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Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) er en videreførelse af forskningscenteret Idrætsforsk, som blev oprettet på Gerlev Idrætshøjskole i midten af 1970’erne. Idrætsforsk gennemførte allerede i begyndelsen af 1980’erne den første undersøgelse af idrætsfaciliteter i Danmark som en del af en større undersøgelse af idrætten i Ringsted Kommune. Senere gav
forskningen på Idrætsforsk idé til opførelsen af Bevægelseshuset ved Gerlev Idrætshøjskole og
Gerlev Legepark, der har været inspiration for det nybrud i idrætsarkitekturen, som har fundet
sted i Danmark de seneste ti år. Forskerne på Idrætsforsk stod også for den første europæiske
konference om idrætsfaciliteter, der blev afholdt i 1993 i København. Siden da har forskningscenteret gennemført flere undersøgelser, som er relevante for denne undersøgelse. Det gælder en
undersøgelse af brugertilfredshed på idrætsanlæg og en undersøgelse af kvinders ønsker til de
rum og lokaler, de dyrker idræt og motion i. Begge undersøgelser er finansieret af Lokale- og
Anlægsfonden. Forud for denne undersøgelse er der desuden blevet gennemført tilsvarende
undersøgelser i Frederikssund Kommune og Ringsted Kommune. CISC besidder også den største ekspertise i Danmark i analyser af både befolkningens idrætsdeltagelse og idrætspolitik. Centeret står også for en større undersøgelse af kommunal idrætspolitik, der blev afsluttet ved udgangen af 2008. Se mere om forskningscenterets forskningsprofil på www.sdu.dk/cisc.
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Indledning
Denne rapport er en samling af tre dele, der tilsammen udgør en samlet facilitetsanalyse, som
skal beskrive og undersøge idrætsfaciliteterne i Slagelse Kommune. Formålet med analysen er at
kvalificere beslutningsgrundlaget i kommunen for en udbygning, udvikling og organisering af
faciliteter, lokaler og rum til idræt og motion.
Forløbet af de tre dele følger oplægget fra projektbeskrivelsen af analysen, som blev aftalt mellem Slagelse Kommune og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC).
De tre dele er:
1) Kortlægning af de eksisterende faciliteter i kommunen.
2) Analyse af behovene for og ønskerne til idrætsfaciliteter i kommunen.
3) Forslag til den fremtidige udbygning af idrætsfaciliteterne i kommunen.
Hver del kan i princippet læses for sig. De to første dele indeholder størstedelen af analyse-arbejdet, mens den tredje del bl.a. bygger på konklusionerne fra første og anden del.
I forbindelse med udførelsen af analysen og udarbejdelsen af denne rapport vil jeg gerne takke
Fritidskonsulent Jan Stampe Nielsen og Idrætskoordinator Nina Vedsø fra Slagelse Kommune
for uvurderlig hjælp og konstruktiv sparring under forløbet. Desuden vil jeg gerne takke Assistent Hans Baudtler og Idrætskoordinator Per Andersen, der har bidraget med viden og et godt
lokalkendskab til kommunens mange idrætsfaciliteter og -anlæg.

Jens Høyer-Kruse, Cand. Scient. Idræt og sundhed
Ph.d.-stipendiat
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund
Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet
Odense 2010
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Læsevejledning
Del 1 - Kortlægning af eksisterende faciliteter i kommunen ........................................... s. 5-58
Første del af den samlede analyse kortlægger og beskriver de eksisterende anlæg, lokaler og rum,
der anvendes til idræt i Slagelse Kommune. Kortlægningen af faciliteterne bygger på Slagelse
Kommunes egen facilitetsoversigt, som bl.a. baserer sig på Lokale- og Anlægsfondens seneste
facilitetsopgørelse. Kortlægningen omfatter en opgørelse af antallet af forskellige typer af anlæg
og deres lokalisering og en opgørelse af deres anvendelse og det tidsmæssige omfang af denne.
Dernæst omfatter kortlægningen også en vurdering af faciliteternes ’kvalitet’ på forskellige parametre såsom tilgængelighed, æstetik, funktionalitet og beskaffenhed. Denne del af kortlægningen
er fremkommet dels ved indhentning af information fra kommunens kultur- og fritidssekretariat
og de ansvarlige halinspektører og pedeller på anlæggene om deres anvendelse og tilstand, og
dels ved egne observationer af en lang række af faciliteterne med henblik på en vurdering af deres kvalitet.

