
 

 

 

  

På hvilken måde giver visionen værdi for: 

Kommunen? 

 

 

 

 

Foreningerne? 

 

 

 

 

Den enkelte gæst? 

 

 

 

 

 

 

Byen? 

Styrker                   Svagheder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muligheder         Trusler 

Gruppens overskrift for visionen: 

- Rummeligt idrætsmiljø 

 

Kuben’s udkast til visionen: 

”Idrætsmiljø for alle”:  

Centret giver mulighed for idrætsudfordringer og udvikling på 

alle niveauer. 

Der er i centret en stærk kobling og et stort fællesskab mellem 

bredde- og eliteidrætten. Centret rummer begge elementer og 

skaber et gavnligt og udbytterigt forhold imellem disse. Der er 

opbakning og erfaringsudveksling mellem bredde og elite, såvel 

mellem de forskellige foreninger og enkeltpersoner, der har sin 

gang i centret. Centret danner rum for talentudvikling, 

rollemodeller og inspiration på tværs af niveauer og 

idrætsgrene. 

Centret er kendt for at være et udviklende og sundt idrætsmiljø 

for alle og har derved en attraktionsværdi for nye brugere.  

Idrætsmiljøet i centret styrker idrætsfagligheden gennem 

erfaringsudveksling, professionel rådgivning og behandling. Det 

idrætsfaglige miljø i centret fremmer koblingen mellem idræt og 

læring i skoleregi. 

Gruppens udkast til visionen eller kommentarer til samme: 

Opmærksomhedspunkter: 

- Vil elite synes at de 

kan dyrke deres 

elitesport, når der skal 

være så meget for alle 

-  

-  

- Bredde + elite vil 

tiltrække flere 

- Bedre fastholdelse af 

idrætsbrugere, da de 

kan skifte til andre 

idrætsgren, hvis de er 

kørt trætte i en idræt 

- Bedre udnytte 

faciliteten 

- Forbedret drift 

- Cafémiljø 

- Sigtes for bred = 

risiko for fiasko 

-  

- Boglighed sammen med idræt og kultur skal 

prioriteres 

- Husk at det skal være handicapvenligt 

- Øget folkesundhed 

- Både elite og bredde tilgodeses 

- Plads til flere foreninger og medlemmer 

- Kompetenceudvikling imellem trænere fra 

foreninger 

- Erfaring samles 

- Synergieffekt 

- Flere medlemmer 

-  

- Mødested for byen 

- Socialt liv 

- Fyrtårn 

-  

- Plads til den enkelte gæst 

- Bredt udvalg af idrætstilbud og derfor kommer 

flere i gang 

- Fællesskab 

- Tilfredshed 

- Flere muligheder 

 

- Varierede tilbud 

- Noget for alle 

livsfaser og 

målgrupper 

- Bredt publikum 

- Sociale relationer’ 

- Inspiration for 

hinanden 

- Lære af hinanden 
-  


