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HØRSHOLMS



»I Hørsholm er vi stolte af vores foreningsliv.

Vores foreninger er vigtige i udviklingen af

breddeidrætten, og vores foreninger

inviterer kommunens borgere til at blive en

del af et aktivt fællesskab.«

- Nadja Maria Hageskov, formand for Sport-,

Fritid- og Kulturudvalget.



Danskerne er en af verdens mest idræts-
aktive befolkninger, og deres deltagelse i
motion og idræt er stigende. Hørsholm
Kommune skiller sig ikke ud fra den
statistik. Tværtimod. 58 procent af
Hørsholms borgere er foreningsaktive
sammenlignet med et landsgennemsnit
på 38,8 procent (DIF rapport, 2017).

Sport og idræt er en stor del af kom-
munens DNA, hvor Hørsholm Idrætspark,
Rungsted Havn og kommunens mange
grønne arealer danner rammerne for det
spirende foreningsliv, elitemiljø og de
selv-organiserede aktiviteter.

Ud over det sammenhold og fællesskab,

der er forbundet med idrætten, viser
forskning også, at idræt har en positiv
indflydelse på vores demokrati, indlæring
i skolen, samt en social, sundhedsmæssig
og økonomisk værdi for samfundet.

Hørsholms idrætspolitik skal derfor både
støtte op om det positive udgangspunkt,
og samtidig også sikre, at alle grupper i
samfundet får muligheden for og lysten
til at dyrke idræt.

Hørsholm Kommune arbejder målrettet
for at skabe gode rammer og attraktive
idrætstilbud, så alle borgere i og uden for
en idrætsforening kan være aktive
sammen eller hver for sig.RIGT IDRÆTSLIV

RAMMEN OM ET
POLITIK
IDRÆTS
HØRSHOLMS



VISION
Hørsholm vil begejstre ved at være
fælles om det gode liv. Det gør vi ved
at have fokus på udviklingen af
idrætslivet i HørsholmKommune.

Her skal attraktive faciliteter danne
rammen for oplevelser, der er med til
at understøtte aktive fællesskaber.

ST
ÆR
KE
FO
RE
NIN
GE
R

TALENTUDVIKLING&ELITEIDRÆTGODE
RAM

ME
R
ST
ÆR
KE
FO
RE
NIN
GE
R

STÆ
RKT SAMARBEJDE IDRÆT FOR ALLE

TALENTUDVIKLING&ELITEIDRÆTGODE
RAM

ME
R

AKTIVE
FÆLLES
SKABER



// Sikre at der er rum og
muligheder for udvikling af
fællesskabet

// Understøtte foreningers
samarbejde på tværs af
idrætsgrene

// Skabe en kultur hvor
foreningerne i højere grad deles
om rammerne

// Støtte op om den frivillige
indsats, som er med til at sikre et
stærkt foreningsliv, fællesskab og
gode værdier

// Skabe gennemsigtighed i
kommunens støtte og tilskud til
foreninger

VI VIL…

Foreningsidrætten har sine rødder i
folkeoplysningen, hvor de frivillige
kræfter er det bærende element.
Det er også i foreningsidrætten, at
der skabes stærke relationer på
tværs af køn, kultur og alder. Her er
idrætten med til at forme og
udvikle aktive fællesskaber og
demokratiske værdier, hvor der er
plads til alle.

En stor andel af Hørsholms borgere
er medlem af en lokal forening. Og
det er her, de kan knytte stærke
venskaber og blive en del af et
fællesskab samt dygtiggøre og
udvikle sig inden for en eller flere
sportsgrene. Det er samtidig også
her der skabes et frirum, hvor de
trygge rammer og relationer giver
selvtillid og et stærkt sammenhold.

FORENINGER
STÆRKE



// Understøtte attraktive tilbud til
idrætslivet, som kan få flere til at
dyrke idræt

// Udvikle muligheder, der giver
adgang til idræt for økonomisk
trængte familier

// Have fokus på familietilbud, der
rammer flere aldersgrupper
samtidigt

// Støtte foreninger i fastholdelse
af unge i idrætslivet

// Etablere flere udendørsfaciliteter
i og uden for Hørsholm Idrætspark,
som de selv-organiserede også kan
benytte

VI VIL…

Alle grupper i samfundet skal have
mulighed for at dyrke idræt, men det
er ikke altid lige nemt at få alle med.

Vi har fokus på at få de idrætsusikre
børn til at føle sig godt tilpas i
idrætsmiljøet, skabe gode rammer
for alle og hjælpe småbørnsforældre
til at få mere motion.