Del 2 - Analyse af behovene for og ønskerne til idrætsfaciliteterne i kommunen ........ s. 59-92
Denne del af den samlede facilitetsanalyse beskæftiger sig primært med en analyse af en interessentundersøgelse, som er udsendt som elektronisk spørgeskema til idrætsforeninger, skoler,
børne- og ungdomsinstitutioner samt andre interessenter med spørgsmål om behov og ønsker til
kommunens idrætsfaciliteter og -anlæg. Spørgeskemaundersøgelsen afdækker bl.a., hvorvidt interessenternes facilitetsbehov dækkes, deres oplevelse af faciliteternes standard og kvalitet, samt
hvilke forslag og ønsker interessenterne har til den fremtidige organisering og udvikling af
idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune.

Del 3 - Forslag til den fremtidige udbygning af idrætsfaciliteterne i kommunen ...... s. 93-122
Denne del af undersøgelsen indeholder en opsamling af den nuværende viden om befolkningens
idrætsdeltagelse og en kort gennemgang af befolkningsprognosen og den kommende udvikling
for Slagelse Kommune, samt hvordan det indvirker på kravene til kommunens fremtidige idrætsfaciliteter. Denne sidste del af den samlede undersøgelse af idrætsfaciliteterne i Slagelse Kommune vil også gennemgå en række forslag til overordnede principper for idrætsfaciliteterne, som
grundlag for den fremtidige udvikling og udbygning af faciliteterne, der både tilgodeser den
foreningsorganiserede idræt og den selvorganiserede idræt, restgrupper m.fl., og endelig vil forskellige konkrete idéer og forslag til udvikling af faciliteterne i kommunen blive præsenteret.
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1. Indledning

Denne analyse indgår som en del af en større analyse, som skal beskrive og undersøge idrætsfaciliteterne i Slagelse Kommune. Formålet med undersøgelsen er at kvalificere beslutningsgrundlaget i Slagelse Kommune for en udvikling af faciliteter, anlæg og rum til idræt og motion i overensstemmelse med fremtidige behov og kommunens idrætspolitiske mål.
Som forudsætning for at foretage en analyse af behovet for nye faciliteter og lokaler til idræt og
evt. ændring af de bestående skal denne del af analysen foretage en kortlægning af anlæg, lokaler
og rum, der i dag anvendes til idræt i Slagelse Kommune. Kortlægningen omfatter:
•
•
•
•
•
•

En opgørelse af antallet af forskellige typer af anlæg, og en sammenligning deraf med regions- og landsgennemsnittet.
En registrering af anlæggenes placering og lokalisering.
En analyse af hvilke idrætsformer, faciliteterne anvendes til (og kan anvendes til).
En vurdering af faciliteternes ’kvalitet’ på følgende parametre: tilgængelighed, æstetik,
funktionalitet, egnethed for forskellige grupper og idrætsformer mv.
En undersøgelse af udnyttelsesgraden på de væsentligste idrætsanlæg.
En opgørelse af faciliteternes og anlæggenes anvendelse (hvem og hvornår).

Undersøgelsen vil bygge på følgende informationer og kilder:
•
•
•
•
•

Lokale- og Anlægsfondens facilitetsdatabase, der indeholder oplysninger om antallet af
idrætsfaciliteter inden for en række typer af faciliteter.
Supplerende informationer fra kommunen om faciliteter, anlæg og rum, der ikke er registreret i Lokale- og Anlægsfondens facilitetsdatabase.
Informationer fra kommunen og de ansvarlige (halinspektører, pedeller o.a.) på anlæggene om faciliteternes anvendelse.
En spørgeskemaundersøgelse rettet mod de største idrætsanlæg og -faciliteter med
spørgsmål om anlæggenes anvendelse.
Observation af alle de registrerede faciliteter, som grundlag for den kvalitative vurdering
af anlæggene.
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2. Idrætsfaciliteternes dækning

Lokale- og Anlægsfonden har en facilitetsdatabase på sin hjemmeside, der giver et interaktivt og
komplet overblik over antallet af idræts- og kulturfaciliteter i Danmark. Databasen kan bruges til
at sammenligne faciliteterne i landets kommuner og regioner og se, hvor mange idrætshaller,
gymnastiksale, svømmehaller, boldbaner og klubhuse, der er i en bestemt kommune eller region.
Det er således både muligt at opgøre en kommunes idrætsfaciliteter i antal og antallet af faciliteter i forhold til kommunens indbyggerantal. I forbindelse med denne undersøgelse er det dermed
relevant at se på antallet af forskellige facilitetstyper i Slagelse Kommune og sammenligne med
regions- og landsgennemsnittet.

