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Høringssvar til Brønderslev Kommunes Planstrategi 2007   

 

Danmarks Idræts-Forbund skal hermed afgive høringssvar til Brønderslev Kommunes 

planstrategi 2007 

 

I det følgende høringssvar vil vi have fokus på generelle forslag til strategien samt komme med 

mere konkrete input til, hvordan Brønderslev Kommune kan styrke ambitionerne og 

målsætningerne i planstrategien, når det gælder idræt og fysisk aktivitet.   

 

Generelle bemærkninger 

 

I DIF glæder vi os over, at planstrategien for 2007 indeholder selvstændige visioner og 

målsætninger for idræt og fritid. Vi betragter det som en god og nødvendig anerkendelse af, at 

idrætten har potentialer til at styrke den generelle udvikling i Brønderslev Kommune samt være et 

centralt værktøj, når fremtidens udfordringer skal løses. 

 

Udgangspunktet for vores høringssvar er derfor naturligt afsnittet kultur og fritid, men vi har også 

enkelte bemærkninger til de andre afsnit børn og unge samt smukke omgivelser, hvor et fokus på 

idrætten kan være nyttigt og udviklende.  

 

Vi glæder os ligeledes indledningsvist over, at borgmester Mikael Klitgaard skriver i sit forord, at 

kommuneplanen skal være et bindeled mellem flere politikområder, hvilket indebærer, at planen 

skal være bredt forankret i byrummet. Idrætten vil efter vores overbevisning profitere af et større 

samarbejde og koordination mellem de enkelte politikområder, fordi idrætten i dag indeholder 

potentialer, der ikke kun bør udnyttes af kultur- og fritidsforvaltningen, men ligeledes af børne- 

og unge forvaltningen, sundhedsforvaltningen samt teknik og miljøforvaltningen.  

 

Hvis Brønderslev Kommune kan præsentere et kommende samarbejde mellem de forskellige 

forvaltningsområder, når det gælder initiativer på idrætsområdet, vil kommunen være blandt de 

fremmeste kommuner i Danmark i forhold til at udnytte idrættens tværsektorielle gevinster. 

 

I DIF deltager vi gerne i kommende seminarer, processer og temadage, der sætter fokus på en 

fælles indsats for idrætten mellem forvaltningerne i Brønderslev Kommune.  

 

Nedenstående er DIF´s bemærkninger til de enkelte temaer i Brønderslev Kommunes 

planstrategi 2007. 

 

 

 

 

DIF Bredde 
Den 18. marts 2008 
 

Brønderslev Kommune  

Ny Rådhusplads 1 

9700 Brønderslev 
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Børn og unge 

 

I planstrategiens tema børn og unge udtrykkes ambitionen, at de kommunale institutioner skal være 

synonymt med sund kost og bevægelse for gennem det fysiske og psykiske velvære at skabe 

rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst.  

 

I DIF ser vi gerne, at Brønderslev Kommunes på børne- og ungeområdet sætter fokus på 

idrætsbørnehaver som en grundsten for udviklingen af de kommende kreative læringsmiljøer. 

Idrætsbørnehavekonceptet er opfundet af DIF i samarbejde med Peter Sabroe Seminariet. 

Idrætsbørnehaven er en børnehave, hvor idræt, leg og bevægelse er en integreret del af den 

pædagogiske praksis.  

 

Børnehaven er indrettet således, at idræt, leg og bevægelse kan foregå hele tiden og overalt. Ude 

på legepladsen, på grønne arealer og idrætsanlæg. Inde i små hjørner, små lokaler, store rum og 

idrætsanlæg. Det centrale er, at børnene er i bevægelse, og idrætten er integreret i deres aktiviteter. 

