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VISION
Vi vil udnytte idrættens potentiale til bevægelsesglæde, udvikling, socialt 
samvær og folkesundhed for alle hele livet. 
Svendborg Kommune vil kendes ved mangfoldighed og kvalitet i idrætslivet, 
der skaber leg og livsglæde for den enkelte og for fællesskaber.

FORMÅL
Formålet med idrætspolitikken er at skabe en ramme, som giver alle borgere 
i Svendborg Kommune mulighed for at dyrke sin idræt i et selvvalgt 
idrætsmiljø, hvor den enkelte kan udfolde sig i forhold til personlige ønsker.
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FACILITETER

I Svendborg Kommune har det stor betydning, at alle borgere, 
klubber, foreninger og virksomheder har tilstrækkelige 
idrætsfaciliteter og fysiske rammer til at opnå det fulde udbytte 
af idrættens potentiale.

Idrætsforeningerne bidrager løbende med idéer og forslag til 
etablering og udvikling af kommunens idrætsanlæg og fysiske 
rammer.
I forbindelse med placering af idrætsanlæg tages der hensyn til 
offentlig transport, cykel- og gangstiforbindelser samt fornuftig 
fordeling mellem by- og landområder.
Kommunen sikrer koordinering af kommunale, selvejende og 
private anlæg og faciliteter for driftsoptimering, værditilvækst og 
fælles udnyttelse af idrættens vækstpotentiale.
Idrætsforeningerne samarbejder med landsdækkende forbund 
og organisationer omkring regionsfaciliteter og anlæg, samt 
tilpasning af eksisterende forhold.

 ” Omfatter”
Haller (Multianvendelige)
Klubhuse/-lokaler
Havne
Cykelbaner
Andre områder til idræt og bevægelse

”Nøgleord” 
Fleksibilitet

VI VIL:
 etablere lokale kultur- og idrætscentre, samt optimere 

og udbygge eksisterende centre, hvor idræt og andre 
aktiviteter kan udøves på tværs af alder, køn og fysiske 
formåen. Centrene giver mulighed for såvel inden- som 
udendørs aktiviteter. Centrene placeres i tilknytning til 
skolerne, hvor dette er naturligt. Etablering af centre 
danner basis for

o driftsoptimering, der bygger på ligeværdighed 
idrætsgrenene imellem.

o tværgående inspiration mellem foreninger og 
brugere

o at familielivet understøttes, når voksne og børn 
kan dyrke forskellige idrætter samtidigt på 
samme sted

 etablere motionsfaciliteter i det frie rum, f.eks. i skove, 
parker, havne og strande

 vedligeholde samt optimere og udbygge nuværende 
idrætsanlæg

 stille faciliteter til rådighed for ”spontane” 
idrætsudøvere - selvorganiseret – idræt, samt etablere 
de fornødne muligheder for, at man digitalt kan bestille 
faciliteterne

 sikre tilgængelighed for personer med handicap i 
forbindelse med ombygning og etablering af  
idrætsfaciliteter

Videopræsentation af kommunens 
idrætsfaciliteter

Emner: Handicapsejlads på Thurø, 
sejlads (SSS, Troense) fodboldklubber 
(SfB, HOGG, Kirkeby, Egebjerg), 
basketball (SBBC), volleyball (SV og 
Skårup), SG-Huset, svømmehaller (SSK, 
GSK, Ollerup, Skårup, Dråben), 
håndbold (GOG, SH, Egense, Tved), 
badminton (Svendborg Badminton, 
OGIF, Kirkeby) tennis (STK, VST), 
boksning (Rollo), vægtløftning (SMK), 
kampsport (Taekwondo,…), ridning, 
cykelklubber (SCC og Team Tåsinge), 
løbeklubber (HKIF, Kirkeby, SG), 
bueskydning, skydning, motorcross.
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BREDDEIDRÆT
Breddeidræt defineres som ”idræt for alle” og dækker langt 
størstedelen af den sport, idræt og motion som dyrkes i 
Svendborg. Breddeidrætten inkluderer alle grupper uanset alder, 
køn, seksualitet, race, sprog og bevægelsesevne. 