2.1 Faciliteterne i antal

Slagelse Kommune har sin egen opgørelse af kommunens idrætsfaciliteter, som udspringer af de
tal, som kommunen har indberettet til Lokale- og Anlægsfondens database i starten af 2008 (jf.
Tabel 1). Langt størstedelen af faciliteterne i opgørelsen er offentlige, mens resten er private 1, og
som kommunen i nogle tilfælde har mulighed for at leje sig ind i.
Tallene i Tabel 1 er inden for de forskellige facilitetstyper inddelt i forhold til størrelse og funktionalitet. Denne inddeling stammer fra Lokale og Anlægsfondens database, og Slagelse Kommunes egen opgørelse har ikke samme detaljeringsgrad, men omfatter til gengæld enkelte idrætsfaciliteter, som databasen ikke har medtaget.
Ud fra denne facilitetsopgørelse fremgår det, at Slagelse Kommune har et bredt og alsidigt udvalg af faciliteter, der kan benyttes af en lang række forskellige idrætsgrene – både i forbindelse
med daglig træning og til konkurrence. Udvalget af faciliteter tilgodeser primært de største og
mest udbredte idrætsaktiviteter, mens de små og mindre udbredte idrætsgrene har ringere muligheder for at finde en facilitet i Slagelse Kommune, der kan dække deres behov. Dette vil fremgå
tydeligere i næste afsnit.

2.2 Faciliteterne i forholdstal

Den aktuelle facilitetsdækning kan også anskueliggøres ved at sammenligne Slagelse Kommune
med andre kommuner og med landsgennemsnittet. Sammenligningen foregår ved at se på, hvor
mange indbyggere der er pr. facilitet i den pågældende kommune og i landet generelt. Konkret
bliver dette forhold angivet som et ’forholdstal’, dvs. at i Slagelse Kommune med 77.457 indbyggere og 9 skydeanlæg er de 7.745 borgere om at deles om ét skydeanlæg. Via Lokale- og
Anlægsfondens facilitetsdatabase er det ved hjælp af disse forholdstal således muligt at sammenligne forskellige kommuners facilitetsdækning i forhold til deres indbyggertal.2 Til sammenligningen er valgt Region Sjælland som (foruden Slagelse) dækker over kommunerne Faxe, Greve,
Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg. Derudover inddrages landsgennemsnittet i sammenligningen.
1
2

Dette omfatter også selvejende organisationer, som råder over idrætsfaciliteter.
I beregningen af forholdstal er medtaget både offentlige og private faciliteter.
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Desuden er der kun valgt de mest udbredte og almindelige faciliteter ud til sammenligningen, såsom haller, gymnastiksale, svømmehaller, atletik- og skøjteanlæg, boldbaner, samt en række af
øvrige idrætsfaciliteter (jf. Tabel 2).
Af tabellen fremgår det, at Slagelse Kommune har en dårligere facilitetsdækning i forhold til regions- og landsgennemsnittet, når det f.eks. drejer sig om:
Mellemstore idrætslokaler og gymnastiksale (300-799 m2)
Idrætslokaler og gymnastiksale (under 300 m2)
Svømmehaller m. 25 m bassiner
Motionscentre/Styrketræningscentre
Boldbaner, ridebaneanlæg, skydeanlæg,
Til gengæld har kommunen en bedre facilitetsdækning i forhold til regions- og landsgennemsnittet, når det f.eks. drejer sig om:
Atletikanlæg
Skøjte- og rulleskøjteanlæg
Motorsportsanlæg
Petanque og bocciabaner
Endelig er det værd at bemærke, at dækningen af klublokaler til idrætsforeninger i Slagelse
Kommune er væsentligt bedre end i regionen og resten af landet. Det er dog også værd at bemærke, at der i Slagelse Kommune ikke forefindes idrætslegepladser, som er en oplagt lege- og
idrætsmulighed for alle aldersgrupper, og hvor der er fri adgang, åbent hver dag hele året rundt.
Den geografiske størrelse af kommunen i forhold til indbyggertallet og fordelingen af urbane
områder kan muligvis have en indflydelse på dækningen af idrætsfaciliteter. Det har dog ikke
været muligt at analysere dette aspekt i denne undersøgelse.
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Tabel 1. Opgørelse over idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune. Kilde: Lokale- og Anlægsfondens facilitetsdatabase (opdateret marts 2008).
Offentlig

