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ELITEIDRÆT
Stærke miljøer og bæredygtigt samarbejde

2 0 1 9  |  S K I V E  K O M M U N E

VI VIL...

DET OPNÅR VI GENNEM...
GENNEM BÆREDYGTIGE SAMARBEJDER 
SKABER VI STÆRKE MILJØER

Talentudvikling og elitedræt handler om at skabe gode 
miljøer, hvor udøverne får de mest optimale rammer for 
at sikre den bedst mulige udvikling, så de kan begå sig 
nationalt og internationalt ud fra et langsigtet og 
helhedsorienteret perspektiv.
 
Det skal foregå på en social og samfundsmæssig 
forsvarlig måde, hvor elitesport skal gå hånd i hånd 
med uddannelse og arbejde.
 
Samarbejdet mellem Skive Kommune, folkeskole, 
ungdomsuddannelser, klubber, specialforbund og 
Team Danmark skal forsat styrke en strukturel 
forankring og udvikling af talent og elitemiljøer i klub- 
og uddannelsesregi.

Skabe de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt i Skive Kommune.

 
Et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med Team Danmark.
 
 
Styrke talentudviklingsmiljøer og foreninger via strategisk, organisatorisk og 
praktisk samarbejde mellem kommune, forbund, foreninger, ungdomsuddannelser 
og skoler.
 
At prioritere økonomisk støtte til udvalgte talentudviklingsmiljøer og foreninger 
med fokus på træneruddannelse, foreningsudvikling, samt lokaler og aktiviteter.
 
 
Skabe støttestrukturer der hjælper talenterne med at opnå balance mellem job, 
uddannelse, sport og socialt liv, samtidig med at de konkurrer på højt niveau.
 
 
Styrke uddannelsesmiljøers evne til at tilpasse rammer til udøvernes behov, 
således at de opnår færdigheder som kan bruges hele livet.
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Folkeoplysnings- og Idrætspolitik
RENT LIV og masser af aktivitet
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Forord
Med en Folkeoplysnings– og Idrætspolitik vil Skive Kommune skabe gode rammer for udfoldelse i, og 
udvikling af det gode liv i foreningerne.  

Politikken lægger op til engagement og deltagelse, 
og vi vil fremme kvaliteten i tilbuddene, for at få 
flest	muligt	 til	 at	 deltage	 aktivt	 på	 aftenskolerne	
og i foreningerne. Bæredygtighed skal tænkes ind 
i driften af de kommunale faciliteter. Vi vil styrke 
folkesundheden ved at gøre en indsats for, at alle 
borgere får lyst til og mulighed for at være aktive 
gennem hele livet. 

De kommende år venter der store udfordringer. 
Voksenundervisningen kan spille en aktiv rolle, når 
det drejer sig om at give mennesker mod på at ud-
danne sig, og give store grupper af borgere almen 
udvikling og uddannelse. Nogle går til russisk på 
aftenskole, andre går til gymnastik i idrætsforenin-
gen. Andre løber en tur, mødes i fotoklubben eller 
tager til foredrag og debatmøder. Børnene spiller 
fodbold, går til rollespil og spejder, og de ældre 
traver en tur eller tager et slag petanque. 
Skive Kommunes folkeoplysnings- og idrætspolitik 
tager udgangspunkt i de folkeoplysende aktiviteters 
egenværdi. Den mangfoldighed af aktiviteter, der 
kan få økonomisk støtte via folkeoplysningsloven, 
er kendetegnet af fællesskab, medbestemmelse og 
demokrati. Vi deltager, fordi det er sjovt og ud-
viklende. 
Udgangspunktet er glæden ved aktiviteten, bevæ-
gelse, leg, fællesskab, oplysning og selvudvikling. 
En gruppe mennesker mødes med en fælles inter-

esse, som de sammen udvikler over tid. Her igen-
nem styrker de deres evne og lyst til at tage ansvar 
for deres eget liv, og til at deltage aktivt og en-
gageret i samfundslivet. Netop det, at deltagerne 
gennem dialog og fællesskab skærper evnen til at 
blande sig aktivt i samfundslivet, gør foreningslivet 
og voksenundervisningen til en grundsten i vores 
demokrati. 

En del af Folkeoplysnings- og idrætspolitikken vil 
være rettet mod at underbygge samspillet mellem 
Skive Kommunes øvrige politikker, bl.a. den sam-
menhængende børnepolitik, integrationspolitik-
ken, handicappolitikken og sundhedspolitikken.

Flemming Eskildsen, 
Borgmester

Poul Erik Christensen, 
Formand for Kultur og Fritidsudvalget
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Folkeoplysnings- og Idrætspolitik

Folkeoplysnings– og Idrætspolitikken skal i samspil 
med kommunens øvrige politikker, bidrage til at 
understøtte og udvikle kommunen i de kommende 
år. Skive Kommunes indsats på Folkeoplysnings– 
og idrætsområdet tager afsæt i de eksisterende 
politiske og budgetmæssige forudsætninger. 
Politikken vil rumme konkrete handlingsplaner, 
som vil bidrage til at indfri indsatsområderne. Der 
vil ske løbende evaluering og justeringer.

Skive Kommune har iht. § 35 stk. 2 nedsat et folke-
oplysningsudvalg. Til nye foreninger og selvorgan-
iserede grupper er der en start- og udviklingspulje.

Vi har valgt 9 temaer, som vi tror er de vigtigste 
for at imødekomme borgernes forventninger. For 
hvert tema er der formuleret nogle målsætninger 
og angivet nogle indsatsområder.

1. Borgerne
2. Folkeoplysende voksenundervisning
3. Idébetonede frivillige børne– og   

ungdomsarbejde
4. Idrætsforeningerne
5. Idrætsfaciliteterne
6. De frivillige i idrætten
7. Sundhed og forebyggelse
8. Aktiviteter for særlige grupper
9. Elite, events og branding
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Den folkeoplysende voksenundervisning
Den folkeoplysende voksenundervisning er en kulturbærende og demokratifremmende institution, og 
udgør hermed et forum for demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Kerneopgaven er at give 
mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, vi lever i.  
Aftenskolen er et værdifuldt tilbud for mange men-
nesker i alle aldersgrupper, der kommer af lyst 
og interesse og ikke af tvang - herved tager del-
tagerne ansvar for både de faglige og de sociale 
aspekter af undervisningen. 

Aftenskolen anno 2012 har et meget bredt og al-
sidigt kursusudbud, og har fjernet sig langt fra 
tidligere tiders opfattelse af, at aftenskolekurser 
var	ensbetydende	med	kurser	i	at	flette	peddigrør	
o. lign. Der fokuseres i dag i langt højere grad på, 
at opnå viden indenfor mange forskellige områder, 
hvad enten det gælder EDB, personlig udvikling, 
demokrati spørgsmål, sprog eller sundhedsfrem-
mende tiltag. 

Samtalen er en helt central del af undervisningen 
på	de	fleste	aftenskolehold,	hvorved	demokratiet	
styrkes. Unge mennesker lærer demokratiske fær-
digheder	 som	 f.eks.	 samarbejdsevne	 og	 konflikt-
løsning. Ældre medborgere holder sig i gang både 
fagligt og socialt og forbliver dermed aktive og de-
mokratiske medborgere til langt op i seniorlivet.

Aftenskoledeltagerne møder andre typer men-
nesker i aftenskolen, end de ellers gør i deres 
hverdag. I aftenskolen er der en forbilledlig rum-
melighed, idet man i meget stor udstrækning tager 
hensyn til hinanden, det øger tilliden på tværs af 
sociale skel, og fremmer sammenhængskraften 
i lokalsamfundet og medvirker hermed til aktivt 
medborgerskab. 
10% af den samlede tilskudsramme til aften-
skolerne bruges på debatskabende aktiviteter bl.a. 
foredrag, som i høj grad medvirker til at højne 
viden og indsigt i samfundsforhold.  

Vi lever i et samfund, der hele tiden er i bevæ-
gelse, og det er derfor vigtigt, at vi løbende sikrer 
borgerne ny og aktuel viden.

Foto: Thomas Køser
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Folkeoplysnings- og Idrætspolitik

Skive Kommunes mål er:
•	 At synliggøre, styrke og udvikle den lokale 

folkeoplysende voksenundervisning.
•	 At medvirke til, at der udbydes et varieret til-

bud om folkeoplysende voksenundervisning til 
gavn for alle kommunens borgere, og med en 
kvalitet, der er værd at betale for.

•	 At sikre deltagerne i aftenskolerne tidssvar-
ende og gode faciliteter.

Målene kan nås ved:
•	 At yde råd og vejledning til aftenskolerne.
•	 At bidrage til nytænkning af den folkeoply-

sende voksenundervisnings rolle i samfundet, 
herunder udvikling af nye og relevante tilbud, 
rettet mod borgere med specielle behov.

•	 At støtte den folkeoplysende voksenundervis-
nings	 alternative	 tilbud	 til	 frivillig	 opkvalific-
ering, samt de varierede tilbud til indsats på 
sundhedsområdet.

•	 Fortsat at yde supplerende tilskud til under-
visning på små hold. Til instrumentalundervis-
ning og til hensyntagende undervisning hvor 
kursisterne har et handicap i relation til det 
konkrete kursus.

FAKTA

•	 Antal aftenskoler: 7
 
•	 Antal deltagere årligt i aftenskolerne: 
 Ca. 3.800
 
•	 Undervisningstimer årligt: 8.000
 
•	 Over 900.000 deltager på landsplan årligt i 

folkeoplysende voksenundervisning.
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Det idébetonede frivillige børne- og ungdomsarbejde

Skive Kommune værdsætter det idébetonede frivillige børne- og ungdomsarbejde.  

Det idébetonede frivillige børne– og ungdomsarbe-
jde består af forskellige foreninger, som bl.a. om-
fatter kulturelle, handicap-, kirkelige– politiske og 
spejderorganisationer.
Samlet set er kerneværdierne deltagelse, dialog, 
frivillighed	og	indflydelse.	
Ved aktivt at tage del i fællesskabet, styrkes de 
medmenneskelige egenskaber ved, gennem kam-
meratligt samvær med andre børn og unge, at lytte 
til, og have respekt for andres ideer og meninger. 

Hovedformålet med det idébetonede frivillige børne- 
og ungdomsarbejde er at bidrage til udviklingen 
af unge mennesker i at realisere deres fulde fy-
siske, intellektuelle, sociale og åndelige mulighed-
er og guide dem til selvstændighed, demokratisk 
livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

Spejderne i Skive har lange og stolte traditioner 
bag sig. Der er for tiden ca. 800 medlemmer i 
Skive	Kommune,	men	 potentiale	 for	 at	 flere	 kan	
blive spejder. Spejderne tilbyder aktiviteter der
giver naturforståelse, friluftsaktiviteter og mange 
andre sociale oplevelser, der knytter bånd mellem 
mennesker.

Skive Kommune har et godt samarbejde med 
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd. 
Skive Kommune ønsker at fortsætte og udvikle det 
tætte samarbejde.

Gennem anerkendt lederuddannelse på forskellige 
niveauer, gives de unge og voksne et værktøj til, 
dels at virke i det øvrige samfund, men også at 
være	 en	 del	 af	 lederflokken.	 Der	 sikres	 frivillige	
mulighed for, at fastholde målsætninger og værne 
om de traditioner der i dag kendetegner det idébe-
tonede arbejde. 

Særligt kendetegnende for spejderne er deres na-
tur- og miljøforståelse. Naturen er spejdernes lære-
plads, hvor aktiviteter og færdigheder udøves og 
fællesskaber dannes. Nogle spejderhytter og spe-
jderlokaler ligger nær naturområder, mens andre 
har længere vej til naturen. Det er derfor vigtigt, 
at der er faciliteter i naturen, som alle spejdere i 
Skive Kommune har adgang til og kan benytte sig 
af. Der er behov for lejrpladser med shelters og 
bålpladser i Skive Kommune. Dette kan indtænkes 
ved planlægning af by og land.

Foreninger, institutioner og skoler kan også drage 
nytte af læring om natur, miljø og det sociale fæl-
lesskab, der opstår ved friluftsaktiviteter. Det kan 
være fordelagtigt for andre at låne spejdernes fa-
ciliteter. Ved lån af spejdernes faciliteter, får man 
kendskab til og afprøvet spejdernes aktiviteter, og 
skaber en øget interesse og fokus på spejdere, der 
i	sidste	ende	kan	resultere	i	flere	medlemmer.
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Folkeoplysnings- og Idrætspolitik

Skive Kommunes mål er:
•	 At udbrede forståelsen for det idébetonede fri-

villige børne- og ungdomsarbejde.
•	 At sikre, at børn og unge overalt i kommunen 

har et bredt udbud af idébetonet arbejde.
•	 At skabe synergieffekt ved at udbygge samar-

bejde mellem spejderne, foreninger, institu-
tioner og skoler.

•	 At det administrative arbejde skal mindskes 
så lederne kan have fokus på deres primære 
opgaver, der er at lave aktiviteter for børn og 
unge.

Målene kan nås ved:
•	 At  medvirke til at sikre tidssvarende fysiske 

rammer og faciliteter.
•	 At arbejde for, at samarbejdet mellem organ-

isationerne og kommunen bliver smidigt  og 
overkommeligt for de frivillige ledere.

•	 At der indledes et samarbejde om en bedre ud-
nyttelse af faciliteter og rekvisitter.

•	 At give optimale muligheder for lederuddan-
nelse.

FAKTA

•	 Antal grupper: 17
 
•	 Medlemmer: ca. 800
 
•	 Aktivitetstimer årligt: 11.350
 
•	 Over 61.900 børn og unge var i 2010 med 

i idébetonede frivilligt børne– og ungdoms-
arbejde i Danmark. 

Foto: Colourbox
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Idrætten

Alle borgerne skal gives mulighed for idræt, leg, motion og oplevelser gennem hele livet.   

Hovedparten af de borgere, der dyrker idræt/
motion	 i	vores	kommune,	gør	det	 i	en	eller	flere	
af de mange idrætsforeninger. Tilsammen kan 
foreningerne tilbyde en mangfoldighed af idræts-
grene, og give muligheder for at dyrke sport, mo-
tion og idræt på alle niveauer og for borgere i alle 
aldre.

Næsten alle børn er på et tidspunkt aktive i en 
idrætsforening. Men der sker et kraftigt fald i børn 
og unges motions-, idræts– og foreningsdeltagelse 
efter de er fyldt 15-16 år.

De voksne motionerer og dyrker idræt som aldrig 
før. De gør det både i og udenfor foreningerne. 
De	går	 i	fitnesscentre,	eller	motionerer	 i	naturen	
når det passer dem. De kræver i stigende grad 
fleksibilitet	 m.h.t.	 tidspunkter,	 deltagelse	 og	 til-
rettelæggelse. 
For seniorer og aktive ældre er der stigende behov 
for motions– og idrætstilbud. Gruppen udgør tillige 
et potentiale som hjælpere ved arrangementer og 
i de mange frivillige foreninger.

De syv mest dyrkede aktiviteter blandt voksne er 
vandring, jogging, styrketræning, gymnastik, aer-
obic, svømning og cykelsport.

Skive er begunstiget af fantastiske muligheder for 
at dyrke idræt/motion i naturen  bl.a. via stisy-
stemer. Fjorden og den lange kystlinje, de mange 
havne giver helt unikke muligheder for at dyrke 
idræt/motion på og ved vandet. 

Foto: Thomas Køser
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Folkeoplysnings- og Idrætspolitik

Skive kommunes mål er:
•	 At prioritere børne– og ungeidrætten og fast-

holde de unge som aktive udøvere.
•	 At styrke kommunikations– og informationsar-

bejdet om idræt og motions muligheder. 
•	 At bakke op om den gode ide og det gode ini-

tiativ.
•	 At en større andel af befolkningen dyrker idræt 

og motion regelmæssigt. 
•	 At udvikle et mangfoldigt idræts- og motionstil-

bud for seniorer.
•	 At udvikle eksperimenterende og nytænkende 

samarbejder og projekter på tværs af offentlige 
institutioner, foreninger, og private initiativer.

•	 At vi sammen med foreningslivet forbedrer og 
koordinerer	 udbuddet,	 kvaliteten	 og	 fleksibili-
tet af motions- og idrætsaktiviteter. 

Målene kan nås ved: 
•	 Flere idrætstimer i folkeskolen, etablering af en 

decideret idrætsskole
•	 En Idræts SFO ved 1 eller 2 havne.
•	 At kommunens hjemmeside formidler den gode 

historier om idrætslivet mange tilbud til borg-
erne

•	 Ansættelse af en udviklingskonsulent til det 
folkeoplysende område.

•	 Igangsættelse af nye attraktive aktivitets- og 
bevægelsesmuligheder til kommunens unge og 
ældre.

•	 At udnytte foreningernes kompetencer til at 
kvalificere	kommunale	 institutioners	 tilbud	 in-
den for fysisk aktivitet. 

•	 Ferieaktiviteter for børn og unge.
•	 At	gøre	forsøg	med	øget	fleksibilitet	 i	 form	af	

udvidet åbningstider, kontingentsstruktur, ram-
mer og regler. 

FAKTA

•	 Indbyggertallet i Skive Kommune er 48.000 
pr. 1. januar 2011.

 
•	 57% af borgerne bor i landdistrikt og mindre 

byer.
 
•	 Idrætsforeningerne i Skive Kommune har 

23.816 aktive medlemmer.
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Idrætsforeningerne
Den organiserede foreningsidræt rummer væsentlige elementer for aktivt medborgerskab.

Foreningsidrætten vedkender sig det sociale og 
samfundsmæssige ansvar, og kan på visse om-
råder styrke samfundet. F.eks. kan idrætten spille 
en rolle i forhold til integration af borgerne, akti-
vering af ældre, og bidrage til en bedre folkesund-
hed. Men ikke mindst ved, gennem legen, at styrke 
kammeratskabet og livskvaliteten.

Et aktivt fritids– og foreningsliv danner fællessk-
aber på tværs af kultur og sociale tilhørsforhold. 
De forpligtende fællesskaber, som udspringer af 
et aktivt foreningsliv, udgør en del af rygraden og 
sammenhængen i lokalsamfundet . Foreningslivet 
er en vigtig del af det danske demokrati. Derfor 
lægges der vægt på, at det frivillige foreningsliv 
både udvikles og understøttes.

Det frivillige foreningsliv står i dag overfor en lang 
række udfordringer, som går på tværs af forenings-
livets traditionelle organisering. Der er behov for 
fælles	løsninger	og	flere	ressourcer	til	interesseor-
ganisationer med henblik på at skabe synergi og 
dermed tilstrækkelige ressourcer til en pro-aktiv 
foreningsudvikling, til gavn for borgerne. Det alle-
rede eksisterende samarbejde mellem Idrætssam-
virket, Skive Kommunes forvaltninger og idrættens 
hovedorganisation skal styrkes og udvikles.

Der er mange værdier forbundet med medlemskab 
i de frivillige foreninger. I disse år er der en lang 
række udbydere af idræt og motion f.eks. kom-
munen,	 fitnessbranchen,	 projekt–	 og	 eventmag-
ere, virksomheder, institutioner, boligorganisa-
tioner	m.fl.	 Det	 er	 en	 udfordring	 for	 de	 frivillige	
foreninger. Disse kan imidlertid, i mange tilfælde 
ved nytænkning, bringes til i samme omfang at 
imødekomme borgernes ønsker og forventninger.

•	 En undersøgelse foretaget af Idrættens Analyseinstitut ( Idan) viser en stigning i antallet af 
danskere, der er medlem af en idrætsforening.

 
•	 I Skive Kommune er der ca. 100 foreninger organiseret under Skive Idrætssamvirke.
 
•	 Skive Kommune yder aktivitetsstøtte til foreningsaktiviteter til børn og unge. 

FAKTA
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Folkeoplysnings- og Idrætspolitik

Skive Kommunes mål er:
•	 At borgerne gennem hele livet, skal have mu-

lighed for et aktivt og udviklende forenings- og 
fritidsliv.

•	 At prioritere den kommunale økonomiske støtte 
til de frivillige foreninger, der har aktiviteter for 
børn og unge.

•	 At foreningslivet udvikles så det bliver i stand 
til at inspirere og imødekomme borgernes for-
ventninger	til	fleksibilitet	og	service.

•	 At synliggøre og styrke foreningerne med de 
mange frivillige ulønnede ledere og instruktør-
er.

•	 At sikre at der blandt de mange udbydere sker 
en koordinering og gerne et samarbejde til 
gavn for borgerne.

•	 At forstærke den lokale borgerinddragelse for 
at understøtte en helhedsplanlægning omkring 
fritids- og kulturlivet.

Målene kan nås ved: 
•	 At udvikle og tilbyde relevante uddannelses- og 

kursustilbud til foreningerne. 
•	 At de administrative procedurer forenkles. 
•	 At etablere samarbejde med alle relevante 
 aktører.
•	 At bruge lokalområdets faciliteter og ressour-

cer til at skabe et tæt levende samspil på tværs 
af eksisterende organiseringer.

•	 At sikre støtte så udvikling af foreninger og lo-
kalområder kan ske for midler fra forskellige 
forvaltningsområder.

Foto: Thomas Køser
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Idrætsfaciliteterne
Gode fysiske rammer er en forudsætning for, at det frivillige foreningsliv kan rekruttere og fastholde 
medlemmer og ledere samt tilbyde aktiviteter med indhold og kvalitet. Skive Kommune yder tilskud til 
etablering, renovering og drift af faciliteter.  
Skive Kommune stiller faciliteter,  i form af haller, 
klublokaler og udeanlæg af god standard til rå-
dighed således, at foreninger, aftenskoler og øvrige 
aktører på folkeoplysningsområdet har gode betin-
gelser for at tilbyde en bred vifte af fritidsaktiv-
iteter af høj kvalitet. 
I de kommende år vil der være fokus på moderni-
sering og genopretning af faciliteter. Mange faci-
liteter lever ikke op til dagens standard med hen-
syn til f.eks. omklædningsforhold, opholdsrum , 
tilgængelighed,	fleksibilitet	og	effektiv	udnyttelse.	
En stor del af Skive bys foreningsaktiviteter 
foregår på skolerne. Ved kommende modernise-
ringsprojekter på skolerne bør fritidsbrugernes be-
hov medtænkes, og renoveringen bør understøtte 
de synergimuligheder, der er ved en tværgående 
anvendelse af faciliteterne. 

For rigtig mange voksne og unge har naturen en 
stor betydning, når de motionerer. Naturen kan 
forene idræt og motion med frisk luft og en af-
stressende atmosfære, der giver mening og indre 
ro for den enkelte i en hektisk hverdag.
Unge	 boltrer	 sig	 også	 udendørs	 i	mere	 fleksible,	
tilgængelige faciliteter og offentlige rum. 
Skive Kommune har et så unikt naturpotentiale, at 
man kan udvikle og brande kommunens natur som 
attraktivt idræts-, turist- og sundhedsområde, en 
forudsætning for DET RENE LIV.

•	 Danskerne dyrker idræt og motion under åben himmel. 58 % af voksne danskere over 16 år og 
halvdelen af alle børn mellem 7 og 15 år dyrker en aktivitet, som foregår udendørs: stavgang, 
løb,	vandreture,	fodbold,	cykling,	mountainbike,	kano,	roning,	kajak,	sejlsport,	surfing,	jagt	og		
fiskeri.	Aktiviteter,	som	ikke	kræver	adgang	til	traditionelle	idrætsfaciliteter.

 
 “Danskernes motions- og sportsvaner 2007”  Idrættens analyseinstitut

•	 Der er 18 idrætshaller, heraf 11 selvejende, 7 skolehaller, 2 svømmehaller og 1 friluftsbad. Vi 
har 6 havne, 1 atletikstadion ca. 70 fodboldbaner, 1 travbane og 4 rideklubber

FAKTA
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Folkeoplysnings- og Idrætspolitik

Skive Kommunes mål er:
•	 At der er en god dækning af de almindelige 

forenings- og idrætsfaciliteter, men også råder 
over nogle specialfaciliteter til idræt.

•	 At foreningsfaciliteterne skal fremstå moderne, 
imødekommende og veldrevne. 

•	 Fortsat at prioritere udvikling af rammer og 
faciliteter også til den selvorganiserede idræt, 
så den selvorganiserede og den organiserede 
idræt supplerer hinanden.

•	 At byens rum skal stimulere til fysisk udfoldelse 
som supplement til eksisterende idrætsfaci-
liteter.

Målene kan nås ved:
•	 Igangsætte renoveringer på baggrund af en 

udarbejdet oversigt over behovene i eksister-
ende facilitet og udeanlæg. 

•	 At udarbejde en analyse af lokalesituationen, 
der synliggør om udnyttelsen af de eksiste-
rende anlæg og faciliteter er optimal.

•	 At indrette skolernes udearealer, kommunens 
parker og grønne områder så, der er mulig-
heder for leg og aktivitet. 

•	 At etablere multibaner som understøtter gode 
og let tilgængelige muligheder for kvarterets 
børn og unge, foreninger og instutitutioner til 
at benytte byens rum. 

•	 At de kommende skov- og friluftsplaner kom-
mer til at indeholde mountainbikeruter og 
ridestier i bynære naturområder, og tilgænge-
ligheden for borgerne gøres bedre ved hjælp af 
kort– og informationsmateriale

•	 At udarbejde forslag til modernisering/etabler-
ing	af	fitness	og	motionsruter

•	 At via internetbaserede bookingsystemer gøre 
idrætsfaciliteterne mere tilgængelige. 

•	 At ved nybyggeri og moderniseringer skal fa-
ciliteterne indrettes multifunktionelle, så de 
imødekommer	 flere	 behov	 og	 formål,	 og	 kan	
fungere som rammen om familiens og lokalom-
rådets fritidsaktiviteter.

•	 At stille krav til den arkitektoniske udformning 
og sætte energi- og miljømæssige høje stan-
darder.

•	 At udvikle motionsruter med tilknyttede bevæ-
gelses-, motorik- og motionsfaciliteter. 

