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FORORD 

Halsnæs Kommune udarbejdede i 2016 en idrætsstrategi i tæt samarbejde med 
idrætsforeninger og selvorganiserede aktører. I forbindelse med byrådets prioritering af nye 
anlægsmidler til idrætsområdet i perioden 2021-2024 samt idrættens stadige forandring 
blev en opdatering af den fem år gamle idrætsstrategi besluttet, så den kan være 
udgangspunktet for de kommende års idrætsinitiativer i kommunen. 
 
Idrætsstrategien skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og strategier 
samt borgmesterens og byrådets fortælling, Fælles om Fremtiden, hvor nærhed er et 
centralt begreb i Halsnæs. Nærhed giver stærke fællesskaber i vores lokalmiljøer i form 
af lokale foreninger og institutioner, hvor vi møder hinanden på tværs af social baggrund. 
Samtidig skal alle kunne leve deres liv i nærområdet – for eksempel gå i skole og 
daginstitution eller dyrke fritidsaktiviteter. 

Kommunens vision 2030, oplev det rå og autentiske Halsnæs, spiller også sammen 
med idrætsstrategien. Vi vil nemlig bygge videre på de rå og autentiske kendetegn 
ved kommunen ved at sætte fokus på vores fantastiske natur som en vigtig facilitet til 
udfoldelse af idræt og fysisk aktivitet enten i foreningerne eller på egen hånd. Vi vil fortsat 
udvikle det mangfoldige foreningsliv i kommunen. Både inde i idrætslokalerne og uden for i 
naturen. Foreningerne er en vigtig aktør i målet om at udvikle gode fælles oplevelser samt 
understøtte dannelsen og den demokratiske udvikling hos vores børn og unge. Det er derfor 
vigtigt fortsat at støtte foreningernes muligheder for at udvikle deres aktiviteter. 
 
Selvom vi har et godt og aktivt idræts- og foreningsliv i Halsnæs, så ligger vi lavt i forhold 
til landsgennemsnittet, hvis vi kigger på, hvor mange af vores borgere der er fysisk aktive. 
Idrætsstrategien skal være med til at få flere borgere i Halsnæs til at være fysisk aktive 
på egen hånd eller i foreninger. Derudover er der i idrætsstrategien fokus på nogle af de 
områder, hvor der er et ekstra stort potentiale. Blandt andet er der behov for nye initiativer 
for de unge, som i Halsnæs er væsentlig mindre aktive i foreningerne, end det ses i andre 
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kommuner. Ligeledes er der behov for nye og flere idrætsinitiativer for den voksende andel 
af seniorer i kommunen. Som grundlag for strategien har vi trukket på blandt andet nye 
data fra Syddansk Universitets landsdækkende undersøgelse i efteråret 2020, hvor over 
1.200 borgere fra Halsnæs Kommune deltog. 

Med idrætsstrategien ønsker vi at give idræt, friluftsliv og motion en aktiv og tydelig rolle 
i kommunens politik og vise en retning for de, der ønsker at bidrage til udviklingen af 
idrætslivet i Halsnæs Kommune. Vi kan ikke gøre det alene, men ved fælles indsats kan vi 
sikre, at idrætsstrategiens ord bliver til konkrete handlinger til gavn for idrætten. Byrådet 
har taget det indledende skridt ved de kommende år at afsætte betydelige midler til anlæg 
inden for friluftsliv, idræts- og motionsaktiviteter samt midler til at få flere socialt udsatte 
børn og unge til at være idrætsaktive. 

Vi ser frem til et fortsat og udviklende samarbejde med alle aktører på idrætsområdet, 
så vi sammen kan sikre borgerne i Halsnæs Kommune et aktivt liv fyldt med fællesskab, 
oplevelser, glæde og spændende udfordringer. 