Breddeidrætten udøves både individuelt, selvorganiseret, i 
foreningen eller som kommercielle idrætstilbud. Breddeidrætten 
afgrænser sig kun i forhold til særlige talent/elite-satsninger og 
skole-idræt. 
Breddeidræt kan være motiveret ud fra en lang række kvaliteter 
som eksempelvis fællesskab, motion, konkurrence, sundhed, 
bevægelse, æstetik, taktik og præstation.

Vision 
Vi vil udnytte idrættens potentiale til 
bevægelsesglæde, udvikling, socialt 
samvær og folkesundhed for alle hele 
livet. Svendborg Kommune vil kendes 
ved mangfoldighed og kvalitet i 
idrætslivet, der skaber leg og livsglæde 
for den enkelte og for fællesskaber. 

VI VIL:
Fastholdelse af teenagere
Størstedelen af Svendborgs børn dyrker idræt, men når de bliver 
teenagere, falder mere end halvdelen fra og det er typisk kun de 
dygtigste, som forsætter. Vi vil prioritere nye former for 
breddeidrætstilbud, som ryster sig fri af idrætsdisciplinernes 
præstationsinerti og med udgangspunkt i de unges motivation 
sætte nye pejlemærker og mål for engagementet. 

Rekruttering af voksne
De voksne er den gruppe, som er dårligst repræsenteret i den 
organiserede foreningsidræt. Gruppen vælger mellem forskellige 
fitnesstilbud og selvorganiserede aktiviteter, som løb og cykling, 
men udvalget er snævert.
I Svendborg vil vi tiltrække flere voksne ved at udvikle nye 
fællesskaber, som tilføjer højere social og sportslig kvalitet og 
samtidigt matcher de voksnes behov for fleksibilitet, motion, 
sundhed og bevægelsesglæde.
Brugerne i centrum
Familien har travlt og derfor vil vi i Svendborg prioritere en 
ekstraordinær indsats for at koordinere kvalitets-idrætstilbud til 
alle familiens medlemmer i samme lokale område og inden for 
samme tidsrum. Målet er at styrke Svendborgensernes 
sundheds-, motions- og idrætsengagement og dette mål skal stå 
højere end udviklingen inden for den enkelte idrætsdisciplin.  
I Svendborg vil vi tilbyde børn, teenagere, voksne bredde 
idrætstilbud, som er målrettet deres forskellige behov.

Breddeidrættens fokus 
punkter:
- Fastholdelse af teenagere 13 – 19 år
- Rekruttering af voksne  20+ 
- Brugernes motivation i centrum

Faktaboks:

Billeder og eventuelt 
Videopræsentation fra kommunens 
foreningsliv. 
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PROFESSIONEL SPORT – SPORT SOM ERHVERV
I Svendborg Kommune arbejdes der målrettet med 
at skabe rammebetingelser for at etablere og 
udvikle sportsrelaterede virksomheder – herunder 
det oplevelsesøkonomiske aspekt.

Billede

VI VIL:
 Kommunen vil støtte – inden for de 

økonomiske muligheder – udviklingen af 
optimale vilkår for udøvelsen af idræt på 
højt niveau.

 Kommunen vil samarbejde med de 
professionelle klubber omkring profilering 
og markedsføring af kommunen samt 
understøtter netværksdannelse inden for 
idrætsrelaterede erhverv. 

NB. Professionel sport – Sport som erhverv sendes til udtalelse hos Borgmester og Udvalgsformand i 
Erhvervs- Beskæftigelses og Kulturudvalget. 
Teksten er en kommunal indsat tekst i nugældende Idrætspolitik.
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IDRÆT I SKOLEN – SKOLEN I IDRÆTTEN
Idræt er sundt, sjovt og udfordrende. Idræt forebygger sygdomme, og 
idræt og bevægelse medvirker til udvikling af et sundt læringsmiljø. Det 
har vi bevist gennem forskning i Svendborgprojektet. Derfor starter vi 
tidligt.
 
