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FORORD
Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både 
frivillige og professionelle – af bredde og elite. 
For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke vores anerkendelse af både den kæmpe indsats, der ydes og 
de flotte resultater, der opnås. Gennem idrætten oplever vi begejstring, succes, stolthed og fællesskab – 
hvad enten vi er aktive udøvere, dedikerede ledere, uundværlige frivillige eller engagerede tilskuere. 

Glæden ved at indgå i stærke fællesskaber og den sundhedsmæssige værdi ved at være aktiv deltager i 
idræt bidrager i den grad til den enkeltes livskvalitet, til at leve det gode liv. Svendborg Kommune 
prioriterer derfor at understøtte idrætslivet med såvel gode fysiske faciliteter som gode økonomiske 
rammer. 
Svendborg Kommunes idrætspolitik 2017 skal bidrage til, sammen med den løbende dialog mellem 
Svendborg Kommune og idrættens organisationer, at sætte retning for, hvordan vi på bedste vis bringer 
idrættens potentiale i spil. Idrætspolitikken skal derfor sikre koordinering og prioritering af indsatser og 
investeringer således, at Kommune og idrættens aktører løfter hinanden, at folkeskoler og foreninger 
løfter hinanden, at bredde og elite løfter hinanden, at frivillige og professionelle løfter hinanden. Med 
andre ord: Svendborg løfter Svendborg for derved at udnytte idrættens kæmpe potentiale i Svendborg 
Kommune fuldt ud. 

Med idrætspolitikken er banen kridtet op, taktikken er lagt og kampen kan fløjtes i gang.
Rigtig god kamp!

Henrik Nielsen, 
Formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget
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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 de bedst mulige rammer, som giver alle borgere i Svendborg 
Kommune mulighed for at dyrke sin idræt i et 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.

Vision
Etablering og vedligehold af fysiske 
faciliteter skaber  optimale 
forudsætninger  for borgernes 
idrætsliv. 

VI VIL:
 Understøtte etableringen af lokale bevægelsesrum, 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



Idrætspolitik
 Svendborg Kommune 2017 - 2022

Udkast 1404 2016

4

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:
 Fastholde 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 
understøtte nye former for breddeidrætstilbud og med 
udgangspunkt i de unges motivation og sætte 
pejlemærker og mål for engagementet. 

 Rekruttere 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.

 Foreningsudvikle
Give de enkelte foreninger tilbud om foreningsudvikling. 

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

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. 
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IDRÆT FOR BØRN OG UNGE
I Svendborg tror vi på, at idræt og bevægelse på enestående vis kan 
bidrage til både børns dannelse og uddannelse og den bidrager til, at alle 
børn og unge i Svendborg får de bedste muligheder for et godt og 
udviklende ungdomsliv.
Idræt er sundt, sjovt og udfordrende. Netop derfor er idræt en fantastisk 
arena for socialisering, sammenhold og fællesskaber på tværs af sociale 
kår. Samtidig spiller idrættens foreningsstruktur en betydelig rolle i den 
demokratisk dannelse af nye samfundsborgere. Derfor er det afgørende 
vigtigt, at børn og unge får mulighed for at stifte bekendtskab med den 
frivillige idræt. 

Idræt forebygger sygdomme, og idræt og bevægelse stimulerer børn og 
unges fysiske og kognitive læring. Det har Svendborgprojektets forsknings 
påvist. Derfor vil Svendborg have Danmarks mest aktive 0-6 årige. Her er 
barnet og bevægelsen i centrum. Allerede i dagpleje, vuggestue og 
børnehave er der fokus på idræt og bevægelse.

Alle skoler i Svendborg er idrætsskoler – det vil sige, at elever indtil 6. 
klassetrin har 6 timers idræt om ugen. I idrætsundervisningen arbejdes der 
efter de nationale fælles mål og principperne i aldersrelateret træning. På 
den måde tager undervisningen afsæt i børnenes motoriske, mentale og 
fysiske udvikling. 

Skolernes mange idrætslektioner er med til at skabe gode muligheder for 
at arbejde endnu tættere sammen med blandt andet foreningslivet og 
Svendborg Idræts Samvirke. Sådanne samarbejder skaber mere variation i 
skoledagen, masser af begejstring og nye veje til læringsmålene. Det giver 
samtidig foreningerne mulighed for at præsentere sin idræt for børn og 
unge. På den måde understøtter foreningerne og skolen tilsammen de 
unges idrætsliv og de sociale relationer.