Foto: Thomas Køser
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De frivillige i idrætten
De frivillige ledere er fundamentet i idrætten. 

Det er de frivilliges indsats, der skaber gode tilbud 
til borgerne. De frivillige ledere yder en værdifuld 
indsats, der er med til at understøtte kommunens 
arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, 
ligesom lederne spiller en vigtig rolle i forhold til in-
tegration og det sociale arbejde i lokalområderne. 
Foreningslivet og frivillighedens vilkår skal prior-
iteres, når ambitionen om idræt til alle borgere 
skal implementeres. 
Det skal være attraktivt at være frivillig leder. Det 
skal være let at være idrætsleder. 

Det	er	vigtig	i	disse	år	at	iværksætte	tiltag	så	flere	
frivillige ledere fastholdes i foreningslivet, og unge 
tiltrækkes til lederarbejdet så mangfoldigheden i 
lederarbejde udvikles.  

FAKTA

Fakta:
•	 I Skive er der ca. 3.500 frivillige ledere 

og trænere i idrætsforeningerne.
 
•	 Ifølge Socialforskningsinstituttets fri-

villighedsundersøgelse fra 2004 udgør 
værdien af det frivillige ulønnede arbej-
de årligt ca. 35 mia. kr. svarende til ca. 
2,5 % af BNP. 

 
•	 Flere aktive voksne i foreningen giver 

flere	frivillige.

Foto: Thomas Køser
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Folkeoplysnings- og Idrætspolitik

Skive Kommunes mål er:
•	 At prioritere en styrkelse af det frivillige arbe-

jde i foreningerne. 
•	 At	få	flere	især	unge	til	at	involvere	sig	i	bestyr-

elsesarbejdet, påtage sig bestyrelsesposter og 
ledelsesopgaver. 

•	 At pleje de frivillige – blandt andet ved at give 
dem de bedste uddannelsesmuligheder og gøre 
det let at være leder.

•	 At basere samarbejdet med de frivillige ledere 
ved en forenkling af administrative arbejds-
gange.

Målene kan nås ved:
•	 At indføre et fælles rapporterings- og booking-

system.
•	 At holde lederfest, uddele lederpriser.
•	 At skabe gode uddannelses- og ud-

viklingsmuligheder til de frivillige ledere. 
•	 At arbejde på at etablere Skives Idrætsleder-

akademi.
•	 At etablere kurser i samarbejde med ungdom-

suddannelserne så de unge opnår specialkom-
petence i idræt. 

•	 At der ansættes en opsøgende foreningskon-
sulent.
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Sundhed og forebyggelse
Motion skal være sjovt. I Danmark er en af de største motivationsfaktorer for at dyrke motion, at vi 
har det sjovt og er sammen med andre.

Kommunens ansvar for det sundhedsfremmende 
arbejde kræver nyt grundlag for deltagelse i frit-
idslivet, men samtidig er det vigtigt  at fasthol-
de grundtanken om det forpligtende fællesskab, 
ansvar og demokratiopdragelse, som kendes i 
foreningslivet.

Idrætten har gode muligheder for at blive en central 
del af kommunens arbejde med sundhedsfremme 
og forebyggelse. På sundhedsområdet er der gode 
muligheder i at betragte adgang til naturen og ad-
gang til bevægelse i byrummet, som en væsentlig 
del af kommunens generelle sundhedsindsats.
I kommuneplanen for 2009-2021 indgår temaet 
”Sundhed” som et tværgående emne, der skal 
tænkes ind i alle nye tiltag i kommunen. 

Foto: Thomas Køser
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Folkeoplysnings- og Idrætspolitik

Skive Kommunes mål er:
•	 At tilføre foreningerne økonomiske ressourcer, 

hvis de indgår målrettet i projekter om sund-
hedsfremme og forebyggelse.

•	 At samarbejde med frivillige foreninger og 
øvrige relevante aktører, om tiltag der kan un-
derstøtte kommunens borgeres sundhed gen-
nem et aktivt fritidsliv.

•	 At samarbejde med de frivillige foreninger om 
tilbud til borgere, der ikke i dag dyrker motion.

•	 At stille de kommunale og selvejende haller 
gratis til rådighed for skoler, institutioner og 
foreninger.

•	 At tænke bevægelse og motion ind ved nybyg-
geri og anlæg.

Målene kan nås ved:
•	 At iværksætte særlige tilbud for idrætsuvante 

børn og unge (fra inaktiv til aktiv).
•	 At etablerer et ”idræt på tværs” tilbud til unge, 

så de på klippekortbasis kan afprøve forskellige 
former for aktiviteter. 

•	 At der etableres et kommunalt netværk med 
deltagelse af relevante forvaltninger omkring 
forebyggelse via motionsaktiviteter.

•	 At etablere et samarbejde med foreningerne 
om tilbud til borgere, der ikke i dag dyrker mo-
tion herunder særlige motionstilbud for over-
vægtige.

•	 At iværksætte informationskampagne om kom-
munens cykelmuligheder, med henblik på at 
skabe	flere	aktive	cyklister.

•	 At etablere samarbejde med kommunens sund-
hedskonsulent , foreninger og idrætshaller.  

•	 At etablere samarbejde med foreninger og idræts-
 haller om sund kost i idrætssammenhænge

•	 En stigende del af befolkningen dyrker mo-
tion. Omvendt er der en betydelig del af 
befolkningen, som bliver stadig mere inak-
tiv. Der sker med andre ord en polarisering 
i en meget aktiv og en meget inaktiv del.

 
•	 48% af borgerne i Skive Kommune dyrker 

idræt eller får anden regelmæssig motion 
(gennemsnittet for Region Midtjylland er 
53%)

 
•	 Hver 5. borger i Skive Kommune er fysisk 

inaktiv (personer der højst bevæger sig 
0-30 minutter om ugen).

 
•	 42% af borgerne i Skive Kommune er mod-

erat overvægtige.
 
•	 18% af borgerne i Skive Kommune er 

svært overvægtige.
 
•	 Konsekvenserne ved manglende fysisk ak-

tivitet er store, både for det enkelte men-
neske og for samfundet. Fysisk inaktive 
har dobbelt så stor risiko for tidlig død end 
fysisk aktive (www.folkesundhed.dk).

Kilde: Skive Kommunes sundhedspolitik 

FAKTA
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Aktiviteter for særlige grupper
Der er ingen tvivl om, at gode fritidsmuligheder har særlig stor betydning på handicapområdet.

Deltagelse i en folkeoplysende aktivitet i samvær 
med andre giver indhold i dagligdagen, og er for 
mange en vej til at undgå isolation. 
Nogle borgere med fysisk eller psykisk handicap 
kan, i et vist omfang deltage i idrætsforeningernes 
almindelige aktiviteter. Men de personer har i 
mange tilfælde behov for hjælpere, vejledere, per-
soner der hjælper dem. De kan også have brug for 
at dyrke motion/idræt med udgangspunkt i egen 
institution/hjem.
Skive Kommunes handicappolitik fastslår vig-
tigheden af, at mennesker med handicap får gode 
muligheder for at deltage i sunde og udviklende 
fritids- og idrætsaktiviteter. På sports- og fritid-
sområdet er der allerede tilbud og støttemulighed-
er til mennesker med handicap.

”Medborgerskab skaber sammenhængskraft” er 
overskriften på Skive Kommunes integrationspoli-
tik. Foreningslivet har en central rolle i at skabe 
medborgerskab og sammenhængskraft. I forenin-
gen kan børn, unge og voksne mødes om en fælles 
aktivitet på tværs af etnicitet og forskelligheder. 
Alle Skive Kommunes folkeskoler deltager i projekt 
”Skolesport”, hvor hver skole i kommunen, som et 
forsøg, får afsat midler til aktiviteter til ikke idræts-
vante børn og unge. Skolesport står sammen med 
projekt ”Idrætsmentor” også for uddelingen af det 
grønne kort, der uddeles til børn og unge der ikke 
er medlemmer af en idrætsklub. 
Disse unge tilbydes et grønt kort, der giver adgang 
til gratis at prøve op til 3 forskellige idrætsgrene i 2 
måneder. Derudover har kommunen sammen med 
Integrationsministeriet et integrationsprojekt, hvor 
formålet	er	at	øge	optaget	af	unge	flygtninge	og	
indvandrere i foreningerne, samtidig med at man i 

foreningerne magter at fastholde nuværende træ-
nere og ledere.

Foto: Colourbox
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Folkeoplysnings- og Idrætspolitik

Skive Kommunes mål er:
•	 At bevare og styrke de gode tilbud inden for 

sports- og fritidsområdet til mennesker med 
handicap. Der skal være et bredt og varieret 
udbud,	så	alle	borgere	med	handicap	kan	finde	
folkeoplysende aktiviteter, som er interessante 
og appellerende.

•	 At Kultur og Fritidsudvalget i forbindelse med 
renovering, modernisering og nyanlæg har 
fokus på at optimere tilgængeligheden for 
mennesker med handicap.

•	 At give et tilbud til ikke idrætsvante unge.
•	 At integrere børn og unge gennem forening-

slivet til et sundt og aktivt liv.

Målet kan nås ved:
•	 At yde råd og vejledning til foreninger, som 

ønsker tilgængelighed til sine aktiviteter eller 
ønsker at udvikle nye tilbud rettet mod men-
nesker med handicap.

•	 At samarbejde med relevante interessenter 
og myndigheder, udarbejde en kortlægning af 
idræts- og bevægelsesmuligheder for men-
nesker med udviklingshæmninger.

•	 At tilbyde et grønt kort via ”skolesport” og an-
sætte en idrætsmentor. 
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Elite, events og branding
Eliteidrætten har stor betydning for kommunen, da den skaber lokale samlingspunkter, giver identitet 
og er med til at ”brande” Skive som en aktiv kommune med spændende oplevelsestilbud for borgerne. 

Store sportsevents giver oplevelser for deltagerne, 
for lederne og for tilskuerne.

I eliteidrætten har konkurrenceelementet stor 
betydning og kan være et mål i sig selv. Skive 
Kommune forstår eliteidræt, som at udøverne in-
dividuelt	eller	på	hold	er	kvalificerede	deltagere	 i	
nationale og internationale idrætsstævner eller 
ligaer. Eliten omfatter også en talentgruppe, der 
aspirerer til medaljer og landsholdudtagelser, og 
dels unge talenter, der har potentiale til at blive 
eliteidrætsudøvere. 
Eliteidrætten omfatter både amatører og profes-
sionelle udøvere.

Kommunen yder ikke direkte tilskud til den profes-
sionelle idræt, men er med til at skabe gode vilkår 
for denne del af idrætten, f.eks. ved at stille attrak-
tive faciliteter til rådighed og ved at understøtte 
den lokale talentudvikling.
I rapporten ”Eliteidræt i Danmark” fra Kulturmin-
isteriet 2001 redegøres for de hensyn, som ligger 
til grund for at det offentlige skal beskæftige sig 
med eliteidræt. Bl.a. nævnes det, at eliteidrætten 
har en samfundsmæssig kulturel betydning: Ska-
ber identitet og  fællesskab samt giver oplevelser 
for deltagere og tilskuere.
Der er behov for at sikre en etisk forsvarlig elite-
idrætsudøvelse

Vi ved at Skive nationalt er anerkendt som et sted, 
hvor det er attraktivt at placere og opleve store 
sportsevents. Afviklingen af store sportsevents har 
stor	betydning	for	Skive	på	flere	fronter,	bl.a.	ved	
at skabe lokal omsætning, men også ved at skabe 
baggrund for eksponering af egnen og tiltrække 

turister, borgere, studerende og idrætsudøvere, 
der vil noget med deres idræt. 
For at Skive kan fastholde og udbygge sin position 
som god og aktiv eventby på sportens område skal 
en række forudsætninger være til stede: 
Et stærkt og mangfoldigt idrætsliv, som udgør den 
organisatoriske base for afvikling af events. 
Faciliteter i høj (international) klasse. 
Tilstrækkelige organisatoriske og økonomiske res-
sourcer i eliteklubberne.

I dansk sammenhæng skal Skive løbende udbyg-
ge faciliteter for udvalgte idrætsgrene og dermed 
styrke positionen på sportseventområdet, bl.a. tak-
ket være gode faciliteter på kommunens mange-
artede  idrætsanlæg. 

Foto: Thomas Køser
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Folkeoplysnings- og Idrætspolitik

Skive Kommunes mål er:
•	 At	profilere	Skive	som	en	attraktiv	idrætskom-

mune med nationale og internationale begiven-
heder på højt niveau.

•	 At støtte talentudviklingen, så idrætsudøvere 
har mulighed for at udøve idræt på højt nation-
alt og internationalt niveau. 

•	 At styrke Skive som uddannelses-, kultur- og 
idrætsby som fundament for udvikling og fast-
holdelse af et aktivt eliteidrætsmiljø.

•	 At udvikle særlige anlæg som ”fyrtårne”, der 
kan rumme store begivenheder i de idrætter 
med styrkeposition, herunder ”Eventhavn”.

•	 Sammen med udvalgte idrætsforeninger, erh-
vervslivet	m.fl.	at	øge	indsatsen	for	at	tiltrække	
sportsevents. 

Målene kan nås ved:
•	 At etablere et samarbejde med idrætslivet med 

henblik på at tiltrække større idrætsbegiven-
heder til området.

•	 At styrke uddannelses- og elitemiljøet ved at 
tilbyde nutidige bosætningsmuligheder der le-
ver op til unges krav og forventninger.

•	 At kommunen i stigende grad anvender elit-
eidrætten	i	sin	profilering	og	markedsføring.

•	 At tilbyde fællestræning på eliteniveau i udval-
gte idrætsgrene 

•	 At de forskellige aktiviteter og støttemulighed-
er medvirker til, at eliteklubberne i højere grad 
kan fastholde og udvikle talenterne. 

•	 At etablere eliteidrætsklasse 8.-10.kl på ung-
domsuddannelserne.

•	 At etablere et samarbejde mellem foreninger 
og erhvervsliv der har til formål at styrke ram-
merne og udbygge anlæg omkring talentud-
viklingen og eliteidrætten.

•	 At Skive Kommune laver vidensdeling indenfor 
talentudvikling, elite idræt og sporteventssam-
men med uddannelsesinstitutionerne. 

•	 At etablerer øget samarbejde mellem eliteklub-
bernes talenter, trænere og ledere.

•	 At  uddannelsesinstitutioner vægter unge i dan-
sk subelite som ønsker gode træningsmiljøer 
samtidig med uddannelse. 
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Ledelsessekretariatet
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Skive Kommune
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BILAG 4 – Beskrivelse 
og udtalelse på 
prioriterede og lokale 
udviklings idrætter 



Prioriterede idrætter 

 

Skive Kommune ønsker, på baggrund af forudgående dialog med de respektive specialforbund og 

bekræftelse af interessen fra de nævnte foreninger, at prioritere følgende fire idrætter: atletik, drenge- og 

pigehåndbold, sejlsport samt BMX. Handlingsplaner for prioriterede idrætter vedhæftes som bilag når de er 

endeligt underskrevet og godkendt (ultimo august 2019).  

 
 

 
 
 

Sejlsport forankret hos Skive Sejlklub 

Skive Sejlklub har selv taget et enormt initiativ til at skabe udvikling. I sejlklubben er der et målrettet 
arbejde i gang i forbindelse med rekruttering og strukturering af talent- og elitearbejdet. Dette ønsker vi 
fra kommunens side at understøtte. I øjeblikket støtter kommunen med et ikke uvæsentligt bidrag til 
paraplyforeningen, Skive Maritim Center. Paraplyforeningen forvalter støtte til de maritime foreningers 
talent- og elitearbejde. Herunder både Skive Sejlklub og Skive Windsurfing Klub.  
  
Kommentar fra Dansk Sejlunion, Jan Christiansen, Talentudvikler:  
Efter i nogle år at have stået lidt stille, så er der nu kommet nye folk på forskellige poster i Sejlklubben. 
Det gælder først og fremmest klubbens ungdomsleder, Ole Madsen. 
Med Ole ved roret har vi påbegyndt en rolig og velorganiseret genopretning af klubben, begyndende 
med nogle gode handlingsplaner for rekruttering, juniorarbejde og ungdomsarbejde.  
Jeg har dialog med klubben angående indtrædelse i et Sportsklubsamarbejde. Dvs. et mere sportsligt 
sigte for sejlere i aldersgruppen 15-23 år. Selvom klubben ikke fra starten kommer til at opfylde alle 
Dansk Sejlunions krav ift. et sådant samarbejde, så ser jeg ingen hindringer i at påbegynde det. 
Samarbejdet handler jo om at udvikle klubben i fællesskab, og her ser jeg et godt potentiale over de 
kommende år.  
 

 



Atletik forankret hos Skive Atletik og Motion 
Skive Atletik og Motion er vores lokale idrætsfyrtårn. Skive AM blev for nyligt hædret af Dansk Atletik 
Forbund med prisen som ”årets atletikklub 2018”. Derudover tilfaldt prisen som ”årets træner” ligeledes 
til en leder i Skive AM. Skive AM har i en længere årrække præsteret på et utroligt flot niveau, både på 
ungdomssiden samt på seniorsiden. Skive AM har, med udgangspunkt i en stærk organisation samt deres 
helt unikke atletikarena, de seneste mange år arrangeret indendørs DM for både ungdom og elite. Skive 
Kommune er derfor stolte af at kunne udpege Skive Atletik og Motion som værende en central 
samarbejdspartner og prioriteret idrætsgren. 
 
Kommentar fra Dansk Atletik Forbund, Bo Overgaard, elitechef:  
På vegne af Dansk Atletik Forbund (DAF) skal undertegnede hermed anbefale Skive AM som en vigtig 
partner til det fremadrettede talentudviklingsarbejde i dansk atletik.  
 
Overordnede bemærkninger 
Med baggrund i forskellige analyser og vurderinger af den fremtidige internationale udvikling inden for 
atletikken, vil DAF i de kommende år forfølge en elite- og talentudviklingsstrategi, hvor vi skal have 
styrket vores respektive samarbejdsrelationer til klubber, talentudviklingsmiljøer, kommuner, 
uddannelsesinstitutioner, fondsinteresser m.v. Det grundlæggende credo for denne strategi er: 
”Hvordan kan vi sammen gøre dansk atletiks elitearbejde og talentudvikling attraktiv og værdifuld for 
flest mulige interessenter med de tilstedeværende menneskelige og økonomiske ressourcer”  
Skive AM har igennem mange år haft succes med at rekruttere og udvikle en række talentfulde 
atletikudøvere. Dvs. at Skive AM besidder værdifuld viden og erfaringer omkring rekruttering og 
talentudvikling, som er værd at dele med andre partnere og interessenter. Og blot for at fremhæve ét 
vigtigt aspekt, så har Skive AM været dygtige til at præsentere atletikken som et unikt identitetsprojekt 
for de unge mennesker i området, og det er måske den vigtigste ingrediens i det fremadrettede 
talentudviklingsarbejde.  
 
Specifik anbefaling af Skive AM som ’Talent-partner’ 
Mere konkret er DAF og Skive AM på vej til at indgå et formelt partnerskabssamarbejde benævnt ’Talent-
partnerskab’. Partnerskabet tager afsæt i at Skive AM er et træningsmiljø, hvor talentfulde atleter på 
forskellig vis bliver understøttet og motiveret til at satse og investere i drømme om sportslig succes. 
Ligeledes er det vigtigt at se dette partnerskab som et omdrejningspunkt for vidensdeling mellem såvel 
trænere, andre klubber eller interessenter i øvrigt omkring såvel aktiviteter som nye 
talentudviklingstiltag.  
Forudsætningen for at Skive AM er på vej til at blive ’Talent-partner’ er, at de lever op til flg. 
forudsætninger: 

- Der arbejdes på at rekruttere, udvikle og fastholde flest mulige konkurrenceaktive 
ungdomsatleter 

- Der arbejdes målrettet med en langsigtet talentudviklingsstrategi ud fra Dansk Atletiks 
aldersrelaterede træningskoncept 

- Klubben indgår i et (Elite)kommune samarbejde med Skive Kommune 
- Klubben har adgang til gode trænings- og konkurrencefaciliteter.  

Hvis der er behov for det, stiller undertegnede sig gerne til rådighed for yderligere uddybning.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Drenge- og pigehåndbold forankret hos Skive forenede Håndboldklubber (SfH): 
Skive fH er en af landets største håndboldforeninger med omkring 800 medlemmer. 1. holdene i 
ungdomsårgangene u14-u18 spiller alle i divisionsrækkerne. Derudover kan det nævnes at de to bedste 
herreseniorhold spiller i hhv. 1. og 2. division. Kvindesenior består i øjeblikket af en ung trup med 
talentfulde spillere, der på sigt vil flytte holdet fra deres nuværende position i 3. til at spille i 1. eller 2. 
division. Kvindesenior er under rekonstruktion efter man i sin tid nedlagde kvindeligaholdet Kommunens 
bedste kvindesenior er i øjeblikket placeret i 2. division (netop nedrykket fra 1. div.).   
Som kommune ønsker vi at understøtte talent- og elitemiljøet i Skive fH. Som et af de lokale fyrtårne, ser 
vi stort potentiale i en kommende aftale med netop Skive fH. Som kommune vil vi kunne understøtte 
trænerudvikling og være med til at understøtte ungdoms- og talentarbejdet yderligere.  
 
Kommentar fra Dansk Håndboldforbund, Morten Henriksen, sportschef:  
Jeg bekræfter hermed DHF’s støtte til et muligt håndboldspor i Skive i forbindelse med en ansøgning som 
Team Danmark Elitekommune. 
Skive fH er blandt landets største håndboldklubber, og der bør derfor være et godt grundlag for et 
yderligere talentarbejde i kommunen. 
Setup’et er meget væsentligt, ligesom koncept, selektionsstrategier osv. – set fra vores stol - er 
nøgleområder for succes. 

BMX forankret hos BMX Limfjord 
BMX Limfjord er en forening der har ryttere fra Thy, Mors, Skive og opland. BMX Limfjord råder i 
øjeblikket over en håndfuld meget talentfulde eliteryttere der er, og har været, tilknyttet som 
forbundsatleter. Derfor antages det, at der netop i denne disciplin, og forening, er et grundlag for, at vi 
kan sende udøvere til EM, VM og evt. OL i fremtiden. Udover dette har foreningen en blomstrende 
ungdomsafdeling, hvor der i øjeblikket fokuseres på rekruttering, træningsudvikling og 
træneruddannelse.  
 
Danmarks Cykle Union, ved ungdomslandstræner, Niklas Laustsen, har meldt tilbage, at de er 
interesseret i et konkret og forpligtende samarbejde om at prioritere BMX Limfjord, under forudsætning 
af, at der udformes konkrete udviklingstiltag og handleplaner for fremtidigt samarbejde. Danmarks Cykle 
Union er i øjeblikket i gang med et lignende arbejde i Roskilde. 
 



Lokale udviklingsidrætte 
 

Foruden de ovennævnte prioriterede idrætter ønsker Skive Kommune, på baggrund af forudgående dialog 

med de respektive specialforbund og bekræftelse af interessen fra de nævnte foreninger, i et lokalt 

perspektiv at arbejde med følgende udviklingsidrætte, hvoraf flere har potentiale for, på et senere tidspunkt, 

at kunne prioriteres:    

Windsurf (samt Stand Up Paddle) forankret hos Skive Windsurfing Klub (SKIW) 

Skive Windsurfing Klub (SKIW), har igennem en lang årrække leveret topresultater ved bl.a. Sebastian 
Kornum o.a. udøvere. I øjeblikket er klubben i gang med at rekonstruere deres ungdomsarbejde. Skive 
Windsurfing Klub har godt drev i deres arbejde med Stand Up Paddle. Generelt har klubben et stort 
potentiale, som tidligere udmøntede sig i, at klubben havde verdens stærkeste ungdomsafdeling 
indenfor surf sporten med hele 110 aktive ungdomsmedlemmer. Derfor støtter Skive Kommune 
foreningen i dennes føromtalte rekonstruktion. 
 
Kommentar fra Dansk Sejlunion, Jan Christiansen, Talentudvikler:  
Siden sidst har klubben været igennem omorganisering med nye folk ved roret. Jeg har mødt den nye 
formand, Søren Dahl Pedersen ved en lejlighed i efteråret 2018. Både klub og vi er interesserede i at 
komme videre. Men der mangler nye handlingsplaner for klubbens udvikling og det er min fornemmelse 
at klubben lige pt. fokuserer på andre opgaver.  
Jeg anser klubben for at have et stort potentiale som klub for udvikling af unge talenter. Men jeg mangler 
at få besøgt klubben og få styrket dialogen med dem, så jeg ved hvad de vil. Jeg anser derfor klubben 
som en ”bobler” i for hold til Sportsklub konceptet (sportsligt arbejde med aldersgruppen 15-23 år).  



 
 

 

Ridning forankret hos Skive Rideklub 

Skive Rideklub har i en længere årrække arbejdet målrettet med dressur og spring, herunder 
ponyridning. Den daglige træning varetages af et veluddannet og fuldtidsansat personale, der har stort 
fokus på ridesportens ATK i det daglige talentarbejde. Som kommune ønsker vi at understøtte og 
udbygge det målrettede arbejde yderligere. I øjeblikket deltager flere af klubbens ryttere på højt niveau. 
Klubben råder over gode faciliteter og har derudover en meget stærk organisation.  
 
Kommentar fra Dansk Rideforbund, Anne Silfwander, Sport- og Servicechef: 
Vi bekræfter hermed DRFs støtte til et muligt ridespor i Skive, i forbindelse med en ansøgning fra Skive 
om at blive en Elitekommune under Team Danmark. Skive Rideklub har gode faciliteter og god klubdrift, 
som vil være en passende ramme for arbejdet med unge ryttere i kommunen 
 
Badminton forankret hos Skive-Resen Badmintonklub og Team Salling 

Skive-Resen Badmintonklub har tidligere leveret internationale udøvere. I øjeblikket har klubben Team 
Salling overbygningen, hvori man konkurrerer på et udmærket nationalt og regionalt niveau. Der er en 
pæn flok ungdomsspillere, som ønsker at flytte niveauet det sidste stykke til nationalt topniveau.  
 
