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Idræt i dyndet. Hvem
gør (reelt) noget?

Kilde: Danskeres motions- og sportsvaner 2016, Idan



Uddannelse er en stærk indikator

Kilde: Danskeres motions- og sportsvaner 2016, Idan



Idrættens varme
kartoffel.
Hvem får
pengene?

Kilde: Idan, Allerød Kommune 2014



Hvad og hvem
kan få os i gang 
igen?

Hvis tennis ikke kan holde på 
de ‘almindelige’ medlemmer, 
er der langt igen. Men måske 
hænger rummelighed sammen 
med bedre klubmiljøer?



Skræddersyet idræt kræver
en bevidst tilgang fra flere vinkler

(Fra ‘fjerne barrierer’ og ‘skabe rammer’ til ‘sætte skilt på døren’
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Er vi dygtige nok til at ‘opbygge’ ‘sportslig kapital’ i vore børnemiljøer?

Danskernes motions- og sportsvaner 2016, Idrættens Analyseinstitut

Dyrker du 

fodbold?

(andel i pct.)

10-12 år 39

13-15 år 35

16-19 år 26

20-24 år 15



Hvem kan? 
Hvem 
gider? 

Hvem har 
bolden?

Kilde Idrættens Analyseinstitut. Socialt udsatte i  idrætten, 2018



Om at sætte 
det rette skilt 
på døren 

– og på 
dagsordenen

Hearts FC, Edinburgh. Hvorfor vil en 
professionel fodboldklub være socialt 
omdrejningspunkt i lokalsamfundet?



Anlægget som 
’center for inklusion’



The Pavilion, 
London

Englands mest rummelige tennisklub. 
Og de kan også spille tennis



Idræt og fritid fylder kun lidt i budgettet – men meget i vores liv…

Kilde: Danmarks Statistik

Til overvejelse:

Hvordan kan man 
skabe partnerskaber, 
synergier og 
samarbejder med 
andre afdelinger i 
kommunen?

Fritids- og 
kulturområdet fylder 
kun lidt…



Inspiration

De fem hovedspor i arbejdet med 
Hillerøds nye idrætspolitik:

• Flere i bevægelse

• Udvikling af fremtidens faciliteter 
til idræt og bevægelse

• Udvikle og fastholde talenter

• Inkluderende fællesskaber og 
foreningsliv

• Sammen om sundhed og 
forebyggelse

• Andet?

…Og en god idræts- og fritidspolitik åbner nye døre

Borgmest

er

Direktion

Ejen-

domm

e

Job-

center

Borger

- og 

Social

-

servic

e

Ældre 

og 

Sund-

hed

Dag-

tilbud
Skoler

Familie

r og 

Sund-

hed

Administrativ organisation 2018, Hillerød Kommune 
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Ældre Sagen, 
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Et landskab der hele tiden ændrer sig  – mange mulige 
partnere med interesse i, at det går jer godt
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Spørgsmål til din klub

Hvad kan overføres til din klub i forhold til 
social rummelighed?

Hvad ville det kræve af klubben at blive mere 
socialt rummelig?

Hvilke aktiviteter er egnede til forskellige 
målgrupper?

Hvad ville det gøre ved klubben at få et mere 
socialt mindset?
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