I Svendborg vil vi have Danmarks mest aktive 0-6 årige. Her er barnet og 
bevægelsen i centrum, og allerede i dagpleje, vuggestue og børnehave er 
der fokus på idræt og bevægelse. Her bruger vi bevægelse og fysisk 
aktivitet som et pædagogisk redskab i det daglige arbejde, og alle børn er 
fysisk aktive hver dag. Derfor har vi fysiske rammer, der motiverer til 
bevægelse, og medarbejdere der er gode rollemodeller.

Idræt er en væsentlig del af børnenes skole, og alle børn i Svendborg bliver 
fortrolig med idrætten og dens muligheder allerede i en tidlig alder. 
Idrætten er et omdrejningspunkt, der understøtter, at børn og unge bliver 
den bedste udgave af sig selv. 

Idrætsundervisningen i skolen er motiverende. Der arbejdes efter 
principperne i aldersrelateret træning1, så det sikres, at undervisningen 
tager afsæt i børnenes motoriske, mentale og fysiske udvikling. 

Skolernes mange idrætslektioner skaber gode muligheder for at arbejde 
endnu tættere sammen med blandt andet foreningslivet. Det skaber mere 
variation, masser af begejstring og nye veje til målene. Vi samler, deler og 
udvikler mange forskellige typer af samarbejder - vi inspirerer hinanden og 
andre. 
Kroppen er et vigtigt redskab til at skabe læring. Det gælder i alle skolens 
fag, at kroppen er en vej til at forstå begreber og blive klogere. Vi bruger 
kroppen, når vi arbejder med læringsmål i alle fag, og vi bruger idrætten 
som en måde at arbejde med inkluderende læringsmiljøer, hvor alle børn 
oplever at være en del af et fællesskab.

I Svendborg tror vi på, at idræt og bevægelse på enestående vis kan 
bidrage til både børns dannelse og uddannelse. Derfor vil vi give vores 
bidrag til, at alle børn og unge i Svendborg får de bedste muligheder for et 
godt og udviklende ungdomsliv. 

FAKTA

Billeder: Børn og idræt (har 
vi på lager)

Vision: 
Idrætten er en vej til glæde, 
læring, sundhed og trivsel. I 
Svendborg er idræt, krop og 
bevægelse en del af 
hverdagen, så alle børn og 
unge bliver den bedste 
udgave af sig selv. 

1 ”Aldersrelateret Træningskoncept – Målrettet og forsvarlig træning af børn og unge”, 
http://www.teamdanmark.dk/Om-Team-
Danmark/Udgivelser/Aldersrelateret%20traening/ATK%20hovedbog/Bestilling-Aldersrelateret-traening.aspx 

http://www.teamdanmark.dk/Om-Team-Danmark/Udgivelser/Aldersrelateret%20traening/ATK%20hovedbog/Bestilling-Aldersrelateret-traening.aspx
http://www.teamdanmark.dk/Om-Team-Danmark/Udgivelser/Aldersrelateret%20traening/ATK%20hovedbog/Bestilling-Aldersrelateret-traening.aspx
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Svendborgprojektet – idrætsskoler og forskning

Svendborg Kommune har 10 idrætsskoler for 0.-6. klasse.

Alle ca. 3.700 elever på Svendborgs idrætsskoler har 6 lektioners idræt om 
ugen.

Svendborgprojektet består af Danmarks største idrætsskoleprojekt og 
verdens største forskningsstudie af sin art. 

I alt 1.400 elever har deltaget i 6 års forskning i Svendborgprojektet. De 
har besvaret mere end 300.000 sms’er, gennemgået omkring 700 
dexascanninger og afgivet ca. 2.400 blodprøver.