I Hørsholm dyrker rigtig mange
borgere idræt, og sådan skal det
blive ved med at være. Det betyder
også, at vi har et stort ansvar for at
sikre, at vi udvikler tilbud, der kan
matche alle målgrupper – unge som
ældre. Derfor skal vi fortsætte med
at sætte os nye mål for vores
idrætsaktive borgere.

FOR ALLE
IDRÆT



// Skabe attraktive rammer og
mødesteder, der understøtter
relationer og fællesskaber

// Understøtte udviklingen af
eksisterende og nye rammer

// Muliggøre en mere fleksibel brug af
faciliteterne

// Være åben over for nye sportsgrene
og trends

// Sikre en bedre udnyttelse af lokaler
og faciliteterne gennem digitale
løsninger

VI VIL…

Attraktive rammer og faciliteter skal
understøtte de relationer og det
stærke fællesskab, der er med til at
skabe et aktivt liv i Hørsholm, som
borgerne ønsker at være en del af.

I Hørsholm er der et stærkt idræts-
fællesskab, som eksisterer i kraft af
de rammer, der giver idrætten plads
til at udvikle og udfolde sig, både i

Idrætsparken, på vandet og i skoven.
Vi skal sikre, at der er rammer til
udfoldelse som matcher behovet,
men også at rammerne bliver
udnyttet optimalt. Det kræver bl.a.
en gennemsigtighed i udnyttelsen af
haltider, og at det bliver lettere at
booke ledig tid i kommunens
faciliteter.

RAMMER
GODE



// Inddrage borgere og foreninger i
meningsfulde samarbejder

// Udvikle idrætten og støtte op om
gode initiativer

// Styrke samarbejdet mellem
foreninger og kommune ved at sikre
en god kommunikation

// Sikre, at information om idrætstilbud
i kommunen er let tilgængelig og
målrettet forskellige aldersgrupper

// Sikre hurtig service til foreningernes
aktiviteter

VI VIL…

Dialog og åbenhed mellem
Hørsholm Kommune og idrætten
betyder, at vi i fællesskab kan
bringe idrættens potentiale i spil.

Vi har i Hørsholm et stærkt
samarbejde med vores foreninger
og idrætsråd og arbejder for at
skabe resultater gennem borger-

inddragende processer. Her er
borgernes ord, behov og ønsker
med til at sætte retning for det
videre arbejde. Sådan ønsker vi, at
det bliver ved med at være. Derfor
er vi også åbne over for nye
tværgående samarbejder, som
skaber glæde og værdi for
borgerne.

SAMARBEJDE
STÆRKT



// Sikre økonomisk støtte til de
klubber, der tilbyder særlig
træning for eliteidrætsudøvere

// Være en aktiv part i Team
Hørsholm

// Understøtte idrætsklubbernes
talentudviklingsarbejde, så der
udvikles talenter til landsholdene
og til klubbernes egne elitehold

// Stille haltid og rammer til
rådighed for eliteidrætten i
Hørsholm Kommune

VI VIL…

I Hørsholm Kommune er vi stolte af
vores eliteklubber. De er med til at
sætte Hørsholm på det nationale og
internationale landkort.

Elitesporten udgør også et værdi-
fuldt fællesskab, som eksisterer i
kraft af de stærke foreninger, der
sikrer den sportslige fødekæde. Her

går udviklingen af egne talenter og
elitespillere hånd i hånd. Kom-
munens erhvervsforening, Team
Hørsholm, hjælper i samarbejde
med sponsorer med at støtte op om
kommunens eliteklubber og elite-
idrætsudøvere og sikre, at
Hørsholms særlige eliteidræts-miljø
bevares.

&ELITEIDRÆT
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Idrætspolitikken skal være nærværende
og relevant, og kunne bruges som et
aktivt og retningsgivende værktøj for
alle i Hørsholm kommune.

Derfor er idrætspolitikken også blevet
til gennem workshops og borgermøder
med unge, ældre, politikere og idræts-
råd. Det er i fortællingerne om, hvad
idrætten kan og gør, at idrætspolitikken
er blevet formet.

Omdrejningspunktet i fortællingerne

har været det fællesskab, der opstår i
idrætsøjemed, og hvordan det ermed til
at skabe gode oplevelser. I fællesskabet
er der plads til alle.

Aktive fællesskaber har derfor fået en
central placering i idrætspolitikken, og
er den røde tråd, der binder de 5
idrætsemner i politikken sammen.

Til hvert emne hører en række indsatser,
som skal sørge for, at initiativerne på
området støtter op ommålet.

BLIVER TIL
IDRÆTSPOLITIKKEN



Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har ideer, opfordringer eller forslag til
hvordan idrætspolitikken kan omsættes til konkrete handlinger.

Kontakt Idrætskonsulenten i Team Kultur og Idræt
Email: kof-post@horsholm.dk

Telefon: 4849 5762

IDEER?
HAR DU NYE


