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De lokale idrætsfaglige net-

værk er blevet styrket gennem 

sæsonen—og nu har vi 10 akti-

ve netværk.   

 

Netværkene mødes som ud-

gangspunkt 2 gange årligt, og 

de deltagende foreninger  er 

selv med til at sætte dagsorden 

for netværksmøderne. PULS-

ÅREt, frivillighed og sparring 

om hverdagen har været på 

dagsorden i alle netværk i den 

forgangne sæson.  

 

Idrætsrådet er vært for netvær-

ket og har ansvaret for indkal-

delse, mødeafholdelse og for-

plejning, herunder den for nye 

netværk indledende forvent-

ningsafstemning om indsats, 

indhold og forventet 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:  

 

• Badminton  

• eSport 

• Gymnastik  

• Fodbold  

• Fitness  

• Håndbold  

• Pigefodbold  

• Ridesport  

• Skydning  

• Tennis 

 

Og dertil er idræts-

rådet med i et lo-

kalt 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 

idrætsfagligt netværk for netop 

deres idræt. 

Lokale idrætsfaglige netværk  

Idrætsåret 2021-22 var begyndelse på idrættens store comeback efter pandemien. Medlemmer og 

frivillige skulle genfinde sig selv i aktive fællesskaber. Comebacket er påbegyndt og fortsætter i den 

kommende tid. Vel mødt til repræsentantskabsmødet d. 3. maj fra kl. 18:00 på Viborg Stadion.           

Beretning  

IDRÆTSÅRET 2021-22 i 

Viborg Kommune  

Covid-pandemien havde knap sluppet sit tag i 

hverdagen før en ny krise—krigen i Ukraine—

skabte uro i Europa. For idrætten betød det, at 

de store krav til omstillingsparathed og fleksibi-

litet blev afløst af energipriser på himmelflugt 

og udsigten til at modtage ukrainske flygtninge 

og integrere dem i foreningerne. Det hele på et 

bagtæppe af utryghed, hvor vi alle har et særligt 

ansvar for at være til stede som bevidste samta-

lepartnere for vores børn og unge. 

 

Pandemien klarede vi sammen på fantastisk vis. 

Idrættens frivillige skabte kreative løsninger og 

fastholdt fællesskaberne i en tid med afstand, 

sprit og mundbind. Det var udfordrende, men 

vi stod det igennem med støtte fra byrådet, stats

-lige puljer og idrættens hovedorganisationer. 

Når årsregnskaberne for 2021 kommer, ved vi, 

om alle er i vater, eller om vi har hængepartier.  

 

Dugfriske medlemstal dokumenterer idrættens 

flotte præstation gennem corona. En vækst i Vi-

borg Kommune på 0,7 % fra 2019 (før corona) til 

2021. Stærkt. Tallene viser dog medlemstab på 

mere end 16 % blandt de 7—12 årige. Nedluk-

ning af indendørs idrætterne er en medvirkende 

forklaring—og PULSÅREt er et direkte svar på 

at få de unge tilbage til idrætten. Også inden-

dørs. Modsat er der fremgang for alle målgrup-

per over 19 år og næsten 15 % blandt de 19-24 

årige. Det er godt nyt for idrætten, og en glas-

klar anerkendelse af vore frivillige ledere & træ-

nere.   

Krigen i Ukraine varsler nye udfordringer. Vi 

føler med ukrainerne og ønsker dem alt godt—

og samtidig må vi håndtere det, der kommer 

vores vej. Modtagelse og inklusion af nye bor-

gere er en naturlig ting for alle foreninger, og i 

dette tilfælde kræver baggrunden (krig og flugt) 

betydelig opmærksomhed. Samtidig fører kri-

gen i Ukraine til kraftigt stigende priser på pri-

mært energi og sekundært alle øvrige råvarer. 

Det får betydning for vore foreninger. Den før-

ste og let gennemskuelige konsekvens er øgede 

driftsomkostninger. Det er et forhold som 

Idrætsråd og Kultur- & Fritidsudvalget har 

drøftet—og vi har aftalt, at forvaltningen følger 

situationen tæt, og at vi står klar til at drøfte 

mulige handlinger. Øvrige konsekvenser er 

sværere at gennemskue. Hvad betyder familien 

Danmarks øgede hverdagsomkostninger for 

medlemskab i foreningen og deltagelsen i stæv-

ner mv.? Vil uroen i Europa betyde, at vi kryber 

tættere omkring ilden og i stigende grad søger 

de mange fælles oplevelser, der er i foreningsli-

vet? 

  

Uanset udfordringer, så lad os sammen fort-

sætte den positive og udviklingsorienterede til-

gang til idrætten i tæt samarbejde med Viborg 

Kommune. På de næste sider kan du læse om 

sæsonens arbejde med bl.a. at understøtte: 

• medlemstilgang i idrætten  

• involvering af flere frivillige  

• videreudvikling af talentarbejde  

• sikring af solidarisk facilitetsudvikling  

Udfordringer, løsninger, fællesskab  

Målene for den kommende sæson er uændret siden det sene repræsentantskabsmøde i efteråret. 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, mang-

foldigt 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, boldba-

ner og energiinvesteringer i klubhuse. 
  

4. Udvikle centrale indsatsområder, fx Viborg Elite, PULSÅREt eller idrætsevents, der skaber fæl-

les oplevelser (fx Generation Handball). 