 

Og at idrætsbørnehaven har et potentiale til at gøre en forskel viser nedenstående citat fra leder 

Anne Kløjgaard, Idrætsbørnehaven Ryvang 2: 

 

»Børn husker med kroppen. De lærer, mens de er i bevægelse, når der opstår et flow. Det er det, vi kalder gyldne 

øjeblikke: Når tid og sted forsvinder. Det sker ikke med en perleplade. Men når man scorer det sidste mål i 

hockey, siger man ’yes!’ – og man hopper! Og hele holdet er med. Man er i en osteklokke og glemmer telefonen, der 

ringer, og madpakkerne, man skulle have spist.« 

 

På skoleområdet ser vi gerne, at planstrategien skaber grundlaget for en eller to skoler, der får en 

idrætsprofil. DIF anbefaler, at idrætsskolerne optimalt set sigter på at styrke idrætsinitiativerne i 

skolen for alle børn uanset deres sportslige niveau.   

 

For DIF’s vedkommende vurderes en idrætsskole, der styrker idrætsinitiativer for alle børn at 

have en række positive effekter herunder at: 

 

- bidrage til en bedre almen sundhedstilstand hos børn og unge gennem en forøgelse af den 

ugentlige motionsmængde. 

- bidrage til en stigning i antallet af børn og unge, der engagerer sig i den organiserede idræt. 

 

DIF kan i nogle tilfælde tilbyde økonomisk støtte til etablering af en idrætsskole for alle elever. 

Den økonomiske støtte kan komme på tale, hvis en eller flere af følgende forhold gør sig 

gældende i forbindelse med etableringen af idrætsskolen: 

 

- at idrætsskolen er en del af en større politisk satsning på børne-, sundheds-, eller idrætsområdet, 

der giver børnene i den enkelte kommune mere idræt. 

- at idrætsskolen organiseres eller etableres på en måde, der er med til at udvikle idrættens 

position og betydning i den danske folkeskole. Og som kan virke som foregangsmodel for andre 

kommuner. 

- at der samtidig foregår en klubudviklingsproces i de lokale klubber, der samarbejder med 

idrætsskolen. 
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DIF indgår naturligvis gerne i en kommende dialog med Brønderslev Kommune om 

mulighederne for at etablere idrætsbørnehaver og idrætsskoler, der er med til at styrke 

kommunens visioner og målsætninger på børne- og ungeområdet. 

 

Kultur og fritid 

 

DIF finder målsætningen om, at det nære lokale samarbejde med idrætssamvirket skal udvikles og 

intensiveres for meget positiv. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at DIF har haft god 

succes med at udbyde lederakademier i samarbejde med kommunerne med det formål at 

kompetenceudvikle lederne i idrætssamvirkerne samt ledere i de almindelige idrætsforeninger til i 

højere grad at være ressourcestærke projektpartnere til nye initiativer på idrætsområdet i den 

enkelte kommune.  

 

DIF medvirker gerne til at oprette et idrætslederakademi i Brønderslev Kommune, der kan bygge 

på de gode erfaringer, som vi har fra andre kommuner hvor dette initiativ gennemføres. 

 

Vi er ligeledes positive over for planstrategiens målsætning om, at der skal udarbejdes en 

fritidspolitik samt formuleres en strategi for anvendelse af puljemidler. Vi står derfor også til 

rådighed i forhold til det samarbejde, som planstrategien anbefaler med nationale organisationer 

for i fællesskab at nå frem til nye aktiviteter på idrætsområdet i Brønderslev Kommune.  

 

DIF anbefaler, at planstrategiens fokus på de nuværende støttemuligheder til foreningslivet 

udvides med visioner og målsætninger om helt at nytænke støtten til foreningslivet i Brønderslev. 

Vi tror på, at der kan være gevinster og nye spændende udviklinger at hente i at tænke nyt i 

forhold til støtten til foreningerne. DIF finder eksempelvis idrætsforsker Bjarne Ibsens tanker om 

at dele støtten op i henholdsvis grundtilskud, aktivitetstilskud og partnerskaber for interessante og 

nytænkende.  

 

Konkret forestiller Ibsen sig, at man giver et grundtilskud til alle foreninger uden hensyntagen til, 

hvilke aktiviteter foreningerne har, og for hvem de udfører dem. Aktivitetstilskuddet skal 

udbetales til de foreninger, der eksempelvis laver aktiviteter for overvægtige, idræt og integration 

eller idræt for unge 13 – 18 årige. Det er dog i sidste ende kommunen selv, der fastsætter 

prioriteterne for aktivitetstilskuddet. Endelig indeholder modellen en partnerskabsstøtte, hvor 

kommunen sætter helt specielle indsatser og opgaver i åbent udbud. Den forening som 

præsenterer det bedste bud indgår derefter et partnerskab med kommunen, hvor foreningen 

modtager et forholdsvist stort tilskud til at gennemføre partnerskabet.  

