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Idrætspolitik
Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og
gode oplevelser. Målet for Hillerød Kommune er at skabe muligheder for, at alle borgere oplever glæden ved
og lysten til at dyrke idræt.
Det idrætspolitiske grundsyn tager udgangspunkt i lysten til at dyrke idræt og deltage i fællesskabet. Det er
selve aktiviteterne, det sjove og legende, der øger glæden og kvaliteten af idrætsoplevelsen, som er
omdrejningspunkt for idrætten. Målet er, at Hillerød Kommunes børn skal have mulighed for at erfare glæden
ved idræt, leg og bevægelse på en måde, så de får livslang glæde ved idrætten. De unge skal have mulighed for
at have en oplevelse med vennerne gennem sociale, sjove og fleksible tilbud. For voksne er målet, at der
skabes valgmuligheder, så den enkelte har mulighed for at kunne dyrke idræt med udgangspunkt i, hvilke
motions og idrætsaktiviteter de kan opleve glæde, samvær og kompetence i.
Idrætten har en vigtig nytteværdi i forbindelse med den sociale og sundhedsmæssige indsats i Hillerød
Kommune. Idrætten kan her medvirke til, at den enkelte oplever handlekompetence i forhold til at ændre
adfærd. Motion og idræt skal dyrkes fordi det er sjovt, udfordrende og spændende – det sundhedsmæssige
skal nok følge. ”Idræt må gerne være sundt, bare det er sjovt”
Målsætningerne er generelle og overordnede pejlemærker for, hvor vi ønsker at bevæge os hen, men
forandring forudsætter handling. Idrætspolitikken er derfor bundet op på 2-årige handleplaner, som indenfor
hver målsætning fortæller om, hvad vi konkret vil foretage os for at arbejde os hen i mod realiseringen af
målsætningen. I forbindelse med de årlige budgetdrøftelser, vil målsætningerne blive suppleret med
udviklingsmål.
Kultur og Fritidsudvalget vil gennem statusredegørelser følge op på handleplaner og udviklingsmål.
Vi er os meget bevidste, at et rigt og mangfoldigt idrætsliv reelt skabes af de rigtig mange mennesker, der som
deltagere, medlemmer, frivillige, arrangører og øvrige interessenter sikrer aktivitet, dynamik og oplevelser i de
rammer og faciliteter, som kommunen stiller til rådighed.
Idrætspolitikken er skabt i et samarbejde og efter en inddragende proces. Idrætspolitikkens styrke afhænger
derfor også af, at den betragtes som gensidigt forpligtende mellem Hillerød Kommune og idrætsområdets
mange interessenter. Rammer uden indhold sikrer ikke liv og dynamik – og indholdet skabes af de mange
mennesker som hver dag bidrager til at gøre Hillerød til en aktiv, dynamisk og spændende kommune.
Idrætspolitikken er derfor ikke blot et dynamisk arbejdsredskab, men i høj grad også et dialogværktøj mellem
politikere og områdets interessenter.
Peder Bisgaard
Formand for Kultur og Fritidsudvalget
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Målsætninger
Hillerød Kommune ønsker:

1. At sikre et tæt og forpligtende samarbejde mellem idrætsområdets aktører og interessenter
2. Et mangfoldigt og dynamisk breddeidrætsmiljø
3. At børn, unge, voksne og ældre gennem idrætten udvikler sig fysisk, psykisk og socialt
4. At udvikle og fastholde talenter
5. At understøtte de selvorganiseredes muligheder
6. Bedst mulig udnyttelse af de eksisterende fysiske og ressourcemæssige rammer og at arbejde for at
sikre tidssvarende faciliteter
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Handleplaner for perioden 2013 – 2015.
Målsætning 1

Hillerød Kommune ønsker:
At sikre et tæt og forpligtende samarbejde mellem idrætsområdets aktører og interessenter
Hvorfor:
Samarbejde og dialog er forudsætningen for udvikling og kvalitet på
idrætsområdet.
Videreudviklingen af samarbejdet mellem idrætsforeninger og turisme- og
erhvervsområdet er et særligt fokuspunkt. Kultur-, idræts-, erhvervs-, og
turismeområdet kan i et samarbejde skabe værdi, vækst og aktivitet på alle
områderne.
Netværksdannelse spreder viden og inspirerer, og sammen kan vi skabe mere
og bedre for flere.
Idrætten ser skoler og institutioner som naturlige samarbejdspartnere.
Derfor vil Hillerød Kommune bl.a.:


understøtte projekter, der bygger bro mellem kommunale institutioner og det udøvende idrætsliv



understøtte et samarbejde mellem den frivillige idræt og skoleidrætten, for at sikre den bedst mulige
formidling af foreningsidrætten i skolen, eksempelvis gennem aftaler om idrætspraktik for skolernes
ældste klasser



sikre relevant videndeling og netværksdannelse på tværs af idræt, kultur, erhverv og turisme



gennem et samarbejde med relevante interessenter, medvirke til at skabe fælles oplevelser og events



skabe anledninger til at mødes på tværs



eksperimentere med nye dialogformer i vores samarbejde med foreninger, institutioner og
initiativtagere på idrætsområdet
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Målsætning 2