Badminton Danmark, ved talentudviklingschef, Bo Ømosegaard, har meldt tilbage, at de er yderst 
interesseret i et samarbejde om Skive-Resen Badmintonklub (samt Team Salling), under forudsætning af, 
at der udformes konkrete udviklingstiltag og handleplaner for fremtidigt arbejde. Det blev anbefalet, at 
der udarbejdes tiltag og handleplaner der kunne lade sig inspirere af forbundets samarbejde med f.eks. 
Thisted Badmintonklub.  



Sportsdans forankret hos Skive Sportsdanserforening Fremad 

I september 2017 indviede foreningen deres nye moderne lokaler til sportsdans centralt i Skive by. Det 
vurderes derfor at rammerne for talentudvikling er på plads. Foreningen har imidlertid kun få topdansere 
pt. Dette er dog i fremgang, og det forventes, at foreningen igen vil være repræsenteret af dansere på 
højeste niveau. Grundlaget er på plads, og foreningen arbejder målrettet med både udvikling af 
talentfulde udøvere samt rekruttering af morgendagens talenter. Derudover sker der ligeledes en god 
udvikling i form af dans på hold/i grupper. Vores vurdering er, at vi via målrettet arbejde, indenfor en 
kort årrække, vil kunne flytte sportsdans fra lokaludvikling til en prioriteret indsats.  
 
Kommentar fra Danmarks Sportsdanserforbund, Mette Elkjær, sportschef: 
Skive Sportsdanserforening Fremad oplever en generel vækst i alle aldersgrupper inden for flere 
forskellige former for dans. Klubben har i mange år haft relativt mange dansere på turneringsniveau. 
Hovedparten har dog ikke haft niveau til den internationale klasse i Danmarks Sportsdanserforbund. 
Klubbens to bedste par i aldersgruppen ynglinge er blevet tilbudt optag i kommunens idrætsklasser, som 
støtte i den svære overgang til dans på national eliteplan. Et par har pt. takket ja, mens det andet par 
overvejer. Vi glæder os over denne åbning og tror på, at det kan hjælpe mange flere i fremtiden.  
Af kommende udviklingsområder vil klubben fortsat arbejde på, at føre flere fra turneringsniveau til dans 
på national eliteplan. Samtidig er det utrolig vigtigt, at rekrutteringsgrundlaget fortsat udvikles, således 
at mængden af aktive sportsdanser fortsat forøges. 
Ift. dette arbejde er klubben interesseret i forbundets kommende ATK-implementering, som 
offentliggøres i midt 2019. Det forventes at denne sammen det netop opstartet samarbejde med Skive 
Eliteidræt vil forøge klubbens mulighed for at udklække flere sportsdansere, som er aktive i Danmarks 
Sportsdanserforbunds internationale række. Klubben har igennem mange år selv arbejdet aktivt med 
ovenstående udviklingspunkter. Hvis klubben kunne støttes fx via sparring med en af Skive Eliteidræt 
tildelt udviklingskonsulent vil dette være en stor hjælp. 
 

Idrætsgymnastik forankret hos Skive Gymnastikforening 
I Skive Gymnastikforening har man i ”Gymnastik-Akademiets” afdeling (idrætsgymnastik) satset stort og 
ansat en fuldtidsprofessionel træner over en flerårig periode. SGF har både ift. faciliteter, og 
ambitionsmæssigt, et godt udgangspunkt. På sigt er det målsætningen fra Skive Gymnastikforening at 
andre lokale foreninger skal få gavn af denne fuldtidstræners kompetencer. I øjeblikket arbejder Skive 
Gymnastikforening målrettet med rekruttering indenfor en bred vifte af genrer under gymnastikken.    
Fra Skive Kommunes side er vi yderst positive over denne seriøse satsning, hvorfor kommunen naturligvis 
gerne vil understøtte og udbygge talentarbejdet yderligere fremadrettet.  
 
Kommentar fra Danmarks Gymnastik Forbund, Jonas Vestergaard Jensen, 
Talentudviklingskonsulent 
Skive GF er en af vores traditionsrige idrætsgymnastikklubber og vi bakker naturligvis op om 
gymnastikken som prioriteret idræt i Skive kommune. Skive GF har været igennem en hård periode de 
seneste år, både resultatmæssigt, og i høj grad med tabet af deres cheftræner gennem mange år, hvilket 
har været en stor udfordring. Men netop Skive GF’s evne til at løfte sig, villighed til og nysgerrighed mod 
at kigge på klubbens talentudviklingsorganisering og ikke mindst ansættelsen af en fuldtidstræner ser vi 
som værdifulde egenskaber – egenskaber som Danmarks Gymnastik Forbund ser som forudsætning for 
fremtidigt, kontinuerligt talentudviklingsarbejde.  
 



 

Taekwondo forankret hos Skive Taekwondo Klub 

Taekwondoklubben har igennem en lang årrække været yderst kompetente indenfor specielt disciplinen 
poomsae. Herunder har man både tidligere og i øjeblikket leveret udøvere til landshold og 
ungdomslandshold m.v. Dansk Taekwondoforbund har tidligere haft et regionalt kraftcenter liggende 
hos Skive Taekwondo Klub. Såfremt Taekwondo havde været højere profileret hos Team Danmark, så 
havde potentialet for at udvælge denne forening som en prioriteret idræt bestemt været en oplagt 
mulighed.    
 
Kommentarer fra Kasper Bolmgren, Udviklingskonsulent samt ansvarlig for Talent og Elite for Teknik: 
Udvikling af danske talenter i Taekwondo(teknik) har igennem de sidste år været inde i en god 
udvikling. Flere atleter præsterer godt til mesterskaber og der har været en struktureret indsats. 
Indsatsen for at skabe et mere bæredygtigt talentmiljø, i forbundet og i klubberne, får i de kommende 
år et større fokus. Det ønskes, at atleterne uddannes således, at der kommer større sammenhæng 
mellem privatliv og elitekarriere. Skive Taekwondo har i mange år været med til at udvikle dette 
gennem deres professionelle tilgang til talentudvikling. Skive Taekwondo har de ressourcer, både 
organisatorisk og sportsligt, der gør dem til en fremtidige stærk samarbejdspartner. Skive Taekwondo 
har ligeledes ytret, at de har interessere i at, være med til at udvikle et stærkt talentmiljø i samarbejde 
med Dansk Taekwondo Forbund.  

Svømning forankret hos Skive Svømmeklub Poseidon 

Svømmeklubben arbejder målrettet i samarbejde med Jacob Iversen på at udvikle organisationen og 
træningsmiljøet. Der er i øjeblikket en positiv udvikling i gang. Denne proces vil vi lokalt gerne 
understøtte, således at de 15-20 bedste svømmere får endnu bedre muligheder for at udvikle deres 
potentiale. Derudover vil et fokusområde fremadrettet være rekruttering, både til elite- og talentmiljøet 
men også i bredde øjemed.   
Fra elitekoordinatorens synspunkt er der potentiale til at kunne prioritere svømning indenfor en 
årrække, såfremt udviklingen fortsætter, og Svømmeunionen involveres yderligere.  
 
Kommentar fra Dansk Svømmeunion, Thomas Stub, talentansvarlig: 
Vi har ikke et stort kendskab til arbejdet i Skive Svømmeklub i øjeblikket. Det er dog positivt at høre, at 
Skive Svømmeklub samarbejder med Jacob Iversen. Vi bruger selv Jacob til udvikling af vores 
landtræningskoncept til vores træneruddannelser. Vi er yderst interesserede i at høre nærmere om den 
nuværende proces, samt understøtte denne i den kommende tid. Derfor vil vi gerne mødes med 
repræsentanter fra Svømmeklubben og kommunen for at drøfte et fremtidigt samarbejde.  



I kommunen findes der yderligere foreninger, hvori der i øjeblikket ligeledes arbejdes målrettet med 

talentudvikling, bl.a. landevejscykling forankret i Nr. Søby Cykel Klub/Team ColoQuick. Derforuden er 

orienteringsløb og roning, som nævnt i den tidligere interessetilkendegivelse, stadig et 

opmærksomhedsområde.  

Drenge- og pigefodbold forankret hos Skive Idræts Klub (SIK) og FC Salling 
Skive Idræts Klub er en af landets største fodboldklubber målt på antal medlemmer i ungdomsafdelingen. 
Skive IK søger i øjeblikket DBU om at blive en licensklub for aldersgruppen 10-15 år, og klubsamarbejdet 
FC Salling, vil ligeledes blive en del af licensen. Derfor har foreningen oprustet kraftigt i organisationen 
og på trænersiden i forbindelse med ungdomsarbejdet. Bl.a. kan det nævnes at der er ansat trænere på 
højeste niveau, derudover er der tilknyttet en talentansvarlig. Dette arbejde startede op i 2018.  
Formålet med FC Salling er et bredt klubsamarbejde om de ”svære” årgange fra u13-u17. I disse 
ungdomsårgange oplever vi på landsbasis det største frafald. Så udover at være en decideret 
elitesatsning, hvor der arbejdes målrettet med talentudvikling efter DBU’s angivelser, så er FC Salling et 
projekt der ligeledes fokusere på at skabe lyst og glæde hos de børn og unge, der enten ikke udvælges 
til 1. holdet eller ikke har disse ambitioner. Fodbold skal være for alle. Specielt i vores geografiske område 
er klubsamarbejde nøglen til, at få flest mulige til at forblive idrætsaktive.  
Status på licensansøgningen i øjeblikket er, at auditør fra DBU, Jesper Sommer, har været ude og 
bedømme forholdene. Jesper Sommer var imponeret over nuværende faciliteter og apparat, men 
ligeledes tilfreds med strukturændringer og tiltag, men inden der kan være tale om en endelige 
licenstildeling, skal tidligere omtalte strukturændringer og tiltag implementeres i den daglige drift. 
Målsætningen er nu, at licensaftalen indgås i 2020.  
Derudover har Skive IK netop indgået et klubsamarbejde med aftale om et lokalt topcenter (for 
aldersgruppen 10-12 år) placeret i Skive IK, administreret af og i samarbejde med FC Midtjylland.  
 



       
BILAG 5A – 
handlingsplan for Skive 
Atletik- og Motionsklub 



 

Handlingsplan for prioriterede idrætsgrene 2019-2023 - TEAM DANMARK SAMARBEJDET 

 

 

1. Status talentudvikling jævnfør § 2 i Samarbejdsaftalen (Den kommende samarbejdsaftale): 
• At klubben kan udpeges af specialforbundet som et centralt talentudviklingsmiljø i idrætsgrenen 
• At der er et nationalt resultatperspektiv i klubben (kan føde talenter til Ungdomslandshold, TD-talenter o. lign.) inden for en 4-årig periode 

 

2. Rammer 
• Klub, kommune og specialforbund forpligter hinanden på de i afsnit 3 beskrevne udviklingstiltag 
• Kommune og klub evaluerer handlingsplanen 2 gange om året med henblik på justeringer og tilføjelse af yderligere udviklingstiltag. 
• Kommunens elitekoordinator og Team Danmark konsulent gennemgår handlingsplanerne 1 gang om året 
• Planerne godkendes og kvalificeres af specialforbundet og Team Danmark ved indgåelse og forlængelse af samarbejdsaftaler samt i forbindelse med 

væsentlige ændringer (arbejdsgruppeniveau) 
 

3. Eksempler på udviklingsområder 
• Træneruddannelse, faciliteter, implementering af ATK, værdisæt for talentudvikling, dual career, transitioner m.v. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Handlingsplan for Skive Atletik- og Motionsklub 
 
 

Handlingsplanen er et udviklingssamarbejde mellem Skive Atletik- og Motionsklub, Skive Kommune og Dansk Atletik Forbund.  

Indholdet i handlingsplanen er Skive Atletik- og Motionsklub ønskede udviklingstiltag. Handlingsplanen er dynamisk og evalueres løbende, minimum to gange årligt 
mellem foreningen og kommunen.  

Ved underskrivelse af handlingsplanen forpligtes parterne på et gensidigt og dynamisk udviklingssamarbejde.  

  

Udviklingsområder og målsætning 

Handlingsplan for talentarbejdet for ungdom 
 
 
Satsningsområderne er (rækkefølgen er ikke udtryk for en fast prioritering): 
 

• Rekruttering af børne- og ungdomsmedlemmer. 
• Rekruttering af trænere (instruktører og hjælpere). 
• Uddannelse af trænere. 
• Elitestruktur, organisering og samarbejde. 
• Faciliteter. 
• Klubmiljø og socialt samvær. 

 
  



Satsningsområder 
(jf. ovenstående): 
 

Beskrivelse og målformulering. Handlinger og tidsplan. Økonomi. Ansvarsfordeling – hvem gør hvad?  
(klub, kommune, specialforbund). 

1. 
Rekruttering af 
børne- og 
ungdomsmedlem-
mer. 
 
 

Hele grundlaget for at kunne udvikle 
talenter i atletikken er, at vi kan 
tiltrække/rekruttere, og fastholde, børn og 
unge, der har lyst til at dyrke atletik. 
Det har vi i vid udstrækning været i stand 
til gennem de sidste mange år. 
P.gr.a. faldende elevtal i kommunen 
gennem de senere år, skal vi yde en ekstra 
indsats for at tiltrække børn og unge til 
vores atletik, og dermed have et grundlag 
for at fostre eliteudøvere.  

Gennem de sidste mange år, har vi hvert forår, i 
forbindelse med træningsstarten for børn, gjort en 
indsat for at få nye medlemmer. Det være sig ved 
annoncering, omtale i dagspressen, omdeling af pjece 
til alle elever på de fleste skoler i kommunen, 
Facebook m.m. 
Det har i flere år betydet, at mere end 100 børn hvert 
år er startet med atletik. Det har været faldende de 
sidste par år. Vi ønsker igen at sætte megen fokus på 
denne rekruttering hvert forår. 
Samtidig er vi selvfølgelig opmærksom på løbende 
rekruttering gennem året. Denne indsats er ikke 
beskrevet, og ikke udpræget struktureret. Vi ønsker at 
drøfte, i hvilket omfang den løbende rekruttering kan 
forbedres. Det kunne eksempelvis ske med afsæt i 
åbne stævner (skolestævner), Skole OL-stævne, 
Skiveløbet mm. 
Allerede i dag får vi nye børne- og ungdomsmed-
lemmer gennem året. Det er i høj grad noget, der sker 
på de unges eget initiativ og kontakt til klubben. 
Hele udfordringen med fastholdelse af medlemmer, 
er også noget vi bør kigge på. 
 

Den årlige udgift til 
rekruttering beløber sig til ca. 
10.000 kr. 
Primært udgift til trykning af 
ca. 5.000 foldere og til 
annoncering. 
Først når vi ved hvilke 
yderligere initiativer, der skal 
sættes i værk, er vi i stand til at 
sætte økonomi på. 
 
Aktiviteter der arbejder med 
rekruttering, talentudvikling 
og lignende, kan der søges 
refusi-on til under Skive 
Eliteidræts aktivitetspulje. 

Den udfarende kraft vil i høj grad 
være atletikafdelingen. 
Er der initiativer fra Dansk Atletiks 
side (Skole OL og lignende), er vi 
selvfølgelig med, i det omfang vi 
kan ”gabe” over det. 
Gerne også i samarbejde med 
kommune og elite-
idrætskoordinatoren. 
 
Skive Kommune, herunder Skive 
Eliteidræt, ønsker at bakke op, samt 
samarbejde, om tiltag som f.eks. 
Skole OL, sommerskoler, stævner 
mm. 
 

2. 
Rekruttering af 
trænere 
(instruktører og 
hjælpere). 
 
 
 

For at være attraktiv som klub og 
idrætsgren er det vigtigt, at vi hele tiden 
har tilstrækkeligt med dygtige trænere og 
hjælpere. Vi skal derfor have fokus på 
rekruttering af personer, som vil påtage sig 
at være træner. Vi har brug for dygtige 
trænere helt fra de yngste og videre op i 
aldersgrupperne - samt inden for alle 
atletikkens discipliner. 
Har vi tilstrækkeligt med dygtige trænere, 
både fagligt og menneskeligt, vil det 
styrke klubbens omdømme - både som en 
klub hvor det er rart at være børne- og 
ungdoms-medlem, og hvor man har 
mulighed for at udvikle sig, og søge at få 
indfriet sine ambitioner, også hvis man vil 
gå ”elitevejen”. 
 

I løbet af en overskuelig periode vil vi formentlig 
blive udfordret mht. at have et tilstrækkeligt antal 
trænere med de nødvendige kvalifikationer, og 
indenfor alle discipliner. 
Vi er allerede i nogen grad udfordret i dag. 
Vi skal have beskrevet, hvordan vi ønsker at gribe 
den udfordring an. 
Vi skal finde nogle personer (mindst 2) som ønsker at 
have den primære opgave at arbejde med 
rekruttering. 
Vi skal tage kontakt til de personer, som de senere år 
har haft en træneropgave, men som ikke længere er 
aktive. Vi håber nogle vil træde til, om ikke andet så i 
en overgangsperiode. 
Er der forældre som vil træde til? 
Andre? 
En arbejdsgruppe arbejder lige nu med at belyse 
muligheden for honorering af, i første omgang, vore 
unge instruktører. 
Vi har også fokus på rekruttering af ledere på den 
administrative side. At have, samt opbygge, 
velfungerende trænings-vilkår (trænere, faciliteter 

Den økonomi der måtte være, 
vil som udgangspunkt blive 
dækket af klubben. 
Er der mulighed for at søge 
puljer, vil vi gøre det. 
Omfanget af en eventuel 
honorering, vil i høj grad også 
afhænge af klubbens 
økonomiske formåen. 
 
Som udgangspunkt dækker 
Skive Eliteidræts midler ikke 
honorering. 

Som nævnt skal vi i klubben have 
drøftet og beskrevet, hvordan vi vil 
gribe opgaven ”rekruttering” an. 
Hvordan vil vi strukturere og sætte 
det i system? Skal vi have fundet 2-3 
personer, som vil arbejde med dette 
område? Til hvilke områder, har vi 
mest behov for at få rekrutteret hjælp 
til (trænere, instruktører, adm. 
arbejde). 
Målrettet arbejde internt og eksterne 
– personlig kontakt, annoncering, 
opslag, sociale medier mm. 
Hvad kan vi tilbyde (pt. arbejder et 
udvalg med området ”honorering”). 
Søge den hjælp og inspiration vi kan 
få via forbund mm. 
 
Skive Kommune, herunder Skive 
Eliteidræt, vil kunne hjælpe med at 
etablere kontakt og evt. samarbejde 
med ungdomsuddannelserne, Lærer-



mm.), forudsætter at der er personer til at tage sig af 
det meste af det administrative arbejde. 
 

uddannelsen mm. 
 

3. 
Uddannelse af 
trænere. 
 
 
 

Vi skal tilstræbe, at vore trænere i videst 
muligt omfang har de kvalifikationer der 
er påkrævet, der hvor de udøver deres 
trænergerning, og på det niveau de udøver 
den. Her er ATK og værdisæt for talentud-
vikling nøglebegreber. 
Vi skal hele tiden være ”tre skridt foran” 
og have fingeren på pulsen med hensyn til 
uddannelsesbehov og uddannelsesønsker. 
Hvor er, eller bliver, vi ”tynde” på den 
nødvendige trænerkapacitet? 
Nogle trænere vil helt af sig selv ønske 
uddannelse og kurser, andre skal vi søge at 
motivere til at tage på uddannelse. 
Hvordan gør vi det? Hvad skal der evt. til? 
 
Vi skal desuden hele tiden have overblik 
over de uddannelses- og kursustilbud der 
er ”på markedet”, samt have øje for hvilke 
kurser vi skal søge at få oprettet lokalt - 
evt. selv sammensætte indholdet i nogle af 
disse lokale kurser. 
 

Vi skal skabe os et overblik over, hvilket 
kursusbehov vi pt. har. Det gælder helt 
grundlæggende kurser, som kan hjælpe dem der 
træner vore yngste. 
Og det gælder i høj grad i forhold til, hvilket behov vi 
har for specialkurser – når vi har med elite- og 
talentarbejde at gøre. 
Både i den eksisterende trænergruppe, og de der 
måtte blive rekrutteret, skal vi finde ud af 
kursusbehovet, og den enkeltes ønske om at deltage i 
kurser og uddannelse. 
Hvilke relevante kurser kan vi finde hos Dansk 
Atletik, hos Danmarks Idrætsforbund og hos DGI. 
Er det relevant med placering i kurser lokalt, evt. i 
samarbejde med nabo atletikklubber, så skal vi gå 
efter det. 
Nogle kurser, dagskurser og aftenkurser, kan vi evt. 
selv ”strikke sammen”, og placere lokalt. 
 

I vid udstrækning kan vi få de 
fleste kursusudgifter dækket 
via idrætssamvirket – ca. 75% 
af kursusudg. 
Andre tilskudsmuligheder skal 
selvfølgelig også afsøges. 
 
Ved kursusudgifter over 7.500 
kr. pr. deltager, kan der søges 
om refusion i Skive Eliteidræts 
træneruddannelsespulje – 
såfremt uddannelsen er 
tilskudsberettiget. 

Atletikudvalget i samarbejde med 
klubbens ledelse. 
 
Skive Kommune, herunder Skive 
Eliteidræt, støtter træneruddannelse. 
Det skal naturligvis afsøges hvorvidt 
der lokalt kan udformes relevante 
kurser for flere af samarbejdsfore-
ningerne. 
Bl.a. om Dansk Atletik (DAF) kan 
placere kurser lokalt. 
 

4. 
Elitestruktur, 
organisering og 
samarbejde. 
 
 

På nuværende tidspunkt er vi ikke afkla-
rede mht. organisering af satsningsom-
rådet. Vi tænker dog at have fokus på bl.a.  
 
-Sports- og ungdoms-koordinator. 
-Disciplingrupper. 
-Elite- og talentudvalg. 
-Trænersamarbejde – internt og eksternt 
-Powerteam. 
 
Vi mener, at dette arbejde med fordel kan 
tage udgangspunkt i Team Danmarks og 
DIFs ”Talenthuset”. 
 

I løbet af efteråret 2019 tages der hul på drøftelserne 
af dette område. 
Hvad er det konkret vi vil, og hvor starter vi? 

I den indledende fase (efteråret 
2019) er der formentlig kun 
udgifter til mødevirksomhed. 
 
Skive Eliteidræts aktivitetspul-
je kan søges i forbindelse med 
aktiviteter, der fremmer talent-
udvikling, rekruttering, samt til 
støtte for udøvere der har 
potentiale for deltagelse ved 
EM, VM og OL. 
Puljemidlerne skal ses som et 
tilskud/et supplement til arbej-
det med talentudviklingen. 
Tilskud vil blive givet efter 
ansøgning og løbende dialog. 
 

I første omgang er det os selv der 
skal handle, evt. i dialog med Dansk 
Atletik (DAF) 
 
Skive Kommune, herunder Skive 
Eliteidræt, ønsker at understøtte og 
udvikle den nuværende elitestruktur. 
Ligeledes står Skive Eliteidræt til 
rådighed i udviklingsarbejdet mht. 
organisering og samarbejde. 
 

5. 
Faciliteter. 

Atletikken i Skive har nogle af landets 
bedste faciliteter. 
Udendørs stadion med kunstsstofunderlag 
til løbe-, springdisciplinerne, samt gode 
kastefaciliteter. 

Vi har i mange år haft økonomien til at opbygge de 
gode faciliteter vi råder over, sammen med en 
idrætsvenlig kommune og et velfungerende 
idrætssamvirke. Og vi har været (og er) i stand til at 
vedligeholde den høje standard. 

Klubben har den nødvendige 
økonomi til selv i vid udstræk-
ning, at sikre fornyelse,  
vedligeholdelse og anskaffelse 
af udstyr og redskaber. 

Atletikudvalget i samarbejde med 
klubbens ledelse. 
Når vi snakker udvidelse af 
motionsrum, renovering af kunst-
stofanlæg, sker dette i tæt 



Der er stort set ubegrænset adgang til de 
udendørs faciliteter, bortset fra de få gange 
der er hjemmekampe i fodbold for byens 
1. hold. 
Desuden har vi en af landets bedste 
indendørs arenaer til atletik. 
Med bl.a. 200 m. rund-bane (4 baner) med 
hævede sving. Arenaen er isoleret og kan 
opvarmes - og dermed er den i brug hele 
året. 
På stadion har vi gode 
omklædningsfaciliteter, gode 
mødefaciliteter, eget klublokale og eget 
motionslokale/vægt-træningslokale. 
Mht. udstyr og redskaber (atletik, 
vægttræning mm.) har vi det, der i vid 
udstrækning er nødvendigt. 
 

Vi vil fortsat arbejde målrette på, at vort 
facilitetsniveau ikke falder. Det kræver langsigtet 
planlægning og en fornuftig økonomi. 
Konkret er der i år søgt om renovering af det 
udendørs kunststofanlæg. Meget tyder på, at denne 
renovering måske kan gennemføres i foråret 2020. 
Desuden er vi gået i gang med at ansøge kommunen 
om en udvidelse af vores motionsrum på stadion. 
Arenaen, som er en selvejende institution 
(tennisklubben og atletikklubben sammen) arbejder 
på, at få gennemført en renovering af den indendørs 
kunststof-belægning, så denne renovering 
forhåbentlig kan gennemføres samtidig med den 
udendørs renovering. 
 

Som nævnt arbejdes der på 
snarlig renovering af kunsts-
stofanlæg uge og inde. 

samarbejde med Spar Nord Arena, 
med idrætssamvirket og med 
kommunen. 

