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Vores fritid er værdifuld. Det er i fritiden, vi 

dyrker de interesser og aktiviteter, vi er op-

taget af. Det er i fritiden, vi skaber menings-

fulde og frivillige fællesskaber, som binder 

os sammen – derfor er visionen for Kolding 

Kommunes Fritids- og Idrætspolitik AKTIVE 

FÆLLESSKABER GENNEM HELE LIVET.

Fritids- og Idrætspolitikkens indsatsområder 

spiller i høj grad op til Kolding Kommunes visi-

on ”Sammen designer vi livet” og kommunes 

øvrige politikområder. Det er vigtigt, at vi i fæl-

lesskab både bevarer og udvikler fritids- og 

idrætslivet i hele Kolding Kommune, og her 

er de frivillige vigtige aktører for, at det kan 

lykkes. Vi skal derfor skabe rammer, som gør 

det nemt og givende at være frivillig.

Vi er en kommune med godt 92.500 ind-

byggere med en attraktiv storby, stærke 

centerbyer, dynamiske lokalsamfund samt en 

fantastisk natur, der tilsammen giver masser 

af muligheder for aktiviteter for alle. Det stiller 

store krav til vores fritidsfaciliteter – og vores 

udeområder, der mere og mere bliver ram-

men for aktiviteter. Vi skal udvikle fleksible 

anlæg og tænke i en fornuftig udnyttelse af de 

kvadratmeter, vi allerede har, så vi bliver ved 

med at tilgodese foreningernes og borgernes 

muligheder for aktivitet og bevægelse.

Fritids- og Idrætspolitikken vil blive fulgt op af 

strategier og handleplaner inden for de ud-

valgte fokusområder, og det sker i tæt samar-

bejde med den strategigruppe, som har været 

med i hele processen omkring Fritids – og 

Idrætspolitikkens tilblivelse.

Jeg glæder mig til det fortsatte konstruktive 

samarbejde med strategigruppen, så vi sam-

men kan føre Fritids- og Idrætspolitikken ud i 

livet i Kolding Kommune.

Med venlig hilsen

Søren Rasmussen, formand

Fritids- og Idrætsudvalget

Forord



Fritids- og Idræts- 
politikken er skabt  
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Kolding Kommune har et fantastisk for-

eningsliv med mange frivillige ildsjæle. Vi har 

et stærkt  aftenskoleområde, som er vigtig 

for den enkelte borgers mulighed for livslang 

læring. Vi har stort fokus på at udvikle fremti-

dens talenter samt styrke mulighederne for, at 

alle kan deltage i aktiviteter og foreningsliv.

Da den vedtagne Fritids- og Idrætspolitik vil 

sætte retning for foreninger, frivillige og facili-

teter for de kommende år, er politikken formet 

i dialog og tæt samarbejde med en strate-

gigruppe bestående af fritids- og idrætslivets 

medspillere. Udover Fritids- og Idrætsudval-

get har Fritidsrådet, samråd, organisationer, 

foreninger, aftenskoler, kommunale medar-

bejdere og unge studerende været med ”på 

banen”.

Strategigruppen har heldigvis ”sagt ja” til at 

deltage i det kommende arbejde med at ud-

vikle strategi og handleplaner inden for politik-

kens fokusområder. 

”Vi har siddet omkring det samme bord og 

været med i hele processen omkring udform-

ning af Fritids- og Idrætspolitikken. Det er en 

stor fordel nu, hvor vi skal i gang med at ud-

mønte politikkens konkrete indsatser” udtaler 

formand for Fritidsrådet Alice Nissen.

”Det har været en rigtig god og givende pro-

ces at have været med i strategigruppen. 

Både ved analysen af hele fritidsområdet 

samt arbejdet med at få lavet Fritids- og 

Idrætspolitikken, som både favner aftenskoler 

og foreninger. Vi glæder os til at være med i 

det kommende arbejde med at føre politikken 

ud i fritidslivet i Kolding” udtaler næstformand 

for Fritidsrådet Erik Demant.