Privat

Total

41

8

49

15

6

21

13

0

13

13

2

15

Svømmehaller

4

2

6

Svømmehaller min. 25 m bassin

2

1

3

Andre svømme-fac. (friluftsbade, badelande, svømmehaller u. 25 m)

1

1

2

Kurbade / Velværecentre og lign.

0

1

1

Atletikanlæg

3

1

4

Atletikstadion m. 400 m bane og min. 2 spring og 3 kast

3

1

4

Skøjteanlæg

1

0

1

Mobile skøjtebaner og andre udendørs skøjtefaciliteter

1

0

1

103

2

105

Fodboldbaner (11 mands) naturgræs

58

0

58

Fodboldbaner (11 mands) kunstgræs

3

0

3

Fodboldbaner (11 mands) jord/grus

4

0

4

45

2

47

121

9

130

Bowlinganlæg

0

1

1

Golfanlæg

1

1

2

Idrætslegepladser

0

1

1

Klatreanlæg

1

0

1

Motionscentre/Styrketræningscentre

5

1

6

Motorsportsanlæg

2

0

2

66

0

66

Ridebaneanlæg

4

4

8

Ro-, kano- og kajakklubber

2

0

2

Rulleskøjteløjper/baner + speedskaterbaner

1

0

1

Skaterbaner/anlæg

3

1

4

Skydeanlæg

9

1

10

Squashbaner

0

0

0

Strandsportsanlæg

3

0

3

24

0

24

5

2

7

100

30

130

Haller, idrætslokaler og gymnastiksale
Idrætshal over 800 m

2
2

Idrætslokaler og gymnastiksale 300 m - 799 m
Idrætslokaler og gymnastiksale under 300 m

Boldbaner

Andre udendørs boldbaner
Øvrige idrætsfaciliteter

Petanque og bocciabaner

Tennisbaner
Lystbådehavne
Klublokaler til idrætsforeninger
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2

2

Tabel 2. Forholdstal for idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune sammenlignet med regionsog landsgennemsnit. Kilde: Lokale- og Anlægsfondens facilitetsdatabase (marts 2008).
Indbyggertal

Slagelse

Sjælland

Danmark

77.457

819.427

5.475.695

forholdstal forholdstal forholdstal
Haller, idrætslokaler og gymnastiksale

1.580

1.381

1.230

3.688

3.625

3.371

5.958

4.966

5.239

5.163

4.056

3.076

Svømmehaller

12.909

11.875

9.344

Svømmehaller min. 25 m bassin

25.819

22.761

20.663

Andre svømmefac. (friluftsbade, badelande, svømmehaller u. 25 m)

38.728

40.971

25.951

Kurbade / Velværecentre og lign.

77.457

204.856

96.064

Atletikanlæg

19.364

11.706

10.591

Atletikstadion m. 400 m bane og min. 2 spring og 3 kast

19.364

32.777

35.327

Skøjteanlæg

77.457

117.061

77.122

Mobile skøjtebaner og andre udendørs skøjtefaciliteter

77.457

117.061

119.036

737

790

734

Fodboldbaner (11 mands) naturgræs

1.335

1.201

1.089

Fodboldbaner (11 mands) kunstgræs

19.364

136.571

96.064

Fodboldbaner (11 mands) jord/grus

12.909

19.056

19.417

1.648

2.677

2.624

595

464

454

Bowlinganlæg

77.457

48.201

44.882

Golfanlæg

38.728

28.256

26.841

-

25.607

39.393

Klatreanlæg

77.457

51.214

43.115

Motionscentre/Styrketræningscentre

12.909

9.640

8.650

Motorsportsanlæg

38.728

81.942

48.457

Petanque og bocciabaner

1.173

2.133

3.546

Ridebaneanlæg

9.682

7.251

8.719

Ro-, kano- og kajakklubber

38.728

21.563

27.242

Rulleskøjteløjper/baner + speedskaterbaner

77.457

163.885

109.513

Skaterbaner/anlæg

19.364

28.256

43.805

7.745

8.033

8.961

-

409.713

27.937

25.819

51.214

69.312

3.227

2.626

2.478

11.065

11.380

17.273

595

1.430

1.522

Idrætshal over 800 m

2
2

Idrætslokaler og gymnastiksale 300 m - 799 m
Idrætslokaler og gymnastiksale under 300 m

