”Fra idé - til aktivitet”

Handleplan

for idræt, motion
og bevægelse
frem mod 2022

Formål og målsætninger
Handleplanen understøtter Sorø Kommunes Kultur og Fritidspolitik 20192022. Politikken har afsæt og forankring i Tema 2 i Vision 2022: ”Levende
byer og lokalsamfund - med natur, kultur og historie”. Handleplanen bidrager dermed aktivt til målsætningerne i Sorø Kommunes Vision 2022. Samtidig understøtter handleplanen i særlig grad FN’s verdensmål 3: ”Sundhed
og trivsel” samt verdensmål 17: ”Partnerskaber for handling”.
Målsætningerne for handleplanen er defineret med udgangspunktet i Kultur
og Fritidspolitikken 2019-2022, hvor de primære ønsker for området med
idræt, motion og bevægelse beskrives.
Her er første centrale ønske, at ”… endnu flere får mulighed for at dyrke idræt
og motion, samt at opleve glæden ved at være en aktiv del af et fællesskab”.
Det andet centrale ønske er, at ”… styrke mulighederne for, at foreninger og
frivillige kan få gjort deres gode idéer til virkelighed” og ”… hvor de gode initiativer vokser ”nedefra” med ejerskab og forankring i de frivillige kræfter”.
Med udgangspunkt i disse centrale ønsker er de overordnede målsætninger
for handleplanen defineret således:
Målsætninger frem mod 2022:
• Flere borgere i Sorø Kommune deltager i idrætslivet i foreningerne
• Flere borgere i Sorø Kommune deltager i aktive fællesskaber
• Flere borgere i Sorø Kommune lever et aktivt liv med idræt, motion og
bevægelse i hverdagen
• Flere foreninger og frivillige får med Sorø Kommune som medspiller omsat deres gode idéer til aktiviteter
Udviklingen måles via Den Nationale Sundhedsprofil (Sundhedsstyrelsen),
det Centrale Foreningsregister (CFR) samt interne opgørelser.

Indsatsområder
Med udgangspunkt i Kultur og Fritidspolitikken 2019-2022 er der udvalgt en række indsatsområder
for handleplanen. Indsatsområderne afspejler de mest fremtrædende fokuspunkter i politikken i
relation til området idræt, motion og bevægelse. Disse indsatsområder er: ”Natur og udemotion”,
”Foreningsudvikling”, ”Aktivitetsudvikling”, ”Partnerskaber og projekter” samt ”Faciliteter og fysiske rammer”.
”Aktive unge” og ”Aktive seniorer” er også udvalgt som indsatsområder på baggrund af undersøgelser af udviklingen inden for idrætslivet i Sorø Kommune *. Her viser resultaterne en øget relativ
tilbagegang blandt teenagere i idrætsforeningerne, hvor der særligt blandt piger og unge kvinder er
et større frafald.
Resultaterne viser desuden en markant stigning i andelen af aktive seniorer i foreningslivet, samtidig med at den demografiske fremskrivning viser, at antallet af ældre borgere vil stige markant over
de kommende år i Sorø Kommune.
Samlet set vil handleplanen derfor fokusere på tiltag inden for disse 7 indsatsområder:
Indsatsområder frem mod 2022:
1. Aktive unge
2. Aktive seniorer
3. Natur og udemotion
4. Foreningsudvikling
5. Aktivitetsudvikling
6. Partnerskaber og projekter
7. Faciliteter og fysiske rammer

* Fra rapporten ”Idræt og motion i Sorø Kommune - status og udvikling 2019”, der er udarbejdet af fagcenter Byråd og
Kultur.

Fra idé - til aktivitet
Idræt, motion og bevægelse rummer et meget bredt
spektrum af muligheder for initiativer. Overskriften for
denne handleplan er ”Fra idé - til aktivitet”. Den sammenfatter to af de overordnede og gennemgående
perspektiver for handleplanen:
Det første perspektiv handler om på et ”aktivitetsplan” at kunne understøtte og hjælpe endnu flere af
de gode idéer til projekter, partnerskaber og aktiviteter på vej i foreninger og blandt frivillige.
Det andet perspektiv handler om at understøtte en bevægelse på et ”personligt plan” for den enkelte borger,
hvor endnu flere får lyst, motivation og mulighed for
at leve et aktivt liv med idræt, motion og bevægelse i
hverdagen - og opleve glæden ved at være en aktiv del
af et fællesskab.

Tværgående indsatser og partnerskaber
Da flere af indsatsområderne går på tværs af flere fagområder og fælles arenaer, vil en stor del af de konkrete tiltag og udviklingen af nye initiativer ske i tæt samarbejde med relevante fagcentre i Sorø Kommune.
Partnerskaber og samarbejde med lokale aktører er samtidig essentielt for at lykkes med handleplanen, da
udviklingen af initiativer i høj grad sker i samarbejde med bl.a. foreninger, frivillige, selvorganiserede fælleskaber, Sorø Sportsråd samt interesseorganisationer som ex. DGI og DIF.
De konkrete tiltag i handleplanen rummer både videreudvikling af igangværende tiltag og nye initiativer. De
overordnede målsætninger og udvalgte indsatsområder vil være retningsgivende frem mod 2022, mens de
konkrete tiltag i handleplanen vil blive opdateret årligt for at sikre fremdrift og dynamik. Handleplanen beskriver således de tiltag, der vil blive gennemført i perioden 2020-2022 med mulighed for, at der primo 2021
og primo 2022 kan justeres eller gives plads til nye tiltag på på baggrund af en årlig status og evaluering.
Udover de indsatsområder og tiltag, der beskrives i handleplanen, vil der også blive arbejdet med andre
aspekter inden for området med idræt, motion og bevægelse i Sorø Kommune. Handleplanen skal således
ikke ses som en udtømmende liste over tiltag, der fokuseres på fremadrettet.
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