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Viborg Kommune og 

Team Danmark har 

indgået en ny 4 årig 

samarbejdsaftale. Af-

talen sikrer et fortsat 

fokus på talent og eli-

teidrætsmiljøet foran-

kret i Viborg Elite.  

 

Aftalen indebærer 

bl.a. at Atletik (løb) 

bliver en prioriteret 

idræt, et øget samar-

bejde med kommuner 

i nærområdet, fokus 

på transitioner i unges 

liv, foreningsudvik-

ling og  forældrerol-

len.  

 

Idrætsrådet glæder sig 

over aftalen og deler 

byrådets ambitioner 

for et stærkt talent og 

eliteidrætsarbejde.  

 

Alle foreninger kan 

være en del af Viborg 

Elite, hvis klub-

ben ønsker at 

gøre en særlig 

talentindsats. 

FIT Deal kører på sit 6 år og 

genererer fortsat mange ekstra 

besøg til vore foreninger.  

 

FIT Deal er en mulighed for din 

forening til at markedsføre je-

res tilbud til en bred vifte af 

borgere i Viborg Kommune. 

Samtidig kan I bruge FIT Deal 

som et tilmeldingssystem til 

forskellige former for aktivite-

ter i jeres forening.  

 

Det nyeste tiltag er, at 3 lokale 

MTB klubber er gået sammen 

om at dele alle tilbud på tværs 

af klubberne uanset hvor med-

lemskabet ligger. De tre klub-

ber bruger FIT Deal til at styre 

aktiviteterne med.  

 

Idrætsrådet vil gerne under-

støtte konkrete former for  

 

 

 

samarbejde mellem vore for-

eninger, og derfor har vi stillet 

systemet til rådighed for MTB 

klubberne.  

 

Din forening kan også benytte 

FIT Deal platformen—og mu-

ligvis kan det være med til at 

gøre dagligdagen lettere for de 

frivillige.  

 

   

 

”4 more years”  
Idrætsrådet har i sæso-

nen arbejdet med en 

screening af alle halfa-

ciliteter i kommunen. 

Idrætsrådet har derfor 

været på besøg hos 

alle halfaciliteter og 

registreret lokale ud-

fordringer og ønsker.  

 

Målet er at skabe en 

model, der kan vejle-

de fremtidige investe-

ringer i halfaciliteter. 

 

Modellen skal tage 

hensyn til nuværende 

brug af faciliteterne, 

befolkningsprognoser, 

fremtidsvisioner, stør-

re renoveringer og me-

get mere.  

 

Det er et spændende 

arbejde med mange 

gode principielle drøf-

telser, der kan føre til 

væsentlige investerin-

ger i vore faciliteter.  

FIT Deal  

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. Det 

betyder, at I som forening med 

fordel kan holde øje med de til-

bud, som DIF og DGI sender ud 

i øjeblikket—der kan være rig-

tigt meget hjælp for få kroner.  

 

Dertil kommer, at DIF og DGI 

fremover årligt kan uddele ca. 

45 mio. kr. (de tidligere 

”spillemaskinemidler”). I skri-

vende stund er det ikke offent-

liggjort, hvad der ydes tilskud 

til—men idrætsrådets hjemme-

side holder dig opdateret, så en 

del af de midler kan komme ud 

og arbejde i idrætten i vores 

kommune.  

2017-18 var endnu et stærkt idrætsår. Idrætsrådet fremhæver her udvalgte hovedpunkter fra sæso-

nen og præsenterer den kommende sæsons hovedmål. Vel mødt på repræsentantskabsmødet d. 8  

maj fra kl. 17:45 i Viborg Lounge.             Bestyrelsen  

Halfaciliteter  

Beretning  

IDRÆTSÅRET 2017-18 i 

Viborg Kommune  

Byrådet har sendt et klart og ambitiøst signal 

med vedtagelsen af ”Viborg i bevægelse—

politik for idræt og motion”.  

 

Politikkens overordnede mål er at få endnu flere 

af Viborg Kommunes borgere til at bevæge sig. 

Konkret skal 75 % af alle borgere være aktive i 

2025. 50 % af borgerne skal være aktive i vore 

foreninger.  

 

Idrætsrådet har været med til at skabe politik-

ken, og vi er meget tilfredse med byrådets am-

bitionsniveau.  

 

Ønsket om flere aktive vil kræve, at alle aktører 

på området spiller hinanden gode. Det er et fæl-

les projekt, der fordrer en modig tilgang—fx i 

form af villighed til at investere økonomi og 

tidsmæssige ressourcer. Og til at turde gøre tin-

gene anderledes og invitere nye målgrupper 

med i idrættens fantastiske fællesskab. Intet er 

let—men sammen kan vi gøre det!  