Helle Vibeke Lunderød  Steffen Jensen 
Formand for Udvalget for   Borgmester 
Kultur, Idræt og Demokrati  
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Den overordnede vision for Idrætsområdet 
i Halsnæs Kommune hedder 25-40-75. 
Dette er valgt med inspiration fra idræts-
organisationerne DIF og DGI’s landspoli-
tiske vision 25-50-75, hvor der i 2025 
skal være 50% af borgerne, der skal være 
idrætsaktive i en idrætsforening, og 75%  
af befolkningen skal dyrke idræt. 
 
I Halsnæs Kommune er andelen af idræts-
aktive lidt lavere, og derfor er visionen 
40% frem for de 50%, som er visionen på 
landsplan. Visionen om at 40% af borgerne 
skal være aktive i en idrætsforening i 2025 
er en meget ambitiøs vision for Halsnæs, 
der lå på 34% i 2019. Dette skal også ses 
i lyset af, at medlemstallene i foreningerne 
er stagneret de seneste år både i Halsnæs 

og på landsplan. Samtidig er flere fysisk 
aktive på egen hånd, fx i naturen eller i 
motionscentre, og visionen er her, at der i 
2025 er 75% af borgerne, som er fysisk 
aktive enten i foreninger eller på egen hånd 
i andet regi. 

Halsnæs Kommune er en udpræget bredde-
idrætskommune. Det skyldes dels en  
politisk tradition for, at midlerne bruges,  
så de kommer mange til gode, men også at 
der, trods enkelte eliteudøvere, ikke er  
deciderede eliteidrætsmiljøer. Vi er dog  
glade for både bredden og eliten, og de 
bedste breddeidrætsudøvere og elite-
udøvere fejres hvert år, hvor de også viser 
glimt af deres formåen.

VISION 25-40-75 
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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Med vision 25-40-75 vil vi i Halsnæs 
Kommune de næste fem år arbejde for, at 
så mange som muligt kan finde et idræts-
tilbud, der passer den enkelte. Kommunens 
socialøkonomiske forhold betyder, at vi næ-
sten inden for alle idrætsgrene og bevægel-
sesformer ligger under landsgennemsnittet 
i forhold til andelen, der er idrætsaktive. Vi 
vil arbejde for, at denne afstand mindskes, 
og at vi inden for enkelte idrætsaktiviteter 
kommer på niveau med eller over landsgen-
nemsnittet. 

Vi vil fortsætte med at understøtte idræts-
aktiviteter i naturen udbudt af foreninger og 
selvorganiserede, samt udvikle muligheder-
ne ved at opsøge nye partnerskaber. Vi vil 
også styrke rammerne for vores foreninger, 
herunder faciliteter og tilskudsmuligheder, 
så de stadig, og med styrket kraft, kan være 
samlingssted for udfoldelse af idræt, fælles 
oplevelser og socialt samvær. 

Dette kommer til udtryk i tre spor, som 
sætter retningen for idrætten, foreløbigt 
frem til 2025. De tre spor er: 

Spor 1: IDRÆT FOR ALLE 
•  Styrkelse og udvikling af tilbud for børn 

og unge (0-24 år). 
•  Flere voksne skal dyrke idræt (25-59 år). 
•  Nye muligheder for senioridrætten  

(60+ år). 

Spor 2: FACILITETER 
•  Lokal forankring og multifunktionalitet. 
•  Tilgængelighed og overblik. 

Spor 3: IDRÆTS- OG FORENINGSLIV 
•  Udviklende og forbedret samarbejde. 
•  Foreningernes udvikling – sportsligt  

og socialt. 
•  Udvikling af den selvorganiserede  

idræt og motion. 
•  Synlighed og kommunikation.

IDRÆTSSTRATEGI  

FOR HALSNÆS KOMMUNE 
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TRE OVERORDNEDE SPOR
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udvikling af  
tilbud for børn og 
unge (0-24 år). 

•  Flere voksne  
skal dyrke idræt  
(25-59 år). 

•  Nye muligheder for 
senioridrætten  
(60+ år). 