Aktive børn i dagtilbud - Sundere, gladere og klogere børn

Vi vil udnytte de mange erfaringer fra idrætsskolerne og resultaterne fra 
forskningen i Svendborgprojektet til også at skabe mere bevægelse, styrke 
børnenes motoriske færdigheder og øge kropsbevidstheden hos børnene i 
kommunens dagtilbud. Potentielt vil projektet omfatte ca. 2.250 børn og 
ca. 400 medarbejdere. 

VI VIL:

 Skabe dagtilbud, hvor krop, bevægelse, leg og læring er 
omdrejningspunkt i børnenes dagligdag

 Arbejde for mere og bedre idrætsundervisning for alle børn i 
grundskolen 

 Skabe rammer og muligheder for at kroppen bruges som et 
pædagogisk redskab i de øvrige fag i skolen, så alle elever oplever 
en varieret og aktiv undervisning

 Efteruddanne alle lærere og pædagoger i Svendborg Kommunes 
skoler indenfor krop, læring og inklusion 

 Samarbejde med ungdomsuddannelserne om at sætte fokus på 
krop, bevægelse og læring 

 Understøtte idrætsforeningerne i samarbejdet med skolen 

HVORFOR:
Fordi børn på idrætsskoler 
har markant lavere risiko for 
at udvikle livsstilssygdomme 
som fx hjertekarsygdomme 
og type II diabetes

Fordi børn på idrætsskoler er 
i bedre fysisk form, stærkere 
og mindre fede

Fordi børn på idrætsskoler 
får bedre motorik

Fordi børn på idrætsskoler 
har lavere risiko for 
rygproblemer

Fordi de børn, der har mest 
brug for et sundhedsmæssigt 
løft, har størst gavn af den 
ekstra idræt

Fordi fysisk aktivitet i 
undervisningen kan øge 
indlæringen med 35 % i 
forhold til traditionel 
stillesiddende undervisning
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TALENTUDVIKLING OG ELITEIDRÆT
I Svendborg Kommune tager vi hånd om vores talenter ud fra et holistisk syn 
på bæredygtig talentudvikling. Vi tager afsæt i Team Danmark og Danmarks 
Idrætsforbunds Værdisæt for Talentudvikling2, som bygger på værdierne 
Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel. Værdierne er 
vejvisere for, hvordan vi arbejder med talentudvikling i hverdagen. 
I Svendborg Kommune starter talentudviklingen i kommunens idrætsskoler, 
og for de mest talentfulde elever, har Svendborg et særligt tilbud om 
Sportsklasser i 7.-9. klasse. Her trænes talenterne i at kunne træne – på den 
rigtige måde. Morgentræningen i Sportsklasserne giver talenterne en 
sammenhængende hverdag med god tid til restitution inden klubtræningen 
om eftermiddagen.

Talenter skal have de bedste muligheder for at udvikle sig til 
elitesportsudøvere. I Svendborg Kommune understøtter vi foreningerne i at 
skabe gode rammer, gode miljøer og udvikle gode trænere. Og i at holde 
talenterne skadesfri. Skader er den største hindring for at nå toppen. Derfor 
er Svendborgs unikke arbejde med skadesforebyggende fysisk grundtræning 
på tværs af idrætter et stærkt fundament for, at talenterne kan nå i mål 
med deres indsats.

Styrke, smidighed, balance, udholdenhed, hurtighed, reaktionsevne, 
motorik, koordination og timing er basis for god grundtræning. En 
fodboldspiller og en svømmer skal ikke nødvendigvis træne det samme. 
Derfor tester vi alle vores talenter individuelt, både fysisk og 
fysioterapeutisk – og resultaterne bruges til at optimere træningen og 
forebygge skader. 

I Svendborg Talentcenter samles talenter på tværs af klubber efter skoletid i 
et udviklingsmiljø, hvor de træner og inspirerer hinanden, og hvor de 
uddannes til at tage vare på deres krop og deres træning.  

