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FORORD
Vores egen tid, fritiden. Den tid hvor vi er aktive med det, vi interesserer os for, hvor vi motionerer eller for alvor dyrker en idræt. Det er
væsentlig tid, som vi enten bruger hver for sig eller sammen med
andre i et interessefællesskab. For en kommune er det væsentligt at
understøtte mulighederne i fritiden og ikke mindst forstå, hvordan
man bedst kan støtte de behov, vi alle har i vores fritid. Der er også
et stort behov for, at fællesskaber får plads og rum. Derfor har denne
politik både ambitioner på fritids- og idrætsområdet.
I Randers vil vi muligheder for alle - alle skal med og alle kan bidrage. Vi vil vækst og udvikling og Randers Kommune skal være et attraktivt sted at bo med gode og mangfoldige idræts- og fritidstilbud.
Af den grund ser vi Byen til Vandet som et væsentligt aktiv, som
vi vil understøtte gennem gode tiltag. Derfor er det væsentligt, at
facilitetsansvarlige, foreninger og andre aktører får mulighed for
at bidrage til at gøre naturen, åen og fjorden til et naturligt valg, når
fritidsaktiviteter skal udfoldes. Det er simpelthen in at være ude.
Fællesskaber trives også indenfor. Derfor vil vi i samarbejde med
lokale aktører arbejde for, at der er faciliteter og fritidsmuligheder
lokalt indenfor motion, sport, aftenskoler mv.
Vi udvikler bedst ved at inddrage borgere, foreninger og andre interessenter og altid i et samarbejde på tværs af relevante forvaltninger
i kommunen. Og der er ikke tvivl om, at der generelt er forbedringsog udviklingsmuligheder i en øget vedligeholdelse af faciliteter og
i en mere målrettet indsats i forenings- og aktivitetsudvikling. En
fællesnævner her er kvalitet.
Vi skal blive endnu flere aktive borgere. Det lykkes kun, hvis vi følges
ad og bringer vores ressourcer sammen. Derfor ser vi frem til endnu
en periode med et godt samarbejde med borgere, foreninger og øvrige aktører.

Torben Hansen			
Louise Høeg
Borgmester			
Formand for Sundheds				idræts- og kulturudvalget
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I Randers Kommune har vi 182 godkendte idrætsforeninger for børn og
unge under 25 år, 18 aftenskoler og
24 spejderforeninger. En godkendt
forening får omkring 130 kr. i tilskud
pr. medlem pr. år.

4

Fritids- og idrætspolitik

FOLKEOPLYSNING
Formålet med folkeoplysningen er at fremme demokratiforståelse
og aktivt medborgerskab. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og
lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
Randers Kommune vil derfor sikre, at borgerne har mulighed for at engagere sig i en bred vifte af mange
forskelligartede idræts-, aktivitets– og undervisningstilbud. I relation til ikke blot aftenskoler, men også
øvrige folkeoplysende foreninger indenfor idræt og fritid (eksempelvis spejderområdet), vil vi derfor fortsat understøtte aktiviteterne i forhold til økonomi, faciliteter og rådgivning, så alle borgere har mulighed
for at deltage i læringstilbud.

AFTENSKOLER
Aftenskolen er én af flere formidlere, hvoraf sundhedscentre, biblioteker og øvrige kulturinstitutioner og
foreninger er andre. Et samarbejde blandt disse aktører er en oplagt mulighed for at understøtte tidens
temaer. Vi vil derfor se på, i hvilken udstrækning aftenskolerne kan blive mere synlige i den offentlige
debat og også bruges som oplysningsorgan. Ved at etablere en fælles dialog og netværk, vil vi i højere
grad kunne samarbejde og bruge hinandens ressourcer. Dialogen og kendskabet til de fælles interesseområder skal styrke og ikke bremse udvikling og initiativ hos de enkelte aktører. På den måde kan vi
understøtte aftenskolerne i brug af de lovbestemte afsatte 10% af tilskudsmidlerne til debatskabende
aktiviteter.