S
P

O
R  2 FACILITET

E
R

 

•  Lokal forankring 
og multi-
funktionalitet 

•  Tilgængelighed  
og overblik 

•  Udviklende og 
forbedret samarbejde 

•  Foreningernes 
udvikling – sportsligt 
og socialt 

•  Udvikling af den 
selvorganiserede 
idræt/motion 

•  Synlighed og 
kommunikation.
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SPOR 1 IDRÆT FOR ALLE 

Styrkelse og udvikling af 
tilbud for børn og unge  
(0-24 år) 

I Halsnæs Kommune vil vi: 
1.1 Fortsat bidrage til, at vores foreninger 
kan tilbyde kommunens børn et varieret 
idrætstilbud. 
1.2 Støtte op om foreninger, der udbyder 
hold, som gør det muligt for forældre at 
dyrke idræt med eller samtidig med deres 
børn. 
1.3 Understøtte tiltag, der arbejder for 
lige muligheder for, at alle børn og unge 
kan dyrke idræt i det omfang, de måtte 
have lyst. Der skal være plads til barnet 
med et handicap, den idrætsusikre unge 
og den unge med talent. 
1.4 Facilitere samarbejder mellem 
interessenter som eksempelvis foreninger, 
skoler og Unge- og Kulturcentret om 
alternative idrætstilbud, der er tilpasset 
ungegruppen. 
1.5 Understøtte, at foreningerne 
prioriterer uddannelse af trænere og 
ledere. 
1.6 Understøtte idræts- og motionstilbud, 
der er målrettet de 13-24 årige.

FOKUSOMRÅDER 
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Det er som barn, man skaber fundamen-
tet for de gode vaner for hele livet. Børn 
er også den målgruppe, der dyrker mest 
idræt. Som i alle andre kommuner falder 
idrætsdeltagelsen i teenagealderen, men 
Halsnæs ligger langt efter landsgennem-
snittet for de 13-24 årige. Vi vil være 
bedre til at rekruttere nye børn og unge 
samt fastholde de unge i idrætten ved at 
sikre fortsat udvikling af de unges talen-
ter, så alle får glæde af idrættens mange 
goder. 
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FOKUSOMRÅDER 

I Halsnæs Kommune vil vi: 
1.7 Udvikle mulighederne for, at 
flere voksne benytter naturen til 
selvorganiseret idræt. 
1.8 Støtte op om samarbejder, 
eksempelvis mellem foreninger, 
virksomheder og jobcentret, der motiverer 
voksne til mere idræt. 
1.9 Arbejde for events i kommunen, der 
kan motivere flere voksne til idræt og 
motion. 
1.10 Arbejde for, at idrætsforeninger, 
aftenskoler og andre aktører får bedre 
muligheder for at tilbyde idræts- og 
motionsaktiviteter til voksne.
 

Foto: Thom
as Q

uvang (H
alsnæ

s A
vis)

I Halsnæs er voksne mindre idrætsak-
tive end landsgennemsnittet. I Halsnæs 
Kommune vil vi prøve at gøre flere 
idrætsarenaer mere tilgængelige, så 
endnu flere får glæde af motion og 
bevægelse. 

 

Flere voksne skal dyrke idræt 
(25-59 år) 



De ældste borgere er mere aktive end 
de tidligere har været, men i Halsnæs er 
også denne gruppe mindre aktive end på 
landsplan. Samtidig vil antallet af ældre 
i Halsnæs Kommune stige markant i de 
kommende år. For at få de ældre borgere 
til at være mere aktive, skal der være 
flere lettilgængelige tilbud til dem. Der er 
derfor en stor opgave med at skabe bedre 
muligheder for idræt og bevægelse for 
seniorerne. 

SPOR 1 IDRÆT FOR ALLE
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Nye muligheder for  
senioridrætten (60+ år) 
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I Halsnæs Kommune vil vi: 
1.11 Arbejde for, at flere ældre får 
mulighed for at dyrke idræt i kommunens 
idræts faciliteter i dagtimerne. 
1.12 Arbejde for, at foreninger, 
aftenskoler og andre udbyder senioridræt. 