Vi ser frem til i fællesskab at føre den kommende Fritids- og Idrætspolitik ”ud i livet” til 

gavn for borgere og fritidslivet i Kolding Kommune.

Fritidsrådet, fmd. Alice Nissen - Aftenskolesamrådet, fmd. Erik Demant - Kolding Idrætsråd, fmd. Claus Warming

Eliteidrætsrådet ved Tanya Buchreitz Løwenstein - Spejdersamrådet, fmd. Bo Sander Petersen

Kolding handicap Idræt, fmd. Ruben Beck Madsen
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Fritids- og idrætspolitik-
kens indsatsområder

GØRE BORGERNE TIL 
MEDSKABERE 

UDVIKLE EN STÆRK  
FRIVILLIGHEDSKULTUR 

UDVIKLE RAMMERNE 
FOR AFTENSKOLE- 

OMRÅDET

UDVIKLE FREMTIDENS 
TALENTER

De frivillige er det ”kit” som 

binder fritids- og idrætslivet 

sammen.
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UDVIKLE FREMTIDENS 
FYSISKE RAMMER FOR 
AKTIVITET OG FÆLLES-

SKAB

UDVIKLE OPTIMALE 
RAMMER FOR ET  

AKTIVT SENIORLIV 

FRITIDS- OG  
IDRÆTSEVENTS 

STYRKE MULIGHEDERNE 
FOR, AT ALLE KAN DELTA-
GE I AKTIVITET OG FOR-

ENINGSLIV

UDVIKLE TILBUD MÅL-
RETTET BØRN, UNGE 

OG STUDERENDE
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Fritidspolitikken skal udvikles med udgangs-

punkt i borgerens centrum og behov med 

stort fokus på dialog og samarbejde med bor-

gere og foreninger.  Involvering af foreninger, 

borgere og ildsjæle i fritids- og idrætslivet bi-

drager til større medejerskab, bedre udnyttel-

se af faciliteter og højere kvalitet i de udbudte 

aktiviteter. 

GØRE BORGERNE TIL MEDSKABERE 

KOLDING KOMMUNE VIL
• styrke dialogen og samarbejdet mellem borgere, foreninger, kom-

munale og private aktører, således at fritidspolitikken udvikles 

med borgerens centrum som udgangspunkt, og flest mulige bor-

gere motiveres til at engagere sig i fritidslivet.

!
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KONKRETE INDSATSOMRÅDER

• Via løbende dialog involveres borge-

re, foreninger og faciliteter – for dels at 

afdække brugergruppernes behov og 

dels at kvalificere initiativer på fritids- og 

idrætsområdet 

• Sikre en aktiv dialog med borgerne via 

sociale medier, onlineundersøgelser mv. 

• Udvikle fritids- og idrætspolitikken i tæt 

dialog med de øvrige kommunale forvalt-

ninger og institutioner som en del af den 

samlede udviklingsstrategi for Kolding 

Kommune

• Udvikle vilkårene for borgernes frivillige 

engagement i et tværgående samarbejde 

mellem forvaltninger og politikområder

• Fastholde og udvikle de selvejende faci-

liteter i kommunen for at understøtte det 

lokale engagement og ejerskab
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Kolding Kommune har et stærkt forenings-

liv, men vilkårene, for at borgerne kan og 

vil engagere sig frivilligt, ændrer sig, og der 

udvikles nye organiseringsformer og fleksible 

fællesskaber. Derfor er det vigtigt, at kom-

munen i tæt dialog med foreningerne aktivt 

understøtter udviklingen af foreningerne og 

styrkelse af vilkårene for de frivillige. 

UDVIKLE EN STÆRK FRIVILLIGHEDSKULTUR 

KOLDING KOMMUNE VIL
• understøtte en stærk frivillighedskultur – hvor det er nemt, sjovt 

og meningsfuldt at være frivillig.

