
Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Idrætsstrategi
Halsnæs i bevægelse



FORORD

I Halsnæs Byråd er vi stolte over at kunne præsentere denne idrætsstrategi, 
der skal være styrepind for udviklingen af idrætten til glæde for borgerne i 
Halsnæs Kommune. Strategien er skabt i et tæt og givende samarbejde med 
idrætsforeningerne samt med inspiration fra kommercielle og selvorganiserede 
aktører. Dertil bygger den på anbefalinger fra rapporten ”Idrætsfaciliteter i Halsnæs 
Kommune”, hvor over 2000 borgere i forskellige aldersgrupper deltog med 
besvarelser. Dette vidner om det ansvar og den fællesskabsfølelse, der hersker i 
kommunen. Det vil vi gerne sige tak for.

I Halsnæs Kommune har vi en vision om at bygge videre på de rå og autentiske 
kendetegn ved kommunen. Det kan vores idrætsstrategi være med til at 
understøtte ved at sætte fokus på vores fantastiske natur som en vigtig facilitet 
til udfoldelse af idræt - både i forening og selvorganiseret. Vi vil fortsat sikre 
udviklingen af det mangfoldige foreningsliv i kommunen. Foreningerne er en vigtig 
aktør i målet om at udvikle gode fælles oplevelser samt understøtte dannelsen 
og den demokratiske udvikling hos vores børn og unge. For hvad er mere råt end 
en mountainbike tur i Ullerup skov med smat op til knæene, og hvad er mere 
autentisk end den frivillige, der onsdag efter onsdag dirigerer de små og smilende 
poder rundt på fodboldbanen?

I Halsnæs dyrker mange idræt på den ene eller anden måde, men vi vil gerne 
have, at endnu flere opnår glæden ved at dyrke idræt. Derfor vil vi også fokusere 
på nogle bestemte målgrupper, som skal have et lille ekstra skub for at komme i 
gang, eller lidt ekstra støtte for at blive ved med at dyrke deres idræt. Her tænker 

vi på de unge, som i høj grad falder fra, når de bliver teenagere, mændene, som 
ikke dyrker lige så meget idræt som kvinderne, og måske skal motiveres på andre 
måder, samt de ældre, som er en voksende gruppe i Halsnæs Kommune.

Med idrætsstrategien ønsker vi at give idrætten en aktiv og tydelig rolle i 
kommunens politik og vise en retning for de, der ønsker at give et bidrag til 
udviklingen af idrætslivet i Halsnæs Kommune. Vi kan ikke gøre det alene, men 
ved fælles indsats kan vi sikre, at idrætsstrategiens ord og målsætninger bliver 
omsat til handlinger. 

Vi ser derfor frem til et fortsat og udviklende samarbejde med aktører på 
idrætsområdet, så vi sammen kan sikre borgerne i Halsnæs Kommune et aktivt liv 
fyldt med fællesskab, oplevelser, glæde og spændende udfordringer.

Annette Westh   Steen Hasselriis 
Formand for Udvalget for Sundhed og Kultur  Borgmester
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I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og 
fritidspolitik, som løber frem til år 2020. 
Ligeledes er der for perioden 2015-2018 
afsat anlægsmidler til udvikling og forbed-
ring af idrætsområdet. For at få det bedst 
mulige afsæt til det videre arbejde med 
politikken og udviklingen af idrætten til gavn 
for borgerne i Halsnæs har vi udarbejdet en 
idrætsstrategi. Strategien tager udgangs-
punkt i analysen ”Idrætsfaciliteter i Halsnæs 
Kommune”. Analysen giver et statusbillede 
af idrætten i kommunen og anbefalinger for 
det videre arbejde. Det fremgår bl.a. at:
• idrætsdeltagelsen i Halsnæs Kommune 

ligger under landsgennemsnittet – 72% 
af børnene og 62% af de voksne er 
idrætsaktive. Til sammenligning er 84% 
af børnene og 64% af de voksne idræts-
aktive på landsplan. 