Bevægelses- & idrætspolitik  

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. Medvirke til at aktivere Viborg Kommunes Bevægelses- og Idrætspolitik, fx via en styrkelse af 

lokale netværk og foreningssamarbejder  
  

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

idrætten i kommunen, fx eSport 
  

3. Styrke og videreudvikle analysearbejde mhp. at forbedre idrætsfaciliteter, fx haller og klubhuse 
  

4. Fastholde og udbygge centrale indsatsområder, fx Fit Deal, Generation Handball og Viborg Elite 

Idrætsrådets MÅL i 2017-18 
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eSport  
Primo april blev der valgt et nyt fritidsråd. Gud-

run Bjerregaard og Daniel Andersen kommer til at 

repræsentere idrætten i fritidsrådet.  

 

Fritidsrådet er en efterfølger på det tidligere Fol-

keoplysningsudvalg.  Fritidsrådet vil få karakter 

af et udviklende udvalg med kvartalsmøder.  

 

Idrætsrådet ser frem til at samarbejdet, og vi bifal-

der den nye arbejdsform, der også indebærer en 

reduktion af idrætsrepræsentanter til fordel for 

muligheden for at invitere ressourcepersoner ind 

til deltagelse ved udvalgte møder. 

Klubhusanalyse Fritidsråd 
Fokus på energioptimering og forbedringer af 

klubhuse og spejderhytter fortsætter. Idrætsrå-

dets frivillige energikonsulenter har været på 

mange foreningsbesøg. Analyserne resulterer i 

væsentlige investeringer i form af bedre facilite-

ter og driftsøkonomi.  

 

Bestyrelsen opfordrer alle foreninger til at have 

stor opmærksomhed på denne mulighed for at 

styrke klubhusene. Analyserne har tiltrukket 

opmærksomhed fra Energistyrelsen, der følger 

projektet tæt med henblik på at skabe inspirati-

on til andre kommuner.  

Sportspraktik 

I samarbejde med  mange lokale idrætsforeninger og 

Viborg Stadion lavede vi 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 særligt været involveret i fejring af og kamp med 

kvindelandsholdet i fodbold samt 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 

Generation Handball   

Generation Handball  havde igen i år fremgang med 20 

% flere deltagende hold og gæster fra Europa, Asien og 

Afrika. Håndboldfestivalen er ved at finde solidt 

fodfæste i Håndboldmiljøet, så med den rette 

tålmodighed bliver eventen endnu 

mere succesfuld. 

Generation Handball  havde igen i år fremgang. 

Der var 20 % flere deltagende hold og gæster fra 

Europa, Asien og Afrika.  

 

Håndboldfestivalen afholdes i uge 31 og præger 

bybilledet i sommerstilheden. I 2017 gennemførte 

spillere, trænere og ledere en march gennem Vi-

borgs gader, hvor mange lokale borgere fik øje for 

vore mange besøgende.  

 

Håndboldfestivalen er ved at finde solidt fodfæste 

i Håndboldmiljøet, så med den rette tålmodighed 

bliver eventen endnu mere succesfuld. 

Idrætsrådet har med tilskud fra Folkeoplys-

ningsudvalget sat fokus på eSport og mulighe-

den for at eSporten bliver en del af det etablere-

de foreningsliv. Centralt i vores arbejde står øn-

sket om at inkludere de mange børn og unge, 

der er aktive i eSporten i kommunens forenin-

ger, herunder understøtte de sportslige og 

kropslige vinkler på eSporten. Mange foreninger 

har udtrykt interesse for arbejdet, der foregår i 

samarbejde med eSportDanmark, Mercantec og 

kommunen. Senere på sæsonen etableres et net-

værk for alle interesserede.  

Viborgs mest prestigefyldte løb. En festdag for 

motionsløb med starter for børnehaver, skoler, 

stafetløb, marchgang, psykisk & fysisk handicappede.  I 

2017 var der igen over 5000 deltagere på dagen. 

Børnenes Ven  

I Foreningsidrætten vil vi rigtigt gerne have alle 

børn og unge med. Derfor hjælper 15 frivillige 

fondsvenner med støtte til kontingent og 

idrætsudstyr til børn og unge via fonden Børnenes 

Ven. I 2017 blev der uddelt kr. 170.000. Idrætsrådet 

er med i fondens bestyrelse og vil gerne sige 1000 

TAK til de frivillige fondsvenner!   


