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Høringssvar til ”Nyd livet, københavner” 
Idrætsforum København har modtaget e-mail fra ”Bliv hørt” d. 5. jan. `15 om, at forslag til ”Nyd livet, 
københavner” er i høring i perioden 5.1.2015 til 26.2.2015. 
 
I den forbindelse afgiver Idrætsforum København hermed høringssvar til Københavns Kommune. 
 
Vi har med interesse læst materialet, ligesom vi løbende følger med i arbejdet på sundheds- og 
omsorgsområdet. Vi støtter op om visionen om, at københavnerne i 2025 er blandt de borgere i verden, 
som har den bedste livskvalitet – og det skal alle københavnere kunne mærke. Derfor skal vi bryde den 
sociale ulighed i sundhed, så alle får lige muligheder for at leve et godt og langt liv. 
 
Idrætsforum København arbejder for give den organiserede idræt i København de bedste betingelser. Med 
hensyn til faciliteter handler det om at skabe attraktive, brugbare og fleksible rum, som gør det muligt, at 
flere idrætsgrene kan dyrkes. Med de tidssvarende faciliteter skal de øvrige rammer også være tilstede. Der 
skal være omklædningsrum, plads til opbevaring af udstyr/materiel, klub- og mødelokaler m.m., så dét at 
dyrke idræt er attraktivt, og vi dermed kan skabe grobund for en sund livsstil og sociale oplevelser. 
I idrætsforeningerne er der frivillige, som lægger en stor mængde kræfter og tid i arbejdet med andre 
borgere. Disse frivillige skal ligeledes have de rette rammer og opbakning til at yde det flotte arbejde. De 
skal have uddannelse, den rette kommunikation og gode fysiske rammer, så de kan koncentrere sig om 
deres arbejde med idrætten og medlemmerne. 
 
Vi har noteret os følgende i udkastet, som giver anledning til bemærkninger fra Idrætsforum København: 

o Videnspapir og handleplan på motion og fysisk sundhed. 

Helt på linje med de allerede udarbejdede videnspapir og handleplaner skal disse papir og planer 

også laves for motion og fysisk sundhed. Dette vil skabe en yderligere sammenhæng i sundheds-

politikken. Ud over et plus for sundheden kan motion og fysisk aktivitet være en indgang til at blive 

del af et socialt samvær og gode oplevelser, som tilsammen kan give en øget trivsel. Idrætsforum 

København står selvfølgelig til rådighed for sparring, og gennem vores netværk i foreningslivet kan 

vi hjælpe med at finde de nødvendige nøglepersoner. 

 
o Arbejde på tværs af forvaltningerne. 

Det er positivt at se, at der skal tænkes og arbejdes på tværs af forvaltninger. Det giver endnu flere 

muligheder for at tænke idræt ind på nye områder. Derudover er det muligt at finde frem til fælles 

løsninger, der er til gavn for flere grupper af borgere. I idrætsforeningerne er der frivillige trænere 

og ledere, som pga. deres foreningsarbejde løbende har kontakt med flere forvaltninger. Vi 

opfordrer til, at disse ledere og frivillige bliver inddraget i arbejdet omkring sundhedspolitikken. Der 

er både muligheder og udfordringer, når flere forvaltninger er i spil. Det sætter krav til bl.a. 

kommunikationen internt og eksternt. Idrættens folk kan her bidrage med deres oplevelser og råd 

til at få lavet et effektivt og kommunikerende samarbejde. 
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Jf. den fælles vision fra DGI og DIF er der også positiv opbakning til at samarbejde på tværs af 

forvaltningerne: 

I forhold til indfrielsen af Vision 25-50-75 vil DIF og DGI arbejde for, at det sker i tæt samarbejde 

med kommunerne, men skal visionen lykkes, er det vigtigt at kommunerne bliver bedre til at 

anerkende idrættens potentialer bredt i de kommunale forvaltninger og i det kommunale budget. 

Det er således ikke alene kommunernes forholdsvis begrænsede Kultur- og Fritidsbudgetter som kan 

stå for de investeringer, der skal gøre flere danskere idrætsaktive. Også de budgetter som 

kommunerne råder over i forhold til sundhed, socialpolitik og uddannelse bør sættes i spil.   

Uddrag fra Vision 25-50-75 , side 58. 

Se desuden http://www.dif.dk/da/nyt/vision-s-25-s-50-s-75 

 
o Samarbejde og partnerskaber med idrætsforeningerne. 

I idrætsforeningerne findes der hos trænere, ledere og andre frivillige stor viden, kunnen og 
erfaringer omkring idræt, motion og socialt samvær. Det kan mærkes i foreningernes hverdag, hvor 
medlemmerne møder de engagerede frivillige og får et fællesskab omkring idrætten. Derfor skal 
foreningerne bruges som aktive samarbejdspartnere. Det skal dog give mening for foreningerne. 
Der skal tilføres flere ressourcer. De frivillige gør allerede et stort stykke arbejde, så til yderligere 
opgaver skal der yderligere midler til. Samtidig skal der flere midler til faciliteterne, som skal gøres 
tidssvarende og tiltalende. For en ”ny i idrætten” betyder oplevelsen af gode og brugbare faciliteter 
meget og kan være afgørende for, om ”ny i idrætten” også møder op næste gang.  

 

o Den vigtige løbende opfølgning. 

Den løbende opfølgning giver mulighed for at optimere tilbuddene og aktiviteterne til den 

almindelige samfundsudvikling samt trends og tendenser, der også ændrer sig. Derudover kan den 

løbende opfølgning give plads til nye idéer, aktiviteter og tiltag, som kan styrke hele sundheds-

området. Det er også vigtigt, at den løbende opfølgning indeholder evalueringer, da der kan 

udvikles på de gode tiltag, mens niveauet på de knap så gode tiltag kan hæves eller eventuel 

afsluttes. Idrætsforum København er parat med sparring undervejs, ligesom vi vil være aktiv 

deltager ved temamøderne. Her vil vi også være i stand til at invitere nøglepersoner, som vi mener, 

kan bidrage konstruktivt til en sund og positiv udvikling. 

 

Idrætsforum København håber, at ovenstående høringssvar modtages konstruktivt af Københavns 

Kommune og Idrætsforum København ser frem til et forsat godt samarbejde. 

Venlig hilsen 

Sekretariatsleder Søren Hemmingshøj 
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