LANDDISTRIKTER OG AFGRÆNSEDE BOLIGOMRÅDER
I samarbejde med landdistriktsservice vil vi understøtte folkeoplysningen i kommunens landområder
eventuelt sammen med aftenskoler, biblioteker og andre kultur- og sundhedsaktører. På den måde ser vi
en mulighed for gennem fritidsaktiviteter at støtte bedre op om ikke mindst landdistrikterne. På tilsvarende vis vil et samarbejde med Bysekretariatet i nordbyen kunne øge muligheden for livslang læring
hos områdets beboere.

BORGERHUSE
Borgerhuse er et vigtigt element som fysisk ramme for folkeoplysning og det sociale møde. Derfor arbejdes der aktuelt med oprettelse af borgerhuse i de nedlagte skoler i Vorup og Gjerlev. Disse huse vil være
borgerdrevne og afspejle de lokale ønsker og behov i aktivitetsmæssig sammenhæng.
På tilsvarende vis kan eksisterende idrætsanlæg invitere lokale forsamlingshuse ind til et samarbejde og
herigennem knytte bånd, der i endnu højere grad end nu samler et lokalsamfund.

FRIVILLIGE
De folkeoplysende aktiviteter er ikke mulige uden den gruppe af mennesker, der bidrager med et frivilligt
stykke arbejde i foreningerne. Derfor ønsker vi sammen med Frivilligværket at påskønne, understøtte og
udvikle denne gruppe og medvirke til, at det er attraktivt at yde en frivillig indsats.
Det vil vi gøre ved fortsat at tilbyde undervisning og vejledning til foreningerne om rekruttering, fastholdelse og organisering af frivillige. Og ved løbende tilpasning af tilskudsordningen ”Randersordningen” vil
vi om muligt lette de administrative opgaver for de frivillige, som i stedet kan prioritere deres ressourcer
til foreningens kerneopgave.

Fritids- og idrætspolitik

5

AKTIVITETSUDVIKLING
Vi ønsker en højere idræts-, motions- og fritidsdeltagelse generelt
og støtter således den nationale vision 25-50-75 (I 2025 skal 75% af
befolkningen dyrke idræt heraf 50% i foreningsregi). I Randers vil vi
vurdere tallene i forhold til den lokale sundhedsprofil jf., sundhedsstyrelsens definitioner. Der er basis for at fokusere på tiltag, der kan
øge antallet af medlemmer i foreninger som udtryk for øget aktivitet.
FORENINGSUDVIKLING
En af forudsætningerne for flere aktive i foreningsregi er kvalitet i foreningerne. Derfor er det positivt at
se, at der er stor efterspørgsel efter kurser og midlerne hertil bruges fuldt ud. Det vil vi fortsætte med.
For at sikre en højere idrætsdeltagelse, er det nødvendigt at styrke indsatsen omkring forenings-udvikling for langt flere foreninger i lokale tiltag. Det vil vi gøre ved eksempelvis at pulje en indsats for
afgrænsede grupper eksempelvis ”de blå foreninger” (vandsport). I forlængelse heraf vil forvaltningen
også fortsætte arbejdet med erfaringsudveksling og netværk på tværs af foreninger.
En øget indsats i forhold til foreningsudvikling vil kunne sætte spot på foreningernes mulighed for at få
flere medlemmer igennem et skolesamarbejde og med samarbejder med eksterne aktører bl.a. Sundhedshøjskolen. Potentialet i et tværgående samarbejde mellem skole og foreninger er langt fra udnyttet. En målrettet og prioriteret indsats fra skoleledelserne i forhold til økonomi, tid og ledelsesmæssig
opbakning er essentiel og påkrævet.
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Randers Kommune satser både på motionisten men også den mere resultatorienterede udøver. Derfor
prioriterer vi samarbejdet med Team Danmark. I samarbejde med foreninger og eliteidrætsklasser på
både folkeskoler, privatskole og ungdomsuddannelser arbejder vi på udvikling af det enkelte talent og
skolen og foreningen i én sammenhæng.
Vi ser gerne et fritidsliv, hvor det hele menneske er i fokus. I det ligger blandt andet, at vi vil understøtte
initiativer, der medvirker til et sundt idrætsliv og derfor tager vi afstand fra eksempelvis doping.

