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Velkommen til … 

§  Syddansk Universitet 

§  Institut for Idræt og Biomekanik 

§  Forsknings- og formidlingsinitiativet: Fremtidens 
idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering 



Samarbejde 
‘Fremtidens idrætsfaciliteter’ gennemføres i et 
samarbejde mellem 

§  Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund 
(CISC)  

 og 

§  Idrættens Analyseinstitut (Idan) 
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Idrætsfaciliteternes betydning 
§  Udgifterne til etablering og drift af idrætsfaciliteterne udgør 

langt den største del af de samlede offentlige udgifter til idræt 

§  De fleste idrætsforeninger er helt afhængige af adgangen til 
gode idrætsfaciliteter 

§  En meget stor del af børnenes (især) og de voksnes 
idrætsudfoldelser finder sted i idrætsfaciliteterne 

§  Idrætsfaciliteterne ‘former’ i betydelig grad den måde, der 
dyrkes idræt i Danmark 



Tre faser i udviklingen af 
idrætsfaciliteterne i Danmark 

§  Gennem 50 år en meget stærk vækst i antallet af idrætshaller, 
svømmehaller, særlige anlæg, udendørs anlæg mv.  

§  I godt 20 år har der været fokus på idrætsfaciliteternes 
kvalitet, æstetik og tilpasning til nye idrætsformer og 
brugergrupper mv. (med Lokale og Anlægsfonden som 
igangsætter og inspirator) 

§  De seneste 5 år et større fokus på idrætsfaciliteternes 
anvendelse og økonomi 



Idrætsfaciliteternes udfordringer 

§  Større opmærksomhed mod, at de fleste 
idrætsfaciliteter ikke anvendes af en stor del af de 
idrætsaktive (især de voksne) 

§  Mange faciliteter benyttes ikke i det omfang, de 
kunne  

§  Mange kommuner har større fokus på faciliteternes 
økonomi  



Det samlede projekt  
 1.  Den landsdækkende undersøgelse  

2.  Udvikling af ’benchmarkingværktøj’  
3.  Struktureret indsamling af data på facilitetsområdet  

§  Idans udvikling af facilitetsdatabasen 

4.  Rekvirerede tillægsanalyser og forskningsprojekter  
5.  Formidlings- og uddannelsesinitiativer i form af  

§  nyhedsbreve og website  
§  konferencer, seminarer og oplæg  
§  rapportudgivelser og forskningspublikationer  
§  udarbejdelse af forslag til uddannelser   
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Tak 
 

Tak for økonomisk støtte til projektet fra 
 
Lokale og Anlægsfonden 
 
Trygfonden 
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Dagens program 

Kl.10:15  Introduktion til forskningsprojektet 
  Bjarne Ibsen og Henrik Brandt 

Kl. 10:45  Offentlig styring af selvejende idrætsfaciliteter 
  Evald Bundgård Iversen 

Kl. 11.30  Forskelle og ligheder på børn og voksnes  
  benyttelse af idrætsfaciliteterne 
  Jens Høyer-Kruse og Peter Forsberg 

Kl. 12.15  Frokost 
Kl. 13.00  Uddybning af forskningsprojektet 
Kl. 14.30  Kaffe og kage samt besigtigelse af universitetets 

  nye idrætsfaciliteter 
Kl. 15.00  Spørgsmål og diskussion 
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