Boldbaner

Andre udendørs boldbaner
Øvrige idrætsfaciliteter

Idrætslegepladser

Skydeanlæg
Squashbaner
Strandsportsanlæg
Tennisbaner
Lystbådehavne
Klublokaler til idrætsforeninger

2

2

11

3. Idrætsfaciliteternes placering og lokalisering

For at få et indtryk af de forskellige idrætsfaciliteters geografiske placering, er disse nedenfor
indtegnet på kort. På grund af det store antal idrætsfaciliteter er de fordelt over flere forskellige
kort.
Figur 1. Idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune.
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Figur 2. Øvrige idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sejlsportsfacilitet (sejlklub)
Tennisbaner (Boeslundehallen)
Ridebaneanlæg (rideskole)
Bowlinganlæg (Super Bowl)
Stadion Tennisbaner
Sejlsportsfacilitet (sejlklub)
Ro- og kajakfacilitet (roklub)
Slagelse rulleskøjtestadion
Motorsportsanlæg (motocross)
’Laden’ (skateboardhal)
Skaterbane/skøjteanlæg
Ro- og kajakfacilitet (roklub)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ridebaneanlæg (rideskole)
Ridebaneanlæg (rideskole)
Golfanlæg (klub)
Skydeanlæg (v. golfanlæg)
Ridebaneanlæg (rideskole)
Skydeanlæg (Nørrevangsskol.)
Skydeanlæg (Rosenkildegård)
Skydeanlæg (Vemmelevhallen)
Skydeanlæg (Egg.-maglehallen)
Ridebaneanlæg (rideskole)
Skælskør Badminton Center
Tennisbaner (Skælskørhallen)

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Klatreanlæg (Skælskørhallen)
Slagelse Tennis Center
Bandebane (Marievang)
Sejlsportsfacilitet (sejlklub)
Ridebaneanlæg (rideskole)
Tennisbaner (Korsørhallen)
Ridebaneanlæg (rideskole)
Skydeanlæg (Gimlinge)
Tennisbaner (Gimlinge)
Motorsportsanlæg (Kart Bane)
Golfanlæg (klub)
Gerlev Legepark
Parkour-bane
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Figur 3. Idrætshallernes dækningsgrad (radius: 3 km fra hver hal) i Slagelse Kommune.
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3.1 Fordeling af idrætsfaciliteter i kommunen