MÅLGRUPPER
Hos forældregenerationen med hjemmeboende børn er tid en dyrebar faktor, som hos mange sætter en
stopper for forældrenes mulighed for at prioritere egne aktiviteter. Derfor ønsker vi at medvirke til at
fremme familieidræt, hvor hele familien kan træne på tværs af idrætter samme sted og samtidigt.
Udviklingen af senioridrætsområdet er blot i en start, idet der skønnes at være et stort potentiale og behov for et varieret udbud af senioridræt. Derfor vil vi øge samarbejdet og aktivitetsniveauet også på dette
område og med særligt fokus på fritidsaktiviteter for ensomme ældre.
Socialområdet har i 2017 ansat en aktivitets- og fritidskoordinator på ”Center for Handicapindsats
og Tværgående funktioner” med det formål at styrke relationer til frivillige foreninger og igangsætte
konkrete aktiviteter. Kultur- og fritid har indledt et samarbejde for på forskellig vis at skabe mere idræt
for udsatte borgere samt borgere med handicap. Vi ønsker at arbejde med det i et inklusionsperspektiv
således, at disse målgrupper kan benytte tilbuddene på lige fod med andre.
Et samarbejde mellem kultur, sundhed og idræt er en interessant kobling og mange forskellige målgrupper
kan tage afsæt heri. Derfor vil initiativer på dette område få vores opmærksomhed i de kommende år.
De uorganiserede har også Randers Kommunes opmærksomhed. Det vil de fortsat have eksempelvis
gennem et samarbejde, der er etableret på tværs af kommuner i Region Midtjylland. Formålet er her at
udvikle streetkulturen. Stier, natur og byrum etableres med de uorganiseredes behov for aktivitet for øje
og gerne i samarbejde med dem. Aktuelt arbejdes der med et anlæg til parkour i Tronholmparken.
E-sport er en forholdsvis ny aktivitet i foreningssammenhæng. Randers Kommune vil gerne være med
til at udvikle dette område, så unge inkluderes i foreninger på en måde, der styrker dem fysisk og mentalt gennem den digitale sport.

FORMIDLING AF TILBUD
Kommunikation er til stadighed en stor udfordring i et tætpakket informationssamfund og indsatsen
på dette området er ikke fyldestgørende, men vi vil fortsat have fokus på området eksempelvis gennem
en arrangementsliste, der offentliggøres via Randers Eventsekretariat. Vi vil også prioritere information
gennem velkomstpakker til nye borgere i Randers Kommune.
Kommunikationen til foreningerne om deres muligheder vil vi styrke gennem et nyhedsbrev i en fornyet
form. Artikler i sociale medier vil også blive prioriteret.