6. 
Klubmiljø og 
socialt samvær. 
 
 

Skive AM er en imødekommende 
organisation med ledere, som tager 
løbende samtaler med klubbens enkelte 
atleter omkring deres rolle i klubben. 
Dette vedrører ambitionsniveauet såvel 
som træningsmængden. I Skive AM er der 
plads til alle, der udviser interesse for 
atletikken. Det sociale liv samt 
individuelle venskaber og relationer er 
prioriteret højt - og at være rollemodel for 
yngre medlemmer opleves som en 
glædelig tjans. 
 

Venlighed, imødekommenhed, hjælpsomhed, at 
respektere hinanden, er nogle af de værdier, vi til 
stadighed skal arbejde på at fastholde og udvikle. Det 
skal vi på tværs af aldersgrupper, køn og idrætslig 
formåen. 
På sigt skal vi have fokus på de tiltag, der understøt-
ter det gode klubmiljø. Og vi skal have formuleret det 
vi vil og gør (politik på området, folder til udlevering, 
klubture, fællesspisning mm.). 
 

Pt. er der ikke afsat særskilt 
økonomi på dette område. 
Alt efter hvilke tiltag der 
besluttes, og hvad budgettet 
kan bære, bliver der afsat mid-
ler. 
 
 

Atletikafdelingen i samspil med 
klubbens ledelse. 
Samt i samarbejde med andre 
klubber og prioriterede idrætter i 
kommunen, i det omfang der 
etableres samarbejde på tværs af 
klubberne. 
 
Skive Kommune, herunder Skive 
Eliteidræt, ønsker at understøtte 
udviklingen af klubmiljøerne i kom-
munen. Derfor inviteres klubberne 
til fællesmøder, hvor omdrejnings-
punktet bliver sparring, udvikling og 
samarbejde på tværs af klubberne. 
 

 
 
 

    

Fremtidige 
indsatsområder 
kunne være: 
 

Give den enkelte eliteudøver mulighed for 
at indfri sit sportslige potentiale. 
 
I samarbejde med Dansk Atletik at udvikle 
unge eliteudøvere med særlige 
udviklingspotentialer. 
 
Forbedre træningsmiljøet og det sportslige 
niveau i klubben, samt give de eliteaktive 
mulighed for at opnå bedre resultater. 
 

   



Forbedre træningsmiljøet og det sportslige 
niveau i klubben, samt give de eliteaktive 
mulighed for at opnå bedre resultater. 
 
Fastholde talenterne i klubben eller i 
sporten. 
 
Rekruttere unge eliteudøvere.  
 
Sikre at Skive AM kontinuerligt deltager i 
større mesterskabs-stævner og stævner for 
ungdom. 
 
Afstemme krav og forventninger mellem 
ledelsen, atletikudvalget, trænere og 
eliteudøvere. 

 
Udover ovenstående deltager Skive Atletik og Motion i netværket af eliteforeninger, der mindst to gange årligt mødes og debatterer relevante emner under Skive Eliteidræt, 
Team Danmark samarbejdet og Dual Career forløbet i Skive Kommune. Ydermere er alle eliteforeningerne en del af den lokale servicemodel der tilbydes kurser i 
mentaltræning, kostvejledning, træningsvejledning, testning samt bl.a. fysioterapeutisk konsultation og behandling til  særdeles fordelagtige priser.  

 
Supplerende kommentarer fra Dansk Atletik Forbund: 

”Dansk Atletik betragter helt overordnet Skive Atletik- og Motionsklub og Skive Kommune som vigtige ’Talentpartnere’ i det fremadrettede talentudviklingsarbejde inden for 
atletikken.  

Dansk Atletik er i disse år i gang med en større forandringsproces inden for talent- og elitearbejdet, hvor vi i højere grad ønsker at indgå i partnerskaber frem for 
samarbejdsaftaler. Det betyder, at vi søger at identificere fællesinteresser i givne partnerskaber frem for at Dansk Atletik fra centralt hold fremlægger et færdigt koncept, der 
ikke står til forhandling. Med andre ord ønsker Dansk Atletik, at etablere flere partnerskaber, hvor vi i tæt samarbejde kan designe udviklingstiltag, som giver mening for alle 
parter i partnerskabet. 

Mere konkret ift. den beskrevne handlingsplan kan Dansk Atletik se flere spændende perspektiver i de nævnte satsningsområder, og der skal ikke herske tvivl om, at vi gerne 
stiller os til rådighed ift. at udfolde de respektive satsningsområder nærmere. Fx vil det være oplagt at Dansk Atletiks talentkoordinator – evt. bistået af undertegnede - 
inddrages i forpligtende handlinger ift. de fremadrettede udviklingstiltag, herunder flg.:  

- Etablering af organisatorisk set-up, der både kan arbejde netværksbaseret/ dynamisk og med en klar ledelsesmæssig retningsangivelse (punkt 4) 
- Forpligtende aftaler omkring rekruttering og uddannelse af nye trænere/ ledere – der skal opstilles klare mål og handlinger frem til 2024 (punkt 2 og 3) 
- En innovativ/ nytænkende rekrutteringsindsats ift. at få flere børn og unge aktiveret inden for løb, spring og kast i Skive-området kan muligvis kobles op på et skole- 

og/ eller Skole OL-samarbejde. (punkt 1)  
 
På denne baggrund indstiller Dansk Atletik, at der etableres et tæt partnerskab mellem Skive Atletik- og Motionsklub, Skive Kommune og Dansk Atletik inden for de nævnte 
satsningsområder.”  

 

 



Aftalen underskrives af bestyrelsen eller evt. repræsentanter for ungdomsudvalg, kommunens elitekoordinator samt specialforbund: 

 

 
 
__________________________________  _____________________________________ __________________________________ 

Dato:        Skive Atletik og Motion  Dato:   Elitekoordinator  Dato:           Dansk Atletik Forbund 

 

 

 



       
BILAG 5B – 
handlingsplan for Skive 
Sejlklub 



Handlingsplan for prioriterede idrætsgrene 2019-2023 - TEAM DANMARK SAMARBEJDET

l. Status talentudvikling jævnfør § 2 i Samarbejdsaftalen (Den kommende samarbejdsaftale):
. At klubben kan udpeges af specialforbundet som et centralt talentudviklingsmiljø i idrætsgrenen
. At der er et nationalt resultatperspektiv i klubben (kan føde talenter til Ungdomslandshold, TD-talenter o. lign. ) inden for en 4-årig periode

2. Rammer

. Klub, kommune og specialforbund forpligter hinanden på de i afsnit 3 beskrevne udviklingstiltag

. Kommune og klub evaluerer handlingsplanen 2 gange om året med henblik på justeringer og tilføjelse af yderligere udviklingstiltag.

. Kommunens elitekoordinator og Team Danmark konsulent gennemgår handlingsplanerne l gang om året

. Planerne godkendes og kvalificeres af specialforbundet og Team Danmark ved indgåelse og forlængelse af samarbejdsaftaler samt i forbindelse med
væsentlige ændringer (arbejdsgruppeniveau)

3. Eksempler på udviklingsområder

. Træneruddannelse, faciliteter, implementering af ATK, værdisæt for talentudvikling, dual career, transitioner m.v.

ELITEIDRÆT
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Handlingsplanen er et udviklingssamarbejde mellem Skive Sejlklub, Skive Kommune og Dansk Sejlunion.

Indholdet i handlingsplanen er Skive Sejlklubs ønskede udviklingstiltag. Handlingsplanen er dynamisk og evalueres løbende, minimum to gange årligt mellem foreningen
og kommunen.

Ved underskrivelse af handlingsplanen forpligtes parterne på et gensidigt og dynamisk udviklingssamarbejde.

Udviklingsområder og målsætning (Beskriv foreningens overordnede målsætning):

. Rykke 1-2 C-sejlere op til B-rækken

. Trænere tilbydes de nyeste kurser/certifikater indenfor Dansk Sejlunion

. Indstille l sejler årligt til Team Danmark-klassen i Skive kommune

Indenfor 4-års planen ønsker vi at have 1-2 sejlere blandt de 10 bedste i deres række i Danmark.

ELITEIDRÆT
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Rekruttering, medlemstal og
promovering

Trænerudvikling

Faimjilo.jhisliretst:

l dag har vi 13 ungdomssejlere, der er
mellem 9-16 år med 5 piger og 8
drenge. Vi ønsker forsat at have den
bredde så vi både har sejlere i
optimist. Laser, Zoom og 29'er.

Rekrutteringen skal ske afbalanceret i
forbindelse med den nuværende
udvikling aftræningskonceptet. Det
vigtigste er, at de nuværende
medlemmer trives og udvikles.

Det er vigtigt at både eksisterende og
nye trænere tilbydes træner- og
instruktørkurser under Dansk
Sejlunion.

kc-ndliitgt-r og tiJsp.jji

År l: fastholdelse af nuværende medlemmer.
Lave velkomstfolder til nye sejlere og opdatere
vores hjemmeside + Facebook.
År 2:15 medlemmer. Lave opslag på skolerne
og få omtale i Skive Folkeblad og Radio Skive.
År 3:17 medlemmer og 4 trænere. Hvis
trænerkapaciteten og udstyr er der, begynder
vi med Facebook annoncering.
År 4: 20 medlemmer og 4-5 trænere. Komme
ud på skolerne og fortælle om sejlads og Team
Danmark erfaringer.

Trænere tilbydes og opfordres til at deltage i
relevante træner- og instruktørkurser under
Dansk Sejlunion samt øvrige relevante
kursusvirksomheder.

2019: Uddannelse af klubbens træner, Phillip,
specifik teknisk træning via mesterlære. DS
finder en relevant eksperttræner som kan
være ressourceperson for Phillip.

-'. l. øk^..w.."

l Skive findes en ordning hvor
økonomisk dårligt stillede familier
kan få økonomisk tilskud gennem
Skive Kommune. Mulighederne
undersøges gennem kommunens
fritidsmentor, Michael Carstens.

Skive Kommunes eliteidrætssatsning
arbejder med en støttepulje til bl. a.
eliteaktiviteter og
rekrutteringsarbejde i de prioriterede
idrætsforeninger.

Skive Sejlklub opfordrer selv til at
dække uddannelsesomkostninger.
Det er dog også muligt gennem Skive
Idrætssamvirke at sdge
kursusrefusion. Derudover vil Skive

Eliteidræts trænerudviklingspulje
ligeledes kunne søges ved større
uddannelser.

ni*avai»iviuciiiié-iivciii giiir nvdur

(forening, kommune, specialforbund)
Skive Sejlklub:
Sørger for at tage godt mod de nye sejlere
med en god intro og komme ud til stævner
på sigt

Arbejder på at skaffe nye medlemmer
gennem markedsføring

Løbende promovering på web, Facebook
for at øge medlemstallet

Skive Eliteidræt, herunder

elitekoordinatoren, støtter arbejdet med
organisatorisk udvikling og arrangementer
der kan være medlemsskabende. Herunder
vil der kunne søges en økonomisk
kompensation ved afholdelse af
arrangementer der kan skabe vækst i
ungdomsafdelingen. Ydermere vil
elitekoordinatoren hjælpe med kontakt til
skolerne og øvrige interessenter, når der
ønskes afholdelse af arrangementer til
rekruttering af ungdomssejlere.

Dansk Sejlunion v. Jan Christiansen:
- Fint formål. Gør klubben det godt, så kan
målsætningen godt være sat for lavt. Det
håber jeg faktisk på, men er selvfølgelig
med på at fastholde den nuværende plan.
Skive Sejlklub:
Sørger for at trænerkontrakter og at
trænerne kommer på kursus. Yderlig vil vi
bruge Søren Johnsen mange års erfaring til
oplæring af vores unge instruktører

Skive Eliteidræt, herunder
elitekoordinatoren, støtter
opkvalificeringen af trænere via.
kursusrefusionspuljen i Skive
Idrætssamvirke og Skive Eliteidræts
trænerudviklingspulje. Herunder vil Skive
Kommune også kunne hjælpe med sparring
om koncepter vedrørende fysisk træning,
mentaltræning m. m.

Dansk Sejlunion:
Informerer Skive Sejlklubs ledere og
trænere når der udbydes relevante kurser



T ening.

Stævnedeltagelse og
talentudvikling:

r' en i gi oreui r mec l j. :^^ [. j a-
blive fortrolig med båden og
udstyret. Når dette er sket, vil man
gennem øvelser af forskellige
sværhedsgrad bliver klar til at kunne
deltage i stævne. Dog vil man have
fokus på at finde de rette stævner i
forhold til niveauet.

Stævner skal være sjove og
motiverende - men skal også udvikle
dygtige sejlere og derfor er følgende
målsætning:

. Nybegyndere bør tilbydes
at deltage i 1-3 stævner pr.
år

. Let øvede skal deltage i 2-5
stævner pr. år

. Øvede skal deltage i 3-6
stævner pr år.

En nybegynder skal gerne indenfor
de første 12 måneder deltage i et
stævne for at få en fornemmelse af
hvordan det er at sejle konkurrence.
Erfaring viser det giver mere blod på
tanden at få denne oplevelse.

Jer tranes tvp. L.k'. ra i.ij.l:s/"piil i" jk.ut.c..
Fællestræning er tirsdage og torsdage fra
16.30-20.00. Sejlklubben er åben overfor
samarbejde med andre klubber omkring
træningspas. l år er der derfor arrangeret
vintertræning i henholdsvis Skive og Sunds i
perioden november-marts om lørdagen.
Der arbejdes på elitetræning udenfor den
normale sæson.

Skive Sejlklub ønsker at deltage i fysiske
træninger med andre sportsgrene, hvis
muligheden byder sig evt. i Team Danmark
regi.

Sejlklubben er åben overfor samarbejde med
andre klubber omkring træningspas, l år er der
lavet samarbejde med Sunds Sejlklub omkring
vintertræningen.
Vi vil også gerne deltage i fysiske træninger
med andre sportsgrene hvis muligheden byder
sig evt. i Team Danmark regi.
Til nybegyndere anbefales at sejle efter
Diplomsejlerøvelserne hvor man kommer
igennem de basale øvelser.

Der udvælges pr. år et vist antal stævner som
både de dygtige sejlere og nybegyndere kan
deltage i.
Et godt nybegynderstævne kunne være Sunds
Cup der afvikles medio Juni
l 2019 har vi kig på følgende stævner og vi vil
hvert år vurdere hvilke stævner er relevante.

. 27-28 April (Horsens)

. 4-5 Maj Kalø Vig (Grand Prix)

. 25 Maj Skive l dags stævne

. 8-9 Juni Kerteminde (Grand Prix)

. 16-17 Juni Sunds

Stævnerne vil være ledsaget af både trænere
og forældre.

År l: Arrangere l stævne selv + deltage i
mindst 3 andre stævner

År 2: Arrangere l stævne selv + deltage i
mindst 3-5 andre stævner

År 3: Arrangere l stævne selv + deltage i
mindst 5-6 andre stævner
Ar 4: Arrangere l stævne selv + deltage i
mindst 6 andre stævner

i /iwvt^/tiiuc jd.-u^/ iiai \fi j LlCClldC

som alle har en trænerkontrakt.
På sigt ønskes en 4 træner i takt med
medlemstallet øges.

Derudover har vi i 2018 anvendt

Søren Johnsen til specialtræning og
det ønsker vi at fortsætte med i takt
vi får flere og flere øvede

Nuværende rammer er 4x5700 kr.
årligt.

Stævner koster typisk 200-250 kr. pr
mand og dertil er der udgifter til
overnatning og bespisning.

Klubben betaler stævneudgifter
mens den enkelte sejler selv afholder
omkostninger til mad og overnatning.

Trænerens omkostninger dækker
klubben

SKIVIS jejiMuu;

Træning foregår 2 gange ugentlig fra marts
til oktober, l 2018 har der været arbejdet
på vintertræning og teknisk træning og
dette er nu sat i system

Skive Eliteidræt, herunder

elitekoordinatoren, støtter og opfordrer til
samarbejde med øvrige lokale sejlklubber,
Derudover vil Skive Eliteidræt forsøge at
tilbyde interesserede idrætsforeninger og
udøvere et vintertræningstiltag på tværs af
foreningerne. Dette tiltag skal opkvalificere
talentudviklingen på tværs.
Skive Kommune opfordrer Skive Sejlklub til
at ansøge om refusion/tilskud hos Skive

Eliteidræts eliteaktivitetspulje, i forbindelse
med afholdelse af supplerende kurser,
træningssamlinger m. m.

Dansk Sejlunion v. Jan Christiansen:
- Gennem besøg og udviklingssamtaler,
vejleder og guider sejlunionen med
udviklingstiltag, træningsmetoder og
sammensætning m. m. Dette er grundlaget
i "sportsklubskonceptet".
Skive Sejlklub:
Klubben sørger for at sejlerne kommer til
relevante stævne. For nybegyndere
fokuseres på ikke Grand-prix stævner mens
de mere øvede sejlere skal løbende deltage
i Grand-prix stævner

Skive Eliteidræt, herunder
elitekoordinatoren, støtter og opfordrer til
at udøverne deltager i de af Skive Sejlklub
udvalgte stævner. Således opfordrer Skive
Kommune til, at Skive Sejlklub søger ind i
Skive Maritim Centers pulje ved
stævneaktiviteter.

Dansk Sejlunion v. Jan Christiansen:
- Jeg synes denne formulering er rigtig fin.
Særligt hæfter jeg mig ved at klubben også
selv tænker at være aktiv som
stævnearrangør. Dette er et rigtigt godt
initiativ.



Ungdomsudvalg, klubaftener
og frivillighed

Klubaftener skal medvirke til
stærkere sammenhold,
forældreopbakning og øget
frivillighed.
Fx har vi en kajakstafet hvor træner,
sejlere og forældre deltager som et
socialt arrangement

Dertil skal der afsættes penge til det
nødvendige udstyr og materiale til
både joller og gummibåde.

Skive Sejlklub:
Udarbejder regelmateriale til
teoriaftenener. Planlægger og afholder
sociale arrangementer. Uddanner forældre

i at hjælpe sejlerne ifm. træningerne.

Skive Eliteidræt, herunder
elitekoordinatoren, sparer og vejleder i det
omfang Skive Sejlklub ønsker dette.

Dansk Sejlunion v. Jan Christiansen: Dansk
Sejlunion arbejder på et
sejleruddannelsestrin, der vil kunne
tilbydes til Skive Sejlklub.

Jer afi rølJes laber. de sanildiei sdititaie niea

sejlerne for at sikre deres mål versus indsats. Vi
vil gerne have elitesejlere - men meget vigtigt
at vi får bredden med.

Klubaftener

Vi ønsker at udbyde flere muligheder til de
unge mennesker gennem fælles
kurser/arrangementer med de
omkringliggende klubber Viborg, Struer, Sunds
og Glyngøre
De kursustyper kunne være:

. Regelaftener

. Sikkerhed og udstyr

Når vejret ikke tillader at sejle, skal der ligge
regelmateriale klar der kan anvendes til
teoriaftener.

Sociale arrangementer skal der ligges en plan
så vi de unge også benytter vores klubhus med
fine faciliteter.

Ungdomsudvalget
Vi ønsker et stærkere sammenhold således at

både trænere og forældre bakker op om
stævner. Dertil skal der afsættes penge til det
nødvendige udstyr og materiale.

Vi skal have en endnu mere struktureret plan -
så vi får alle sejlerforældre engageret i
træningerne og sørger for praktiske gøremål så
trænerne kan koncentrere sig 100% om
træningen. Dette gøres bl.a. ved at engagere
forældrene, således at de hjælper med det
praktiske før, under og efter træningen. Der er
iværksat en vagtplan og lavet klare
arbejdsbeskrivelser så vi inddrager forældrene.

Udover ovenstående deltager Skive Sejlklub i netværket af eliteforeninger, der mindst to gange årligt mødes og debatterer relevante emner under Skive Eliteidræt. Team
Sm-aLklam_ar!).ejdeto8?a!career forløbet'skive l<ommune- Ydermere er alle eliteforeningerne en del af den lokale servicemodet der tilbydes kurser i mentalt'ræning,
kostvejledning, træningsvejledning, testning samt bl. a. fysioterapeutisk konsultation og behandling til særdeles fordelagtige priser.

Aftalen underskrives af bestyrelsen ell evt. epræsentanter for ungdomsudvalg, kommunens elitekoordinator samt specialforbunpl:

\.

Dato: 13-06-2019 Skive Sejlklub Dato: 13-06-2019 Elitekoordinator D 0:13-06-2019 Dansk Sejlunion
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Handlingsplan for prioriterede idrætsgrene 2019-2023 - TEAM DANMARK SAMARBEJDET 

 

 

Følgende er Team Danmarks forventninger til samarbejdet mellem forening, kommune og specialforbund:  

 

1. Status talentudvikling jævnfør § 2 i Samarbejdsaftalen (Den kommende samarbejdsaftale): 
• At klubben kan udpeges af specialforbundet som et centralt talentudviklingsmiljø i idrætsgrenen 
• At der er et nationalt resultatperspektiv i klubben (kan føde talenter til Ungdomslandshold, TD-talenter o. lign.) inden for en 4-årig periode 

 

2. Rammer 
• Klub, kommune og specialforbund forpligter hinanden på de i afsnit 3 beskrevne udviklingstiltag 
• Kommune og klub evaluerer handlingsplanen 2 gange om året med henblik på justeringer og tilføjelse af yderligere udviklingstiltag. 
• Kommunens elitekoordinator og Team Danmark konsulent gennemgår handlingsplanerne 1 gang om året 
• Planerne godkendes og kvalificeres af specialforbundet og Team Danmark ved indgåelse og forlængelse af samarbejdsaftaler samt i forbindelse med 

væsentlige ændringer (arbejdsgruppeniveau) 
 

3. Eksempler på udviklingsområder 
• Træneruddannelse, faciliteter, implementering af ATK, værdisæt for talentudvikling, dual career, transitioner m.v. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Handlingsplan for Skive Forenede Håndboldklubber – forår 2019 
 
 

Handlingsplanen er et udviklingssamarbejde mellem Skive fH, Skive Kommune og Dansk Håndbold Forbund.  

Indholdet i handlingsplanen er Skive fH’s ønskede udviklingstiltag. Handlingsplanen er dynamisk og evalueres løbende, minimum to gange årligt mellem foreningen og 
kommunen.  

Ved underskrivelse af handlingsplanen forpligtes parterne på et gensidigt og dynamisk udviklingssamarbejde.  

  

Udviklingsområder og målsætning (Beskriv foreningens overordnede målsætning, se f.eks. pkt. 3 på første side): 

 

Beskriv overordnet målsætning 

Skive FH vil sikre sig så højt et niveau på trænersiden, ved at kunne tilbyde træneruddannelse og personlig trænerudvikling. 

 

 

Udviklingstiltag: 

• Træneruddannelse og trænerudvikling 
• Rekruttering og fastholdelse 
• Sociale arrangementer/ gode oplevelser  

 
 

 

  



Udviklingstiltag: 
 

Formål og beskrivelse: Handlinger og tidsplan Evt. økonomi Ansvarsfordeling – hvem gør hvad?  
(forening, kommune, specialforbund) 

Træneruddannelse og 
trænerudvikling 

Vi ønsker at trænerne i klubben er 
uddannet på et så højt niveau som 
muligt.  
 
Stærkere træneruddannelse = 
stærkere ungdomsafdeling = 
stærkere klub.  
 
Skabe synergi blandt trænere og i 
organisationen 
 
Skabe gode oplevelser for trænerne = 
bedre fællesskab. 
 
Skabe rum for egen træner identitet 
= plads til personligheder.  

Opbygge foreningsstrategi for uddannelse og 
trænerniveau på forskellige alderstrin og hold. 
(Flyttet fra formål og beskrivelse) 
 
Opfordre til at trænere uddannes.  
Strategien kan her hjælpe på vej, da man med 
denne målsætning overfor trænere kan 
påpege, at foreningen (og DHF) ønsker at leve 
op til disse mål for trænerniveau på de givne 
årgange.  
 
Interne trænerkurser – chef-/assistenttræner 
kan undervise trænerne i egen organisation. 
Best practice i hverdagen.  
 
Afholde egne DHF-/JHF-kurser til 
træneruddannelse/kurser i klubregi, evt. med 
udefrakommende trænere fra andre klubber. 
 
Sikre at trænerne har kendskab til kurser ved 
hjælp af: via hjemmeside, Facebook, 
instagram, opslag i klubben.  
 
Eget område omkring uddannelsesmuligheder 
på Skive FH`s hjemmeside.  

Der gives kørselsgodtgørelse fra Skive 
fH i forbindelse kurser (samkørsel 
fortrækkes).  
 
Skive Idrætssamvirke har 
kursusrefusion ifm. 
træneruddannelser under 7500 kr. 
pr. deltager. 
Skive Eliteidræt – har kursusrefusion 
ifm. træneruddannelser over 7500 kr. 
pr. deltager. 
Disse to ovenstående puljer er 
naturligvis til rådighed for Skive fH’s 
arbejde med trænerudvikling. Der er i 
forhold til sidstnævnte pulje 
mulighed for at øremærke, såfremt 
man er ude i god tid, samt har en 
overordnet tidsplan og økonomis 
ramme for træneruddannelserne.  
 
 
 

Forening:  
Skive fH’s direktion, bestyrelse og 
ungdomsafdeling udarbejder strategi.  
 
Skive Eliteidræt: 
Elitekoordinatoren understøtter foreningens 
ønske om træneruddannelse og 
trænerudvikling. Såfremt det ønskes, står 
elitekoordinatoren gerne til rådighed i 
udviklingsprocessen. Elitekoordinatoren 
hjælper ligeledes gerne med løbende sparring 
omkring træneruddannelse og 
trænerudvikling.  
 
Dansk Håndbold Forbund: 
Hos u15-u19 1. holdene ønsker DHF at trænere 
fra U15-U19 er så højt uddannet som muligt.  
 
Lokal kredskonsulent kan inviteres ud for at 
give inspiration til arbejdet. Konsulenten har 
normalt et godt kendskab til klubben, og kan 
derfor udvikle videre.  