I Svendborg skaber vi rammerne for, at talenterne får de bedste muligheder 
for at udvikle deres talent – samtidig med, at de trives og lærer i skolen. 
Samme holistiske tilgang til talentudvikling fortsætter på 
ungdomsuddannelserne, hvor sportsakademiet sørger for at kombinere de 
vigtige elementer i de unge talenters liv – sporten, uddannelsen og 
ungdomslivet. 

I Svendborg er vi stolte af vores eliteklubber. Her høstes frugterne af den 
talentudvikling, der blev startet på miniholdet og i idrætsskolernes ATK-
undervisning3. Eliteklubberne markedsfører Svendborg i ind- og udland, og 

Billeder: HUSET, modeller 
fra Sport & Uddannelse, 
træning, test (har vi på 
lager)

Vision: 
Vi skaber rammerne for et 
talentudviklingsmiljø, der i 
overensstemmelse med 
Værdisæt for 
Talentudvikling i dansk 
idræt både vægter 
talenternes trivsel og deres 
sportslige udvikling, og som 
giver mulighed for, at flere 
udøvere fra Svendborgs 
idrætsklubber deltager ved 
DM, EM, VM og OL.

2 Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt ”talentHUSET” og tilhørende spørgeguide 
3 ”Aldersrelateret Træningskoncept – Målrettet og forsvarlig træning af børn og unge”, 
http://www.teamdanmark.dk/Om-Team-

http://www.teamdanmark.dk/Om-Team-Danmark/Udgivelser/Aldersrelateret%20traening/ATK%20hovedbog/Bestilling-Aldersrelateret-traening.aspx
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klubbernes dygtige eliteudøvere er forbilleder for Svendborgs børn – både i 
den daglige træning i klubberne og i idrætsundervisningen i skolerne. 

Vi vil

 Understøtte idrætsklubbernes implementering af Værdisæt for 
Talentudvikling i dansk idræt

 Uddanne talenterne til gradvist at tage ansvar for egen udvikling – 
både fysisk, personligt og socialt 

 Tilbyde en sammenhængende servicemodel inden for blandt andet 
sportspsykologi, sportsernæring, sportsfysiologi og sportsmedicin

 Understøtte idrætsklubbernes talentudviklingsarbejde, så der 
udvikles talenter til ungdomslandshold og eliteudøvere til 
seniorlandshold

 Udvikle et uddannelsesmiljø, der skaber sammenhæng i talenternes 
hverdag og kontinuitet i talentudviklingen i Svendborg

Fakta: Svendborg er Team 
Danmark Elitekommune

Svendborg Kommune har 
været Team Danmark 
Elitekommune siden 2007.

 Som Team Danmark 
Elitekommune forpligter 
man sig på at samarbejde 
med Team Danmark om ”at 
udvikle dansk eliteidræt på 
en socialt og 
samfundsmæssigt forsvarlig 
måde” inden for rammerne 
af Lov om Eliteidræt

Fakta om sportsklasser

Fakta om talentcenter

Fakta om klubber

Fakta om sportsakademi

Danmark/Udgivelser/Aldersrelateret%20traening/ATK%20hovedbog/Bestilling-Aldersrelateret-traening.aspx 

http://www.teamdanmark.dk/Om-Team-Danmark/Udgivelser/Aldersrelateret%20traening/ATK%20hovedbog/Bestilling-Aldersrelateret-traening.aspx
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STRATEGI OG HANDLEPLANER
Arbejdspapir 

