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Idrætsrådet ønsker at styrke og 

udvikle vore lokale idrætsfor-

eninger. Det sker blandt andet 

ved at skabe netværk på tværs 

af foreninger i Viborg Kommu-

ne.  

 

De foreninger, der deltager på 

netværkene, er selv med til at 

sætte dagsorden for netværks-

møderne, der som udgangs-

punkt holdes 2 gange årligt.  

 

Idrætsrådet er vært for netvær-

ket og har ansvaret for indkal-

delse, mødeafholdelse og for-

plejning, herunder en indle-

dende forventningsafstemning 

om indsats, indhold og forven-

tet udbytte af netværkene. 

 

I forbindelse med netværksmø-

derne inddrager vi i overens-

stemmelse med dagsorden re-

levante samarbejdspartnere, fx 

Viborg Kommune, DGI 

Midtjylland, DIF’s specialfor-

bund med flere.  

 

På nuværende tidspunkt har vi 

netværk inden for følgende  

idrætter:  

 

• eSport 

• Gymnastik  

• Håndbold  

• Pigefodbold  

• Ridesport  

• Skydning  

• Tennis 

 

Dertil har vi de faste 

årlige fodboldnet-

værksmøder med 

DBU og Viborg Kom-

mune, samt en ar-

bejdsgruppe inden for 

luftsporten.  

 

Idrætsrådet er tilsva-

rende med i et lokalt 

netværk for outdooridrætten. 

 

På talent– og eliteområdet net-

værker vi med såvel trænere 

som klubber på tværs af 

idrætsgrene omkring talent-og 

klubudvikling, samt øvrige em-

ner med særligt relevans for 

klubber med et elitært sigte.  

 

Vi går gerne i dialog med for-

eninger og idrætter, der tæn-

ker, at der mangler et lokalt 

netværk for netop deres idræt.  

 

Lokale idrætsfaglige netværk  

Idrætsåret 2020-21 var en lang rejse i det ukendte for vore frivillige ledere og trænere. Omstillings-

paratheden har været beundringsværdig, og nu kan frustration afløses af fællesskabets genkomst. 

Vel mødt til repræsentantskabsmødet d. 29. sept. fra kl. 18:00 på Viborg Stadion.           Bestyrelsen  

Beretning  

IDRÆTSÅRET 2020-21 i 

Viborg Kommune  

Pandemien skabte udfordringer for idrætten 

gennem hele sæsonen og krævede en hidtil uset 

grad af omstillingsparathed og fleksibilitet. 

Idrættens frivillige har på fornem vis skabt løs-

ninger så træning og fællesskab har eksisteret i 

en tid med afstand, sprit og mundbind.  

 

TUSIND TAK for den vanvittigt flotte og store 

indsats, I har leveret. Vores lokale idrætsliv er i 

gang, og vi krydser fingre for, at vi sammen kan 

tage arbejdstøjet og de lange briller på og bruge 

læringen fra pandemien til at genskabe og styr-

ke det fantastiske, mangfoldige idrætsliv i Vi-

borg Kommune.  

 

Status er meget forskellig i vore foreninger. 

Nogle har mistet medlemmer. Andre har fået 

medlemmer. Nogle har mistet frivillige. Andre 

har fået flere frivillige. Nogle har mistet væsent-

lige andele af foreningens midler. Andre har 

fået tilført midler. Forskelligheden er ikke over-

raskende, da der har været stor forskel på fx 

medlemssammensætning og betingelserne for 

indendørs og udendørs idræt. Det, der glæde-

ligvis går igen i vore foreninger, er en oplevelse 

af solid opbakning fra medlemskreds, idrætsor-

ganisationer, kommune og det omkringliggen-

de samfund i almindelighed.  

 

På den baggrund og med alle henvendelser og 

samtaler i mente, så noterer vi i idrætsrådet en 

samlet optimisme tilsat bekymring.  

Optimismen går på alle de formidable frivillige 

vi har i vores kommune, samt på alle de gode 

viljer og former for opbakning, herunder natio-

nale puljemidler samt Byrådets midler, der 

skabte et lokalt sikkerhedsnet ud fra devisen 

om, at ingen forening skal lukkes af Covid-19.   

 

Bekymringen går på det kommende års udvik-

ling på 3 nøgleparametre: medlemmer (se side 

2), frivillige (se side 2) og økonomi (nedenfor).  