Rekruttering og fastholdelse Vi ønsker at fastholde spillere fra 15-
19 år i længere tid.  
Dette gøres ved at give plads til alle 
uanset niveau og fastholde bredden. 
Bredde skaber elite og elite skaber 
bredde. Der skal være plads til begge 
dele i Skive FH.  
 
For at fastholde de bedste spillere, 
skal vi have et stærkt miljø med 
tydelig transition fra ungdom til 
senior. Miljøet er stærkt når 
rammerne er gode og trænerne er 
dygtige. 
 
Team Danmarks værdisæt for 
Talentudvikling – Talenthuset kan 
danne grundlag for arbejdet i 
ungdomsafdelingen. (?) 

Fra sommeren 2020 opstartes en ugentlig 
idrætsspecifik morgentræning i håndbold for 
7.-9. årgang i idrætsklasserne samt for 
ungdomsuddannelserne. Morgentræningen 
varetages af Skive fH i samarbejde med Skive 
Eliteidræt.  
 
Rammerne og miljøet er en faktor ifm. 
fastholdelse. Fysisk træning, 
trænerkompetence (hal og fysisk), rød tråd fra 
u15-u19-senior.  
 
Søger bl.a. holdsamarbejde med 
omkringliggende foreninger i de svære årgange 
(pt. er der holdsamarbejde med U19 piger 
sammen med Nr. Søby IF).  
 
Løbende sociale arrangementer. 
 
Afholdelse af stævner, bl.a. Hancock Cup. 
 
Skive fH kommer løbende med input fra de 
enkelte årgange.  

Skive Eliteidræts aktivitetsstøttepulje 
kan søges i forbindelse med 
aktiviteter som fremmer 
talentudviklingen, rekruttering samt 
som støtte til udøvere med 
potentiale for deltagelse ved VM, EM 
og OL. Puljen skal ses som et tilskud, 
hvorfor man ikke kan garanteres 
beløbsstørrelse. Dog kan man altid på 
forhånd afsøge 
forhåndstilkendegivelse på hvorvidt 
det søgte overholder kriterierne. 

Forening:  
Skive FH støtter op omkring de tiltag Skive 
Eliteidræt iværksætter. 
 
Skive Eliteidræt: 
Skive Eliteidræt og Skive fH ønsker at oprette 
morgentræning i håndbold fra august 2020 (7.-
9. klasse samt ungdomsuddannelserne).  
 
Dansk Håndbold Forbund: 
Ønsker at de unge har gode træningsrammer 
med dygtige trænere (her kan 
morgentræningen være en central indsats man 
kan arbejde videre med). 
 
DHF elitekommunekonsulenten kan, efter 
Team Danmark aftale, understøtte 
udviklingsarbejdet, f.eks. ift. morgentræning 
trænerudvikling m.v.  



 

 

 

Udover ovenstående deltager foreningen i netværket af eliteforeninger, der mindst to gange årligt mødes og debatterer relevante emner under Skive Eliteidræt, Team 
Danmark samarbejdet og Dual Career forløbet i Skive Kommune. Ydermere er alle eliteforeningerne en del af den lokale servicemodel der tilbydes kurser i mentaltræning, 
kostvejledning, træningsvejledning samt testning. Herudover vil der kunne laves aftaler om fysioterapeutisk konsultation og behandling til særdeles fordelagtige priser.  

 
Aftalen underskrives af bestyrelsen eller evt. repræsentanter for ungdomsudvalg, kommunens elitekoordinator samt specialforbund: 

 

 
 

_____________________________________                      _____________________________________ _________________________________ 

Dato:          Skive fH                            Dato:   Elitekoordinator Dato:  Dansk Håndbold Forbund 
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Handlingsplan for prioriterede idrætsgrene 2019-2023 - TEAM DANMARK SAMARBEJDET 

 

 

Følgende er Team Danmarks forventninger til samarbejdet mellem forening, kommune og specialforbund:  

 

1. Status talentudvikling jævnfør § 2 i Samarbejdsaftalen (Den kommende samarbejdsaftale): 
• At klubben kan udpeges af specialforbundet som et centralt talentudviklingsmiljø i idrætsgrenen 
• At der er et nationalt resultatperspektiv i klubben (kan føde talenter til Ungdomslandshold, TD-talenter o. lign.) inden for en 4-årig periode 

 

2. Rammer 
• Klub, kommune og specialforbund forpligter hinanden på de i afsnit 3 beskrevne udviklingstiltag 
• Kommune og klub evaluerer handlingsplanen 2 gange om året med henblik på justeringer og tilføjelse af yderligere udviklingstiltag. 
• Kommunens elitekoordinator og Team Danmark konsulent gennemgår handlingsplanerne 1 gang om året 
• Planerne godkendes og kvalificeres af specialforbundet og Team Danmark ved indgåelse og forlængelse af samarbejdsaftaler samt i forbindelse med 

væsentlige ændringer (arbejdsgruppeniveau) 
 

3. Eksempler på udviklingsområder 
• Træneruddannelse, faciliteter, implementering af ATK, værdisæt for talentudvikling, dual career, transitioner m.v. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Handlingsplan for BMX Limfjord – forår 2019 
 
 

Handlingsplanen er et udviklingssamarbejde mellem BMX Limfjord, Skive Kommune og Danmarks Cykle Union.  

Indholdet i handlingsplanen er BMX Limfjords ønskede udviklingstiltag. Handlingsplanen er dynamisk og evalueres løbende, minimum to gange årligt mellem foreningen 
og kommunen.  

Ved underskrivelse af handlingsplanen forpligtes parterne på et gensidigt og dynamisk udviklingssamarbejde.  

  

Udviklingsområder og målsætning (Beskriv foreningens overordnede målsætning, se f.eks. pkt. 3 på første side): 

• Fastholdelse og rekruttering 
• Træneruddannelse 
• Træningsudvikling og træningsfællesskaber 
• Konkurrence og elitesatsning (støttestruktur for løbs- og eliteryttere)  
• Faciliteter og materialer 

Indenfor vores 4-års plan ønsker vi at have 4-5 udøvere blandt de 10 bedste i deres række i Danmark 

 

  



Udviklingstiltag: 
 

Formål og beskrivelse: Handlinger og tidsplan Evt. økonomi Ansvarsfordeling – hvem gør hvad?  
(forening, kommune, specialforbund) 

Fastholdelse og 
rekruttering 

Vi skal fastholde de nye medlemmer ved at 
det er sjovt og udfordrende at gå til BMX. 
 
I øjeblikket er der en velfungerende 
ungdomsafdeling med omkring 25 BMX-
ryttere i alderen 6-13 år. Ydermere er der 
et par ryttere fra 14-22 år, hvoraf et par af 
disse er at finde iblandt den nationale elite.  
Vi ønsker at fastholde nuværende 
medlemstal, og specielt udvikle tiltag der i 
fremtiden fastholder de unge fra 14-22-års 
alderen. Her er indsatser omkring 
konkurrencer og træning vigtigt (se 
udviklingstiltag ”konkurrence- og 
elitesatsning). 
 
Falder medlemstallet ønsker vi at skabe 
yderligere rekruttering. Alene i år har vi 
modtaget omkring 10 nye BMX-ryttere, og 
derfor er kapaciteten i øjeblikket fyldt op 
(forår 19).  
 

For at fastholde ryttere i 14-22-års alderen skal 
vi iværksætte tiltag internt i foreningen samt i 
BMX-sporten, men også på tværs af idrætter. 
Tiltag herunder kunne f.eks. være 
træningsfællesskaber, klubaktiviteter m.m. (se 
næste udviklingstiltag).  
 
Tiltag i forbindelse med 
medlemsfald/rekruttering: 
Således er der mulighed for aftenhold på 
ungdomsskolen, hvor underviseren bliver 
betalt af kommunen. Ydermere vil der igennem 
Skive Kommune være mulighed for at kunne 
deltage i skolearrangementer, hvor man ville 
kunne præsentere BMX-sporten. F.eks. 
sportscamp/sommerskole, besøg på skoler 
samt deltagelse i et de mange kommunale 
idrætsstævner o.l. Rekrutteringen kan med 
fordel ske både i Skive, på Mors samt øvrige 
omkringliggende kommuner. I forvejen er der 
ryttere fra Skive, Mors og Thy.  

Aktiviteter der arbejder med 
rekruttering, talentudvikling o.l. kan 
der søges refusion til under Skive 
Eliteidræts aktivitetsstøttepulje.  

BMX Limfjord:  
Sørger for tiltag og fastholdelse i det 
daglige.   
 
Skive Eliteidræt:  
Skaber overblik over relevante 
arrangementer og stævner, når der ønskes 
yderligere rekruttering. Ydermere 
supporterer Skive Eliteidræt med 
vejledning og sparring omkring generel 
markedsføring og storytelling.  
 
Danmarks Cykle Union: 
Er naturligvis ikke et direkte 
opmærksomhedspunkt fra landstrænerens 
side af, men der kan indhentes råd og 
vejledning fra DCU.  

Træningsudvikling og 
træningsfællesskaber 

Vi skal udvikle klubbens træning igennem 
følgende punkter:  
 
Skabe attraktive tilbud for nye ryttere. Det 
skal være sjovt at være med, og det er for 
ALLE! 
Øge træningsmængde og udfordringer for 
løbsryttere og ryttere i alderen 10-22 år. 
F.eks. gennem træningsfællesskaber med 
øvrige regionale BMX-klubber. I øjeblikket 
trænes der af og til med Feldborg.  
Ydermere ønsker vi at deltage i 
træningsfællesskaber med øvrige 
eliteforeninger i kommunen f.eks. i 
vinterhalvåret.  
 
I træningen ønsker vi at have fokus på ATK 
samt generelt arbejde med Team 
Danmarks værdisæt – Talenthuset for øje. 
 

Struktur for fordeling af trænere. Struktur på 
hvilke opgaver de forskellige trænere har i 
forhold til nye ryttere, øvede og 
konkurrenceryttere. 
 
 
Udvikle det nuværende træningssamarbejde 
med øvrige regionale klubber for løbsryttere.  
F.eks. ved fællestræninger, træningssamlinger i 
weekender m.m.  
 
Mulighed for deltagelse i et kommunalt 
netværk af idrætsforeninger der samles og 
træner i vinterhalvåret.  
 
 
 

Skive Eliteidræts aktivitetsstøttepulje 
kan yde tilskud til deltagelse i 
træningssamlinger og fællestræning, 
hvis der herunder koordineres en 
indsats.  

BMX Limfjord:  
Arbejder videre med nuværende tiltag og 
strategi.  
 
Skive Eliteidræt iværksætter fælles 
kommunal idrætstræning for 
eliteforeninger i vinterhalvåret fra 
efteråret 2019. Træningen varetages f.eks. 
af trænere fra Skive Eliteidræts 
morgentræning.  
 
Danmarks Cykle Union:  
Opfordrer til træningssamlinger og 
træningsfællesskaber på tværs af klubber 
for løbsryttere. 

  



Træneruddannelse Vi ønsker at sende vores trænere på 
samtlige BMX-uddannelser samt øvrige 
fagrelevante uddannelser. I øjeblikket har 
to af trænerne været afsted på det første 
kursus under DCU BMX, og afventer BMX 
afdelingens udbud af næste 
træneruddannelse.  
 
Det er klubbens mål, at trænerne er 
uddannet på så højt et niveau som muligt.  

Klubbens trænere sendes afsted på kurser 
ligeså snart DCU har disse parat.  
 
 

SIS – har kursusrefusion ifm. 
træneruddannelser under 7500 kr. 
pr. deltager. Skive Eliteidræt – har 
kursusrefusion ifm. 
træneruddannelser over 7500 kr. pr. 
deltager.  
Disse to ovenstående puljer er 
naturligvis til rådighed for BMX 
Limfjord.  

BMX Limfjord sender trænere afsted på 
relevant uddannelse, ligeså snart disse 
udbydes. BMX Limfjord afholder 
kursusudgifter samt søger om refusion 
under Skive Idrætssamvirke eller Skive 
Eliteidræt.  
Skive Eliteidræt støtter økonomisk og 
opfordrer til at trænere uddannes under 
DCU og vejledes i ATK. Ydermere støtter 
Skive Eliteidræt med konsulentbistand i 
forbindelse med træningstiltag o.l.  
Danmarks Cykle Union: 
DCU sparer med klubben om den daglige 
klubtræning og udviklingen af 
træningstilbud. 

Konkurrence- og 
elitesatsning  

Klubben ønsker fortsat at kunne støtte 
deres udøvere i forbindelse med 
løbsdeltagelse, både i ind- og udland. I 
øjeblikket er der ikke en decideret 
støttestruktur i klubben, udover at der er 
meget høj grad af forældrestøtte og 
forældreinvolvering. 
 
Støttestrukturen skal udvikles, både 
økonomisk, men også i forbindelse med 
ekspertviden omkring træning m.m.  

Opfordrer og hjælper ryttere afsted til løb i 
samarbejde med forældre. Sendes til relevante 
løb, når ryttere er klar og motiveret. Herudover 
skal forældrene naturligvis være klædt på til, at 
hjælpe de yngste ryttere under 
stævnedeltagelse.  
 
Servicemodel under Skive Eliteidræt til 
rådighed for udvalgte BMX-ryttere. Herunder 
billigere fysioterapi, vejledning i forbindelse 
med kost, fysisk træning, mentaltræning m.m. 

RENT LIV-puljen kan afsøges i 
forbindelse med stævner i udlandet 
samt arrangering af løb.  
 
Skive Eliteidræts aktivitetsstøttepulje 
kan søges i forbindelse med 
stævnedeltagelse i udlandet, 
træningslejre, ved aktiviteter som 
fremmer talentudviklingen samt som 
støtte til udøvere med potentiale for 
deltagelse ved VM, EM og OL. Puljen 
skal ses som et tilskud, hvorfor man 
ikke kan garanteres beløbsstørrelse. 
Dog kan man altid på forhånd afsøge 
forhåndstilkendegivelse på hvorvidt 
det søgte overholder kriterierne.  

BMX Limfjord:  
Klæder ryttere og forældre på til 
stævnedeltagelse.  
 
Skive Eliteidræt: 
Følger udviklingen og løbsdeltagelse. 
Hjælper gerne med strategi for opbygning 
af elitesatsning og generel support.  
 
Danmarks Cykle Union:  
DCU anbefaler at de ryttere fra 15 år og 
over der ønsker at udvikle sig til fremtidige 
internationale elite ryttere deltager i 
European Cup. 

Faciliteter og materialer Klubben ønsker at positionere sig regionalt. 
Derfor har klubben efter flere års søgning 
fået bevilliget nye klub- og lokalefaciliteter 
gennem kommunen.  
Ydermere har klubben gennem den 
seneste tid indkøbt adskillige nye BMX-
cykler. Alle er i øjeblikket lånt ud (forår 19). 
Ydermere ønsker foreningen at investere i 
nye faciliteter som bl.a. kan opkvalificere 
vintertræningen for løbs- og eliteryttere.  

Klubben ønsker at holde sig opdateret på 
materialeområdet.  
Herunder er der et konkret ønske om 
enkeltstående startblokke til bl.a. udlån til 
løbsryttere til selvtræning.  
 
 

Skal der købes nye materialer m.m. 
kan der søges om anlægsønsker 
gennem Skive Idrætssamvirke samt 
evt. fundraising mht. materialer.  

BMX Limfjord:  
Laver relevante indkøb og ansøgninger, når 
tid og penge er til dette.  
 
Skive Eliteidræt: Såfremt der gennem 
støtte fra Skive Eliteidræt opnås flere ”frie 
midler” i foreningens økonomi, opfordrer 
elitekoordinatoren til, at disse midler 
bruges til indkøb af nye materialer. 
Alternativt vil Skive Eliteidræt i samarbejde 
med Skive Idrætssamvirke gerne være 
behjælpelig i forbindelse med opstart af 
evt. arbejde med 
fundraising/fondssøgning.  
 
Danmarks Cykle Union:  
DCU sparer med klubben omkring 
eventuelle ændringer af BMX-banen. 



Udover ovenstående deltager BMX Limfjord i netværket af eliteforeninger, der mindst to gange årligt mødes og debatterer relevante emner under Skive Eliteidræt, Team 
Danmark samarbejdet og Dual Career forløbet i Skive Kommune. Ydermere er alle eliteforeningerne en del af den lokale servicemodel der tilbydes kurser i mentaltræning, 
kostvejledning, træningsvejledning, testning samt bl.a. fysioterapeutisk konsultation og behandling til særdeles fordelagtige priser.  

  
Aftalen underskrives af bestyrelsen eller evt. repræsentanter for ungdomsudvalg, kommunens elitekoordinator samt specialforbund: 

 

 

 

 

 



       
BILAG 6 – 
Fysioterapeutisk 
aftalepapir 



Aftale om fysioterapi med Fysioterapeuterne/Fit&Sund med fokus på
behandling og skadesforebyggelse.

Skive Eliteidræt (SE) som den ene part samt Fysioterapeuterne / Fit&Sund
Slotsgade 3, 7800 Skjve(F»r) .

Aftalens omfang

1. 1 Denne aftale omfatter samarbejdet vedr. samarbejde om
idrætskfasser i Skive Kommune og gælder behandling samt
forebyggelse. Behandling og undervisning foregår som
udgangspunkt på Aakjærskolen i Skive, men med forbehold for
ændringer efter opstart. Ved behov for yderligere udredning af
elever er der mulighed for, vederlagsfrit at benytte faciliteter hos
Fysioterapeuterne Slotsgade. Dette være sig laserbehandling,
ultralydsscanning og AlterG.

1. 2 Denne aftale tillige med udbudsmateriale Udbud - sundhedsordning
med FY med fokus på skadesbehandling og forebyggelse og Tilbud
af 01/5-2019 (vedhæftet som bilag) udgør det samlede
aftalegrundlag mellem Parterne ved aftalens underskrift. Eventuelle
senere ændringer skal komme til udtryk i et opdateret eller nyt
bilag, der vedlægges aftalen.

2.1

2.2

Priser og hæftelse

I henhold tit aftalen forpligter FY sig til at udføre de aftalte opgaver,
for hvilke SE forpligter sig til at betale følgende:

SE betaler årligt 39^900 kr. Betalingen sker kvartalsvis bagud den
l. i kvartalets l. måned, idet FY sender regning den l. i måneden,
hvorefter betaling sker den 20. i måneden. Det indebærer, at der
ved første ordinære betaling sendes regning pr l. oktober og
betaling sker 20. oktober 2019. Beløbet er momsfritaget i henhold
til momsloven for sundhedsydelser.
I beløbet er inkluderet, brug af vores trænings faciliteter
vederlagsfrit.
Derudover vit der være oplæg omkring kost ved vores Diætist
vederlagsfrit.

Såfremt der indgås aftale om tillæg til eller ændringer i den aftalte
ordnmg, skal der udfærdiges et særskilt bilag herom. Såfremt der
indgås særskilte aftaler med afdelinger, institutioner mv. om
tillægsydelser, skal der ske en særskilt fakturering til disse. Disse
extra ydelser kan ses i det afgivne tilbud.



Fortrolighed

3. 1 FY er forpligtet til at behandle samtlige de informationer, som FY
modtager om SE eller helbredsoplysninger om elever hos SE
m. v. som fortrolige og erklærer ikke at ville viderebringe sådanne
oplysninger ubeføjet til tredjemand.

3. 2 F< er forpligtet til at overholde persondataloven og sørger selv for
anmeldelse til Datatilsynet af systemer, som anvendes i forbindelse
med udførelsen af opgaver for SE.

3. 3 Ff forbeholder sig ret til at benytte SE som reference for de ydelser,
der er indgået aftale om.

Ansvar og forsikring

4. 1 FY skal anvende uddannet og autoriseret personale.

4. 2 Alle behandlere der er tilknyttet denne aftale, er dækket af en
ansvarsforsikring, der omfatter behandleransvar i tilfælde af
fejlbehandling. FY skal forud for underskrift af kontrakt fremvise
dokumentation for ansvarsforsikring og skal på SE forlangende
fremvise denne dokumentation på ethvert tidspunkt i
kontraktperioden.

4. 3 FY skal være selvstændigt dækket af erhvervsansvarsforsikring,
som også indeholder dækning for rådgivningsydelser.

4. 4 FY er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler, dog med
de begrænsninger, der følger af nærværende Aftale.



4. 5 FY kan kun gøres ansvarlig for skader eller tab, der direkte kan
henføres til Pfs ydelser efter denne aftale. FY er således i intet
tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller lign. indirekte eller
afledet tå b.

4. 6 FYs erstatningsansvar over for SE i henhold til denne Aftale, i
kontrakt, delikt eller lignende, som måtte opstå, skal for alt arbejde
udført i henhold til denne aftale begrænses til 5. 000. 000 kr. for
ethvert og samlet krav på tab, tingskade og / eller personskader.

4. 7 Ingen af parterne er ansvarlige for manglende eller forsinket
opfyldelse af deres forpligtelser ifølge denne aftale, såfremt det
godtgøres/ at forsinkelse eller den manglende opfyldelse skyldes
forhold, som den pågældende part ikke kunne forudse og ikke
havde mulighed for at påvirke, eller i øvrigt af årsager, som ligger
uden for parternes kontrol og som er egnet til at forsinke eller
hindre parternes opfyldelse af deres forpligtelser.

4. 8 Såfremt en ansvarsfrihedsgrund ikke ophører indenfor rimelig tid,
har hver af parterne ret til at ophæve aftalen ved skriftlig
meddelelse til den anden part.

4. 9 Aakjærskolen indhenter bømeattest på tilknyttet personale
mindst en gang årligt. Godkendt børneattest er en forudsætning
for FY personalets deltagelse i undervisning og behandling.

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

5. 1 SE er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og
forpligtelser ifølge denne aftale uden FYs forudgående skriftlige
samtykke.

Aftalens ikrafttræden og ophør

7. 0 Aftalen træder i kraft den 14. august 2019 og er gældende i l
år.

7. 1 De første 6 måneder af kontaktperioden er prøvetid, hvor den kan
opsiges af begge parter med 3 måneders varsel/ såfremt én af
parterne ikke er tilfredse med samarbejdet. Såfremt én af parterne
ikke er^tilfredse med samarbejdet, skal parterne via dialog forsøge
at opnå enighed på ny, førend kontrakten kan opsiges. Der tages 6
måneder før kontraktens udløb stilling til, hvorvidt aftalen skal
forlænges med op til 2 år.

7. 2 I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan Aftalen hæves uden varsel
af begge Parter. Ved Aftalen forstås også ethvert bilag jf. pkt. 1. 2.



7. 3 I tilfælde af uenighed mellem parterne har seneste bilag forrang for
tidligere bilag og for udbudsmateriale samt tilbud. I tilfælde af
eventuel uoverensstemmelse mellem udbudsmateriale og tilbud fra
Fyr har udbudsmateriale forrang for tilbud.

7.4 Enhver tvist og uoverensstemmelse, der ikke måtte kunne bilægges
af SE og FY i mindelighed, og som direkte eller indirekte udspringer
af denne Aftale og/eller eventuelt underliggende tilknyttede aftaler
eller dens/deres fortolkning, skal først forsøges afgjort via
mediation, hvis der ikke derved opnås enighed ved Retten i Viborg.

Skive den 27. juni 2019

Ŝkive F i rne i Skive

Bilag:
Udbudsmateriale



       
BILAG 7 – Materiale om 
idrætsklasserne 



Skive Kommunes 

IDRÆTSKLASSER
skive.dk/elite

Dyrk dit talent 
- mens  
du passer  
skolen



Skive Kommunes  
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Frederiksgade 21K, 7800 Skive
aakjærskolen@skivekommune.dk 
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og senioratleter bliver de nemlig gode 
ambassadører, der sætter Skive Kommu-
ne på Danmarkskortet som en attraktiv 
idrætskommune.

Idrætsklasserne er et vigtigt skridt  
i retningen med vores mål om at blive 
Team Danmark Elitekommune, så Skive 
og omegn bliver et endnu bedre sted at 
være ung og talentfuld.

Peder Christian Kirkegaard 
Borgmester i Skive Kommune

De unge er Skive Kommunes fremtid. 
Derfor er det vigtigt, at vi giver de unge 
et sundt og aktivt ungdomsliv med gode 
fremtidsudsigter. De nye idrætsklasser 
giver de talentfulde unge en enestående 
mulighed for at dyrke deres idrætstalent 
og samtidig færdiggøre folkeskolen og 
tage en ungdomsuddannelse i Skive.

Når vi med idrætsklasserne giver de 
unge muligheden for at udvikle sig både 
som mennesker og idrætstalenter, spre-
der vi ringe i vandet med en rækkevidde, 
der er længere end øjet rækker. Vi håber, 
at vi med skoletilbuddet kan motivere 
vores lokale unge til at ville endnu mere 
med deres idræt. Som ungdomstalenter 

Skive er et godt sted at være 

ung og talentfuld

Idrætsklasserne på Aakjærskolen bliver 
samlingspunkt for de yngste idrætsta-
lenter i Skive Kommune. Her klæder vi 
morgendagens stjerner på til fremtiden.

Som elev i idrætsklasserne bliver du en 
del af et større fællesskab, hvor ambi-
tionerne peger i samme retning – mod 
toppen af sporten. Talentet bliver fælles-
nævneren i idrætsklasserne, der består 
af talentfulde unge fra mange forskellige 
idrætsgrene. Det giver et mangfoldigt 
og rummeligt fællesskab, der klæder dig 
godt på til at nå langt inden for din idræt 
som et helt menneske.

Som elev i idrætsklassen får du ikke kun 
styrket dit talent. Du vil også blive klædt 
på til livet som talent. I idrætsklassen vil 

Et mangfoldigt fællesskab for 
morgendagens 
idrætstalenter

vi hjælpe dig med at skabe en god ba-
lance mellem idræt, skole og fritid. Det 
betyder, at vi i samarbejde med for-
eninger, idrætsforbund og skoler støtter 
dig og dine forældre, også når tingene 
ikke går som planlagt.