• Halsnæs Kommune yder foreningsidræt-
ten gode økonomiske vilkår. 

• deltagelsen i foreningsidræt er højest 
blandt de 10-12 årige.

• voksne bruger hellere naturområder end 
klassiske idrætsfaciliteter. 

• brugerne efterlyser bedre rammer for  
sociale aktiviteter i forbindelse med 
idrætsaktiviteter.

I Halsnæs Kommune har vi en vision frem 
mod år 2030 – Oplev det rå og autentiske 
Halsnæs, samt tre brændende platforme, 
hvor vi til og med år 2017 har fokus på 
Vækst, Faglighed & uddannelsesniveau 
samt Sundhed & velvære. Med idræts-
strategien skaber vi fokus på det rå og 
autentiske ved at se naturen som en vigtig 
idrætsfacilitet og fokusere på idræts- og 
foreningslivet som en vigtig aktør til at ud-
vikle gode fælles oplevelser og aktiviteter. 
Ydermere kan strategien styrke kommunen 
inden for de brændende platforme.  

VISION 25-40-75

Bl.a. ved at:
• have et bredt udbud af idrætsmuligheder 

og et stærkt foreningsliv, kan vi blive en 
attraktiv kommune for tilflyttere.

• idræt kan være med til at udvikle den en-
keltes selvtillid, velvære og fællesskabs-
forståelse og dermed skabe en personlig 
udvikling, som kan bruges i job- og uddan-
nelsessammenhæng.

• gøre det lettere for borgerne at være 
fysisk aktive.

I de brændende platforme er der opsat mål 
for, at andelen af fysisk inaktive skal falde 
med 10%, men over tid er vi mere ambi-
tiøse! Vi vil gerne have, at endnu flere er 
aktive, og allerhelst skal alle borgere i  
Halsnæs Kommune opleve glæden ved 
et aktivt idrætsliv – uanset om det sker i 
forening eller selvorganiseret. I de lang-
sigtede målsætninger lader vi os inspirere 

af de mål, som DIF og DGI lægger op til 
med deres Vision 25-50-75, hvor 75% af 
befolkningen skal dyrke idræt, og 50% skal 
gøre det i en forening i år 2025. I Halsnæs 
Kommune starter vi dog med et lavere ud-
gangspunkt end landsgennemsnittet, især 
på foreningsdeltagelsen, hvorfor målet for 
Halsnæs Kommune er: I år 2025 skal 75% 
af borgerne i Halsnæs Kommune dyrke 
idræt, og 40% 
skal gøre det i 
en forening.

M
ÅLSÆTNING

I år 2025 skal 
75% af borgerne 
i Halsnæs 
Kommune dyrke 
idræt, og 40% 
skal gøre det i en 
forening.
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Med ambitionen om, at vi vil gå efter, at 
75% af borgerne er idrætsaktive, og 40% 
er det i forening i år 2025, vil vi i Halsnæs 
Kommune de næste fire år arbejde for, at 
så mange som muligt kan dyrke idræt. Vi 
vil derfor med vores idrætsstrategi arbejde 
for, at alle børn og unge får mulighed for 
at skabe gode idrætsvaner fra starten, og 
fokusere på målgrupper, hvor der er et stort 
uudnyttet potentiale for at dyrke idræt. Vi 
vil fortsat understøtte idrætsaktiviteter i 
naturen udbudt af foreninger og selvorgani-
serede, samt udvikle mulighederne endnu 
mere. Dertil vil vi styrke rammerne for vores 
foreninger, så de stadig – og med styrket 
kraft – kan være samlingssted for udfol-
delse af idræt, fælles oplevelser og socialt 
samvær.

Dette kommer til udtryk i tre spor, som  
danner rammen om den retning, vi vil  
arbejde med idrætsområdet i, i de næste 
fire år, indtil den aktuelle kultur- og fritids-
politik udløber. 