Kortene (Figur 1 og Figur 2) viser, hvordan hovedparten af idrætsfaciliteterne ’klumper’ sig
sammen i de tre bycentre Slagelse, Korsør og Skælskør, og i de største af landsbyerne i kommunen. De mest ’facilitetsfattige’ områder i kommunen er henholdsvis den nordøstlige del af kommunen omkring Næsbyskov og Lille Ebbedrup samt i den sydlige del omkring Stubberup og
Glænø. Disse områder er landdistrikter, der beboelsesmæssigt domineres af mindre samlinger af
bebyggelser.
Jf. Figur 3 findes der idrætshaller over det meste af kommunen, og derudover har de fleste af
landsbyerne også adgang til gymnastiksale og boldbaner i tilknytning til skoler. Koncentrationen
af idrætshaller er størst i og omkring byerne Slagelse, Korsør, Skælskør og Vemmelev. I Figur 3
er der anvendt en ’buffer-zone’ på 3 km fra hver hal, idet 3 km antages for en passende afstand
til en idrætshal (ca. 15 min. på cykel). Hvis buffer-zonen blev sat til f.eks. 5 km ville hele kommunen være dækket ind. Når kortet i Figur 3 studeres nærmere, fremgår det også, at der er en række ’overlap’ mellem buffer-zonerne. I disse overlap er situationen, at borgerne har stort set lige
langt til flere forskellige idrætshaller. Det er f.eks. tilfældet i Slagelse, Skælskør, Korsør og mellem Vemmelev og Tårnborg. Langt de fleste borgere i Slagelse Kommune har således en eller
flere haller inden for tre kilometers afstand fra deres hjem.
Fordelingen af gymnastiksale og boldbaner er ligeledes meget jævn, mens atletikanlæg samt motions- og styrketræningscentre kun findes i byerne3.
I forhold til faciliteternes placering i kommunen, i forhold til hinanden og deres omgivelser er
der forskellige ’modeller’, der gør sig gældende:
Tilknytning til skole. Denne model tager udgangspunkt i de mange idrætshaller, gymnastiksale og boldbaner, der ligger i tilknytning til kommunens skoler. Faciliteterne bliver
naturligvis benyttet af skolerne selv til idrætsaktiviteter i skoletiden eller af børne- og
ungdomsinstitutioner efter skoletid, men bliver i høj grad også benyttet af det lokale
foreningsliv. En række af idrætsforeningerne har endda klubfaciliteter og redskabsrum i
sammenhæng med skolen. Eksempler på denne model se bl.a. på Tårnborg Skole, Eggeslevmagle Skole og Marievangsskolen.
Idrætspark eller -center. I denne model er en række forskellige facilitetstyper samlet ved
siden af hinanden eller under samme tag. Ofte vil faciliteterne også blive brugt til ikkeidrætslige aktiviteter såsom fester, koncerter, konferencer og andre lign. arrangementer.
Denne model ses f.eks. i Slagelse med Slagelsehallen og stadionområdet og i Skælskør
med Skælskørhallen og de omkringliggende anlæg.
Lokalsamfundets facilitet. Her er der tale om én eller et mindre antal faciliteter, der er
placeret i en landsby eller ude i landdistriktet. Ofte vil det være en facilitet, der er skabt
med lokalt engagement og frivillig arbejdskraft, og som i visse tilfælde også fungerer
som forsamlingshus og mødested for lokale ikke-idrætslige foreninger. I Slagelse Kommune ses denne model f.eks. i Havrebjerg Heldagsskole, som huser en lille gymnastiksal
og i Bisserup Forsamlingshus.
Den funktionelle lokalitet. Visse idrætsformer er af en særlig karakter, hvilket i en blanding af funktionelle krav til faciliteten og hensynet til omgivelserne har betydning for fa3

Undtagelsen er det foreningsbaserede motions- og styrketræningscenter der ligger i Dalbyhallen.
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ciliteternes placering og beskaffenhed. Dette gør sig f.eks. gældende med skydeanlæg,
der af sikkerhedshensyn ofte er henlagt i landdistriktet med lang afstand til naboer. Men
det gælder også faciliteter til f.eks. roning og sejlsport, som er afhængige af adgang til
vand i form af søer, fjorde eller hav. I Slagelse Kommune er der masser af eksempler på
denne type idrætsfaciliteter, der opfylder en bestemt funktionalitet: Slagelse rulleskøjtestadion, Slotsbjergbybanen (motocross), bue-skydebanen ved Rosenkildegård, sejlsportsfaciliteter i Korsør og Skælskør og ’Laden’ (skateboardhal).

Figur 4. Idrætsfaciliteter i og omkring Slagelse by.
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Figur 5. Idrætsfaciliteter i og omkring Korsør by.

Figur 6. Idrætsfaciliteter i og omkring Skælskør by.
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4. Beskrivelse og vurdering af idrætsfaciliteterne

