Idrætspolitik
1. Idrætspolitiske mål
1.1 Idrætspolitisk vision
1.2 Idrætspolitiske mål og resultatkrav
1.1 Idrætspolitisk vision
Idrætten har stor samfundsmæssig nytte og skal stå centralt placeret i alle borgeres
bevidsthed. For at sikre gode oplevelser og fremme det sunde liv, vil Hørsholm Kommune
medvirke til, at idrætten hele tiden udvikles i henhold til borgernes ønsker.
1.2 Idrætspolitiske mål og resultatkrav
Målene er at:
a. der skal skabes grundlag for, at borgerne kan dyrke idræt hele livet såvel i
organiserede som uorganiserede sammenhænge
Resultatkravene er at:
1. Hørsholm Kommune stiller faciliteter til rådighed bl.a. Idrætsparken, som kan sikre alle
borgere mulighed for at dyrke idræt
2. der i en dialog mellem idrætten og kommunen fokuseres på, at alle aldersgrupper og
målgrupper tilbydes et attraktivt idrætstilbud (såvel børn, unge, voksne og seniorer som f.eks.
handicappede, marginaliserede mennesker og arbejdsledige )
3. der udarbejdes en positivliste over aktiviteter og aktivitetssteder i kommunen, hvor
handicappede har mulighed for at deltage. Der udarbejdes en prioriteret handlingsplan til
forbedring af tilgængeligheden i de faciliteter, som ikke figurerer på positivlisten
4. uorganiserede idrætsudøvere, udover muligheden for at anvende stisystemer og naturen til
f.eks. jogging og cykling, skal have mulighed for at købe sig til en time i f.eks. slagboldspil,
svømning eller skøjtesport.
b. Idrætsforeningerne skal støttes i deres arbejde med at udvikle det lokale
idrætsmiljø, og der skal gives målrettet økonomisk støtte til initivativer og
aktiviteter, der understøtter idrætsvisonen og idrætsmålene
Resultatkravene er at:
1. kommunen med udgangspunkt i Hørsholm-ordningen sikrer, at Folkeoplysningslovens
intentioner efterleves
2. Kultur- og Fritidsudvalget, fritidsafdelingen og Idrætsparken skal stille sig til rådighed med
råd og vejledning til klubber og foreninger og andre med et idrætsligt anliggende

3. kommunen sammen med idrætten diskuterer, om der skal tilvejebringes en
foreningskonsulentordning i kommunen. Heri indgår en diskussion om formålet med en sådan
ordning, samt et bud på hvordan ordningen kan finansieres inden for den eksisterende
økonomi
4. der udvikles et tættere samarbejde mellem idrætten og folkeskolen, og mellem fritids- og
daginstitutionstilbud og idrætten.
5. Kultur- og Fritidsudvalgets “Start- og udviklingspulje” anvendes aktivt i tråd med formålet,
f.eks. til udvikling af fælles uddannelsesmoduler på tværs af idrætterne
c. Kommunens fysiske rammer for idrætten skal vedligeholdes og forbedres, så
idrætsudfoldelse på alle niveauer er mulig, herunder med skyldig hensyntagen til de
enkelte målgruppers specifikke ønsker.
Resultatkravene er at:
1 der findes fysiske rammer til breddeidræt og motionsidræt for såvel organiserede som
uorganiserede udøvere
2 der findes fysiske rammer til professionel og anden elitær konkurrenceidræt for så vidt angår
de rent idrætsmæssige som de økonomiskabende faciliteter
3 de eksisterende anlæg holdes i en bygningsmæssig sund og vel vedligeholdt stand og
opfylder de krav, som var intentionen med anlæggene (drift)
4 de eksisterende fysiske rammer derudover renoveres og udbygges med henblik på at opfylde
de behov, som viser sig gældende over en længere periode for såvel elitær konkurrence- som
breddeidræt (anlæg)
5 idrættens prioriterede ønsker om opførelse af nye eller ombygning af eksisterende anlæg
indarbejdes i Helhedsplanen
6 der ved opførelse af ethvert nyt anlæg drages ind i overvejelserne, om det skal kunne
anvendes til både elite- og breddeidræt, og at der med henblik på tilgængeligheden tages
behørigt hensyn til alle befolkningsgrupper - såvel udøvere som tilskuere
7 der i forbindelse med de fysiske rammer skabes faciliteter til servicefunktioner som f.eks.
fysioterapi, zoneterapi, massage mv.
8 der gennemføres en vurdering af i hvilket omfang arealer ved skoler, institutioner og boliger
i højere grad end i dag, kan indrettes og udnyttes til fysisk udfoldelse.
d. Borgerne skal fortløbende informeres om mulighederne for at få/skabe sig et
aktivt idrætsliv, og der skal sikres dialog og samarbejdsrelationer mellem idrætten
og kommunen.
Resultatkravene er at:
1. der etableres et Idrætsråd med inspiration fra “Idrætssamvirke-modellen”

2. Idrætsrådet sikrer en regelmæssig kontakt mellem Kommunalbestyrelsen og idrætten
3. Idrætsrådet bringer fokus på den lokale idræt gennem f.eks. store fællesidrætslige
arrangementer, erfaringsudveksling, tema- og debatmøder
4. kommunen orienterer bredt om de lokale idrætstilbud via sin og Idrætsparkens hjemmeside
5. idrætten orienterer via egne hjemmesider og lokalpressen mere specifikt om sine aktiviteter
6. idrætspolitikken, eller udvalgte dele af den, skal revideres en gang årligt, i lighed med
kommunens øvrige politikområder. Idrætsrådet deltager i dette arbejde.
7. der i et samarbejde mellem kommune og idrætten garanteres en optimal udnyttelsesgrad af
idrætsfaciliteterne. Dette skal ske med respekt for idrætternes forskelligheder og forskellen i
bredde- og elitære krav til faciliteter og graden af træningsmængde.
Idrætspolitikken er vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 22. november 2002 og i
Kommunalbestyrelsen den 16. december 2002