Ifølge sundhedsprofilen for Randers Kommune
er 80% af borgere over 16 år fysisk aktive og 53%
dyrker idræt eller anden regelmæssig motion i fritiden. I 2017 havde de godkendte foreninger 20.967
medlemskaber (ikke personer) under 25 år.
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FACILITETSUDVIKLING
Det er et mangfoldigt idrætsbillede, der skal faciliteres i Randers
Kommune. Mange borgere dyrker idræt og motion i foreningsregi og
andre i selvorganiserede rammer. Forudsætningerne og udfordringerne er derfor, at idrætsfaciliteterne i kommunen skal fremtidssikres med fleksible anvendelsesmuligheder samtidig med, at faciliteterne også understøtter de primære og traditionelle
idrætsgrene.
FACILITETSSTRATEGI
Idrætsfaciliteter udgør en del af grundlaget for sunde, glade og aktive borgere, hvorfor det er vigtigt at
idrætsfaciliteter prioriteres højt. Derfor har Randers byråd vedtaget en ”Strategi for udvikling af idrætsfaciliteter”. Strategien, der kan læses i sin fulde længde på www.randers.dk, er udarbejdet i samarbejde
med idrættens interessenter.
Med til strategien hører en online registrering af idrætsfaciliteter i Randers Kommune. Find ”Facilitetskort” på https://foreninger.randers.dk eller klik her.
Strategien skal med udgangspunkt i fire indsatsområder bidrage til at sikre en hensigtsmæssig planlægning og forvaltning af idrætsfaciliteterne i Randers Kommune.

FYSISKE TILTAG
Faciliteterne skal så vidt muligt være multifunktionelle. Det gælder også den nye idrætshal på Langvang,
som både er til specialidrætten atletik men også gængse senioridrætter, der har fordel at atletikkens
bløde gulv. De prioriterede idrætsfaciliteter skal efterleve en høj standard, hvor omklædningsrum har en
høj prioritet. Renovering og vedligeholdelse skal i højere grad end tidligere prioriteres frem for etablering
af nye anlæg.
Prioritering af afsatte midler til etablering af nye faciliteter vil som udgangspunkt blive fastlagt i begyndelsen af byrådsperioden og prioritering af helt store faciliteter behandles i sammenhæng med aktuelle
budgetforlig.
Vi vil derudover også fortsat afsætte midler til idrætsudstyr til breddeidræt.

TILGÆNGELIGHED
Der skal i lokalområderne være adgang til basis breddeidrætsfaciliteter i en rimelig afstand for børn,
unge samt ældre, og der skal være en accept af, at der er længere afstand til specialfaciliteter samt
eliteidrætsfaciliteter. Placering af fremtidens faciliteter sker med udgangspunkt i optimal udnyttelse i
forhold til foreninger og skoler.
Der skal være fysisk og visuel online tilgængelighed af faciliteter og aktiviteter. Vi ønsker også flere
idrætsfaciliteter til outdoor idræt (eksempelvis træningsredskaber og stier) i kommunens grønne og blå
områder, gerne i sammenhæng med andre idræts- og fritidsaktiviteter.
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ADMINISTRATIVE OG ORGANISATORISKE INDSATSER
Der skal arbejdes på tværs af forvaltninger og interessenter, når Randers Kommune bygger nyt.
Og vi skal fortsat yde rådgivning til foreninger og idrætsfaciliteter med henblik på øget aktivitet og optimal drift.
Et kontinuerligt samarbejde mellem skolerne med henblik på at opfange ledig kapacitet og med et særligt foks på synlighed af booking og afbooking efter behov skal prioriteres.

HØJERE KAPACITETSUDNYTTELSE OG ØGET AKTIVITET
Der skal være højere kapacitetsudnyttelse og øget aktivitet til gavn for både foreningsidrætten og de
selvorganiserede. Med relevante foreningssamvirker og udvalg vil vi drøfte Randers Kommunes tilskudsordning med henblik på at skabe incitament for øget aktivitet og god økonomisk drift eksempelvis
i forhold til afbooking af ledige timer samt deling af timer.
____

LÆS I ØVRIGT
På siderne www.foreninger.randers.dk og www.fritid.randers.dk kan du læse mere om blandt andet oprettelse, udvikling og drift af foreninger.

I Randers Kommune er der 39 fodboldanlæg,
over 27 idrætshaller, 37 fitnessfaciliteter
(foreninger og private), 97 klubhuse, 40
forsamlings- og borgerhuse, 13 rideanlæg, 28
vandre- og motionsstier, 15 shelterpladser
og meget mere…
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