De tre spor er:

Spor 1: Målgrupper
•  Styrkelse og udvikling af tilbud for børn  

og unge
•  Nye muligheder for senioridrætten
•  Flere mænd skal være aktive

Spor 2: Faciliteter
•  Lokal forankring og multi funktionalitet
•  Tilgængelighed og overblik

Spor 3: Idræts- og foreningsliv
•  Udviklende og forbedret samarbejde
•  Foreningernes udvikling – sportsligt og 

socialt
•  Udvikling af den selvorganiserede idræt/

motion

IDRÆTSSTRATEGI  

FOR HALSNÆS KOMMUNE

TRE OVERORDNEDE SPOR

6 7

SP
OR 1 MÅLGRUPPE

R• Styrkelse og 
udvikling af tilbud 
for børn og unge

• Nye muligheder for 
senioridrætten

• Flere mænd skal 
være aktive

S
P

O
R 2 FACILITET

E
R• Lokal forankring 

og multi
funktionalitet

• Tilgængelighed 
og overblik

• Udviklende 
og forbedret 
samarbejde

• Foreningernes 
udvikling – 
sportsligt og socialt

• Udvikling af den 
selvorganiserede 
idræt/motion

S
P

O
R

 3
 I

D
R

Æ
TS-  OG FOREN

IN
G

S
L

IVFoto: Thom
as Q

uvang (H
alsnæ

s A
vis)



SPOR 1 MÅLGRUPPER

Det er som barn, man skaber fundamen-
tet for de gode vaner for hele livet. Børn 
er også den målgruppe, der dyrker mest 
idræt. Alligevel er det i Halsnæs, som i 
alle andre kommuner, sådan, at deltagel-
sen falder i teenagealderen. Vi vil være 
bedre til at rekruttere nye børn og unge 
samt fastholde de unge i idrætten ved at 
sikre fortsat udvikling af de unges talen-
ter, så alle får glæde af idrættens mange 
goder. 

Styrkelse og udvikling af 
tilbud for børn og unge

De ældste borgere er nu i højere grad 
aktive end tidligere, og de bliver mere 
aktive i fremtiden. I Halsnæs Kommune 
er denne målgruppe ikke lige så aktiv 
som i andre kommuner. Vi forventer 
samtidig, at antallet af ældre stiger 
henover de næste år. I det lys ønsker vi 
at skabe bedre muligheder for idræt og 
bevægelse for seniorerne. 

Nye muligheder for 
senioridrætten

Derfor vil vi i Halsnæs Kommune:
• fortsat sikre, at vores foreninger kan 

tilbyde kommunens børn et varieret 
idrætstilbud.

• støtte op om foreninger, der udbyder 
hold, som gør det muligt for forældre  
at dyrke idræt med eller samtidig  
med deres børn.

• understøtte tiltag, der arbejder for lige 
muligheder for, at alle børn og unge 
kan dyrke idræt i det omfang, de måtte 
have lyst. Der skal være plads til barnet 
med et handicap, den idrætsusikre 
unge og den unge med talent.

• facilitere samarbejder mellem 
interessenter som eksempelvis 
foreninger, skoler og Unge- og 
Kulturcentret om alternative idræts-
tilbud, der er tilpasset unge gruppen. 

INDSATSER

8 9

INDSATSER

Derfor vil vi i Halsnæs Kommune:
• arbejde for, at flere ældre får mulighed 

for at dyrke idræt i kommunens 
idrætsfaciliteter i dagtimerne.

• arbejde for, at foreninger, aftenskoler 
og andre i højere grad udbyder 
senioridræt.

• udvikle partnerskaber, der fokuserer 
på at involvere flere ældre i 
idrætsaktiviteter, eksempelvis på 
tværs af kommunale områder, med 
idrætsforeninger og -organisationer 
samt andre interesseorganisationer. 
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I Halsnæs Kommune er der en klar ten-
dens til, at flere kvinder end mænd dyrker 
idræt. Ligeledes viser sundhedsprofilen 
for Halsnæs Kommune, at der blandt 
mænd er en større grad af overvægt og 
personer, der er ramt af følgesygdomme 
som diabetes 2 og for højt blodtryk.  

