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Idrætsstrategi 2016-2018 

Introduktion  
Kultur- og Idrætsudvalget i Valby Lokaludvalg har vedtaget at udarbejde en idrætsstrategi for Valby, for at 
afdække, hvordan vi bedst kan støtte udviklingen af idrætslivet. Udvalget mener, at det er vigtigt for 
sammenhængskraften i et lokalområde, at borgerne støtter op om de lokale klubber og foreninger. Der 
ligger også en uddannelse i demokrati i at engagere sig tidligt. Og det er vigtigt for folkesundheden, at alle 
har adgang til og mulighed for at få motion og bevægelse. 

Valby har alle muligheder for et rigt idrætsliv. Vi har helt unikke faciliteter ved Valby Idrætspark, hvor der 
altid er et mylder af børn og voksne. Der ligger også store udviklingsplaner for området, der skal have bedre 
adgangsforhold og åbne sig mere op. Her er både indendørs og udendørs baner, og tilmed en svømmehal. 
Club Danmark Hallen står foran en renovering, der vil gøre det til en hal med mulighed for at udfolde sig 
med mange forskellige idrætsgrene. Og i Prøvehallen er der stort potentiale for at idrætsforeninger kan få 
bedre adgang til lokalerne, hvis der kommer et nyt biblioteks- og teaterhus på Smedestræde, og 
Prøvehallen dermed kan udnyttes fuldt ud.  

De lokale idrætsforeninger står også foran en række udfordringer. Det bliver sværere at skaffe frivillige og 
trænere til klubberne, i en tid, hvor bevægelse og idræt mere er noget man gør på individuelt plan i 
fitnesscentrene, og mindre er noget man gør i fællesskab. Det giver også en økonomisk udfordring, da 
færre medlemmer betyder færre kontingenter. Derudover er der et stort efterslæb i renovering af 
idrætsfaciliteter.  

Idrætsstrategi  
Denne idrætsstrategi er blevet til efter input fra en række lokale aktører, og er dermed deres bud på hvilke 
udfordringer de står overfor, hvilke mål de har for fremtiden, og hvilke aktiviteter der kan hjælpe på vejen. 
Idrætsforum København har været en stor hjælp med at planlægge og afholde workshoppen.  

Til sidst er det opridset, hvordan Valby Lokaludvalg ser sin rolle i arbejdet med at realisere strategien. 
Strategien kan kun realiseres i et samarbejde mellem lokale foreninger og ildsjæle, Københavns Kommune, 
Kultur Valby, Valby Lokaludvalg og eventuelle andre aktører.  

Strategien revurderes og opdateres årligt af Kultur- og Idrætsudvalget.  

Fire fokusområder  
Strategien fokuserer på fire områder, og beskriver udfordringer, målsætninger, succeskriterier og 
aktiviteter for hvert område.  
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 Sportsligt:  
For nogle handler deltagelse i sport om fysisk velvære, sundhed og kammeratskab. For andre er det 
konkurrenceelementet der trækker. De fleste klubber har sportslige ambitioner om at vinde kampe og stige 
i serierne. Sportslige resultater giver også synlighed, og er med til at motivere medlemmer.  

Mål:  
 Flere veluddannede trænere i klubberne  
 10 % flere deltager i sport/idræt/motion  
 Flere foreningsaktiviteter målrettet ældre  
 Flere medlemmer af klubberne 

Aktiviteter:  
 Udarbejde en strategi for uddannelse af trænere  
 Skabe et mere inspirerende trænermiljø  

Succeskriterier  
 Foreninger fra Valby opnår topplaceringer i deres serier  
 Flere får glæde ved at deltage i idræt, i alle aldersgrupper  

 Frivillighed  
Det frivillige engagement er en helt grundlæggende del af idrætslivet i Danmark. Idrætsforeninger og 
klubber er afhængige af engagerede medlemmer og frivillige trænere, for at have tilbud der kan tiltrække 
flere medlemmer og skabe et aktivt idrætsliv.  