 

DIF kan endvidere anbefale, at målsætningerne styrkes yderligere ved at indføre en decideret 

foreningsportal på Brønderslev Kommunes hjemmeside. Foreningsportalen har sit eget design og 

indeholder muligheder for, at foreningerne selv via ekstern log in kan poste nyheder fra deres 

egen verden direkte på siden. Ligeledes tilbydes foreningerne i tilknytning til foreningsportalen 

deres egne hjemmesider, som er synkroniseret med foreningsportalen således, at borgerne også 

får nyheder fra foreningslivet, når foreningerne publicerer dem på deres egne hjemmesider.  

 

Markedsføringen af idrætstilbud kan også styrkes med en foreningsportal. Det kan eksempelvis 

ske ved, at portalen indeholder en betalingsdel således, at borgerne elektronisk kan tilmelde sig og 

betale online for de aktiviteter, som de gerne vil deltage i hos de forskellige foreninger.  
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DIF indgår gerne i en fremtidig dialog med Brønderslev Kommune om udviklingen støtten til 

foreningerne samt implementeringen af en foreningsportal.  

 

Friluftsliv 

 

I planstrategien formuleres målsætningen om, at naturområderne skal benyttes til fælles 

opholdsarealer til motion, leg og samvær..  

 

DIF skal i den anledning gøre opmærksom på initiativet ”Poster i Skoven”, som vi har udviklet i 

samarbejde med Dansk Orienterings Forbund. ”Poster i Skoven” er genvejen til en ny idrætsfacilitet 

i Brønderslev Kommune, der udnytter mulighederne i naturen aktivt.  

 

Initiativet går i alt sin enkelthed ud på, at der opstilles faste poster i skoven, som folk kan bruge til 

at løbe efter. Posterne indeholder en elektronisk chip, så man via en hjemmeside kan registrere 

sine tider for, hvor hurtigt man har løbet en eller flere ruter. Faciliteten kan ligeledes benyttes af 

skoleklasser eller andre grupper, der ønsker nye former for aktiviteter, der kombinerer oplevelser i 

naturen med bevægelse og motion. Man kan ligeledes bruge ”Poster i Skoven” aktivt i byens 

turismepolitik, idet de elektroniske orienteringskort kan downloades på kommunens hjemmeside 

af de turister, der gerne vil kombinere deres ophold i Brønderslev med muligheder for fysisk 

aktivitet.  

 

DIF og Dansk Orienterings Forbund stiller sig gerne til rådighed for en dialog med Brønderslev 

Kommune om etableringen af ”Poster i Skoven” i naturområder omkring Brønderslev. 

 

Fritids- og kulturbælte 

 

DIF ser med stor velvillighed på Brønderslev Kommunes ønsker om at virkeliggøre et kultur- og 

fritidsbælte. Også den konkrete handling om at etablere multifunktionelle pladser, der om 

vinteren kan benyttes til skøjtebane, og om sommeren til rulleskøjte og streetbasket er et positivt 

initiativ, der styrker borgernes muligheder for at være fysisk aktive samtidig med at byens rum 

bliver bevægeligt og levende.  

 

Vi skal anbefale, at dette fokus om idrætten i byens rum udvides til, at Brønderslev Kommune 

bliver en kommune, der automatisk indtænker borgernes adgang til fysisk aktivitet og bevægelse, 

når der skal udformes nye boligområder. Arbejdet på dette område kan efter vores mening 

allerede begynde nu ved, at strategien bliver udgangspunktet for, at forvaltningerne altid skal 

redegøre for, hvilken betydning en given udvikling af et område vil få for borgernes adgang til 

bevægelse og fysisk aktivitet. Nøjagtig som det i dag er tilfældet, når der skal redegøres for, hvad 

en indsats eller udvikling vil betyde for lokale miljøforhold.  