Derfor vil vi i Halsnæs Kommune:
• udvikle mulighederne for, at flere 

mænd benytter naturen til selv-
organiseret idræt.

• støtte op om samarbejder, eksempel-
vis mellem foreninger, virksomheder 
og jobcentret, der motiverer mænd til 
mere idræt.

• arbejde for events i kommunen, der  

kan motivere mænd til idræt.

For at styrke udviklingen inden for disse 
målgrupper kan vi igangsætte aktiviteter 
som idræt i SFO’erne, hvor idrætsfor-
eningerne, folkeskolerne og Unge- og 
Kulturcentret samarbejder om at skabe 
tilbud, hvor unge junioridrætsledere 
underviser i idræt i SFO’erne. Hensyns-
tagende gymnastik for ensomme eller 

ældre med nedsat fysisk funktionsevne 
ude i lokalområderne kan igangsættes i 
samarbejde mellem eksempelvis aften-
skoler og boligselskaber. Et samarbejde 
mellem foreninger og lokale virksomheder 
om eksempelvis fodboldfitness kan være 
en mulighed for at øge idrætsdeltagelsen 
blandt mænd. 

SPOR 1 MÅLGRUPPER
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Flere mænd skal dyrke idræt EKSEMPLERINDSATSER
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Gode faciliteter til idrætsaktiviteter og 
det tilhørende sociale liv er vigtigt for 
at underbygge et stærkt idræts- og 
foreningsliv. I Halsnæs Kommune har 
vi et bredt udvalg af faciliteter, som 
overordnet set møder brugernes behov. 
Ligeledes er kommunen beliggende i et 
område med smuk natur, der i høj grad 

Lokal forankring og multifunktionalitet

SPOR 2 FACILITETER
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kan inspirere til idræt og bevægelse. 
Kommunen er geografisk kendetegnet ved, 
at der i Halsnæs Kommune er to centrale 
idrætscentre – et i Frederiksværk og et i 
Hundested samt to centre i nærmiljøet 
omkring Melby og Ølsted. Den fremtidige 
facilitetsudvikling bør i videst mulig omfang 

forankres omkring disse centre. 

Derfor vil vi i Halsnæs Kommune:
• fokusere vores indsats på gennemgang 

og renovering af eksisterende anlæg. 
• arbejde for, at kommunens 

idrætsfaciliteter er multifunktionelle og 
handicapegnede, indbyder til socialt 
samvær, og at de udvikles med henblik 
på at facilitere nye samarbejder på 
tværs af foreninger.

• arbejde for, at faciliteterne også 
inspirerer til, at selvorganiserede 
grupper kan benytte dem i forbindelse 
med deres aktiviteter på tidspunkter, 
hvor skoler og foreninger ikke benytter 
faciliteterne.

• udvide mulighederne for at dyrke idræt 
i naturen og byrum hele året og gøre 
det let for den enkelte borger at danne 
overblik over de mange muligheder for 
det.

• i højere grad involvere foreningerne 
økonomisk og rådgivningsmæssigt 
i renovering og opførelse af nye 
faciliteter og overlade indkøb og 
organisering til foreningerne selv.

• styre efter en vis proportionalitet 
mellem kommunal støtte og aktive 
medlemmer.

INDSATSER
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I Halsnæs Kommune har vi et bredt 
udvalg af aktiviteter udbudt af foreninger, 
hvorfor vi prioriterer, at folkeoplysende 
aktiviteter har førsteret til brug af 
faciliteterne. Vi anerkender, at vi kan 
udnytte faciliteterne bedre og gøre det 
lettere for andre brugergrupper også at 
benytte dem. 

Derfor vil vi i Halsnæs Kommune:
• udnytte og udvikle mulighederne ved  

portalen Aktiv Halsnæs, så det bl.a.  
bliver lettere for foreninger og selv-
organiserede at booke og afmelde tider.

