 

de børn, der udviser særligt 

talent.   

 

Projektet arbejder således med 

synergierne mellem bredde og 

elite. Pilotprojektet afprøves i 

samarbejde med fodboldklub-

berne, men forestillingen er, at 

det kan perspektiveres til (alle) 

andre idrætsgrene også.  

 

Pilotprojektet er støttet af DIF 

og Team Danmark, og forsk-

ningen leveres af Syddansk 

Universitet.  

 

Viborg Elite 
I 2017 blev arbejdet 

med en ny idrætspoli-

tik igangsat.  

 

Viborg Kommunes 

kulturforvaltning er 

pennefører, og Idræts-

rådet og DGI Midtjyl-

land sidder med i så-

vel arbejdsgruppe som 

politisk styregruppe.  

 

Primo marts blev af-

holdt borgermøde, og 

umiddelbart før re-

præsentantskabsmøde

t er 2. borgermøde, 

hvor alle har mulig-

hed for at give deres 

mening til kende.  

 

For bestyrelsen er det 

afgørende , at politik-

ken fortsat bygger på 

en entydig anerken-

delse af det frivillige 

foreningsliv, samt sik-

rer opbakning til og 

gode vilkår for idræts– 

og foreningsliv.   

neXt generation  

Vision 25—50—75   
DIF og DGI har skabt en fælles 

vision ”25—50—75” eller 

”Bevæg Dig For Livet”. Målet er 

at få endnu flere idrætsaktive—

lidt forsimplet betyder tallene, 

at der i Danmark i 2025 skal  

være 50 %, der er aktive i vores 

idrætsforeninger og 75 % af bor-

gerne, der er aktive i bred for-

stand.  

Visionen er stærk. DIF, DGI 

(specialforbund, landsdele) sen-

der krudt efter visionen. Visio-

nen kan også blive rammen for 

den nye idrætspolitik ud fra en 

dagsorden om at have endnu 

flere med i idrætten—og helst i 

foreningslivet. Flere med er en 

dagsorden, som vi  (idrætten i 

Viborg kommune) i fællesskab 

har arbejdet for i mange år via 

fx indsatsen som breddeidræts-

kommune, Fit Deal, Fritidsvejle-

dere, Børnenes Ven, m.v..—så 

ingen tvivl om, at vi tager godt 

imod visionen. En konkret visi-

onsindsats for en forening kun-

ne fx være at udbyde én ny akti-

vitet hvert år! Det giver plads til 

nye ideer, nye medlemmer. 

2016-17 var endnu et stærkt idrætsår. Idrætsrådet fremhæver her udvalgte hovedpunkter fra sæso-

nen og præsenterer den kommende sæsons hovedmål. Vel mødt på repræsentantskabsmødet d. 2  

maj kl. 18:15 i Viborg Lounge.             Bestyrelsen  

Ny idrætspolitik  

Beretning  

IDRÆTSÅRET 2016-17 i 

Viborg Kommune  

Idrætsrådet har aftalt med KFU, at vi frem mod 

årsskiftet gennemfører en dialogbaseret scree-

ning af halfacilitetsbehovene i kommunen. 

Screeningen indeholder en overordnet gennem-

gang af samtlige idrætshaler med henblik på en 

kategorisering af ønsker og behov. Screeningen 

skal skabe et grundlag for drøftelser om en styr-

kelse af halfaciliteterne i Viborg Kommune. 

 

Analysen skal ses i forlængelse af de tidligere 

udførte halanalyser. Idrætsrådet er bekendte 

med, at en række lokalområder har ønsker om 

nye halfaciliteter, og vi ser frem til arbejdet.  

 

Moderne og attraktive idrætsfaciliteter er af stor 

vigtighed for vore foreninger i deres arbejde for 

at få endnu flere til at dyrke idræt. Det gælder 

selvfølgelig selve idrætsarenaen, men også de 

sociale rammer, herunder omklædnings– og 

badefaciliteter. 3 halvleg er af stor betydning for 

at sikre sammenhængskraft og dynamik i en 

forening. Det skal rammerne matche.  

Haller & analyser  

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. Bidrage til færdiggørelse og påbegyndelse af implementering af ny Idrætspolitik. 
  