Udfordringer  
De lokale idrætsforeninger har en stor udfordring i at rekruttere frivillige til klubberne. Både som trænere 
for de yngre, og til administrativt tungere opgaver som regnskab og bogføring.  

Mål:  
 10 % flere frivillige i Valbys idrætsforeninger  

Aktiviteter:  
 Fokus på fordele ved frivillighed 
 Frivillig Fredag med åbent hus i idrætsforeningerne  
 Frivillig-galla  
 Uddeling af en årlig frivillig-pris  
 Skabe flere rum for videndeling, f.eks. ved at samle administration på tværs af klubber i fælles 

enheder   
 Uddele diplomer til frivillige, som de kan bruge på deres CV i forbindelse med jobsøgning  

Succeskriterier: 
 Flere driftsopgaver overtages af frivillige kræfter   



 Udkast  Januar 2016 
 

3 
 

 Faciliteter  
Fælles for alle idrætsforeninger og klubber er, at de har brug for et sted til at udføre deres aktiviteter.   

Udfordringer 
Valby har idrætsparken, men det betyder ikke, at den kan løse alle problemer med faciliteter. Der skal også 
lokale initiativer til, og bedst er det, hvis Valbys foreninger og klubber går sammen i stærke 
driftsfællesskaber, der sammen kan løfte opgaven. Vi skal ikke bygge enkeltstående faciliteter, men indgå i 
et stærkt netværk af faciliteter. Der skal være nem adgang til faciliteterne – derfor nytter det ikke at 
henlægge al aktivitet til Valby Idrætspark, der er også brug for lokale klubhuse, haller og baner. 

Der ligger et stort uudnyttet potentiale i Prøvehallen. Her kan der skabes dobbelt så mange timer som i dag 
til foreningsidrætten og skoleidrætten, hvis Teater V får nye lokaler i et samlet biblioteks- og teaterhus.  

Klubånden kan stå i vejen for viljen til at dele faciliteter og f.eks. klubhuse.  

Mål:  
 Flere lokale faciliteter  
 Opkvalificering af nuværende faciliteter  
 Flere fælles klubhuse 
 Flere lokale aktivitetsområder 
 Mere samarbejde med skolerne om faciliteter 

Aktiviteter  
 Idrætsforeningerne danner stærke driftsfællesskaber  

 Økonomisk  
 

Udfordringer  
Der er et stort efterslæb i vedligeholdelse af faciliteter. Og når faciliteterne ikke lever op til brugernes 
forventninger, søger de andre steder hen, f.eks. til lokale fitnesscentre. Færre medlemmer betyder færre 
kontingenter.  

Mål 
 Valby kendt som en aktiv bydel  
 Flere medlemmer i klubberne og flere aktive i bymiljøet  
 Alle børn uanset økonomisk udgangspunkt skal have mulighed for at deltage i idrætten  
 Københavns Kommune øremærker midler til foreningsidrætten i en pulje, som f.eks. Valby 

Lokaludvalg administrerer  
 Flere sponsorer ind i faciliteterne  

Aktiviteter  
 Klubber og foreninger danner stærke netværk, der kan løfte den økonomiske dagsorden  
 Klubber og foreninger bliver bedre til fundraising 
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Valby Lokaludvalgs rolle  
Valby Lokaludvalg vil understøtte udførelsen af idrætsstrategien på flere måder:  

- Fortsætte arbejdet for bedre udnyttelse af faciliteter i Valby, ved at fortsætte arbejdet for et nyt 
bibliotek og teatersal på Smedestræde, med henblik på at Prøvehallen kan udnyttes fuldt ud til idræt   

- Have fokus på behovet for faciliteter i Valby 
- Uddele puljemidler til idrætslivet efter konkret ansøgning, og gøre idrætslivet opmærksomme på 

muligheden for at søge midler  
- Afholde netværksmøder, hvor idrætslivet kan mødes og sparre om konkrete problemstillinger  
- Være idrætsforeningernes talerør ind til rådhuset, og rejse sager politisk når det er nødvendigt  
- Stå til rådighed med hjælp og vejledning til puljeansøgninger og i politiske sager 

 

 