I forbindelse med beskrivelsen og vurderingen af de forskellige faciliteter benyttes et skema, der
både kan give et overblik og gør det nemmere at sammenligne nogle af faciliteterne. Skemaet er
struktureret ud fra en række parametre, der tilsammen giver et indtryk af de beskrevne faciliteter.
De anvendte parametre er:
Adresse: Idrætsfacilitetens postadresse eller nærmeste kendte præcisering af dens beliggenhed.
Anvendelse: Denne parameter beskriver, hvilken type anlæg der er tale om, og hvilke aktiviteter og arrangementer, der foregår det pågældende sted.
Opførelsesår: Angiver det år eller den periode, hvor bygningen eller udendørsfaciliteten
blev anlagt og hvornår der er sket evt. udbygninger eller restaureringer.
Areal: Både indendørs og udendørs arealer. Dertil kommer evt. parkerings- pladser og
andre relaterede områder.
Ejer-/styreform: Angiver om faciliteten er kommunal eller selvejende, og om der er evt.
differentierede driftsaftaler mellem kommunen og lokale foreninger i forbindelse med de
enkelte faciliteter.
Kapacitet: Beskriver brugerne af idrætsfaciliteten, og hvad de bruger den til (inkl. ikkeidrætslige aktiviteter).
Tilgængelighed: Beskriver hvordan faciliteten er placeret i forhold til det omgivende lokal-område, og hvordan man kommer til anlægget (er der f.eks. offentlig transport i nærheden og cykelsti dertil?). Tilgængelighed vedrører ligeledes, hvornår man kan benytte
faciliteten, og om den kun kan benyttes af foreningsmedlemmer, eller om andre brugergrupper også har mulighed for at benytte faciliteten.
Funktionalitet: Denne parameter vurderer faciliteternes funktionalitet i forhold til en række idrætsgrenes krav til træning såvel som til kamp. Derudover handler funktionaliteten
også om, hvor egnet faciliteten er i forhold til en række nye idrætsformer.
Beskaffenhed: Vurdering af anlæggets formgivning og tilstand ud fra faktorer som bygningsmateriale, lysindfald og lyskilder i rummet, klima og ventilation, lyd og akustik
samt anlæggets relation til omgivelserne (huse, grønne arealer osv.).
Potentialer: Denne parameter vurderer facilitetens muligheder for at rumme nye idrætsformer og dens behov for udbygning/renovering i forhold til den daglige brug. Her vil det
både være kommentarer fra halinspektører, pedeller, foreningsrepræsentanter samt vurderinger på baggrund af observationerne.4
De følgende beskrivelser og vurderinger vil primært fokusere på de største og væsentligste
idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune, såsom idrætshaller, større boldanlæg og gymnastiksale,
svømmehaller samt et udvalg af mindre idrætsfaciliteter.

4

Feltet vil ikke være udfyldt for alle faciliteters vedkommende.
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Antvorskovhallen, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse
Anvendelse

Idrætshal A (skoleidræt, badminton, håndbold, gymnastik, messer, udstillinger, fester
og koncerter).
Idrætshal B m. springgrave (skoleidræt, gymnastik, messer, udstillinger og fester).

Opførelsesår

Idrætshal A: 1980 (ombygget 2002, hvor hallen blev forlænget for at kunne rumme
flere tilskuere til håndboldkampe)
Idrætshal B: 2002

Areal inde

3.791 m

Areal ude

2.000 m trailerplads.
2
500 m græs.

2
2

Sekundære
arealer
Ejer-/styreform

Kommunal.

Kapacitet

Klubber, foreninger, SFO, skolen, firmaer og private.

Tilgængelighed

Ligger ved Antvorskov Skole, og Slagelse Svømmehal, tæt på motorvej,
busstoppested og offentlig P-plads/vej.

Funktionalitet

Kan opfylde de fleste krav til idræt. 1.500 siddepladser + ca.800 ståpladser.
Der er også tilknyttet et trænings- og testcenter, et bordtennislokale og et
kampsportslokale.
Der er cafeteria, VIP rum til 100 personer, og mødelokale til 40 personer.
Desuden er der trådløst Internet til brug for pressen.

Beskaffenhed

Bygningerne er fine og vedligeholdte. Lys- og lydforhold i begge haller også i orden.

Potentialer

Tiltrængt udvidelse af cafeteria. Dårlige handicapforhold.

Billeder
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Boeslundehallen, Borgbjergvej 14, 4242 Boeslunde
Anvendelse

Idrætshal (gymnastik, håndbold, badminton, tennis, indendørs fodbold, motorik,
skoleidræt, fitness i meget lille omfang)

Opførelsesår

Idrætshal: 1998
Serviceafdeling (omklædning, baderum og cafeteria): 1994

Areal inde

1.630 m (inkl. alle rum)

Areal ude

31.500 m boldbaner (1 alm. fodboldbane samt et areal med mulighed for flere baner, (1
alm. fodboldbane eller flere mindre baner på tværs), 2 tennisbaner.

2

2

Sekundære
arealer
Ejer-/styreform

Kommunal. Der er nedsat en halforening til den daglige drift.