FOKUSOMRÅDER 1.13 Udvikle partnerskaber, der fokuserer 
på at involvere flere ældre i idræts-
aktiviteter. Det kan eksempelvis være 
på tværs af kommunale områder, med 
idrætsforeninger og idræts organisa tioner 
samt andre interesse organisa tioner.



SPOR 2 FACILITETER 
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Gode faciliteter til idrætsaktiviteter og 
det tilhørende sociale liv er vigtigt for 
at underbygge et stærkt idræts- og 
foreningsliv. I Halsnæs Kommune har vi et 
bredt udvalg af faciliteter, som overordnet 
set møder brugernes behov. Ligeledes er 
kommunen beliggende i et område med 
smuk natur, der i høj grad kan inspirere 
til idræt og bevægelse. Kommunen er 

Lokal forankring og multifunktionalitet 

geografisk kendetegnet ved, at der er to 
centrale idrætscentre, et i Frederiksværk og 
et i Hundested, samt to centre i nærmiljøet 
omkring Melby og Ølsted. Den fremtidige 
facilitetsudvikling i foreningsregi bør i videst 
mulig omfang forankres omkring disse 
centre samtidig med, at der også skal være 
plads til faciliteter i byrummet og naturen, 

hvor mange er aktive på egen hånd.
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I Halsnæs Kommune vil vi: 
2.1 Arbejde for, at kommunens 
idrætsfaciliteter er multifunktionelle og 
handicapegnede, indbyder til socialt 
samvær, og at de udvikles med henblik på 
at facilitere nye samarbejder på tværs af 
foreninger. 
2.2 Arbejde for, at faciliteterne også 
inspirerer til, at selvorganiserede grupper 
kan benytte dem i forbindelse med deres 
aktiviteter på tidspunkter, hvor skoler og 
foreninger ikke benytter faciliteterne. 
2.3 Udvide mulighederne for at dyrke 
idræt og motion i naturen og byrummet 
hele året. Samtidig skal det gøres let for 
den enkelte bruger at få overblik over de 
mange muligheder for aktivitet. 
2.4 Sikre involvering af foreningerne og 
brugerne ved renovering og nybyggeri, så 
der bygges til eksisterende og fremtidige 
behov.

FOKUSOMRÅDER 
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I Halsnæs Kommune har vi et bredt 
udvalg af foreningsaktiviteter, og vi 
prioriterer, at folkeoplysende aktiviteter 
har førsteret til brug af faciliteterne. Vi 
anerkender, at vi kan udnytte faciliteterne 
bedre og gøre det lettere for andre 
brugergrupper også at benytte dem. 

I Halsnæs Kommune vil vi: 
2.5 Arbejde for, at det er let af få 
adgang til idrætsfaciliteter og klublokaler, 
herunder at det skal være let at booke og 
afmelde tider. 
2.6 Arbejde for, at der sker en god 
udnyttelse af faciliteterne og så vidt 
muligt sørge for, at der altid er aktivitet i 
vores haller, på vores baner,  
i klubhusene osv.

Tilgængelighed og overblik 

SPOR 2 FACILITETER
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FOKUSOMRÅDER 



2.7 Gøre plads og inspirere til nye 
aktører og aktiviteter, der tiltrækker nye 
målgrupper. 
2.8 Optimere brugen ved, at flere 
foreninger/aktiviteter anvender samme 
facilitet, herunder sammenlægge 
faciliteter, for at skabe de bedst mulige 
betingelser for videreudvikling. 
2.9 Arbejde for, at det er transparent, 
hvordan der fordeles lokale- og haltider, 
og at de tildelte tider bruges og ellers 
tildeles andre. 
2.10 Videreudvikle vores brugsretsaftaler, 
som beskriver retningslinjer og gensidig 
forpligtigelse i forbindelse med udlån  
af lokaler. 
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Idrætsforeningerne har en vigtig rolle i 
at udvikle idrætten og igangsætte nye 
initiativer. Kommunen og foreningerne 
skal være opmærksomme på nye idræts-
mønstre og trends. De skal derud over 
hjælpes ad med, at borgerne i kommunen 
oplever, at der er gode muligheder for at 
finde en idrætsaktivitet, der passer den 
enkelte. 