 

Idrætsrådet har rost byrådets økonomiske til-

gang med fastholdelse af driftsmidler og et lo-

kalt sikkerhedsnet. Samtidig har vi gjort Byrå-

det opmærksom på, at der kommer en fase 2, 

når årsregnskaberne for 2021 færdiggøres. Vi 

håber, at mange foreninger har haft driftsbespa-

relser, der matcher de mistede indtægter. Vi er 

dog bekymrede for de foreninger, der har tabt 

medlemmer og foreninger med uændrede 

driftsomkostninger til egne lokaler og private 

lejemål. De foreninger kan få behov for hjælp i 

2022. Dertil har vi en model i Viborg Kommune, 

hvor foreninger via opsparet egenkapital medfi-

nansierer nye idrætsanlæg. Det betyder, at for-

eninger sparer op over tid til et givet anlægsar-

bejde. Idrætsrådet finder det rimeligt, at for-

eninger, der har mistet væsentlige dele af deres 

egenkapital, kan støttes.  

 

Disse forhold ønsker vi at genbesøge med Byrå-

det i 2022 ud fra et passende datagrundlag.  

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 frivilligheden, 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, PULSÅREt eller idrætsevents, der får flere med i 

idrætten (fx Generation Handball). 

Idrætsrådets MÅL i 2021—22 
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Medlemmer 
Målet med PULSÅREt er at un-

derstøtte rekruttering og fasthol-

delse af medlemmer—og efter 

Covid-19; genaktivering af med-

lemmer. Ambitionen er at få flere 

sunde og foreningsaktive børn og 

unge, øge omfanget af frivillighed 

samt understøtte lokal sammen-

hæng mellem skole og forening. 

 

PULSÅREt sikrer, at kommunens 

skolebørn kommer i kontakt med 

10 forskellige idrætter og for-

eningsfrivillige gennem deres 

skolegang.  

 

PULSÅREt gennemføres i skoleti-

den i samarbejde med vore for-

eninger og kommunen. Idrætsrå-

det står for markedsføring og de 

praktiske, koordinerende opga-

ver, kommunen sikrer ”før og 

efter” forløb, så vore foreninger 

kan fokusere på at give skoleele-

verne en god idrætsoplevelse og 

lyst til at komme tilbage.  

Kampagner 
Betal kontingent 

Den vildeste idrætssommer 

Så er vi i gang 

Lokalt økosystem 

COLLEGE Viborg 
Viborg Elite bød i august velkom-

men til 25 talentfulde idrætsud-

øvere flytte ind i COLLEGE Vi-

borg. Det nye college sikrer et bo-

tilbud til idrætstalenter uanset 

uddannelsesretning. Botilbuddet 

indeholder omsorgsperson, be-

spisning, fælles faciliteter, sociale 

aktiviteter, lektiehjælp, nattevagt 

mv..  

 

Ideen om COLLEGE Viborg er 

skabt i Viborg Elites Talentråd, og 

kunne allerede føres ud i livet 

sommeren 2021 takket været et 

formidabelt samarbejde med Bo-

ligselskabet Sct. Jørgen, Viborg 

Katedralskole, Viborg Kommune 

og Viborg Elites satsningsklub-

ber.  

 

I skrivende stund gennemgår Vi-

borg Elite en 360 graders evalue-

ring som en del af arbejdet med at 

genforhandle samarbejdsaftalen 

med Team Danmark om at være 

Eliteidrætskommune. Det betyder 

en inddragelse af alle Viborg Eli-

tes interessenter, herunder fx de 

involverede klubber, uddannel-

sesinstitutioner og de 172 talen-

ter, der er en del af tilbuddet. 

Målsætningen er fortsat ambitio-

nerne om at skabe solide rammer 

for vore unge, talentfulde idræts-

udøvere, så de kan udvikle sig 

sportsligt samtidig med at skole 

og uddannelse passes. 

Rekruttering og fastholdelse af 

frivillige ledere er et fortsættende 

tema for alle idrætsforeninger, og 

det er bestemt ikke blevet mindre 

aktuelt af pandemien, hvor gen-

aktivering af frivillige er et vigtigt 

tema.  

Idrætsrådet har i samarbejde med 

Fritidsrådet, Kultur & Udvikling 

og DGI Midtjylland lagt rammer-

ne for en frivillighedskampagne, 

hvor fokus er på anerkendelse af 

vore frivillige ledere og trænere. 

Dertil ønsker vi at understøtte 

vore foreningers rekrutteringsar-

bejde ved at tydeliggøre den per-

sonlige værdi og glæde, man som 

frivillig får via frivilligt arbejde.  

 

Der arbejdes frem imod en gen-

nemførelse af kampagnen i 2022.  

Frivillighed  

Økonomi 
Padelanalyse  

Ridesport og ny tilskudsmodel 

Klubhusanalyse 

Events 
Søndersøløb (for færre) 

Sportsgalla og Ung Sportsmester (udsat) 

Kvindelandsholdskampe 

 

Social 
Tobaksfri foreninger 

Foreningsklar 

Børnenes ven 
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