Hillerød Kommune ønsker:
Et mangfoldigt og dynamisk breddeidrætsmiljø
Hvorfor:
Breddeidræt kan defineres som ”idræt for alle”. Breddeidrættens værdier
bygger på det sociale fællesskab og kendetegnes ved, at udøverne gennem
idrættens udfoldelser og leg oplever glæde og velvære.
Det er de mange ildsjæle rundt om i kommune, som hver dag gør en stor forskel
for en masse mennesker og er forudsætningen for at fastholde og videreudvikle
et mangfoldigt kultur-, idræts- og fritidsliv.
Et dynamisk breddeidrætsmiljø skal derfor tage udgangspunkt i den
foreningsbaserede, frivillige idræt og samtidig inddrage alle de faktorer,
organisationer og aktører, der kan bidrage til en højere idrætsdeltagelse.
Derfor vil Hillerød Kommune bl.a.:


eksperimentere med nye dialogformer og netværksinitiativer for at understøtte samarbejde og
sammenhængskraft, herunder vurdere muligheden for udvikling af breddeidrætten gennem
nedsættelse af et samarbejdsforum



medvirke til at sikre, at forskellige aktører og interessenter samarbejder om at støtte de frivillige
organisationer og deres ledere



formidle kendskab til de idrætstilbud og aktiviteter, som eksisterer, herunder medvirke til at synliggøre
lokalsamfundenes mange aktiviteter



støtte op om udvikling af nye idrætstilbud og aktiviteter med udgangspunkt i borgernes behov og
ønsker i samarbejde med idrættens hovedorganisationer og foreninger



afholde arrangementet Idrættens Dag med prisuddelinger til idrætsudøvere, trænere og ledere
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Målsætning 3

Hillerød Kommune ønsker:
At børn, unge, voksne og ældre gennem idrætten udvikler sig fysisk, psykisk og socialt
Hvorfor:
Fysisk aktivitet forbedrer både indlæring og sundhed såvel mentalt som fysisk.
Derfor er det vigtigt at sikre, at borgere i alle aldre får mulighed for fysisk
aktivitet og bevægelse, hvad enten det er i kommunale institutioner/skoler, i
foreningsidrætten eller som selvorganiseret.
Derfor vil Hillerød Kommune bl.a.:


styrke arbejdet med idræt, leg og bevægelse i Hillerød Kommunes skoler og dagtilbud



arbejde for, at mennesker med nedsat funktionsevne kan dyrke idræt gennem udbredelse af TIB
(Tilpasset Idræt og Bevægelse)



udbygge samarbejde mellem Idræts-SFO’erne og foreningslivet



arbejde for, at Hillerød Kommunes nye Idrætsmærke kommer til at indgå, som en del af skolernes
elevplaner



understøtte og formidle sommerferieaktiviteter i samarbejde med foreninger og
FrederiksborgCentret



arbejde for at skabe og formidle tilbud, der er tilpasset det enkelte ældre menneskes fysiske
formåen
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Målsætning 4

Hillerød Kommune ønsker:
At udvikle og fastholde talenter
Hvorfor:
Eliteidræt underholder, skaber begejstring og fascination, og bidrager
herigennem til fællesskabsfølelse mellem mennesker.
Eliteidrætten er også med til at skabe forbilleder, som motiverer specielt børn
og unge til selv at blive idrætsaktive.
Talentudvikling er en vigtig del af fødekæden til eliteidræt.
Derfor vil Hillerød Kommune gennem Hillerød Elite Idræt arbejde for at opfylde målsætningerne i Team
Danmark aftalen, der sikrer en forlængelse af aftalen, herunder:



lave ledelseskursus for bestyrelserne i de prioriterede idrætsgrene i 2013



sætte fokus på talentidrætsmiljøet med udgangspunkt i Rapporten ”Til kamp for glæden”,
som Hillerød Elite Idræt har fået udarbejdet i 2012.