 

Smukke omgivelser 

 

Brønderslev Kommunes målsætning om, at der skal skabes levende offentlige rum, hvor der kan 

opleves intensitet og aktivitet er endnu et positivt element i planstrategien.  

 

Konkret kan DIF anbefale følgende initiativer, der kan sikre bevægelse og fysisk aktivitet i 

byrummet: 
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• Parkeringsplads med idræt. P-pladserne kan indrettes, så de på bilfattige tidspunkter kan 

bruges som idrætscentrum for kommunens borgere.  

• Idrætslegepladser der indeholder faciliteter til gadefodbold og rulleskøjtehockey på 20 x 40 

meter multibane. Klatrevæg til unge og udfordrende klatrestativ til børnene samt eksempelvis 

en petanquebane for de ældre.  

• Små kunstgræsbaner i størrelsen 15 x 30 meter, der kan motivere borgerne til spontan 

fodbold eller andre former for idrætsaktiviteter. 

 

I det hele taget er vi overbeviste om, at idrætten i det åbne byrum indeholder potentialet til at 

skabe en mere aktiv befolkning, fordi mange af de idrætsaktiviteter, som foregår i byrummet 

tiltrækker andre målgrupper herunder de unge, der ikke fristes af den mere traditionelle idræts 

tilbud.  

 

Det er ligeledes væsentligt at påpege, at idrætten i byrummet ikke kræver de samme økonomiske 

omkostninger, der normalt er forbundet med de traditionelle idrætsfaciliteter. I de fleste tilfælde 

kræver det blot, at kommunen husker at indtænke idrætten og borgernes muligheder for at få let 

adgang til fysisk aktivitet, når der formuleres nye kommune- og lokalplaner. 

 

Opsummering af anbefalinger til planstrategien 2007 for Brønderslev 

 

Med baggrund i ovenstående bemærkninger til Brønderslev Kommunes planstrategi 2007, kan 

DIF´s anbefalinger opsummeres i følgende konkrete initiativer:  

 

• At Brønderslev Kommune udnytter idrættens potentialer på tværs af ressortområderne: 

Kultur- og fritid, børn og unge, sundhed og teknik og miljø. 

• at Brønderslev Kommune på børne- og ungeområdet sætter fokus på idrætsbørnehaver som 

en grundsten for udviklingen af kommende kreative læringsmiljøer.  

• at Brønderslev Kommune på skoleområdet skaber grundlaget for en eller to skoler, der får en 

idrætsprofil. 

• at Brønderslev Kommune opretter et idrætslederakademi med det formål at 

kompetenceudvikle lederne i idrætssamvirket og de lokale idrætsforeninger. 

• at Brønderslev Kommune bruger planstrategien som grundlag for at nytænke støtten til 

foreningslivet i kommunen.  

• at Brønderslev Kommune indfører en decideret foreningsportal på kommunens hjemmeside. 

• at Brønderslev Kommune automatisk indtænker borgernes adgang til fysisk aktivitet og 

bevægelse, når der skal udformes nye boligområder.  

• at Brønderslev Kommune skaber grundlaget for, at der kan etableres konkrete faciliteter som 

parkeringsplads med idræt, idrætslegepladser samt små kunstgræsbaner i byens rum. 

• at Brønderslev Kommune etablerer ”Poster i Skoven”, som genvejen til en ny idrætsfacilitet, der 

udnytter mulighederne i naturen aktivt. 

 

Afsluttende bemærkninger 

 

DIF håber, at ovenstående høringssvar til planstrategien 2007 modtages konstruktivt af 

Brønderslev Kommune. 

 

I DIF er vi naturligvis parate til at indgå i en fremtidig dialog med Brønderslev Kommune, om 

hvordan strategien 2007 ved hjælp af instrumenter fra idrættens verden kan udmøntes til størst 

mulig nytte og glæde for kommunens borgere.  
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Med venlig hilsen 

 

 

Preben Staun 

Næstformand i Danmarks Idræts-Forbund 