Idrætsrådets MÅL i 2021—23 
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PULSÅREt, Den åbne skole, 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 lokale idrætter og 

foreningsfrivillige 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, skolerne sikrer ”før og efter” 

forløb, så vore foreninger kan fo-

kusere på at give skoleeleverne 

en god idrætsoplevelse og lyst til 

at komme tilbage.  

4 more years  
Viborg Kommune og Team Dan-

mark har med udgangspunkt i en 

flot 360 graders evalueringsrap-

port indgået en ny 4 årig samar-

bejdsaftale. 

 

Aftalen sikrer fortsat fokus på et 

talent og eliteidrætsmiljø foran-

kret i Viborg Elite. Målet er at 

skabe og understøtte solide ram-

mer for vore unge, talentfulde 

idrætsudøvere, så de kan udvikle 

sig sportsligt samtidig med at 

skole og uddannelse passes. Afta-

len indebærer bl.a. at skydning 

bliver en prioriteret idræt, at der 

fortsat er fokus på ATK, træner-

uddannelse, inddragelse af ek-

spertbistand fra Team Danmark,  

samt videreudvikling af College 

Viborg, mv.  

 

Idrætsrådet glæder sig over afta-

len og deler byrådets ambitioner 

for et stærkt talent og eliteidræts-

arbejde. Kontakt Viborg Elite hvis 

din klub ønsker at arbejde syste-

matisk med en talentindsats. 

 

COLLEGE Viborg  

Viborg Elite etablerede i samar-

bejde med Boligselskabet Sct. Jør-

gen, Viborg Katedralskole og Vi-

borg Kommune i sommeren 2021 

COLLEGE Viborg med plads til 

26 elever. College sikrer et botil-

bud til idrætstalenter uanset ud-

dannelsesretning. Botilbuddet 

indeholder omsorgsperson, be-

spisning, fælles faciliteter, sociale 

aktiviteter, lektiehjælp, mv..  

 

I sommeren 2022 udvides med 5 

værelser, og der planlægges yder-

ligere 9-10 værelser til sommeren 

2023, så der samlet vil være 40 

værelser til rådighed for dygtige 

og ambitiøse sportsudøvere.   

Rekruttering og fastholdelse af 

frivillige ledere er et evigt fort-

sættende tema for alle idrætsfor-

eninger, og det er bestemt ikke 

blevet mindre aktuelt af pande-

mien, hvor genaktivering af frivil-

lige er et vigtigt tema.  

Idrætsrådet har i samarbejde med 

Fritidsrådet, Kultur & Udvikling 

og DGI Midtjylland lagt rammer-

ne for dels en frivillighedskam-

pagne, hvor fokus er på anerken-

delse af vore frivillige ledere og 

dels indsatser, der kan under-

støtte en styrkelse af organiserin-

gen af vore foreninger. Dertil øn-

sker vi at understøtte vore for-

eningers rekrutteringsarbejde ved 

at tydeliggøre den personlige 

værdi og glæde, man som frivillig 

får via frivilligt arbejde. 

Frivillighed  

   Klubhusanalyse 

Events 
Idræts- & Fritidspolitisk vælgermøde 

Sportsgalla og Ung Sportsmester 

Kvindelandsholdskampe 

 

Social 
Tobaksfri foreninger 

Foreningsklar 

Børnenes ven 

 

Side 3 

Byrådet har fokus på udvikling af 

idrætsfaciliteter. På den bag-

grund har idrætsrådet gennem-

ført en halanalyse med en scree-

ning af alle halfaciliteter. Analy-

sen peger på investeringer for kr. 

26. mio., hvoraf hallerne medfi-

nansierer halvdelen. Dertil anbe-

faler halanalysen byrådet at af-

sætte flere midler til udvikling og 

forestående renoveringer i haller-

ne—mange haller har 50 års jubi-

læer i disse år, og års slid sætter 

sit aftryk og kræver investeringer.   

Idrætsrådet har ligeledes udarbej-

det en klubhusanalyse,  med ind-

stilling af energi– og klubhusfor-

bedringer for kr. 1 mio. Tilsvaren-

de er en fodboldanalyse under 

udarbejdelse med deadline ulti-

mo maj. Analysen forholder sig 

til ønskede investeringer i pri-

mært boldbaner (græs og kunst) 

samt lysanlæg. Ligeledes arbejdes 

med en tennisanalyse, der vil 

redegøre for behovet for renove-

ringer og nyanlæg. I pipeline er 

også en særlig opmærksomhed 

på padelanlæg, herunder beho-

vet for foreningspadelbaner i 

kommunens idrætsforeninger.  

 

Idrætsrådet glæder sig over byrå-

dets bevidsthed om behovet for 

en løbende og målrettet udvikling 

af vore idrætsfaciliteter. Det er et 

fantastisk samarbejde vi har, hvor 

Kultur- & Fritidsudvalget og 

Idrætsrådet i dialog med forenin-

gerne skaber analysemodeller, så 

vi sammen kan skabe de bedst 

mulige rammer for idrætsdyrkel-

se i hele vores kommune med en 

solidarisk respekt for der, hvor 

behovene er størst. 

Analyser   

  Halanalyse     Tennisanalyse & Padelanalyse     Fodboldanalyse 


