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IDRÆTHELHEDSPLAN SUNDBY 

 
 

DEFINITION / AFKLARING AF BEGREB OG INDHOLD 
 

 Fra aftalen 
”sikrer bedre vilkår og faciliteter for idrætten i de tre områder. 

Arbejde for at både nye og opgraderede idrætsfaciliteter, støttepunkter og 

bevægelsesmotiverende infrastruktur.  

Det handler også om nye og anderledes måder at inddrage foreninger, forældre, 

børn og unge på, generel aktivitetsudvikling og tilpasning af aktiviteten/foreningen 

til de gældende vilkår eksempelvis via alternative spilformater (kortbaner i håndbold 

eller airbadminton).  

 

Målsætningen er; 

- at lokalområdets foreninger og andre relevante aktører er inddraget i og 

medvirker til udførelsen af helhedsplanernes visioner,  

- at planer for idrætten indtænkes i det øvrige planarbejde (byfornyelse, 

byudvikling og helhedsplaner).  

- Målet er også at foreningsidrætten involveres i arbejdet for en socialt 

bæredygtig by.” 

 

 

 
 FORSLAG TIL DEFINITION 

Idrætshelhedsplanen tolkes som en plan, der ligger imellem en helhedsplan og en 
udviklingsplan. 
 
Idrætshelhedsplanen skal præsentere greb og indsatser der sikre sammenhængen 
ml evt fremtidige anlægsprojekter og sammenhæng med den samlende udvikling af 
anlægget og lokalområdet. 
 
Idrætshelhedsplanen skal være robust men fleksibel og tilpasningsdygtig overfor 
ændringer i politiske prioriteringer, tidsperspektiver og økonomi. 
 
Idrætshelhedsplan skal søge at koble sig til og på øvrige planstrukturer eks. 
områdefornyelse, kvarterplaner, lokalplaner. 
 
Idrætshelhedsplan skal kunne kommunikeres politisk.  
Enkle greb og tydelige indsatser, koblet med budgetoverslag. 
 
 



 

 

 

Side 2 

 

FORMÅL 
 

 FORSLAG TIL FORMÅL 
 
Idrætshelhedsplanerne skal bidrage til at et fremtidssikre områderne for både 
bredde og elite, og nytænke sammenhængene mellem sundhed og idræt.  
Idrætshelhedsplanerne skal inspirere til nye koblinger mellem leg og læring, 
fællesskab og mesterskab, kultur og natur. 
 
 
Formål; at få skabt en sammenhængende Idræts-, by-, og fælled park 
 

- At identificere og kvalificere en række overordnede greb for en udvikling af 
idrætsanlæggene, herunder at styrke sammenhængen mellem 
idrætsanlæggene og de lokalområder, de er en del af.  

 
- At udarbejde skitseprojekter- eller udviklingstiltag, som kan indgå i det 

videre arbejde med at udvikle af anlæggene og kvalificere en politisk 
drøftelse af retningen, ambitionen og hastigheden i denne udvikling 

 
- At mobilisere og engagere lokale beboere, skoler, foreninger og øvrige 

brugere af idrætsanlæggene og øge samspillet og dialogen mellem dem.  
 
 
 

AFGRÆNSNING 
 
Projektets primære fokus er på KFF matrikler. På de områder og arealer hvor der 
umiddelbart er mulighed. 
Sekundære koblinger og samarbejder folkeskoler og idrætshaller  
Tertiært er boligselskaber og private aktører. 
 

 

GRUNDLAG/ANALYSE 
 
Projektet tager udgangspunkt i eksisterende baggrundsmateriale og undersøgelser, 
som analyseres. 
 
TMF materiale; 

Strategier. 
 Analyser og planer. 

Bydelsplaner 