Det er helt naturligt at være i tvivl, når 
man overvejer at skifte skole. Vi vil ger-
ne hjælpe dig og dine forældre i den pro-
ces. I er altid velkommen til at kontakte 
mig eller Aakjærskolen til en snak.

Mike Daniel Isaksen
Elitekoordinator
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Det får du
• Mulighed for en fleksibel skolegang, hvor der bliver taget hensyn - så du kan få en god 

balance mellem skole og idræt. 

• 2x2 timers morgentræning med fokus på skadesforebyggende træning, fysisk  
træning, smidighed m.m. Træningen tilpasser vi til dine behov og din idrætsgren. 

• Alt efter sammensætningen af idrætsgrene i klassen kan der blive mulighed for, at én af 
morgentræningerne er idrætsspecifik.  

• Fysioterapi i forbindelse med morgentræningen. 

• Undervisning i bl.a. mentaltræning, kostvejledning, skadesforebyggelse, antidoping, 
restitution m.v. 

• Invitationer til arrangementer for dig, dine forældre og trænere. 

• Tøjpakke (mod egenbetaling). 

• Mulighed for at tilrettelægge skolegangen, så du kan deltage i stævner og konkurrencer.

Så kan du søge ind i idrætsklasserne på 7.-9. årgang. 
Idrætsklasserne er et godt tilbud til dig, der ønsker at 
kombinere din idræt og skole. 

Har du et særligt talent 
   i din idrætsgren?
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Som elev i en idrætsklasse har du 
de samme fag som alle andre. 
Forskellen fra en ”almindelig” klasse 
er, at du bliver en del af et fælles-
skab med andre talentfulde idræts-
udøvere, som har samme ambitio-
ner som dig - og som også har lyst 
til at bruge mange timer hver uge 
på lige netop deres idrætsgren.

Dagligdagen på Aakjærskolen er 
som på alle andre skoler. Dine kom-

Det laver du i 
idrætsklassen

mende lærere vil hjælpe dig med at 
få skole og idræt til at spille sam-
men. Hvis du eksempelvis har stæv-
ner i weekenden, er vi fleksible med 
hensyn til hvornår dit hjemmearbej-
de skal laves og afleveres.
På den måde får du både tid til sko-
le og idræt - en god balance.

5



Hvad med transport?
Hvis du bor i Skive Kommune og har mere end 7 km til Aakjærskolen, 
kan du få et gratis buskort. Du skal selv kunne komme fra skolen til 
idrætsfacilliterne - eventuelt ved at have en cykel stående på skolen.

Hvad koster det at gå i idrætsklassen?
Idrætsklasserne er gratis - også for elever uden for Skive Kommune. 
Du får dog tilbudt at tilkøbe en tøjpakke, og der kan være mindre 
udgifter til arrangementer.
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Sejlsport   Windsurf   
Ridning   Fodbold   Atletik   

Svømning   Håndbold   
Taekwondo   Sportsdans

Gymnastik  

Profilerede      idrætsgrene
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Profilerede      idrætsgrene

Dyrker du en anden idræt end de nævnte? 
Så har du stadig mulighed for at få en plads i klassen. Du søger 
på lige vilkår med alle andre, uanset idrætsgren.
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Vigtige datoer
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15. januar 2019 kl. 19.00-20.30 
Informationsmøde i caféen på Aakjærskolen.

5. februar 2019 kl. 12.00  
Ansøgningsfrist. Find skemaer på skive.dk/elite.

15. marts 2019
Denne dag får du senest svar på din ansøgning.

Juni 2019
Du møder den nye klasse.

9. august 2019
Skolestart.

August/september 2019
Fællestur med idrætsklassen og hele årgangen.

FR
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Det vigtigste er, at du både vil din 
skolegang og din idræt. For når du 
vælger en idrætsklasse, er du for-
pligtet til at tage dit skolearbejde 
lige så seriøst som din idræt.

Tomlen op fra træneren
Du skal være ambitiøs og dygtig til 
din idræt. Din træner skal vurdere, 
at du passer ind i en idrætsklasse 
- og det er en fordel, men ikke et 
krav, hvis dit idrætsforbund kender 
dig, eller hvis du f.eks. er udtaget til 
kredshold eller højere. 

Det er ydermere en fordel, hvis du 
har opnået gode placeringer ved na-
tionale eller regionale stævner.

Klar til dagen
Som elev i idrætsklasserne er det 
dit eget ansvar, at du er udhvilet og 
har fået en god portion morgenmad, 
så du er klar til skoledagen. 
Selvom du går i en idrætsklasse, 
skal du stadig følge skoletimerne - 
også almindelig idrætsundervisning. 
Vi er fleksible, når du skal deltage i 
stævner og konkurrencer.

Hvad kræver en 
idrætsklasse?

Krav til forældre
Som forælder til en elev 
i idrætsklasserne skal du 
hjælpe dit barn med at  
balancere idræt og skole. 
Skolen og lektierne er  
vigtigst - uanset hvor  
talentfuld dit barn er.  
Derfor forventer vi, at du 
bakker op om skolens krav 
om, at lektierne skal laves, 
selvom dit barn deltager i 
stævner og konkurrencer. 
   Skolen hjælper selvfølgelig 
med at placere afleverings-
fristerne bedst muligt for 
den enkelte elev.
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Sådan søger du 
Din ansøgning består af 4 sider, som bliver vurderet subjektivt:

1. Elevens motivation for at blive optaget i idrætsklassen.  
Herunder også en beskrivelse af, hvor mange timer du træner per uge, samt 
på hvilket niveau du konkurrerer. Denne del skal formuleres af dig selv. Husk 
at skoledagen er lige så vigtig som idrætten.

2. Dine forældre skriver, hvorfor de mener, at du passer ind i skoletilbuddet.

3. Udtalelse fra din nuværende klasse-/kontaktlærer om dine faglige, 
sociale og individuelle kompetencer.

4. Udtalelse fra din træner om dig - herunder niveau, indstilling og socialt. 

Bemærk: Klasselæreren og træneren skal selv sende deres udtalelser direkte 
til mdis@skivekommune.dk. Skemaer findes på www.skive.dk/ELITE.

Du er som ansøger selv ansvarlig for, at de fire ansøgninger 
udfyldes og afleveres til tiden.

Ansøgningsfristen er den 5. februar 2019 kl. 12.00  
via mail til mdis@skivekommune.dk.  
Find ansøgningsskemaer på skive.dk/elite.
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Vi forventer selvfølgelig, at det hele 
kommer til at fungere godt - både 
sportsligt og i skolen. 
Hvis én af delene begynder at gå 
skævt for dig, vil dine lærere og 
elitekoordinatoren i første omgang 
tage en snak med dig om, hvordan 
vi kommer videre. Det vil vi også 
tale med dine forældre og din træ-
ner om, så vi kan finde ud af, om 
idrætsklassen fortsat er det bedste 
for dig. I modsat fald kan du blive 
anvist en plads i almenklassen.

Hvis du bliver skadet
Hvis du får en længerevarende 
skade, tager idrætsklassen hånd om 
det. Hvis du gerne vil tilbage til din 
idræt, hjælper lærerne og fysio- 
terapeuten dig på vej.

Udmeldelse, 
skader og 
sygdom
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ungdomsuddannelser 



Skive, august 2019

Samarbejdsaftale mellem Skive College (SC), Skive Gymnasium (SG) samt Skive
Kommune/Skive Eliteidræt (SE)

Jf. kommunens Team Danmark projekt er ovenstående parter blevet enige om denne
samarbejdsaftale. Aftalen har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og
eliteidræt i Skive Kommune.

Aftalen har et særligt fokus på at opfylde Skive Kommunes samarbejde med Team
Danmark vedrørende Dual Career-forløb på ungdomsuddannelserne.

Herunder samtidig:

. At der sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteatleter, fysisk, personligt såvel
som socialt.

. At der skal tilvejebringes uddannelsestilbud til talenter og eliteatleter.

. At der skal etableres arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for
talenter og eliteatleter.

. Sikre et godt samarbejde mellem samarbejdsklubberne, idrætsklasserne på
Aakjærskolen samt øvrige uddannelsesinstitutioner og skoler i kommunen jf. Skive
Kommunes samarbejde med Team Danmark.

. Sikre en udvikling, der muliggør flere talenter på nationalt og evt. internationalt
niveau.

ELITEIDRÆT

Parterne er blevet enige om følgende:

1.0. Indhold

1. 1. Samarbejde om uddannelsestilbud for ambitiøse og talentfulde idrætsudøvere jf.
Team Danmarks Dual Career princip.

1.2. Lokal koordinering og uddannelsesvejledning på uddannelsesinstitutionerne sker
gennem uddannelsesinstitutionernes idrætskoordinator.

1.3. Mulighed for at forlænge studieforløb for Team Danmark godkendte elever.
1.4. Mulighed for genlæsning og eller vejledning i tilfælde af længerevarende

idrætsrelateret fravær. Tilrettelægges i samarbejde med klasselærer og eller
idrætskoordinator. Ved forbundsrelateret fravær kan uddannelserne ansøge Team
Danmark om finansiering til supplerende undervisning.

1.5. To ugentlige morgentræninger på alle gymnasiale uddannelser.
Morgentræningen placeres eksempelvis mandag og onsdag morgen. En gang om
ugen vil morgentræningen starte før skoletid. Den anden morgentræning vil blive
placeret i skoletiden, hvis muligt på forskellige ugedage. Dette gøres for at
tilgodese flest mulige studieretninger. Dette sikrer ligeledes at idrætsudøvere fra
samtli e uddannelsesinstitutioner o studieretnin er kan mødes samtidig. Dette
skaber de mest optimale uddannelsesmuligheder for talentfulde idrætsudøvere,

således at vi ikke tvinger eleverne til at gå på kompromis ift. studievalg og
studieretning.

SKIVE KOMMUNE
Kultur og fritid

Frederiksdalallé7

7800 Skive

www. skive. dk ELITE

www. fb. com skiveelite

Henvendelse til:

Mike Daniel Isaksen

Elitekoordinator

Direkte tlf. : 2078 5429

mdis@skivekommune. dk
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ELITEIDRÆT

1. 6. Elever på erhvervsuddannelserne tilbydes i videst muligt omfang en lignende model.
Denne model vil blive tilrettelagt individuelt i samarbejde med hver enkelt elev og
dennes læreplads.

l.7. Service- og supporttilbud (fysioterapi, testning og generel vejledning)
1.8. Oplæg med udgangspunkt i mentaltræning, kostvejledning, søvn/restitution, anti-

dopingm. m.

2.0 Gensidige forpligtigelser

2. 1 Parterne forpligter sig til årligt at evaluere aftalen samt løbende dialog om
optimering og udvikling.

Organisering

2. 2 Uddannelsesrådet i Skive (URIS) udpeger årligt en repræsentant fra
ungdomsuddannelserne til Skive Eliteidræts talentråd/styregruppe. Herudover
kan repræsentanter fra ungdomsuddannelserne løbende inviteres med på Skive
Eliteidræts forretningsudvalgsmøder, såfremt dette er nødvendigt.

2. 3 Uddannelserne (SC & SG) udpeger en ansvarlig idrætskoordinator på hver
uddannelsesinstitution.

Koordination

2.4 Uddannelserne (SC & SG) har til opgave at hjælpe eleverne med at tilrettelægge
studie, undervisning og genlæsning, l den forbindelse er det

uddannelsernes/idrætskoordinatorens opgave at informere og koordinere med
den kommunale elitekoordinator. Ligeledes koordinerer uddannelserne, i
samarbejde med den kommunale elitekoordinator, med Team Danmark ifm.

finansiering af supplerende undervisning ved forbundsrelateret fravær.
2.5 Det er SE der, i samarbejde med foreningerne og ungdomsuddannelserne,

koordinerer den samlede indsats ift. Team Danmark projektet.
2. 6 Morgentræningen varetages af Skive Eliteidræt (SE). SE påsætter og ansætter, i

samarbejde med foreninger og uddannelsesinstitutionerne, morgentrænere med
tilstrækkelig erfaring og uddannelsesniveau jf. Team Danmarks anbefalinger.

2.7 SC og SG involveres i udformning og indholdet af morgentræningen.
2. 8 SE er ansvarlig for kvalitet og lokaletildeling ifm. morgentræningen.
2.9 SE er ansvarlig for servicemodel, support og oplæg jf. pkt. 1.9. SE har tilknyttet

fysioterapi, diætist m. m. Eleverne får mulighed for at benytte sig af disse ifm.

morgentræningen og oplæg. Eleverne kan også selvstændigt tilkøbe ekstra ydelser
til nedsat beløb.

2. 10 SG råder over et fysiologisk testcenter. Dette testcenter kan benyttes af Skive
Eliteidræt og foreningerne i Skive Kommunes Team Danmark samarbejde.

Markedsføring og finansiering

2. 11 Markedsføring samt udgifter hertil er en fælles opgave mellem parterne.

SKIVE KOMMUNE

Kultur og fritid
Frederiksdalallé?

7800 Skive

www. skive. dk ELITE
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Henvendelse til:

Mike Daniel Isaksen
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2. 12 Finansieringen af morgentræningen består af kommunale midler og
brugerbetaling,

Ovenstående koncept opstartes endeligt primo august 2020. Aftalen er gældende for
Skive Kommunes Team Danmark elitekommuneprojekt, og vil derfor løbe samtidig
med den 4-årige Team Danmark elitekommuneaftale (forventeligt d. l. januar 2020-
31. december 2023).

Aftalen genforhandles derfor inden udløb af den 4-årige Team Danmark
elitekommuneaftale. Aftaleindholdet kan med fordel justeres løbende, disse
justeringer skal efterfølgende godkendes af Team Danmark.

ELITEIDRÆT

Dato og underskrift:

Skive Gymnasium

Skive College

Skive Ko ive Eliteidræt

SKIVE KOMMUNE
Kultur og fritid

Frederiksdal allé 7
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www. skive. dk ELITE

www. fb. com skiveelite

Henvendelse til:

Mike Daniel Isaksen

Elitekoordinator

Direktetlf, : 2078 5429
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BILAG 9 – URIS referat 



 

Officielt referat fra URIS 28-11-18: 

Louise Madsen, Skive Idrætssamvirke deltog også under dette punkt. 

  

Mike Daniel Isaksen orienterede og lagde op til drøftelse jf. dagsordenen. Han gjorde opmærksom på, at 
indsatsen i Skive ikke kun skal gælde elever, som kan opnå Team Danmark status, men også andre 
engagerede og dygtige unge. 

 

Generelt var der opbakning til samarbejde om indsatsen. 

  

Læreruddannelsen: Det spiller godt sammen med idrætslæreruddannelsen – fuld opbakning. 

  

Gymnasiet: har lignende koncept og er positivt. OBS morgentræning – udformning skal overvejes: om det 
skal være fælles understøttende træning eller individuel målrettet træning. 

  

SOSU: Fuld opbakning. Skolens andel ses i  høj grad som værende fleksibel tilrettelæggelse af 
undervisningen, så idræt og undervisning kan kombineres. 

  

Produktionsskole: Hvis skolen har elever i målgruppen, har skolen gode muligheder for at bakke op. Dette 
gælder sandsynligvis også den kommende FGU. 

  

Skive College: Vil gerne bakke op men det kan rent praktisk være vanskeligt i forhold til EUD, hvor elever på 
hovedforløb kun er i Skive i kortere perioder ad gangen. Måske skal samarbejdet starte med de 
erhvervsgymnasiale uddannelser. 

  

Dania: Bakker op om konceptet og vil gerne i dialog om samarbejdet. 

  

Konklusion: Alle er indstillet på dialog om indsatsen. Mike har initiativet. 

  

 



       
BILAG 10 – Testcenter i 
samarbejde med Skive 
Gymnasium 



Tilbud om fysiologiske test på Skive Gymnasium & HF

SG Testcenter

skivegym.dk

facebook.com/skivegym



SG Testcenter
I vores testcenter foretager vi en lang række fysiologiske tests og målinger af præstation-
sevnen. Alt sammen noget der er med til at give et billede af testpersonernes fysiologiske 
profil. Eksempelvis kan man få svar på, hvor hurtig man er, hvilken fedtprocent man har, hvor 
stærk man er, hvad ens maksimale iltoptagelse er og meget mere. På modstående side er hele 
testbatteriet angivet.

Hvorfor blive testet?
Det er ganske almindeligt, at man er interesseret i at vide, hvordan man er skruet sammen, 
og hvad man kan præstere. Nogle vil gerne vide lidt om sundhedstilstanden, og nogle vil gerne 
have testet præstationsevnen, hvor testresultaterne er betydningsfulde i forbindelse med 
træning og præstationsoptimering. For andre er det blot et lille sundhedstjek eller nysgerrig 
indsigt i kroppes tal.

Sundhed
Denne pakke er for alle, der ønsker at få udarbejdet en sundhedsprofil.  
Hvordan er den enkeltes fysiske form og sundhedstilstand?  
Sundhedspakken er for op til max. 12 deltagere per testhold. 

Holdsport
Pakken er henvendt til holdet i idrætsforeningen, der gerne vil have undersøgt formen for 
spillerne på holdet. Hvad er den enkeltes fysiologiske profil og præstationsevne?
Holdsportspakken er for op til max. 12 deltagere per testhold. 

Fyslab.
Denne pakke henvender sig til udøvere, der ønsker at få målt den fysiske kapacitet. Her 
måles der bl.a. direkte max. iltoptagelse, respiratorisk kvotient, laktattærskel og hæma-
tokrit. Testresultaterne analyseres og forklares.  
Hvordan er den aktuelle fysiske form, og er den forbedret? Hvor skal der sættes ind for 
præstationsoptimering?
Elitepakken er for op til max. 5 deltagere per testhold.  

Hvilke test kan man vælge?
En testpakke tager ca. 2 timer. Vi har tre grundlæggende testpakker at vælge imellem, der hver 
består af en testrække, hvor der kan til- og fravælges testa. 

Hvem kan komme og blive testet?
Testene er henvendt til en gruppe af personer, der ønsker at blive testet. Det kan være en 
idrætsklub (eksempelvis et fodboldhold), et firma der ønsker en sjov temaaften, en institution, 
en skole etc.



Testbatteri
Testpakker: Sundhed Holdsport Fyslab.

Kropsmål

 Højde x x x

 Vægt x x x

 Fedtprocent x x x

 Blodtryk x x x

 Puls (hvile og max.) x x x

Kondition

 Max. iltoptagelse x

 Kondital (indirekte test) x x

 Respiratoriske værdier x

Energistofskifte

 Anaerob effekt og kapacitet x

 Respiratorisk kvotient (RQ) x

Styrke

 Squat x x

 Bænkpres x x

 Håndgreb x

 Mave (brutalmave) x

 Tyngdepunksløft (kraftplatform) x

 Skudstyrke (Coaches Eye) x

Hurtighed

 Reaktion x

 Sprint test x x

 T-test (retningsskift) x

Diverse

 Smertetærskel x x

 Bevægelighed (sit and reach) x

 Balanceevne x

                Hæmatokrit x

Ovnestående tabel er kun vejledende for testpakkernes indhold.  
Specielle testforløb kan aftales med instruktøren og tilpasses individuelle ønsker. 



 Hvem står for testene?
cand scient Jens Gosvig
cand scient Jens Gregersen 
cand scient Jeppe Bo Nielsen

Hvor og hvornår kan man blive testet?
Testene udføres på Skive Gymnasium & HF i idrætshallerne, fitnessområdet og fys.lab.
En testaften er typisk en hverdag kl. 19 - 21. 
NB! Husk, at hvis man skal testes, skal man vente med aftensmaden til efter arrangementet.

Hvad koster det at blive testet?
Enhedsprisen for en Sundhedstestpakke eller en Holdsportstestpakke er 1400 kr. per hold.  
Der kan være maksimalt 12 deltagere på et hold.

Enhedsprisen for en Elitetestpakke er 1200 kr. per hold, med et tillæg på 125 kr. for hver udført 
VO2 max test. Der kan være maksimalt 5 deltagere på et hold.  

Kontakt
For booking og eventuelle spørgsmål vedrørende pakkernes indhold mv. kontakt 
Jeppe Bo Nielsen på mail: jbn@skivegym.dk

SG Testcenter
Skive Gymnasium & HF tilbyder nu fysiologiske test for alle, med interesse for sundhed og 
fysisk præstationsevne. Testene udføres af en testleder fra gymnasiet, og foregår i gymnasi-
ets sportshaller, fitnessområde, og i vores fysiologiske laboratoium (Fys.lab.), der er udstyret 
med topmoderne testudstyr.
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1. Indledning 

Dette notat indeholder resultaterne af en undersøgelse af idrætsanlægs fysiske tilstand i Skive 

Kommune. Resultaterne indgår i forskningsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter – organisering, 

styring og ledelse’. Resultaterne for Gentofte Kommune kan sammenlignes med resultater for 22 

andre kommuner, som også har deltaget i denne del af forskningsprojektet (se notatet ’Idrætsan-

lægs fysiske tilstand’ – herefter kaldet ’landsnotat’). 

Forskningsprojektet er gennemført af Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Syddansk 

Universitet i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (Idan) og er finansieret af Lokale og An-

lægsfonden og TrygFonden. Projektets formål er at analysere forhold med betydning for idrætsan-

lægs performance. Fokus i dette notat er på performancemålet ’idrætsanlæggets fysiske tilstand’. 

Idrætsanlæg fysiske tilstand består af følgende dimensioner: 

- Grundlæggende konstruktioner 

- Aktivitetsarealer 

- Udendørs ankomstforhold 

- Indendørs opholdsarealer 

- Omklædningsrum  

- Dagslys og transparens 

 

Figur 1: Oversigt over deltagende kommuner 

  

Kortet viser de 23 kommuner, der deltager i den 

del af forskningsprojektet (fase 2), hvor data om 

kapacitetsbenyttelse, brugertilfredshed og fysisk 

tilstand er blevet indsamlet. De 23 kommuner er: 

Brønderslev, Faxe, Furesø, Faaborg-Midtfyn, 

Gentofte, Gladsaxe, Hedensted, Herning, Holbæk, 

Holstebro, København, Mariagerfjord, Middelfart, 

Næstved, Odense, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, 

Roskilde, Rudersdal, Skive, Stevns, Tønder og 

Aalborg. 
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Kort om registrering og afrapportering af ’fysisk tilstand’ 

I dette notat afrapporteres resultaterne for idrætsanlægs fysiske tilstand i kommunen. I alt er der 

udarbejdet 23 kommunenotater for fysisk tilstand af idrætsanlæg – ét for hver kommune. Ud over 

de 23 kommunenotater er der udarbejdet ét notat, som samler resultaterne fra alle 23 kommuner 

(’landsnotat’). De 23 kommunenotater og landsnotatet er opstillet på samme vis. Dermed kan 

kommunenotaterne relativt let sammenlignes med landsnotatet. Mens kommunenotatet afrap-

porterer den fysiske tilstand for de deltagende idrætsanlæg i kommunen, fokuserer landsnotatet 

på forskelle mellem det kommunale, regionale og nationale niveau.   

I forskningsprojektet skelnes mellem idrætsanlæg og idrætsfacilitet. Et idrætsanlæg kan bestå af 

én eller flere idrætsfaciliteter. Et idrætsanlæg kan f.eks. bestå af idrætsfaciliteterne en idrætshal 

og en svømmehal. De idrætsanlæg, der indgår i undersøgelsen i denne kommune, fremgår af tabel 

1.1 nedenfor. 

Idrætsanlæggene blev udvalgt med henblik på at opnå spredning på centrale forhold såsom stør-

relse, idrætsfacilitetstype (svømmehal og almindelig hal) og geografisk placering. Det er derfor 

ikke nødvendigvis alle idrætsanlæg i kommunen, der indgår i undersøgelsen. 

Notatet er struktureret på følgende vis: 

• Først introduceres metode og fremgangsmåde for dataindsamlingen. 

• For det andet præsenteres de involverede idrætsanlæg og idrætsfacilitetstyper i kommu-

nen. 

• For det tredje afrapporteres den fysiske tilstand for hvert deltagende idrætsanlæg.  

• For det fjerde afrapporteres den fysiske tilstand for alle deltagende idrætsanlæg i kommu-

nen samlet set i forhold til regions- og landsgennemsnittet. 
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Metode 

Dette notat fokuserer på de dele af idrætsanlægs fysiske tilstand, som antages at have betydning 

for brugeroplevelsen.  

Der er i notatet fokus på svømmehaller og almindelige indendørs idrætshaller. Når fokus kun er på 

indendørs anlæg, skyldes det tre antagelser:  

• For det første, at variationen i fysisk tilstand er større på indendørs anlæg end udendørs 

anlæg såsom kunstgræsbaner. Den større variation gør, at der er bedre muligheder for at 

vurdere, hvad denne variation har af betydning for brugeroplevelsen.  

• For det andet, at der er flere forhold ved indendørs anlæg, som antages at have betydning 

for brugeroplevelsen. 

• For det tredje, at indendørs anlæg udgør langt den større udgift i forhold til etablering, 

vedligeholdelse og renovering. Dette hænger blandt andet sammen med de klimatiske for-

hold i Danmark, som gør, at en stor del af den foreningsbaserede idræt foregår indendørs.  

Mange kommuner får løbende udarbejdet eftersyn af idrætsfaciliteter og idrætsanlæg i kommu-

nen. Ofte sker det med henblik på at kortlægge tilstand og renoveringsbehov, som efterfølgende 

danner baggrund for at prioritere vedligeholdelses- og renoveringsindsatser.  

Der findes imidlertid ingen standardiserede metoder til samlet at vurdere forhold i idrætsanlægs 

fysiske tilstands betydning for brugeroplevelsen, som bruges på tværs af kommuner. Dette har 

litteratursøgning og henvendelse til interessenter i branchen bekræftet. 

For at der bliver mulighed for at sammenligne idrætsanlægs fysiske tilstand på tværs af kommu-

ner, har det derfor været nødvendigt at udvikle en ensartet metode, der er anvendt på alle idræts-

anlæg i undersøgelsen.  

