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Viborg Elite fortsætter 

sin stærke udvikling 

og skaber via et bredt 

og stærkt samarbejde 

solide rammer for vo-

re unge, talentfulde 

idrætsudøvere, så de 

kan udvikle sig samti-

dig med skole/

uddannelse passes.  

 

Viborg Elite har i sæ-

sonen bla. accelereret 

indsatsen med klub-

udvikling og på den 

måde været en central 

aktør i udviklingen af 

flere lokale netværk, 

heriblandt pigefod-

bold og håndbold.  

 

Et andet fokuspunkt 

er at understøtte gode 

transitioner i vore ta-

lenters liv. Det hand-

ler fx om at bidrage 

med løsninger i skiftet 

mellem folkeskole og 

ungdomsuddannelse 

eller skiftet fra ung-

dom til senior. Det 

foregår fx sammen 

med Team Danmark  

Viborg er DBU profilkommune 

i pigefodbold. DBUs udvik-

lingspulje og Nordea-fonden 

støtter den fælles indsats.  

 

På baggrund af data fra DBUs 

kvindekommission, Pigernes 

Stemme, samt lokale klubdata 

har vi i et bredt fællesskab 

planlagt en 4 årig indsats, der 

skal arbejde for at få flere piger 

til at spille fodbold, flere kvin-

der til at være trænere og flere 

kvinder sportsligt involveret på 

ledelsesplan (bestyrelse eller 

sportslige udvalg). 

 

Indsatsens foreløbige kulmina-

tion kom primo april, hvor 624 

piger i 0. og 1. klasse var  på 

pigefodboldfestival sammen 

med deres skoler. På festivalen 

fik alle piger deres egen per-

sonlige pigedrikkedunk, som 

de kan designe videre på via 

pigefodboldklistermærker, der 

udleveres af vore klubber, når 

pigerne møder op til træning, 

kamp, mv.  

 

Ud over DBU og Nordea-

fonden består det brede fælles-

skab af 14 lokale fodboldklub-

ber og Viborg Kommune med 

idrætsrådet som tovholder.  

  

PIGEFODBOLD DESIGN BIL-

LEDE (RASMUS)   

 

Viborg Elite   
Over de seneste år har 

Viborg Kommune og 

Idrætsrådet i samar-

bejde med vore for-

eninger og Viborg 

Fjernvarme haft stor 

fokus på energirigtige 

investeringer i klubhu-

se og spejderhytter.  

 

Vores fælles indsats 

tiltrækker sig stor nati-

onal opmærksomhed 

og anerkendelse som 

en fremragende måde 

at arbejde med bære-

dygtighed i en idræts-

kontekst.  

Vi er stolte over at 

idrætten og Viborg 

Kommune bliver 

fremhævet omkring 

temaer som miljø– og 

bæredygtighed.  

 

Derfor ligger det også 

idrætsrådet meget på 

sinde, at indsatsen  

fortsættes i Viborg 

Kommune.  Vi er langt 

—men der er fortsat 

vej at gå, hvilket illu-

streres ved at vore fri-

villige energikonsu-

lenter var på 45 klub-

besøg denne vinter. 

Pigefodbold & festivaler  

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 har —der 

kan være rigtigt meget hjælp for 

få kroner.  

 

I denne sæson har flere lokale 

foreninger fået andel i de 45 

mio. kr. som DIF og DGI udde-

ler årligt (de tidligere ”spillema-

skinemidler”).  

 

Følg med på idrætsrådets hjem-

meside og facebook for info om 

puljerne—og kontakt DIF, DGI 

eller os for vejledning i forhold 

til at søge om tilskud.  

2018-19 var endnu et stærkt idrætsår. Idrætsrådet fremhæver her udvalgte hovedpunkter fra sæso-

nen og præsenterer den kommende sæsons hovedmål. Vel mødt på repræsentantskabsmødet d. 30. 

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

Energiinvesteringer  

Beretning  

IDRÆTSÅRET 2018-19 i 

Viborg Kommune  

Styrkelse af netværk og foreningssamarbejder 

har været centralt i denne sæson—og vi er dels 

begejstrede over den opbakning vore foreninger 

giver til denne dagsorden og dels over den ud-

vikling, vi har set.  