2. Analytisk fokus på det samlede billede af idrætsfaciliteter i Viborg Kommune, herunder potenti-

aler i facilitetsmæssige fællesskaber  
  

3. Understøtte sociale og aktivitetsmæssige foreningsfællesskaber, så borgerne oplever en større 

samhørighed og nysgerrighed i fht. hinandens aktiviteter, herunder med et særligt blik for medlems

- og ressourcepotentialet i målgrupper som fx skoler, forældre, seniorer, m.fl..    
 

4. Udforske og udfolde synergierne i mellem bredde og elite  

Idrætsrådets MÅL i 2017-18 
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FIT DEAL  
Der har i de seneste måneder været en del debat om 

idrætsfaciliteterne i Overlund området. Beklageligvis 

er områdets foreninger ikke blevet inddraget i proces-

sen omkring flytningen af Overlund Skole. De lokale 

foreninger har i samlet flok tilbudt deres bidrag og in-

viteret til dialog– og borgermøder.  Alligevel har sko-

len/B&U ikke inddraget gruppen.  

 

Det har ført til en slags idrætsfacilitet med lav idræts-

anvendelighed. Efterfølgende er der dog fremført pla-

ner om tilbygning af en hal, således at der fremadrettet 

kan blive en god samlet facilitet (afhænger af miljøtilla-

delser og økonomi). Glædeligvis skal skolen bruge for-

eningsfaciliteterne til idrætsundervisning.  

Klubhusanalyse Overlund  
Sæsonen har budt på undersøgelser af såvel hal-

ler som klubhuse. Resultatet er væsentlige inve-

steringer i forbedringer med en energimæssig 

merværdi. Det giver bedre faciliteter og bedre 

driftsøkonomi.  

 

Bestyrelsen opfordrer alle foreninger til at have 

stor opmærksomhed på denne mulighed for at 

styrke klubhusene. Qua samarbejdet med Ener-

gistyrelsen vil vi i den kommende tid justere på 

fremgangsmåden, men for klubber gælder 

uændret, at vi hellere ser en henvendelse for 

meget end en for lidt.  

Sportspraktik 

I samarbejde med  mange lokale idrætsforeninger og 

Viborg Stadion lavede vi årets fedeste idrætsdag for 

alle 5. klasser 

Alle med  

Sportsgalla 

Vore mestre modtager fortjent hæder for deres 

imponerende resultater  

Såsom Dansk 

ROS-idræt 

Events og platforme 

Sæsonen har budt på mange events i Viborg Kommune. 

Idrætsrådet har særligt været involveret i landskampene i 

kvindefodbold og den internationale fodboldfestival 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 

Snapsting 

Snapsting—Viborg Hærvejsfestival havde igen i 2016 

et stort foreningsoptog med Borgmesteren i spidsen. 

Borgerne bakkede op og sammen skabtes en festlig 

dag, hvor optoget afsluttede med 

at hædre vinderen af 

Lokaldysten—Kjeldberg ! 

En central nerve i mange af idrætsrådets projekter er at 

få flere med i idrætten. I vore foreninger. Det gælder fx 

Sportspraktikken, ROS, Søndersøløb og forskellige til-

tag omkring større events. Alle med vil fortsat være en 

dagsorden for idrætsrådet, som vi forfølger med vore 

samarbejdspartnere.  

 

Hvis din foreninger har udfordringer med børn og un-

ge, der på forskellig vis har det svært, så husk at bruge 

fritidsvejlederne—de vil gerne hjælpe. Og hvis det 

handler om penge til kontingent, udstyr eller rejsetil-

skud, så er der også hjælp at hente hos 15 fondsvenner 

i Børnenes Ven. Brug dem - www.børnenesven.dk   

FIT DEAL kører på sit 5 år og genererer mere 

end 2400 ekstra besøg til vore foreninger om 

året. Det seneste tiltag er FITBalance, som er et 

sundhedsforløb på ca. 10 uger, hvor deltagerne i 

en lukket gruppe besøger 10 forskellige forenin-

ger med 10  forskellige aktiviteter. Senest har 59 

ansatte fra Viborg Kommunes plejesektor delta-

get i et forløb. En stor del af deltagerne er ikke 

aktive i en forening ved start, men med FITba-

lance får de en vej til foreningerne, og en stor del 

af dem bliver følgende aktive medlemmer.  

Viborgs mest prestigefyldte løb. En festdag for 

motionsløb med starter for børnehaver, skoler, 

stafetløb, marchgang, psykisk & fysisk handicappede.  I 

2016 var der igen over 5000 deltagere på dagen. 