Metoden er udarbejdet med baggrund i en række forskellige bidrag. For det første er metoder 

med fokus på at beskrive bygningers fysiske tilstand anvendt (se f.eks. Jensen, Jensen, Nielsen og 

Nielsen (2008: 140) samt Jensen og Hansen (2015)). For det andet er forskning i ’bygningspsykolo-

gi’ inddraget. Denne forskning beskæftiger sig med indretningen af bygningers betydning for bru-

gernes oplevelse (Roessler, 2003). For det tredje er der indhentet ekspertbidrag fra forskere fra 

SDU Byggeri og Anlæg, Institut for Teknologi og Innovation ved Syddansk Universitet. For det fjer-

de er der indhentet kommentarer fra bygningsansvarlige i tre kommuner. 

Metoden undersøger idrætsanlægs fysiske tilstand på tre områder: 

1) Konstruktioner. 

2) Indvendige forhold med betydning for brugeroplevelsen (med særligt fokus på aktivitets-

lokalerne). 

3) Indeklima – med fokus på, hvordan det generelt er at opholde sig i anlægget. 
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Tidligere eksempler på undersøgelser af idrætsanlægs fysiske tilstand har været baseret på 

halinspektørers vurderinger af idrætsanlægs tilstand (Grontmij Carl Bro, 2008; Grontmij, 2011). En 

fordel ved denne metode er, at personen, der vurderer idrætsanlægget, har et godt kendskab til 

idrætsanlægget. Omvendt er det en ulempe, at halinspektører ikke er uddannet til at foretage en 

sådan vurdering, og at de har meget forskellig uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige forud-

sætninger herfor (Forsberg, Iversen og Høyer-Kruse, 2017).  

For at øge ensartetheden i vurderingerne af idrætsanlægs fysiske tilstand er vurderingerne foreta-

get af personer, der har en uddannelsesmæssig ensartet baggrund som konstruktør eller tilsvaren-

de bygningsmæssig faglighed (herefter kaldet konstruktøren). Konstruktøren er blevet bedt om at 

foretage en faglig vurdering af idrætsanlæggenes fysiske tilstand. I nogle kommuner har man alle-

rede haft den tilstrækkelige viden om idrætsanlæggenes fysiske tilstand, mens der i andre kommu-

ner er foretaget supplerende inspektioner. 

Data blev indsamlet via spørgeskemaer, som var suppleret med fyldigt informationsmateriale om 

de enkelte spørgsmål. Spørgeskemaerne blev sendt til de 23 kommunerne ultimo august 2017. 

Det har været op til kommunerne at vurdere, om den rette faglighed og tid til opgaven var til 

stede i kommunen til at foretage vurderingen, eller om det var nødvendigt at hyre eksterne 

konstruktører til opgaven. Dataindsamlingen blev afsluttet i marts 2018. 

Spørgeskemaerne fokuserer på de enkelte idrætsfaciliteter i større idrætsanlæg, der er sammen-

sat af flere enkeltfaciliteter, f.eks. en svømmehal og et håndboldhal. Denne tilgang er valgt, fordi 

de forskellige dele (dvs. idrætsfaciliteter) i et idrætsanlæg kan være meget forskellige. Eksempelvis 

kan de være opført på forskellige tidspunkter, hvilket ofte vil afspejle sig i deres fysiske tilstand. 

Den anvendte tilgang giver således mulighed for at registrere den diversitet, der kan være i et 

større idrætsanlægs fysiske tilstand, samtidig med at delvurderingerne gør det muligt at udregne 

et gennemsnit for hele idrætsanlægget. Denne metode skal selvfølge tages med forbehold for, at 

små og store idrætsfaciliteter får samme vægt i det samlede anlægsgennemsnit. 

Metoden er baseret på vurdering af den fysiske tilstand ud fra en fire-punkts skala (1 er bedst, og 

4 er dårligst). Som det vil fremgå nedenfor, er scoren 2 ofte knyttet til en beskrivelse, der ikke 

synes at kræve øjeblikkelig handling, mens en score på 3 eller 4 i højere grad synes at kræve 

handling. Uanset at en score på 3 eller 4 således angiver en dårlig tilstand, er det dog ikke muligt 

entydigt at definere, hvornår en bygnings tilstand ikke er tilfredsstillende. Om der er tale om et 

vedligeholdelsesefterslæb, afhænger af, hvad organisationens målsætning for vedligeholdelses-

standard er. Det er dermed op til den enkelte kommune og det enkelte anlæg at drøfte og beslut-

te, hvilken vedligeholdelsesstandard man ønsker at stræbe efter. 

Der har været mulighed for at undlade at svare, hvis det ikke har været muligt at komme med en 

vurdering af en indikator. Dette er dog kun sket i 4 pct. af det samlede antal stillede spørgsmål, 

hvilket er udtryk for, at det har været muligt for konstruktøren at besvare de stillede spørgsmål 

meningsfuldt. 
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Hvilke idrætsanlæg er med i undersøgelsen i denne kommune? 

Af tabel 1 fremgår de idrætsanlæg, som indgår i undersøgelsen i kommunen. Registreringen af 

idrætsanlæggenes fysiske tilstand er som nævnt indsamlet på idrætsfacilitetsniveau. Af kolonne 1 

fremgår navnet på idrætsanlægget, af kolonne 2 navnet på den enkelte idrætsfacilitet, mens 

idrætsfacilitetstypen fremgår af kolonne 3.  

 

Tabel 1.1: Oversigt over idrætsanlæg og idrætsfaciliteter i undersøgelsen  

Navn på idrætsanlæg Navn på idrætsfacilitet Idrætsfacilitetstype 

Djurup Idræts- og Svømmehal Durup Idræts- og Svømmehal (mellemstor hal) Almindelig hal
1
 

Djurup Idræts- og svømmeanlæg (25 m bassin) Svømmehal 

Fursund Hallen Fursund Hallen Almindelig hal 

Glyngøre Hallen Glyngøre Hallen Almindelig hal 

Kulturcenter Limfjord Freja Arena, Hal A, Kulturcenter Limfjord Almindelig hal 

Freja Arena, Hal B, Kulturcenter Limfjord Almindelig hal 

Kulturcenter Limfjord (50 m bassin) Svømmehal 

Oddense Hallen Oddense Hallen Almindelig hal 

Pulsen Pulsen Hallen Almindelig hal 

Sallinghallerne Sallinghallerne Hal 1 Almindelig hal 

Sallinghallerne Hal 2 Almindelig hal 

Skivehus Hallen Skivehus Hallen Almindelig hal 

Spar Nord Arena Spar Nord Arena Hallen Almindelig hal 

Sport & Event Center Jebjerg Hallen Sport & Event Center Jebjerg Hallen Almindelig hal 

Spøttrup Kulturhal Spøttrup Kulturhal Sportshallen Almindelig hal 

Sundsøre Hallen Sundsøre Hallen Almindelig hal 

Søby-Højslev Arena Per's Dækservice Hallen, Søby-Højslev Arena Almindelig hal 

Danbo Møbler Hallen, Søby-Højslev Arena Almindelig hal 

Ørslevkloster Hallen Ørslevkloster Hallen Almindelig hal 

Aakjærhallen Aakjærhallen Hallen Almindelig hal 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 En almindelig hal er oftest en hal med et gulv på 20X40 meter på størrelse med en håndboldbane. Enkelte undtagelser kan dog 

forekomme. 
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2. Idrætshallers fysiske tilstand 

Besvarelserne er opdelt i seks hovedkategorier, som tabeller og figurer er struktureret efter. De 

seks hovedkategorier er: 

- Grundlæggende konstruktioner 

- Aktivitetsområder 

- Udendørs ankomst forhold 

- Indendørs opholdsarealer 

- Omklædningsrum 

- Dagslys og transparens 

På baggrund af vurderingerne på disse seks kategorier skabes et overblik over idrætsfaciliteternes 

fysiske tilstand. Derudover angives afslutningsvis et gennemsnit for den fysiske tilstand af 

kommunens almindelige idrætshaller og svømmehaller i forhold til regionalt og nationalt 

gennemsnit. Endelig vises også den samlede fysiske tilstand af idrætsanlæggene i kommunen i 

forhold til regionalt og nationalt gennemsnit. 
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Den grundlæggende konstruktion 

 

Tabel 2.1. Den grundlæggende konstruktion 

Idrætsanlæg Idrætsfacilitet Klimaskal 

(tag, vægge, 

vinduer mv.) 

Isolering Samlet 

Djurup Idræts- og Svømmehal Durup Idræts- og Svømmehal 

(mellemstor hal) 

2,0 2,0 2,0 

Fursund Hallen Fursund Hallen 2,0 2,0 2,0 

Glyngøre Hallen Glyngøre Hallen 1,0 2,0 1,5 

Kulturcenter Limfjord Freja Arena, Hal A, Kulturcenter Limfjord 2,0 2,0 2,0 

Freja Arena, Hal B, Kulturcenter Limfjord 2,0 2,0 2,0 

Oddense Hallen Oddense Hallen 1,0 2,0 1,5 

Pulsen Pulsen Hallen 1,0 1,0 1,0 

Sallinghallerne Sallinghallerne, Hal 1 2,0 2,0 2,0 

Sallinghallerne, Hal 2 1,0 2,0 1,5 

Skivehus Hallen Skivehus Hallen 2,0 2,0 2,0 

Spar Nord Arena Spar Nord Arena Hallen 1,0 1,0 1,0 

Sport & Event Center Jebjerg 

Hallen 

Sport & Event Center Jebjerg Hallen 1,0 2,0 1,5 

Spøttrup Kulturhal Spøttrup Kulturhal, Sportshallen 2,0 2,0 2,0 

Sundsøre Hallen Sundsøre Hallen 2,0 2,0 2,0 

Søby-Højslev Arena Per's Dækservice Hallen, Søby-Højslev 

Arena 

1,0 2,0 1,5 

Danbo Møbler Hallen, Søby-Højslev 

Arena 

2,0 2,0 2,0 

Ørslevkloster Hallen Ørslevkloster Hallen 2,0 2,0 2,0 

Aakjærhallen Aakjærhallen  2,0 2,0 2,0 

Gennemsnit  1,6 1,9 1,7 
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Konstruktøren har svaret på følgende spørgsmål: 

Klimaskal (tag, vægge, vinduer mv.) 

 � 1 (bedst) - God tilstand  

 � 2 - Mindre skader af kosmetisk karakter  

 � 3 - Større skader, der kræver renovering 

 � 4 (dårligst) - Kritiske skader som skal udbedres straks (fx ved fugtindtrængning eller 

konstateret skimmelsvamp el. lign.) 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 

Isolering 

 � 1 (bedst) - Faciliteten er isoleret/efterisoleret, så det lever op til gældende standarder 

 � 2 - Faciliteten lever ikke op til nyeste standard, men vurderes at opfylde isoleringskravene 

fra BR98 eller senere 

 � 3 - Faciliteten er ikke tilstrækkeligt isoleret og bør efterisoleres 

 � 4 (dårligst) - Faciliteten er meget ringe isoleret og skal efterisoleres snarest  

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 
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Aktivitetsområder 

 

Tabel 2.2. Aktivitetsområder 

Idrætsanlæg Idrætsfacilitet Gulve i 

aktivitets

områder 

Indeklima  

(på baggrund 

af f.eks. varme 

og ventilation) 

Samlet 

Djurup Idræts- og Svømmehal Durup Idræts- og Svømmehal  

(mellemstor hal) 

2,0 2,0 2,0 

Fursund Hallen Fursund Hallen 1,0 1,0 1,0 

Glyngøre Hallen Glyngøre Hallen 1,0 2,0 1,5 

Kulturcenter Limfjord Freja Arena, Hal A, Kulturcenter Limfjord 1,0 1,0 1,0 

Freja Arena, Hal B, Kulturcenter Limfjord 1,0 2,0 1,5 

Oddense Hallen Oddense Hallen 3,0 2,0 2,5 

Pulsen Pulsen Hallen 2,0 2,0 2,0 

Sallinghallerne Sallinghallerne, Hal 1 1,0 2,0 1,5 

Sallinghallerne, Hal 2 1,0 2,0 1,5 

Skivehus Hallen Skivehus Hallen 2,0 2,0 2,0 

Spar Nord Arena Spar Nord Arena Hallen 3,0 2,0 2,5 

Sport & Event Center Jebjerg 

Hallen 

Sport & Event Center Jebjerg Hallen 1,0 2,0 1,5 

Spøttrup Kulturhal Spøttrup Kulturhal, Sportshallen 1,0 1,0 1,0 

Sundsøre Hallen Sundsøre Hallen 2,0 2,0 2,0 

Søby-Højslev Arena Per's Dækservice Hallen, Søby-Højslev 

Arena 

1,0 2,0 1,5 

Danbo Møbler Hallen, Søby-Højslev 

Arena 

2,0 2,0 2,0 

Ørslevkloster Hallen Ørslevkloster Hallen 1,0 2,0 1,5 

Aakjærhallen Aakjærhallen  2,0 2,0 2,0 

Gennemsnit  1,6 1,8 1,7 
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Konstruktøren har svaret på følgende spørgsmål: 

Gulve i aktivitetsområder 

 � 1 (bedst) - Gulvene er godt vedligeholdt  

 � 2 - Gulvene er acceptabelt vedligeholdt 

 � 3 - Gulvene trænger til at blive repareret eller vedligeholdt snarest 

 � 4 (dårligst) - Gulvene trænger til at blive udskiftet 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 

 

Indeklima (på baggrund af fx varme og ventilation) 

 � 1 (bedst) - Indeklimaet er meget godt 

 � 2 - Indeklimaet er godt 

 � 3 - Indeklimaet er mindre godt 

 � 4 (dårligst) - Indeklimaet er dårligt 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 
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Ankomstforhold 

 

Tabel 2.3. Ankomstforhold – udendørs 

Idrætsanlæg Idrætsfacilitet Ankomst-

forhold (fliser, 

indgangsparti 

mv.) 

Udendørs 

kunstig 

belysning ved 

ankomst-

området 

Samlet 

Djurup Idræts- og 

Svømmehal 

Durup Idræts- og Svømmehal  

(mellemstor hal) 

2,0 2,0 2,0 

Fursund Hallen Fursund Hallen 1,0 1,0 1,0 

Glyngøre Hallen Glyngøre Hallen 2,0 3,0 2,5 

Kulturcenter Limfjord Freja Arena, Hal A, Kulturcenter Limfjord 1,0 1,0 1,0 

Freja Arena, Hal B, Kulturcenter Limfjord 1,0 1,0 1,0 

Oddense Hallen Oddense Hallen 1,0 1,0 1,0 

Pulsen Pulsen Hallen 1,0 2,0 1,5 

Sallinghallerne Sallinghallerne, Hal 1 1,0 1,0 1,0 

Sallinghallerne, Hal 2 1,0 1,0 1,0 

Skivehus Hallen Skivehus Hallen 3,0 2,0 2,5 

Spar Nord Arena Spar Nord Arena Hallen 1,0 1,0 1,0 

Sport & Event Center 

Jebjerg Hallen 

Sport & Event Center Jebjerg Hallen 1,0 1,0 1,0 

Spøttrup Kulturhal Spøttrup Kulturhal, Sportshallen 2,0 1,0 1,5 

Sundsøre Hallen Sundsøre Hallen 2,0 3,0 2,5 

Søby-Højslev Arena Per's Dækservice Hallen, Søby-Højslev Arena 1,0 1,0 1,0 

Danbo Møbler Hallen, Søby-Højslev Arena 1,0 1,0 1,0 

Ørslevkloster Hallen Ørslevkloster Hallen 2,0  2,0 

Aakjærhallen Aakjærhallen  3,0 2,0 2,5 

Gennemsnit  1,6 1,6 1,6 
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Konstruktøren har svaret på følgende spørgsmål: 

Ankomstforhold (fliser, indgangsparti mv.)  

 � 1 (bedst) - Ankomstområdet er godt vedligeholdt  

 � 2 - Ankomstområdet er vedligeholdt 

 � 3 - Ankomstområdet er dårligt vedligeholdt 

 � 4 (dårligst) - Ankomstområdet er misligholdt 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 

Udendørs kunstig belysning ved ankomstområde 

 � 1 (bedst) - Det udendørs ankomstområde er meget godt oplyst  

 � 2 - Det udendørs ankomstområde er oplyst 

 � 3 - Det udendørs ankomstområde er delvist oplyst  

 � 4 (dårligst) - Det udendørs ankomstområde er (næsten) ikke oplyst  

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 
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Opholdsarealer 

 

Tabel 2.4. Opholdsarealer – indendørs 

Idrætsanlæg Idrætsfacilitet Indeklima (på 

baggrund af fx 

varme og 

ventilation) 

Inventar 

(borde, stole 

mv.) 

Samlet 

Djurup Idræts- og 

Svømmehal 

Durup Idræts- og Svømmehal (mellemstor 

hal) 

2,0 1,0 1,5 

Fursund Hallen Fursund Hallen 2,0 2,0 2,0 

Glyngøre Hallen Glyngøre Hallen 2,0 3,0 2,5 

Kulturcenter Limfjord Freja Arena, Hal A, Kulturcenter Limfjord 2,0 2,0 2,0 

Freja Arena, Hal B, Kulturcenter Limfjord 2,0  2,0 

Oddense Hallen Oddense Hallen 2,0 1,0 1,5 

Pulsen Pulsen Hallen 3,0 2,0 2,5 

Sallinghallerne Sallinghallerne, Hal 1 3,0 2,0 2,5 

Sallinghallerne, Hal 2 2,0 1,0 1,5 

Skivehus Hallen Skivehus Hallen 3,0  3,0 

Spar Nord Arena Spar Nord Arena Hallen    

Sport & Event Center 

Jebjerg Hallen 

Sport & Event Center Jebjerg Hallen 2,0 1,0 1,5 

Spøttrup Kulturhal Spøttrup Kulturhal, Sportshallen 2,0 2,0 2,0 

Sundsøre Hallen Sundsøre Hallen 1,0 2,0 1,5 

Søby-Højslev Arena Per's Dækservice Hallen, Søby-Højslev 

Arena 

2,0 1,0 1,5 

Danbo Møbler Hallen, Søby-Højslev 

Arena 

2,0 2,0 2,0 

Ørslevkloster Hallen Ørslevkloster Hallen 2,0 2,0 2,0 

Aakjærhallen Aakjærhallen  2,0 3,0 2,5 

Gennemsnit  2,1 1,8 2,0 
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Konstruktøren har svaret på følgende spørgsmål: 

Indeklima (på baggrund af fx varme og ventilation) 

 � 1 (bedst) - Indeklimaet er meget godt 

 � 2 - Indeklimaet er godt 

 � 3 - Indeklimaet er mindre godt 

 � 4 (dårligst) - Indeklimaet er dårligt 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 

 

Inventar (borde, stole mv.) 

 � 1 (bedst) - Inventaret fremstår nyt og/eller godt vedligeholdt 

 � 2 - Inventaret fremstår næsten nyt og/eller tilstrækkeligt vedligeholdt 

 � 3 - Inventaret fremstår acceptabelt, men trænger til vedligehold 

 � 4 (dårligst) - Inventaret er slidt og bør snarest udskiftes 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 
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Omklædningsrum 

 

Tabel 2.5. Omklædningsrum 

Idrætsanlæg Idrætsfacilitet Omklædningsrum  

(excl. omklædningsrum til 

evt. svømmehal i faciliteten) 

Djurup Idræts- og 

Svømmehal 

Durup Idræts- og Svømmehal (mellemstor hal) 1,0 

Fursund Hallen Fursund Hallen 2,0 

Glyngøre Hallen Glyngøre Hallen 3,0 

Kulturcenter Limfjord Freja Arena, Hal A, Kulturcenter Limfjord 1,0 

Freja Arena, Hal B, Kulturcenter Limfjord  

Oddense Hallen Oddense Hallen 1,0 

Pulsen Pulsen Hallen 1,0 

Sallinghallerne Sallinghallerne, Hal 1 3,0 

Sallinghallerne, Hal 2 1,0 

Skivehus Hallen Skivehus Hallen 4,0 

Spar Nord Arena Spar Nord Arena Hallen  

Sport & Event Center 

Jebjerg Hallen 

Sport & Event Center Jebjerg Hallen 1,0 

Spøttrup Kulturhal Spøttrup Kulturhal, Sportshallen 2,0 

Sundsøre Hallen Sundsøre Hallen 1,0 

Søby-Højslev Arena Per's Dækservice Hallen, Søby-Højslev Arena 1,0 

Danbo Møbler Hallen, Søby-Højslev Arena 3,0 

Ørslevkloster Hallen Ørslevkloster Hallen 3,0 

Aakjærhallen Aakjærhallen  2,0 

Gennemsnit  1,9 

 

 

Konstruktøren har svaret på følgende spørgsmål: 

Omklædningsrum (excl. omklædningsrum til evt. svømmehal i faciliteten) 

 � 1 (bedst) - Omklædningsrummene er godt vedligeholdte 

 � 2 - Omklædningsrummene er tilstrækkeligt vedligeholdte 

 � 3 - Omklædningsrummene trænger delvist til renovering  

 � 4 (dårligst) - Omklædningsrummene er generelt nedslidte og burde renoveres nu 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 
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Dagslys og transparens 

 

Tabel 2.6. Dagslys og transparens 

Idrætsanlæg Idrætsfacilitet Mængden af 

dagslys i 

idræts-

faciliteten 

Muligheden for at se, 

hvad der foregår i 

aktivitetsområderne 

fra eksempelvis foyer 

og opholdsområder 

Samlet 

Djurup Idræts- og 

Svømmehal 

Durup Idræts- og Svømmehal 

(mellemstor hal) 

3,0 2,0 2,5 

Fursund Hallen Fursund Hallen 2,0 2,0 2,0 

Glyngøre Hallen Glyngøre Hallen 3,0 3,0 3,0 

Kulturcenter Limfjord Freja Arena, Hal A, Kulturcenter 

Limfjord 

4,0 4,0 4,0 

Freja Arena, Hal B, Kulturcenter 

Limfjord 

4,0 4,0 4,0 

Oddense Hallen Oddense Hallen 3,0 2,0 2,5 

Pulsen Pulsen Hallen 1,0 1,0 1,0 

Sallinghallerne Sallinghallerne, Hal 1 4,0 4,0 4,0 

Sallinghallerne, Hal 2 4,0 4,0 4,0 

Skivehus Hallen Skivehus Hallen 4,0 4,0 4,0 

Spar Nord Arena Spar Nord Arena Hallen 1,0 1,0 1,0 

Sport & Event Center 

Jebjerg Hallen 

Sport & Event Center Jebjerg Hallen 3,0 4,0 3,5 

Spøttrup Kulturhal Spøttrup Kulturhal, Sportshallen 2,0 1,0 1,5 

Sundsøre Hallen Sundsøre Hallen 4,0 3,0 3,5 

Søby-Højslev Arena Per's Dækservice Hallen, Søby-

Højslev Arena 

4,0 4,0 4,0 

Danbo Møbler Hallen, Søby-Højslev 

Arena 

3,0 3,0 3,0 

Ørslevkloster Hallen Ørslevkloster Hallen 3,0 2,0 2,5 

Aakjærhallen Aakjærhallen  4,0 3,0 3,5 

Gennemsnit  3,0 2,6 2,8 
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Konstruktøren har svaret på følgende spørgsmål: 

Hvordan vurderer du mængden af dagslys i idrætsfaciliteten? 

 � 1 (bedst) - Der kommer meget dagslys ind i faciliteten 

 � 2 - Der kommer noget dagslys ind i faciliteten 

 � 3 - Der kommer næsten ikke noget dagslys ind i faciliteten 

 � 4 (dårligst) - Der kommer slet ikke noget dagslys ind i faciliteten 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 

 

Hvordan vurderer du muligheden for at se, hvad der foregår i aktivitetsområderne fra 

eksempelvis foyer og opholdsområder? 

 � 1 (bedst) - Rigtig gode (fx åbenhed eller store vinduespartier) 

 � 2 - Gode (flere vinduer eller vinduespartier) 

 � 3 - Begrænsede (enkelte vinduer) 

 � 4 (dårligst) - Meget begrænset/ikke muligt (slet ikke muligt eller et enkelt mindre vindue) 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 
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Resultater på tværs af almindelige idrætshaller i kommunen 

Nedenstående figur illustrerer, hvordan konstruktørens vurdering af kommunens almindelige 

idrætshaller ser ud i sammenligning med det gennemsnitlige niveau for almindelige idrætshaller i 

regionen og i hele landet. Igen gælder det, at jo mindre score og jo tættere på 1, jo bedre. Det vil 

sige, at jo tættere figuren er på midten, jo bedre. 

 

Figur 2.1 Overblik over almindelige idrætshallers fysiske tilstand 

 

Figuren viser den samlede score for hver af de seks dimensioner, der er gennemgået i tabel 2.1 til 2.6. Derudover er der 

indsat resultater fra regions- og landsgennemsnit (se landsnotat). 
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3. Svømmehallers fysiske tilstand 

 

Den grundlæggende konstruktion 

 

Tabel 3.1. Den grundlæggende konstruktion 

Idrætsanlæg Idrætsfacilitet Klimaskal (tag, 

vægge, vinduer mv.) 

Isolering Samlet 

Djurup Idræts- og 

Svømmehal 

Djurup Idræts- og 

svømmeanlæg (25 m bassin) 

2,0 2,0 2,0 

Kulturcenter 

Limfjord 

Kulturcenter Limfjord (50 m 

bassin) 

1,0 2,0 1,5 

Gennemsnit  1,5 2,0 1,8 

 

 

Konstruktøren har svaret på følgende spørgsmål: 

Klimaskal (tag, vægge, vinduer mv.) 