etablere et netværk mellem trænerne der arbejder med talenter, hvor de kan udveksle
erfaringer og skabe relationer



skabe en talentudviklingskultur ved fx at Hillerød Elite idræt stiller en træner til rådighed en
gang om ugen til fælles fysisk træning for alle talenter i Hillerød Kommune



facilitere møder hver anden måned, hvor bestyrelsesmedlemmer fra de prioriterede idrætter
og Hillerød Elite Idræt deltager med henblik på at skabe en fælles forståelse og ejerskab for
arbejdet med det gode talentmiljø



videreudvikle de tre talentidrætsklasser på henholdsvis 7., 8. og 9.klassetrin



understøtte, at idrætslærerne bruger Hillerød idrætsmærke på alle skoler



videreudvikle samarbejdet omkring talenterne med ungdomsuddannelserne i Hillerød
Kommune
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Målsætning 5

Hillerød Kommune ønsker:
At understøtte de selvorganiseredes muligheder for bevægelse
Hvorfor:
Gennem mange år har motions og idrætsaktiviteter været forankret i
idrætsforeningerne, der er en væsentlig del af vores fælles kultur- og
værdigrundlag. Der sker i disse år en ændring af vores idrætsdeltagelse. Flere
dyrker selvorganiseret idræt uden for foreningerne, da disse nemt kan indpasses
i en travl hverdag. Samtidig kædes idræt tættere sammen med andre forhold
som sundhed, forebyggelse og integration.
Derfor vil Hillerød Kommune bl.a.:


arbejde for at flere borgere bruger de unikke naturområder, der omkranser Hillerød til bevægelse i
naturen. Det skal ske ved at udvikle de løberuter, mountainbikespor og sundhedsspor, der ligger i de
omkringliggende skove i samarbejde med Naturstyrelsen, Skovskolen, Idrættens Hovedorganisationer
og foreninger



arbejde med at udbygge ”Find vej” konceptet så ruterne er tæt på de steder, hvor mennesker kommer
fx skoler, bycentrum osv.



skabe aktive byrum på udvalgte steder langs de kommende Ringstier, der appellerer til alle typer
borgers bevægelse



udbrede kendskabet til og etablering af udendørs fitness



være åbne overfor nye aktiviteter og fordele kommunale ressourcer ud fra et ønske om mangfoldighed
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Målsætning 6

Hillerød Kommune ønsker:
Bedst mulig udnyttelse af de eksisterende fysiske og ressourcemæssige rammer og arbejde for at sikre
tidssvarende faciliteter
Hvorfor:
Deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter er afhængig af faciliteternes
tilgængelighed, udbud og kvalitet.
Bygninger, materiel, udstyr og økonomi er knappe ressourcer på et område,
hvor aktivitetsniveauet er højt og efterspørgslen er stor.
Skal flest muligt have mest mulig glæde af vores fælles ressourcer, skal vi
sikre en fair fordeling, at vi samarbejder om brugen og at vi sikrer
ressourcebevidsthed på alle områder.
Derfor vil Hillerød Kommune bl.a.:


arbejde for gennemførelsen af en helhedsplan for Sportskileområdet med særlig fokus på
synergien mellem FrederiksborgCentret og et nyt sundhedscenter



sikre, at der i de enkelte bydele og lokalsamfund er let adgang til idrætsfaciliteterne



undersøge muligheden for - eventuelt i samarbejde med C4 – at udarbejde oversigt over både
kommunale og private ressourcer i form af lokaliteter og materiel



understøtte Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) i ønsket om at udarbejde en oversigt over
frivillige, der besidder erfaringer og kompetencer, der kan komme andre frivillige til gavn



medvirke til, i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget at sikre en optimal udnyttelse af de fysiske
rammer og mulighederne for en ligelig og retfærdig fordeling af de tilstedeværende ressourcer, når
der fordeles lokaler og behandles ansøgninger



søge at skabe økonomiske muligheder for at sikre nye og tidssvarende idrætsfaciliteter – herunder
ressourcer til den løbende vedligeholdelse



i samarbejde med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) arbejde for at vedligeholdelse,
renovering og udbygning af eksisterende faciliteter er tilpasset idrætsudøvernes behov
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i samarbejde med HGI Selvforvaltning (Hillerød Gymnastik- og Idrætsforeninger) og Hillerød
Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) at søge udarbejdet en helhedsplan for udviklingen af Hillerød
Stadion



samarbejde med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger om at udarbejde en strategi for etablering
af kunstgræsbaneanlæg



arbejde for, at muligheder for oplevelser, leg og bevægelse indtænkes i udformning af byrum og
byudvikling
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