!
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KONKRETE INDSATSOMRÅDER

• Udvikle og nytænke frivilligheden og nye 

måder at organisere aktiviteter på i tæt 

dialog med de frivillige

• Udvikle frivilligheden på tværs af kommu-

nens forvaltningsområder 

• Understøtte uddannelse, opkvalificering 

og netværk for frivillige ledere og træner 

• Sikre grundlaget for foreningernes aktivi-

teter via tilskud til medlemmer

• Undersøge muligheden for etablering af et 

”foreningshus/frivillighedshus” til samling 

af alle fritidslivets aktører under samme 

tag 

• Undersøge muligheden for etablering af 

administrative og udviklingsmæssige støt-

tefunktioner til gavn for foreningerne 
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Aftenskolerne er en vigtig del af den enkelte 

borgers mulighed for livslang læring. Det er 

vigtigt at give borgerne mulighed for at ud-

vikle sig for at imødekomme de øgede krav til 

personlige og faglige kompetencer.

UDVIKLE RAMMERNE FOR  
AFTENSKOLEOMRÅDET

KOLDING KOMMUNE VIL
• udvikle rammerne for, at alle borgere, uanset økonomisk og so-

cial status via livslang læring, kan få viden og skabe værdifulde 

sociale fællesskaber i hele kommunen.

!
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KONKRETE INDSATSOMRÅDER

• Udvikle regelgrundlaget for fremtidens 

aftenskoler for at sikre borgerne optimale 

muligheder for oplysning, oplevelser, dia-

log, faglighed og forpligtende samvær

• Undersøge og understøtte mulighederne 

for et tættere samarbejde mellem aften-

skolerne, faciliteterne og foreningerne 

omkring uddannelse og kurser

• Undersøge og understøtte mulighederne 

for, at aftenskolerne kan flytte flere akti-

viteter ud på fritidsfaciliteterne i lokalom-

råderne

• Understøtte udviklingsarbejde for aften-

skolerne med henblik på at sikre tidssva-

rende udbud og sikre flere deltagere

• Undersøge mulighederne for bedre trans-

port til bevægelseshæmmede og handi-

cappede borgere til aktiviteter

• Løbende vurdere om det administrative 

arbejde for aftenskolerne kan lettes

• Gennem tilskud bidrage til voksenunder-

visningens grundlag
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Deltagelse i sportsaktiviteter på højt ung- 

domsniveau medvirker til at skabe dedikerede 

og kompetente mennesker, som kan formule-

re, forfølge og realisere personlige mål. 

Udvikling af talenter smitter af på de børn og 

unge, der dyrker idræt på alle niveauer. Ta-

lentudvikling er udvikling af rollemodeller, som 

giver andre børn og unge noget at se op til og 

noget at stræbe efter. 

Vi tror på, at hele Kolding Kommune vinder, 

når vi arbejder sammen om at udvikle talent 

til elite.

UDVIKLE FREMTIDENS TALENTER

KOLDING KOMMUNE VIL
• etablere stærke talentudviklingsmiljøer, der kan virke som føde-

kæde til eliteidrætten. Det kan ske ved at udvikle rammerne om-

kring talentmiljøerne i samarbejde med aktører både inden for og 

uden for idrættens verden.  

!
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KONKRETE INDSATSOMRÅDER

• Undersøge mulighederne for at etablere 

samarbejde omkring talentudviklingsmil-

jøer inden for idræt, kultur, uddannelse og 

erhvervslivet

• Skabe sammenhæng og synergier blandt 

interessenter, der arbejder med talentud-

vikling inden for idræt, kultur, uddannelse 

og erhvervslivet

• Forbedre boforhold og rammer for at 

kombinere ungdomsuddannelse og ta-

lentudvikling

• Finde synergier i samarbejdet mellem an-

dre kommuner om talentudvikling

• Skabe bedre rammer for at højne idræts-

deltagelsen og forbedre det motoriske 

niveau hos alle børn og unge

• Understøtte erfaringsudveksling og 

samarbejde på tværs af idrætsgrene og 

på tværs af idræt, kultur, uddannelse og 

erhvervslivet

• Formidle viden og støtte klubmiljøer til at 

udvikle sig organisatorisk og sportsligt, 

bl.a. via samarbejde og synergier på 

tværs af idræt, kultur, uddannelse og er-

hvervslivet
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Fritidsfaciliteter er en væsentlig del af den 

kommunale planstrategi for udvikling af frem-

tidens attraktive landsbysamfund og lokalom-

råder. Fremtidens faciliteter skal udvikles i tråd 

med den måde, befolkningen dyrker fritids- 

og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden. 