 � 1 (bedst) - God tilstand  

 � 2 - Mindre skader af kosmetisk karakter  

 � 3 - Større skader, der kræver renovering 

 � 4 (dårligst) - Kritiske skader som skal udbedres straks (fx ved fugtindtrængning eller 

konstateret skimmelsvamp el. lign.) 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 

 

Isolering 

 � 1 (bedst) - Faciliteten er isoleret/efterisoleret, så det lever op til gældende standarder 

 � 2 - Faciliteten lever ikke op til nyeste standard, men vurderes at opfylde isoleringskravene 

fra BR98 eller senere 

 � 3 - Faciliteten er ikke tilstrækkeligt isoleret og bør efterisoleres 

 � 4 (dårligst) - Faciliteten er meget ringe isoleret og skal efterisoleres snarest  

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 
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Aktivitetsarealet 

 

Tabel 3.2. Aktivitetsarealer 

Idrætsanlæg Idrætsfacilitet Lever vandhånd-

teringsfaciliteten 

op til kravene i 

bekendtgørelse 

Indeklima (varme 

og ventilation) 

Kvaliteten af 

bassinerne 

(overflader, 

kanter mv.) 

Samlet 

Djurup Idræts- 

og Svømmehal 

Djurup Idræts- og 

svømmeanlæg (25 

m bassin) 

3,0 2,0 2,0 2,3 

Kulturcenter 

Limfjord 

Kulturcenter 

Limfjord (50 m 

bassin) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Gennemsnit  2,0 1,5 1,5 1,7 

 

Konstruktøren har svaret på følgende spørgsmål: 

Lever vandhåndteringsfaciliteten op til kravene i bekendtgørelse 623 af 13. juni 2012 (link) 

 � 1 - I høj grad  

 � 2 - I nogen grad 

 � 3 - Delvist 

 � 4 - Næsten ikke 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 

 

Indeklima (på baggrund af fx varme og ventilation) 

 � 1 (bedst) - Indeklimaet er meget godt 

 � 2 - Indeklimaet er godt 

 � 3 - Indeklimaet er mindre godt 

 � 4 (dårligst) - Indeklimaet er dårligt 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 

 

Kvaliteten af bassinerne (overflader, kanter mv.) 

 � 1 (bedst) - Bassinerne er godt vedligeholdte 

 � 2 - Bassinerne er tilstrækkeligt vedligeholdte 

 � 3 - Bassinerne trænger delvist til renovering  

 � 4 (dårligst) - Bassinerne er generelt nedslidte og burde renoveres nu 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 
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Ankomstforhold 

 

Tabel 3.3. Ankomstforhold - udendørs 

Idrætsanlæg Idrætsfacilitet Ankomstforhold 

(fliser, 

indgangsparti mv.) 

Udendørs kunstig 

belysning ved 

ankomstområdet 

Samlet 

Djurup Idræts- 

og Svømmehal 

Djurup Idræts- og 

svømmeanlæg (25 m bassin) 

2,0 2,0 2,0 

Kulturcenter 

Limfjord 

Kulturcenter Limfjord (50 m 

bassin) 

1,0 1,0 1,0 

Gennemsnit  1,5 1,5 1,5 

 

 

Konstruktøren har svaret på følgende spørgsmål: 

Ankomstforhold (fliser, indgangsparti mv.)  

 � 1 (bedst) - Ankomstområdet er godt vedligeholdt  

 � 2 - Ankomstområdet er vedligeholdt 

 � 3 - Ankomstområdet er dårligt vedligeholdt 

 � 4 (dårligst) - Ankomstområdet er misligholdt 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 

Udendørs kunstig belysning ved ankomstområde 

 � 1 (bedst) - Det udendørs ankomstområde er meget godt oplyst  

 � 2 - Det udendørs ankomstområde er oplyst 

 � 3 - Det udendørs ankomstområde er delvist oplyst  

 � 4 (dårligst) - Det udendørs ankomstområde er (næsten) ikke oplyst  

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 
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Opholdsarealer 

 

Tabel 3.4. Opholdsarealer – indendørs 

Idrætsanlæg Idrætsfacilitet Indeklima (på 

baggrund af fx varme 

og ventilation) 

Inventar 

(borde, stole 

mv.) 

Samlet 

Djurup Idræts- 

og Svømmehal 

Djurup Idræts- og 

svømmeanlæg (25 m bassin) 

2,0 2,0 2,0 

Kulturcenter 

Limfjord 

Kulturcenter Limfjord (50 m 

bassin) 

2,0 1,0 1,5 

Gennemsnit  2,0 1,5 1,8 

 

 

Konstruktøren har svaret på følgende spørgsmål: 

Indeklima (på baggrund af fx varme og ventilation) 

 � 1 (bedst) - Indeklimaet er meget godt 

 � 2 - Indeklimaet er godt 

 � 3 - Indeklimaet er mindre godt 

 � 4 (dårligst) - Indeklimaet er dårligt 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 

 

Inventar (borde, stole mv.) 

 � 1 (bedst) - Inventaret fremstår nyt og/eller godt vedligeholdt 

 � 2 - Inventaret fremstår næsten nyt og/eller tilstrækkeligt vedligeholdt 

 � 3 - Inventaret fremstår acceptabelt, men trænger til vedligehold 

 � 4 (dårligst) - Inventaret er slidt og bør snarest udskiftes 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 
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Omklædningsrum 

 

Tabel 3.5. Omklædningsrum 

Idrætsanlæg Idrætsfacilitet Omklædningsrum 

Djurup Idræts- og 

Svømmehal 

Djurup Idræts- og svømmeanlæg (25 m 

bassin) 

3,0 

Kulturcenter 

Limfjord 

Kulturcenter Limfjord (50 m bassin) 1,0 

Gennemsnit  2,0 

 

 

Konstruktøren har svaret på følgende spørgsmål: 

Omklædningsrum 

 � 1 (bedst) - Omklædningsrummene er godt vedligeholdte 

 � 2 - Omklædningsrummene er tilstrækkeligt vedligeholdte 

 � 3 - Omklædningsrummene trænger delvist til renovering  

 � 4 (dårligst) - Omklædningsrummene er generelt nedslidte og burde renoveres nu 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 
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Dagslys og transparens 

 

Tabel 3.6. Dagslys og transparens 

Idrætsanlæg Idrætsfacilitet Mængden af 

dagslys i 

idrætsfaciliteten 

Muligheden for at se, hvad der 

foregår i aktivitetsområderne 

fra eksempelvis foyer og 

opholds-områder 

Samlet 

Djurup 

Idræts- og 

Svømmehal 

Djurup Idræts- og 

svømmeanlæg (25 m bassin) 
1,0 2,0 1,5 

Kulturcenter 

Limfjord 

Kulturcenter Limfjord (50 m 

bassin) 
1,0 1,0 1,0 

Gennemsnit  1,0 1,5 1,3 

 

 

Konstruktøren har svaret på følgende spørgsmål: 

Hvordan vurderer du mængden af dagslys i idrætsfaciliteten? 

 � 1 (bedst) - Der kommer meget dagslys ind i faciliteten 

 � 2 - Der kommer noget dagslys ind i faciliteten 

 � 3 - Der kommer næsten ikke noget dagslys ind i faciliteten 

 � 4 (dårligst) - Der kommer slet ikke noget dagslys ind i faciliteten 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 

 

Hvordan vurderer du muligheden for at se, hvad der foregår i aktivitetsområderne fra 

eksempelvis foyer og opholdsområder? 

 � 1 (bedst) - Rigtig gode (fx åbenhed eller store vinduespartier) 

 � 2 - Gode (flere vinduer eller vinduespartier) 

 � 3 - Begrænsede (enkelte vinduer) 

 � 4 (dårligst) - Meget begrænset/ikke muligt (slet ikke muligt eller et enkelt mindre vindue) 

 � Ved ikke / kan ikke opgøres 
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Resultater på tværs af svømmehaller i kommunen 

Nedenstående figur illustrerer, hvordan kommunens svømmehaller klarer sig i forhold til det gen-

nemsnitlige niveau for svømmehaller i regionen og i hele landet. Igen gælder det, at jo mindre 

score, jo bedre. Det vil sige, at jo tættere figuren er på midten, jo bedre. 

 

Figur 3.1 Samlet overblik over svømmehallernes fysiske tilstand 

 

Figuren viser den samlede score for hver af de seks dimensioner, der er gennemgået i tabel 3.1 til 3.6. Derudover er der 

indsat resultater fra regions- og landsgennemsnit (se landsnotat). 
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4. Samlet vurdering på tværs af idrætsanlæg 

I tabel 4.1 er opsummeret de seks dimensioner af anlæggenes fysiske tilstand, som er gennemgået 

ovenfor. Men hvor resultaterne tidligere er opdelt mellem almindelige haller og svømmehaller, er 

tallene i tabel 4.1 samlet på tværs af anlæggene. Det vil sige en samlet score for alle idrætsanlæg i 

kommunen. Den anvendte skala er fra 1 til 4, hvor 1 er bedst, og 4 er dårligst. Det vil sige, at jo 

tættere på 1, jo bedre er den fysiske tilstand af idrætsanlægget – på såvel de enkelte dimensioner 

som gennemsnitlig. 

 

Tabel 4.1 samlet vurdering af idrætsanlæg 

Idrætsanlæg Kons-

truktion 

Aktivi-

tets-

arealer 

An-

komst-

forhold 

Opholds

-arealer 

Om-

klæd-

nings-

rum 

Samlet 

’score’ 

uden 

transpa-

rens 

Dagslys 

og 

transpa-

rens 

Samlet  

Durup Idræts- og 

Svømmehal 
2,0 2,2 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 

Fursund Hallen 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,6 2,0 1,7 

Glyngøre Hallen 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 2,2 3,0 2,3 

Kulturcenter 

Limfjord 
1,8 1,1 1,0 1,8 1,0 1,3 2,5 1,5 

Oddense Hallen 1,5 2,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,5 1,7 

Pulsen 1,0 2,0 1,5 2,5 1,0 1,6 1,0 1,5 

Sallinghallerne 1,8 1,5 1,0 2,0 2,0 1,7 4,0 2,0 

Skivehus Hallen 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 2,7 4,0 2,9 

Spar Nord Arena 1,0 2,5 1,0   1,5 1,0 1,4 

Sport & Event 

Center Jebjerg 
1,5 1,5 1,0 1,5 1,0 1,3 3,5 1,7 

Spøttrup Kulturhal 2,0 1,0 1,5 2,0 2,0 1,7 1,5 1,7 

Sundsøre Hallen 2,0 2,0 2,5 1,5 1,0 1,8 3,5 2,1 

Søby-Højslev Arena 1,8 1,8 1,0 1,8 2,0 1,7 3,5 2,0 

Ørslevkloster 

Hallen 
2,0 1,5 2,0 2,0 3,0 2,1 2,5 2,2 

Aakjærhallen 2,0 2,0 2,5 2,5 2,0 2,2 3,5 2,4 

Gennemsnit 1,7 1,7 1,6 2,0 1,9 1,8 2,7 1,9 

Gennemsnit Region 

Midtjylland 
2,0 1,9 1,9 2,1 2,2 2,1 2,6 2,1 

Gennemsnit landet 2,1 1,9 2,0 2,2 2,2 2,1 2,7 2,1 
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Formål

§ 1. Skive-ordningens formål er i henhold til “Lov om støtte til folkeoplys-
ning’ at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og 
ungdomsorganisationer og andre, som har aktiviteter for børn og unge 
under 25 år.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale mil-
jøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen sikrer foreningernes høje aktivitetsniveau for alle al-
dersgrupper, børn, unge, voksne og ældre. For de voksne og ældre for 
at fremme et motions- og sundhedstilbud i foreningsregi, og for at fast-
holde dem i foreningerne.

    Skiveordningen understøtter kommunens Folkeoplysnings- og Idrætspolitik.

Skive-ordningen omfatter

§ 2. 1. tilskud til lokaler og udendørs anlæg
2. rådighedsbeløb
3. aktivitetstilskud

Betingelser for opnåelse af tilskud

§ 3. For at opnå tilskud i henhold til denne ordning er det en betingelse:

• at foreningens aktiviteter, vedtægter og love kan godkendes af fol-
keoplysningsudvalget i Skive Kommune.

• at medlemskab står åbent for alle personer under 25 år inden for 
foreningens lovmæssige rammer.

§ 4. Når disse krav er opfyldt, ydes der tilskud til kontingentbetalende aktive 
medlemmer efter bestemmelserne i Skiveordningen.

Foreninger, der har tilsluttet sig denne ordning, må til enhver tid kunne 
godtgøre, at de følger deres egen formålsparagraf.

Konstateres misbrug af ordningen, vil dette omgående medføre ophør af 
udbetaling af tilskud samt krav om tilbagebetaling af uretmæssigt udbe-
talt tilskud.
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Tilskudsregler

§ 5. 1. Tilskud til lokaler og udendørs anlæg

Skive kommune dækker udgifterne til halleje, lokaler og udendørs anlæg 
beliggende i Skive Kommune. Nye lokaler, lejemål og anlæg samt væ-
sentlig udvidelse, kan ikke blive en del af Skiveordningen, før der er en 
forhåndsgodkendelse af udgifterne.

A. Foreninger skal primært benytte kommunale lokaler og anlæg, se-
kundært regionale og statslige.

B. Foreninger med egne lokaler modtager dækning af:
1. Renter af prioritetsgæld og banklån
2. Skatter, afgifter, forsikringer og offentlige afgiftspålæg
3. Udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning og lys
4. Rengøringsudgifter refunderes efter nedenstående principper, 

og timelønnen udgør den til enhver tid gældende mindsteløn 
inkl. feriepenge m.v.

   

e
5. Der ydes tilskud til lovpligtig tilsyn og øvrige tilsyn efter forud-

gående godkendelse.

6. Der ydes ikke lokaletilskud til foreninger, der benytter kom-
mercielle fitnesscentre.

C. Foreninger med lejede private lokaler modtager dækning af:
1. Det af folkeoplysningsudvalget godkendte lejebeløb

Timer ugl. Antal uger
Kontorlokaler 0 0
Klublokaler,                     
spejderhuse

1 40

Aktivitetslokaler med ba-
defaciliteter

2 40



4

2. Udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning og lys ifølge 
godkendt leje kontrakt

3. Rengøringsudgifter refunderes efter nedenstående principper, 
og timelønnen udgør den til enhver tid gældende mindsteløn 
inkl. feriepenge m.v.

Timer ugl Antal uger
Kontorlokaler 0 0
Klublokaler, spejder-
huse

1 40

Aktivitetslokaler med 
badefaciliteter

2 40

                                                                   
4. Der ydes tilskud til lovpligtigt tilsyn og øvrige tilsyn efter for-

udgående godkendelse
5. Der ydes ikke lokaletilskud til foreninger, der benytter kom-

mercielle fitnesscentre

D. Der ydes tilskud til egne og lejede udendørs anlæg:
1. Tennisbaner  -  kridt og grus
2. Petanquebaner  - grus
3. Beachvolleybaner – sand
4. Golf – sand til bunkers
5. Strandhåndbold – sand 
6. BMX – grus 
7. Spejderfaciliteter/udendørs anlæg – materialer til vedligehol-

delse af aktivitetspladser og materielle driftsomkostninger
8. Rideklubber - udeanlæg

§ 6. A. Dækning af udgifter til lokaler og udendørs anlæg differentieres ef-
ter aktivitetsform, jfr. “Indplaceringsskema” til nærværende til-
skudsordning.

B. Nye godkendte foreninger vil i etableringsåret få lokaletilskud hen-
hold til folkeoplysningslovens minimumsregler.

§ 7. Tilskud til leje af haller og andre lokaler udenfor Skive Kommune ydes i 
henhold til folkeoplysnings lovens bestemmelser.

§ 8.     2. Rådighedsbeløb
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Skive kommune afsætter hvert år et beløb til anvendelse for:

o Skive Idrætssamvirke
o Spejdersamrådet
o Folkeoplysningsudvalget

Rådighedsbeløbet fordeles således:

 Idrætsområdet: 85% 
 Spejderområdet: 10%  
 Andre foreninger:   5% 

Rådighedsbeløbet anvendes kun som tilskud efter ansøgning til forenin-
gernes og samvirkets udgifter til materialer, kurser m.v.
Samrådene fordeler deres andel af rådighedsbeløbet mellem de forenin-
ger, der er medlemmer af de enkelte samråd. Folkeoplysningsudvalgets 
andel fordeles til de foreninger, der ikke er medlem af et af samrådene.

Kommunen reviderer regnskabet for beløbenes anvendelse.

§ 9.      3. Aktivitetstilskud

Tilskud betinges af, at foreningerne opkræver et årligt medlemskontin-
gent. Aktivitetstilskuddet kan maksimalt udgøre et beløb på samme 
størrelse som foreningens dokumenterede indtægter for egenbetalinger 
fra medlemmer under 25 år.

Aktivitetstilskud udbetales kun til de i foreningen planlagte og god-
kendte aktiviteter.

Der ydes årligt et aktivitetstilskud pr. medlem efter følgende regler:

Det fulde budget afsat til området udbetales med minimum kr. 90,00 pr. 
medlem i aldersgruppen 0-24 år.

§ 10. Hver forening skal indberette deres medlemstal til det Centrale Fore-
nings register (CFR). Det er fra CFR Skive Kommune trækker de lister, 
som danner grundlag for det udbetalte aktivitetstilskud.

Udover indberetningen til CFR skal Skive Kommune have tilsendt under-
skrevet revisionskrav fra de foreninger, der ønsker at søge om aktivitet-
stilskud.
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Ansøgning om tilskud

§ 11. Hvis en forening ønsker at få tilskud til godkendte aktiviteter efter  Ski-
veordningen 2017 indsendes en ansøgning herom til Folkeoplysningsud-
valget.

Ansøgningen skal vedlægges foreningens vedtægter og love første gang 
der indsendes ansøgning, samt i de tilfælde, hvor der har været 
vedtægts- eller lovændringer i det forløbne år.

Ansøgningen skal udfærdiges på de af folkeoplysningsudvalgets udarbej-
dede skemaer.

Ansøgningen skal vedlægges et eksemplar af det reviderede regnskab 
godkendt på den sidst afholdte generalforsamling.

Tidsfrister for ansøgninger og udbetalinger

§ 12. Tilskud til lokaler, faciliteter og udendørs anlæg: 
Ansøgning herom for det foregående kalenderår skal være Kultur og Fri-
tidsafdelingen i hænde senest den 1. februar.

Udbetaling af lokaletilskud
 1. rate pr. 1. februar
 2. rate pr. 1. august, hvis regnskabet er indleveret
For meget udbetalt lokaletilskud modregnes i 2. rate udbetaling.

Foreninger, der påtænker at erhverve egne lokaler og anlæg eller fore-
tage udvidelser af eksisterende lokaler og anlæg, kan ikke forvente til-
skud, med mindre folkeoplysningsudvalget forud godkender de nye øko-
nomiske vilkår.
Foreninger, der påtænker at leje private lokaler og anlæg eller foretage 
udvidelse af bestående lejemål, kan ikke forvente tilskud, med mindre 
folkeoplysningsudvalget forud godkender de nye økonomiske vilkår.

Aktivitetstilskud: 
Ansøgning herom for det foregående kalenderår skal være Kultur og Fri-
tidsafdelingen i hænde senest den 1. februar.

Tilskuddet udbetales bagud senest den 15. maj på grundlag af de ind-
sendte medlemsopgørelser.
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Budget

§ 13. Tilskud til lokaler og udendørs anlæg: 
Til det samlede lokaletilskud afsætter Skive Kommune budgetmæssigt 
hvert år et beløb til dækning af de ifølge §§ 5, 6 og 7 beregnede udgif-
ter.

Driftsbudget: (gældende fra budget 2018)
Budgetønsker til 2018
I 2017 fremskrives regnskabstallene fra det senest opgjorte regnskab 
her 2016 med de P/L skøn som byrådet har vedtaget og disse  bruges til 
budgettet for 2018. Driftsønsker til kommende år indeholder ikke ekstra-
ordinær vedligeholdelse.

I 2019 når forvaltningen har regnskaberne for 2018, skal disse kontrolle-
res i forhold til budgetgrundlaget for 2018 og korrektioner foretages i 
forbindelse med udbetaling af 2. rate lokaletilskud i 2019.

Ekstraordinær vedligeholdelse
Da foreningerne ikke skal indsende budgetønsker i forbindelse med op-
gørelse af lokaletilskud i 1. kvartal 2017, skal der særskilt indsendes øn-
sker til evt. ekstraordinær vedligeholdelse pr. 1. marts til SIS og Spej-
dersamrådet i forbindelse med indsendelse af anlægsønsker.  

Foreninger der ikke er medlem af samrådene skal indsende budgetøn-
sker til forvaltningen.

SIS, Spejdersamrådet og forvaltningen gennemgår sammen de ind-
komne drifts- og anlægsønsker og afgør om de skal indgå i prioriteringen 
i SIS eller i forvaltningen. 

Pludselig opståede situationer: 
Undtaget herfra er pludselige opståede situationer, som kræver omgå-
ende indgriben, og som ikke er dækket af lovpligtige forsikringer. I så-
danne situationer skal Kultur og Fritidsafdelingen kontaktes omgående.
Hertil afsættes et rammebeløb.

Rådighedsbeløb: 
Til samlet rådighedsbeløb afsætter byrådet budgetmæssigt et beløb, der 
udbetales i januar måned. Det samlede rådighedsbeløb fremskrives hvert 
år med den af byrådet udmeldte budgetfremskrivning.

Folkeoplysningsudvalget fordeler ovennævnte samlede rådighedsbeløb 
til:
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 Skive Idrætssamvirke
 Spejdersamrådet
 Folkeoplysningsområdet (til foreninger eller samråd, der ikke 

er medlem af SIS eller Spejdersamrådet).

Aktivitetstilskud: 
Til det samlede aktivitetstilskud afsætter byrådet budgetmæssigt hvert 
år et beløb pr. tilskudsberettiget medlem, der er registreret i budgetåret 
før sidste års afholdte generalforsamling. Tilskudsberettigede er aktive 
kontingentbetalende medlemmer, der enten er under 25 år eller er han-
dicappede.

Ikrafttrædelse

§ 14. Skiveordningen 2017 træder i kraft 1. januar 2018 for foreningernes 
ansøgninger vedrørende lokaletilskud og rådighedsbeløb for år 2018 
samt aktivitetstilskud for år 2018.

Ændring af Skiveordningen

§ 15. Skiveordningen 2017 kan af Skive Kommune ændres med 12 måneders 
varsel til den 31. december.

En ændring skal således varsles inden 31. december for at få konsekven-
ser for næstfølgende budgetår.

Indplaceringsskemaet er en del af Skiveordningen med samme opsigel-
sesregler.
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Godkendt af Skive Byråd den 31. oktober 2017

”Indplaceringsskema”
Differentiering af lokaletilskud i henhold til aktivitetsform.
Folkeoplysningsudvalget vurderer løbende forholdet mellem aktiviteten i lokalerne og tilskud-
dets størrelse.

AKTIVITET TILSKUD 
100 %

TILSKUD
90 % (stor del af 
medlemmerne er 
over 25 år)

FO-LOVEN
65 % - reduk-
tion over 25 
årige

ANDRE 
TILSKUD

AMATØRMUSIKERE X

ATLETIK     X

BADMINTON X

BASKETBALL X

BILKLUBBER X

BILLARD X

BMX X

BOKSNING X

BORDTENNIS X

BOWLING X X (D)

COMPUTERSPILLERE X

CYKELSPORT X

DANS X

DART X

DRAMA X

FALDSKÆRMSUDSPRING X

FLOORBALL X
FODBOLD
Amerikansk Fodbold X
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Rugby

FOLKEDANS X

GARDERE X
GOLF
Banegolf X X (B+E)
GYMNASTIK -Step
PowerHoop
Zumba

X

AKTIVITET TILSKUD 
100 %

TILSKUD
90 % (stor del af 
medlemmerne er 
over 25 år)

FO-LOVEN
65 % - reduk-
tion over 25 
årige

ANDRE 
TILSKUD

HANDICAPIDRÆT X

HOBBYFORENINGER X

HOBBYDYRFORENINGER X

HÅNDBOLD
Strandhåndbold

X

JAGT X

JUDO                         X

KIRKELIGE UNGDOMSFORENINGER
X C

KULTURELLE FORENINGER
X

MODELFLYVNING X

MOTION FOR BØRN X

MOTORCYKELKLUBBER X

MUSIKFORENINGER X

ORIENTERINGSLØB X

PETANQUE X

POLITISKE UNGDOMSFORENINGER
X

RADIOAMATØRER X

RAPPELLING X
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RIDNING X X (A)

ROSPORT
Kano
Kajak
Havkajak

X

RULLESKØJTER X

Tankesport (SKAK/BRÆTSPIL) X
AKTIVITET TILSKUD 

100 %
TILSKUD
90 % (stor del af 
medlemmerne er 
over 25 år)

FO-LOVEN
65 % - reduk-
tion over 25 
årige

ANDRE 
TILSKUD

SANGFORENING/KOR X

SEJLSPORT X X(B)

SKATEBOARD X

SKYDNING X

SPEJDERE X

SPORTSDYKNING X

SVÆVEFLYVNING X

SVØMNING X

SQUASH X X (D)

TAEK-WONDO X

TENNIS X

TRIATHLON X

VANDSKISPORT X

VINTERBADNING X

VOLLEYBALL           X

VÆGT – OG STYRKELØFT X

WALKIE-TALKIE X

WINDSURFING X

  A    På grund af staldbygninger fratrækkes 15 %. Herefter udbetales 90 % af de resterende udgifter. 
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  B   Hvis støtten efter folkeoplysningsloven er mindre end 54 % af den totale udgift, udbetales 54%.

  C   Hvis støtten efter folkeoplysningsloven er mindre end 67 % af den totale udgift, udbetales 67%.

  D   Der ydes 90 % tilskud efter en konkret vurdering til børn, handicappede og elitearbejde (landets to 
bedste rækker)

  E    Der ydes ikke lokaletilskud til udendørs anlæg.

Godkendt af Skive Byråd den 31. oktober 2017
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