Kommunens satsnings på bevægelse i skole og dagtilbud giver den frivillige 
idræt et fortræffeligt udgangspunkt, fordi børn og unge på den måde 
introduceres til en række sports- og idrætsgrene. Det gode udgangspunkt 
fratager ikke den frivillige idræt ansvaret for hele tiden at være et relevant 
tilbud til børn og unge.

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. 

VI VIL:

 Understøtte foreningerne i at indgå i den vedtagne struktur (lokale 
aftaler direkte med den enkelte skole) for et samarbejde hvor 
foreningerne kan indgå i skolernes idrætstilbud. 

 Understøtte foreningslederes og træneres kompetencer til fortsat 
at gøre idrætten relevant for børn og unge

 Understøtte at de hidtil uorganiserede idrætter for børn og unge 
også kan rummes i foreningslivet
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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 Talentudvikling, 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 og Svendborg Talentcenter, hvor talenter samles 
på tværs af klubber.
 
Styrke, smidighed, balance, udholdenhed, hurtighed, reaktionsevne, 
motorik, koordination og timing er basis for god grundtræning. Vi tester 
talenterne individuelt, både fysisk og fysioterapeutisk – og resultaterne 
bruges til at optimere træningen og forebygge skader. 

Talenterne 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, samt 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.

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-
undervisning. Eliteklubberne markedsfører Svendborg i ind- og udland, og 
klubbernes dygtige eliteudøvere er forbilleder for Svendborgs børn – både i 
den daglige træning i klubberne og i idrætsundervisningen i skolerne. 

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.

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



Idrætspolitik
 Svendborg Kommune 2017 - 2022

Udkast 1404 2016

8

 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

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET
Folkeoplysningsudvalget er foreningernes samarbejdspartner med 
Svendborg Kommune, idet udvalget har ansvaret for og træffer beslutninger 
vedrørende godkendelse af nye folkeoplysende foreninger, tildeling af 
lokaler, lokale- og medlemstilskud, udviklingsinitiativer, forsøg samt diverse 
puljer.

Udvalget implementerer Folkeoplysningslovens bestemmelser samt 
Svendborgordningen, der indeholder beskrivelse af arten af 
tilskudsmodeller i Svendborg Kommune.

Endvidere er det udvalgets opgave at udarbejde mål samt fastsætte 
strategier for, hvorledes kommunens Idrætspolitik understøttes og føres ud 
i livet for så vidt angår de folkeoplysende berøringsflader. Konkret beskrives 
dette i Svendborg kommunes Folkeoplysningspolitik under afsnittet ”Det 
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde” samt udmøntes i praksis blandt 
andet via bevillinger fra Forsøgs- og Udviklingspuljen og udarbejdelse af 
temaer for diverse puljer.

Folkeoplysningsudvalget indgår i et formaliseret samarbejde med idrættens 
paraplyorganisation, Svendborg Idræts Samvirke og Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Kulturudvalgets formand, således at der kontinuerligt 
foregår en informationsudveksling, inspirationsproces samt afstemning af 
strategier.
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SVENDBORG IDRÆTS SAMVIRKE
Svendborg Idræts Samvirke er idrætsforeningernes paraplyorganisation, 
som repræsenterer foreningerne og er høringspart i Svendborg Kommune 
omkring de idrætspolitiske beslutningsprocesser. 
Anlæg, prioritering af faciliteter, budgetter og idrætspolitisk udvikling indgår 
som en væsentlig del af samvirkets arbejdsområde.

I samarbejde med Folkeoplysningsudvalget arbejder Svendborg Idræts 
Samvirke med at understøtte foreningsudvikling, implementering af 
Idrætspolitikken og udarbejde forslag til forsøgs- og udviklingspuljer. 
Endvidere administrerer samvirket de afsatte kommunale midler til 
kursustilskud og talentudvikling, som er rettet mod alle idrætsforeningerne. 

I forhold til den åbne skole giver skolernes mange idrætslektioner mulighed 
for et endnu tættere samarbejde, Svendborg Idræts Samvirke og skolerne 
imellem. Samvirket vil arbejde med forslag til, hvorledes foreningslivet kan 
indgå i et skolesamarbejde, hvor foreningerne får mulighed for at 
præsentere deres idræt for børn og unge samt bidrage med faglige 
kompetencer. 

Svendborg Idræts Samvirke er repræsenteret i Haludvalget, Eliterådet, 
SkoleLab, Svendborg Vandrerhjem og Folkeoplysningsudvalget. 
Endvidere indgår samvirket i planlagte møderækker med formændene for 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget, 
hvor der foregår gensidig information og dialog om idrætspolitiske forhold.