 

Pigefodboldnetværk i flere kontekster, hånd-

boldnetværk, ridesportsnetværk, eSportsnet-

værk, samt fælles indsatser omkring fx seniorer 

og outdooridrætten. Alle vigtige indsatser, der 

styrker idrætten og foreningslivet i kommunen.  

Vi oplever, at vore foreninger er meget interes-

serede i at samarbejde på tværs af traditionelle 

skel—og det giver nye muligheder for os i 

idrætten og for borgerne. Det er dejligt.  

 

Meget tyder på, at vi sammen er blevet dygtige 

til at løfte i flok—og perspektiverne er uden 

grænser, når vi formår at bringe vores forenin-

gers stærke fællesskab videre, så det bliver et 

fællesskab på tværs af forskellige foreninger. 

Idrættens fællesskab!  

Netværk, fællesskab, samarbejde  

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 vedr. emner som eSport og frivillighed 
  

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

giinvesteringer i klubhuse 
  

4. Udvikle centrale indsatszoner, fx Viborg Elite, Generation Handball og ”få flere med i idrætten” 

Idrætsrådets MÅL i 2019-20 
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eSport  
Idrætsrådet er fortsat involveret i at skabe gode 

rammer for idrætten i Overlund området. Dette 

sker via deltagelse i arbejdet omkring en nye skole 

og halfaciliteter. 

 

Der har i det forløbne år været mange drøftelser 

og forhandlinger om rammerne for idrætten i 

Overlund, og Idrætsrådet er glade for den politi-

ske lydhørhed, vi har oplevet. Dette naturligvis på 

baggrund af en solid dialog med de involverede 

foreninger. Vi forventer, at der i løbet af dette 

halvår tegner sig konturerne af et byggeri, hvor 

skole og idræt kan samarbejde for lokalsamfundet 

Halfaciliteter  Overlund hal & skole 
Byrådet har fortsat fokus på udvikling af halfa-

ciliteter. Idrætsrådet har gennemført en scree-

ning af alle halfaciliteter i kommunen og regi-

streret lokale udfordringer og ønsker. Screenin-

gen muliggør sammenligning mellem ønsker og 

dermed en vejledning til investeringer i halfaci-

liteter. 

 

Det er mange relevante 

ønsker, og vi forudser, 

at dette vil være et ind-

satsområde i en længe-

re årrække.  

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 kvindelandsholdets 

kampe 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 

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 har 15 mænd i 

”sofaalderen” påbegyndt en rejse rundt til Møldrup 

områdets mange spændende idrætstilbud. 

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 skabes i 

samarbejde med mange foreninger, der bidrager 

med både frivillige og håndboldhold. Festivalen 

skaber sommerliv, og vi oplever, at fortsat flere 

lokale har opmærksomhed på eventen.  

 

Håndboldfestivalen har fået et solidt fodfæste i 

Håndboldmiljøet, så med den rette tålmodighed 

bliver eventen massiv.  

eSport er i sæsonen for alvor blevet en aktør i 

det lokale foreningsliv. Ca. 15 foreninger har 

eSport på programmet og det er en gennemgå-

ende oplevelse, at det betyder, at helt nye ansig-

ter bliver brugere af vore foreninger og for-

eningsfaciliteter. Tilsvarende møder vi også helt 

nye frivillige, der går ind i arbejdet med en 

dagsorden om at skabe sunde fællesskaber for 

vore børn og unge. Idrætsrådet faciliteter med 

støtte fra Fritidsrådet, eSportDanmark, Mercan-

tec og kommunen både opstart af eSportsaktivi-

teter samt et netværk på tværs af alle forenin-

ger., der udbyder eSport.  

Viborgs mest prestigefyldte løb. En festdag for 

motionsløb med starter for børnehaver, skoler, 

stafetløb, marchgang, psykisk & fysisk handicappede.  I 

2018 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. 1. mio. kr. er allerede uddelt. Idrætsrådet er 

med i fondens bestyrelse og vil gerne sige 1000 

TAK til de frivillige fondsvenner!   