BREDDEIDRÆT
Tvær-idrætslige tilbud 
Udvikling af nye breddeidrætstilbud som kombinerer flere typer idrætter i kortere intensive forløb.
Fokus på det der motiverer unge . – Det sociale, leg, sundhed, kroppen, Identiteten. Festen.
Nye tilbud bør have større fleksibilitet og hvor det giver mening, bør idrætten udbydes på tværs af 
alder, køn og niveau.
Nye breddeidrætstilbud kræver nytænkning af begreberne ”stævne” og ”kamp” og kan i stedet trække 
på udtryk fra event og festival  -  F.eks. Svendborg idræts festival / de 3 broer / 
Idrættens organiseringsform har svært ved at skabe tilbud på tværs af sportens discipliner – 
I Svendborg vil vi være dynamo for at samle idrætsforeningerne til samarbejde og hjælpe med at 
udvikle og implementere nye tilbud og uddanne nye typer iværksættere og ressourcepersoner.
Mobilisering 
I Svendborg vil vi engagere og inddrage unge og voksne gennem spændende uddannelsestilbud.
Kommune, forbund og klubber kan sammen skabe nye projektorienterede uddannelser som kan 
inspirere og involvere de unge i at udvikle og drive fremtidens idrætsforeninger. Der er brug for 
dygtige innovative udviklere, ledere og organisatorer – og trænere og instruktører.

Vi vil have det bedste ud af Svendborgenserne. Vi bør tiltale/beskrive ressourcepersoner for det de 
bidrager med i stedet for måden de er lønnet eller ulønnet på. Frivillighed er ikke et mål i sig selv men 
et middel til at få løst en lang række af de opgaver som gør det sjovt og interessant af være med i 
fællesskabet

Kulturforandring
Nye tvær-idrætslige tilbud kræver nye fortællinger og ny forståelse. Nye ændrede mål skal 
kommunikeres klart, tydeligt og vedvarende og opgaven løses bedst hvis det kan lykkes med at 
involvere flertallet af Svendborgenserne i aktivteterne.

FACILITETER

IDRÆT I SKOLEN – SKOLEN I IDRÆTTEN

Handlinger:

 Uddanne alle medarbejdere i kommunens dagtilbud til at skabe læringsmiljøer og aktiviteter 
som inspirerer til bevægelse

 Skabe mulighed for løbende videndeling og gensidig inspiration mellem medarbejdere og 
ledere i dagtilbuddene 

 Indrette de fysiske rammer i dagtilbuddene så de appellerer til fysisk aktivitet og leg
 Arbejde for at udvide idrætsskolerne til også at omfatte udskolingen
 Udvikle et målrettet efteruddannelsestilbud til idrætsundervisere i udskolingen 
 Uddanne alle idrætsundervisere i udskolingen indenfor aldersrelateret træning rettet mod 

aldersgruppen
 Give mulighed for at alle lærere og pædagoger i Svendborg deltager på Svendborgkurserne
 Udvikle efteruddannelsestilbud til undervisere på ungdomsuddannelserne med henblik på 

kroppen i læring
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 Udvikle specifikke forløb for elever på ungdomsuddannelser, hvor idræt og fysisk aktivitet 
anvendes til at mindske frafald på uddannelser 

 Udbyde kompetenceudvikling til ledere og trænere i idrætsforeninger med henblik på Den 
Åbne Skole

 Afsætte økonomi til honorering af de frivillige foreninger, som indgår i Den Åbne Skole
 Etablere en digital platform for samarbejde, videndeling og netværk i Den Åbne Skole

TALENTUDVIKLING OG ELITEIDRÆT

 Vi udbyder kompetenceudvikling for trænere indenfor det aldersrelaterede træningskoncept til 
de, der arbejder med talenterne i klubberne og i kommunens egne indsatser

 Vi tager initiativ til et endnu tættere samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser med henblik 
på at skabe fleksible uddannelsestilbud til talenter

 Vi tilbyder fysiske og fysioterapeutiske screeninger med henblik på planlægning af 
skadesforebyggende og præstationsfremmende træning for det enkelte talent og elite

 Vi tilbyder kurser for talenter, trænere og forældre indenfor blandt andet sportsernæring, 
sportsskader og sportspsykologi