Fremtidens faciliteter skal være ”moderne 

gadekær” – steder for nye aktiviteter, møder, 

udveksling og fællesskab. Udviklingen kræver 

fleksibilitet, multifunktionalitet og tilgænge-

lighed, samt mulighed for fleksibel online 

booking og brug af nye kommunikations-

værktøjer. 

Især den voksne befolkning dyrker i stigende 

grad aktiviteter udendørs, hvilket betyder, at 

natur, vand skov mv. skal medtænkes i den 

kommunale strategi for udvikling af faciliteter. 

UDVIKLE FREMTIDENS FYSISKE RAMMER 
FOR AKTIVITET OG FÆLLESSKAB

KOLDING KOMMUNE VIL
• sikre let tilgængelige, moderne, fleksible og tidssvarende facilite-

ter til foreningerne og borgerne gennem hele livet.

!
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KONKRETE INDSATSOMRÅDER

• Udarbejde en samlet kommunal udvik-

lingsstrategi for de fysiske rammer på fri-

tidsområdet både ude og inde. Herunder 

administrativt og politisk styrke samarbej-

det vedrørende den del af fritidslivet, som 

foregår i naturen 

• Sikre adgang til natur og uderum som 

arenaer for idrætsaktiviteter

• Arbejde for, at der ved udvikling af nye 

boligområder, anlæg, renovering og ud-

vikling af bygninger indtænkes bevægelse 

og gode rammer for et aktivt fritidsliv 

• Igangsætte konkrete udviklingsprocesser 

for udvalgte faciliteter med udgangspunkt 

i deres rolle i den samlede udviklingsstra-

tegi

• Sikre løbende kompetenceudvikling, 

kurser og netværksmøder for ledere, 

medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer 

for at understøtte udviklingen på facilitets-

området

• Revidere tilskudsgrundlaget og de admi-

nistrative regler for fritidsfaciliteterne for at 

understøtte mere aktivitet og udvikling

• Udvikling af moderne brugervenlige web-

løsninger med henblik på at sikre en let og 

hurtig adgang til information og tilmelding 

på alle niveauer og for alle brugergrupper

• Synliggøre relevant information for selvor-

ganiserede som eksempelvis information 

om lån af lokaler, afmærkede stier til løb, 

cykling og ridning, træningsfaciliteter samt 

andre muligheder for selvorganiserede 

mm.

• Igangsætte forsøg til udvikling af den 

mest optimale fremtidige organisering, 

drift og ledelse af fremtidens fritidsfacilite-

ter i spændingsfeltet mellem civilsamfund, 

samfund og marked
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Der bliver flere seniorer i Kolding Kommune 

i fremtiden, og de vil forblive aktive i flere år. 

Derfor er udviklingen af senioridrætten et 

centralt indsatsområde. Foreninger og orga-

nisationer er, i samarbejde med Kolding Kom-

mune, allerede blandt de bedste i Danmark 

på seniorområdet. 

 

Det er vigtigt, især for seniorer, at være fysisk 

aktive og have et stærkt socialt netværk. 

Fysisk aktivitet er medvirkende til at forlænge 

livet, øge funktionsevnen, forebygge ensom-

hed og sikre en bedre livskvalitet. 

UDVIKLE OPTIMALE RAMMER  
FOR ET AKTIVT SENIORLIV 

KOLDING KOMMUNE VIL
• fastholde og videreudvikle aktiviteter for seniorer som en del af 

visionen om aktiviteter for alle gennem hele livet. 

!
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KONKRETE INDSATSOMRÅDER

• Indgå i ”Bevæg dig for livet” projektet i 

samarbejde med DGI og DIF om udvikling 

af aktivitetstilbud til seniorer 

• Understøtte udviklingen af senioraktivite-

ter bl.a. 60+ FRISK
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Kolding Kommune ønsker at være en attraktiv 

studieby – derfor bør der ske en målrettet 

udvikling af fritids- og idrætstilbud til unge og 

studerende i byen. 