I Halsnæs Kommune vil vi: 
3.1 Fortsat bakke op om den måde, 
hvorpå foreningslivet ønsker at 
organisere sig og derudover sikre en god 
kommunikation med idrætsforeninger og 
andre aktører. 
3.2 Løbende vurdere, om den 
kommunale organisering på 
idrætsområdet er tidssvarende. 
3.3 Arbejde for, at de største 
idrætsanlæg i højere grad kan udvikle og 
under støtte events i samarbejde med 

idrætsforeninger og andre aktører.

Udviklende og forbedret 
samarbejde 

FOKUSOMRÅDER 

SPOR 3 IDRÆTS- OG FORENINGSLIV 
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Vi tror på den demokratisk og socialt 
udviklende gevinst, som deltagelse i 
idræts- og foreningslivet kan give for den 
enkelte borger og samfundet som helhed. 
Vi ønsker at værne om dette samt ud-
vikle forudsætningerne for et stærkere 
foreningsliv, så endnu flere kan opleve de 

glæder, idrætten giver.  

I Halsnæs Kommune vil vi: 
3.4 Understøtte udviklingen af 
foreningsidrætten, herunder støtte 
til rekruttering af børn og unge samt 
uddannelse af trænere og ledere. 
3.5 Understøtte idrætsforeningerne 
i at tænke i nye veje for at involvere 
unge medlemmer i frivilligt arbejde og 
demokrati. 
3.6 Understøtte det sociale liv og dets 
betingelser for udfoldelse i foreninger, 

klubhuse mv.

Foreningernes udvikling – 
sportsligt og socialt 

FOKUSOMRÅDER 
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SPOR 3 IDRÆTS- OG FORENINGSLIV

Selvorganiserede idrætsudøvere refererer 
ofte til kravet om fleksibilitet som den 
primære årsag til, at aktiviteten sker uden 
for foreningernes rammer. 

Udvikling af den selv-
organiserede idræt og motion 
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I Halsnæs Kommune vil vi: 
3.7 Skabe gode rammer for de mange, 
der dyrker idræt/motion på egen hånd. 
3.8 Stille facilliter til rådighed for den 
selvorganiserede idræt. 
3.9 Støtte dem, der nonkommercielt 
laver faciliteter og arrangerer aktiviteter 
for de selvorganiserede. 
3.10 Prioritere idræt og motion i naturen, 
herunder aktiviteter i og på vandet samt i 
skoven. 
3.11 Understøtte idrætsevents, der til-
trækker mange selvorganiserede.

FOKUSOMRÅDER 



I Halsnæs Kommune vil vi: 
3.12 Hjælpe foreninger og andre idræts-
aktører med at promovere aktivitetstilbud. 
3.13 Sikre gode digitale løsninger og 
kommunikationsplatforme inden  
for idrætsområdet. 
3.14 Sikre en god kommunikation med 
idrætsforeninger og idrætsaktører, der 
påvirkes af kommunale initiativer og 
beslutninger. 
3.15 Arbejde med, at kommunen bliver 

mere synlig inden for idrætsområdet.

Det kan være svært for den enkelte at 
få overblik over, hvilke muligheder der er 
for at være aktiv på egen hånd eller i en 
idrætsforening. Her kan Halsnæs Kom-
mune spille en mere aktiv rolle blandt 
andet ved at hjælpe med at orientere 
omkring forhold, der kan påvirke for-
eningernes muligheder for at arrangere 

aktiviteter. 

Synlighed og kommunikation FOKUSOMRÅDER 
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Halsnæs Kommune 
Rådhuspladsen 1 
3300 Frederiksværk 
Telefon 4778 4000 
mail@halsnaes.dk 
www.halsnaes.dk 
www.oplevhalsnaes.dk
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