
 

 

 

  

På hvilken måde giver visionen værdi for: 

Kommunen? 

 

 

 

 

Foreningerne? 

 

 

 

 

Den enkelte gæst? 

 

 

 

 

 

 

Byen? 

Styrker                   Svagheder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muligheder         Trusler 

Gruppens overskrift for visionen: 

- Adventure 

 

Kuben’s udkast til visionen: 

”Oplevelser”: 

Centret tilbyder mange forskellige oplevelser! Oplevelserne 

varierer mellem store og enestående oplevelser og gode 

hverdagsoplevelser. Idrætsoplevelser såvel som andre kulturelle 

oplevelser. 

Arkitekturen og indretningen inspirerer til intuitive og nye 

aktiviteter og yder gode rammer til de mange forskellige 

aktiviteter, som foregår i centret. Centret opleves som et 

tilholdssted, der altid er tilgængeligt.  

Centret rummer hverdagsoplevelser, overraskende og 

uforudsigelige oplevelser. 

 

 

 

 

 

Gruppens udkast til visionen eller kommentarer til samme: 

Opmærksomhedspunkter: 

- For ukendt for nogle 

målgrupper 

- For bredt 

- Risiko for aflysninger 

- Nogle oplevelser kan 

skubbe idrætten ud 

-  

-  

- Område/aktivitet kan 

udskiftes når trenden 

ændres/skifter for 

sportstyper 

- Store arrangementer: 

- Sport, Kultur Musik 

- Nye aktiviteter 

- Mix af aktiviteter 

- Mødet med det ? 

- Samlingssted for alle 

- Økonomi 

- Kan tiltrække flere 

målgrupper og flere i 

målgruppen 

- Konkurrence på 

kulturoplevelser 

- Når nyhedsværdien 

går af nye oplevelser 

bliver det måske ikke 

så brugt 

- Manglende evne til at 

drive centret 

- Økonomi 

-  
- Ex. Atletikforeningen: Aktiviteter tænkes ind 

imellem alt det andet. Placeres rigtigt uden at 

fordyre. 

- Når man vil alt er der risiko for at man intet når. 

-  

- Branding, synlighed 

- Turister 

- Nye borgere 

- Børne/ungepasning 

- Fyrtårn 

-  

- Flere medlemmer 

- Mulighede for at inddrage nye/ andre aktiviteter 

i træningen. (Eks. håndboldopvarmning på 

tarzanbane) 

- Nye og flere muligheder 

- Fleksibilitet 

- Mere træning 

- Branding 

- Nyt samlingssted 

- Nye kunder i byen 

- Afsmittende udvikling for byen 

- Får noget/mere end før 

- Valgmuligheder 

- Nye oplevelser 

- Mange forskellige tilbud 

- Centralisering af oplevelser 

 

- Alsidig 

- Andre brugere ind i 

idrætscentret 

- Mangfoldighed 

- Mentale og fysiske 

aktiviteter 

- Ung og gamle 

sammen 

- Hverdagsoplevelser 

giver liv og lyst til at 

komme – igen 

- Samler idrætten 
-  