 

Gennem et stærkt fritidsliv skabes sociale 

relationer og interessefælleskaber uden for 

de etablerede studiemiljøer. Dette bidrager til 

at styrke tilknytningen til Kolding som et godt 

sted at bosætte sig, stifte familie og arbejde.  

UDVIKLE TILBUD MÅLRETTET  
BØRN, UNGE OG STUDERENDE

KOLDING KOMMUNE VIL
• udvikle fritids- og idrætstilbud specielt tilpasset børn, unge 

og studerende i Kolding Kommune for at understøtte visionen 

om at være en god studieby i samarbejde med foreningslivet.

!
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KONKRETE INDSATSOMRÅDER

• Indgå i ”Bevæg dig for livet” projektet i 

samarbejde med DGI og DIF om udvikling 

af aktivitetstilbud til unge og studerende

• Igangsætte udvikling af fritidstilbud spe-

cielt målrettet studerende i Kolding Kom-

mune i samarbejde med foreningslivet 

og uddannelsesinstitutionerne Studieby 

Kolding

• Arbejde for at styrke samarbejdet mellem 

skole, foreninger, lokalsamfund, ung-

domsskoler, aftenskoler, biblioteker m.v. 

for at medvirke til at skabe forudsætninger 

for et helhedsorienteret skole- og fritidsliv
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Flertallet af børn og voksne er selvhjulpne i 

forhold til deltagelse i fritidslivets aktiviteter og 

fællesskaber. Men der er grupper af borgere, 

som af fysiske, sociale eller økonomiske år-

sager har udfordringer med at deltage på lige 

fod med andre. 

Det er vigtigt at arbejde for tilpasning af de fy-

siske rammer og understøttelse af foreninger 

og aftenskolers arbejde med at tilrettelægge 

aktiviteter, så flest mulige borgere har mulig-

hed for at deltage i fritidslivets fællesskaber 

uanset forudsætninger og funktionsnedsæt-

telse.

STYRKE MULIGHEDERNE FOR, AT ALLE KAN 
DELTAGE I AKTIVITET OG FORENINGSLIV

KOLDING KOMMUNE VIL
• arbejde for, at fritids- og idrætstilbuddene så vidt muligt skal være 

for alle borgere uanset fysiske, sociale eller økonomiske udfor-

dringer.

• undersøge mulighederne for bedre transport til bevægelseshæm-

mede og borgere med funktionsnedsættelse til aktiviteter.

!
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KONKRETE INDSATSOMRÅDER

• Indgå i ”Bevæg dig for livet” projektet i 

samarbejde med DGI og DIF om udvikling 

af aktivitetstilbud til personer med særlige 

behov og funktionsnedsættelse

• Udvikling af faciliteter indrettet til personer 

med særlige behov og funktionsnedsæt-

telse

• Understøtte faciliteter og foreninger, der 

arbejder for at sikre tilbud til borgere med 

særlige behov og funktionsnedsættelse

• Fortsætte og bygge videre på erfaringer 

som er opbygget via samarbejde med 

Get2sport, Aktiv Fritid og lignende pro-

jekter
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Flere og flere deltager i stigende grad i events 

inden for en bred vifte af aktiviteter på fritids- 

og idrætsområdet. Derfor vil Kolding Kommu-

ne styrke sin position som eventdestination, 

både i forhold til egne borgere og i forhold til 

danske og internationale gæster.

FRITIDS- OG IDRÆTSEVENTS 

KOLDING KOMMUNE VIL
• styrke sin position som eventdestination på fritids- og idræts- 

området.

!



Fritids- og Idrætspolitik 2019-21

32–33

KONKRETE INDSATSOMRÅDER

• Arbejde for at tiltrække nationale og inter-

nationale fritids- og idrætsevents til Kol-

ding Kommune

• Ansøge om at afholde DGI Landsstævne i 

Kolding Kommune i 2025
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