• optimere brugen af faciliteter ved at 
ændre modellen for sæsonbookninger

• gøre plads og inspirere til nye aktører 
og aktiviteter, der tiltrækker nye 
målgrupper.

• optimere brugen ved at flere foreninger/
aktiviteter anvender samme facilitet, 
herunder sammenlægge faciliteter for 
at skabe de bedst mulige betingelser 
for videreudvikling.

• arbejde med brugeraftaler, som 
beskriver retningslinjer og gensidig 
forpligtigelse i forbindelse med udlån  

af lokaler.

Tilgængelighed og overblik

SPOR 2 FACILITETER
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INDSATSER

Eksempelvis kan det ske ved fremover 
at indrette faciliteterne, så de understøt-
ter foreningernes muligheder for øget 
kantinedrift eller lignende og på sigt give 
mulighed for samarbejder med virksom-
heder, der kan støtte op om udviklingen 
af det gode liv i faciliteterne. Ligeledes 
kan faciliteter forberedes til, at selvorga-
niserede mountainbikeryttere efter endt 
køretur kan vaske deres cykler og dem 
selv i et af de fire centre.

EKSEMPLER
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Idrætsforeningerne har en vigtig rolle 
i at udvikle idrætten og igangsætte 
nye initiativer. Vi er derfor meget 
opmærksomme på at sikre de bedste 
rammer for, at foreningerne kan blive 
hørt. 

Derfor vil vi i Halsnæs Kommune:
• bakke op om den måde, 

hvorpå foreningslivet ønsker at 
organisere sig og derudover sikre 
en god kommunikation med 
idrætsforeninger og andre aktører.

• løbende vurdere, om den 
kommunale organisering på 
idrætsområdet er tidssvarende.

Udviklende og forbedret 
samarbejde

INDSATSER 

SPOR 3 IDRÆTS- OG FORENINGSLIV

Vi tror på den demokratisk og socialt 
udviklende gevinst, som deltagelse 
i idræts- og foreningslivet kan give 
for den enkelte borger og samfundet 
som helhed. Vi ønsker at værne om 
dette samt udvikle forudsætningerne 
for et stærkere foreningsliv, så endnu 
flere kan opleve de glæder, idrætten 
giver. 

Derfor vil vi i Halsnæs Kommune:
• understøtte udviklingen af 

foreningsidrætten, herunder støtte 
til rekruttering af børn og unge 
samt udvikling af frivillige.

• understøtte idrætsforeningerne i 
at tænke i nye veje for at involvere 
unge medlemmer i frivilligt arbejde 
og demokrati.

• understøtte det sociale liv og 
dets betingelser for udfoldelse i 
foreninger, klubhuse mv.

Foreningernes udvikling – 
sportsligt og socialt

INDSATSER 
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Derfor vil vi i Halsnæs Kommune
• understøtte de mange, der dyrker 

idræt/motion på egen hånd. 
• stille facilliter til rådighed for den 

selvorganiserede idræt.

INDSATSER

SPOR 3 IDRÆTS- OG FORENINGSLIV

Selvorganiserede idrætsudøvere 
refererer ofte til kravet om fleksibilitet 
som den primære årsag til, at akti-
viteten sker uden for foreningernes 
rammer. 

God dialog 
Foreningslivet i Halsnæs Kommune  
kan eksempelvis organisere sig 
omkring de fire centre, men uanset 
hvordan det gøres, ønsker kommunen 
at indgå i en udbytterig dialog. 

Udviklingskurser 
Yderligere kan foreningslivet støt-
tes ved hjælp af udviklingskurser for 
den frivillige ledelse, som udfører et 
kæmpe stykke arbejde. 

Pay and Play
Ordninger som Pay and Play kan evt. 
implementeres for at sikre tilgæn-
geligheden for den selvorganiserede 
idrætsudøver.

Udvikling af den selv-
organiserede idræt/motion

EKSEMPLER
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Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 4778 4000
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk
www.oplevhalsnaes.dk
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