Kapacitet

Foreninger, SFO, skoler (Boeslunde Skole og Lille Egede Friskole), børnehave,
dagpleje

Tilgængelighed

Adgang med bil til parkering bag hal, ellers tilgængelig via sti (cykel og til fods)

Funktionalitet

Kan opfylde de fleste idrætskrav. Her er opstregninger til fodbold, håndbold, tennis både
på langs og mindre bane på tværs, 5 badmintonbaner, volleybane og basketballbane.
Med et amfiteater meget tæt på, kan hallen også indgå i arrangementer (kulturelle og
lign.), der kan afholdes der.

Beskaffenhed

Godt vedligeholdt, bl.a. af lokale ildsjæle. Lys og venlig hal med masser af lys ned fra
ovenlysvinduer.

Potentialer

Med en udvidelse på 2 fag mod øst i 2 etager, vil der være mulighed for bedre
omklædnings/badefaciliteter, da de nuværende 4 omklædningsrum er ret små til de
aktiviteter, der udfoldes i dag. Forlængelse af redskabsrum til hele hallens længde vil
2
give ca. 80 m mere, dels til udvidelse af redskabsrum, som er meget trængt og dels til
en evt. indgang fra p-pladsen til hallen samt trappe til den ønskede udvidelse på 1. sal.

Billeder
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Eggeslevmagle Skolehal, Skolevej 8, 4230 Skælskør.
Anvendelse

Idrætshal (badminton, volleyball, basket, håndbold, floorball, fodbold, tennis, gymnastik,
skoleidræt)
Skydebane, 15 m (riffel, pistol)
Gymnastiksal

Opførelsesår

1980

Areal inde

Idrætshal 800 m + 2 omklædningsrum med toilet.

Areal ude

Fodboldbane og en asfalteret basketball bane, 2 stk. fodboldkasser.
Derudover ca. 50 p-pladser.

Sekundære
arealer

Lille anretterkøkken, garderobe m. toilet, klasselokale.

Ejer-/styreform

Kommunal.

Kapacitet

Klubber, foreninger, SFO, skole. Er for det meste fuldt booket.

Tilgængelighed

Ligger ved Eggeslevmagle Skole i skælskør. Tæt på busstoppested og tæt på offentlig
vej.

Funktionalitet

Kan opfylde de fleste idrætskrav. Hallen kan deles op i tre dele.

Beskaffenhed

Bygningerne er vedligeholdte. Lysforhold i hallen er en anelse dunkle (ingen dagslys)

Potentialer

Der mangler et opholdsrum til brugerne og evt. et cafeteria eller en kiosk.

2

Billeder
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Kirkeskovhallen, Næstved Landevej 632 A, 4243 Rude
Anvendelse

Hallen (skoleidræt, fodbold, gymnastik og badminton)
Boldbaner (fodbold, skoleidræt)
Gymnastiksal på Kirkeskovskolen (skoleidræt og foreningsgymnastik)

Opførelsesår

1993

Areal inde

1.688 m

Areal ude

1 græsbane til 11 mands fodbold og 3 græsbaner til 7 mandsfodbold.

Sekundære
arealer

Cafeteria, mødelokale og toilet på 1. sal. Der er ca. 50 P-pladser ved hal og skole.

Ejer-/styreform

Kommunalt ejet med brugerstyring.

Kapacitet

Kirkeskovskolen bruger hallen til idræt i forskellige tidsrum mandag til fredag kl. 8-15.
Derudover bliver den brugt af SFO, foreninger og DGI (fodbold og folkedansere).

Tilgængelighed

Tæt på offentlig vej med bus til Skælskør eller Næstved.

Funktionalitet

Hallen har indbygget springgrav og kan bruges til de fleste indendørs idrætsgrene.
Springgraven gør hallen meget attraktiv for gymnastikken.

Beskaffenhed

Hal-bygningen vedligeholdes løbende, men er ikke lavet i bedste kvalitet, hvilket den
bærer præg af både ude og indvendigt. Taget er skiftet i 2008. Lysforholdene og
ventilation er i orden.

Potentialer

Ønske om redskabsrum til gymnastik rekvisitter så de ikke skal stå op af væggene
inde i hallen.
Tilbygning med tilskuerpladser vil gøre hallen mere ’stævnevenlig’.

Billeder
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2

Korsørhallen, Tovesvej 30 B, 4220 Korsør
Anvendelse

Idrætshal (badminton, volleyball, basketball, håndbold, gymnastik, tennis, fodbold,
skoleidræt og atletik)
Boldbaner (fodbold, petanque)
Atletikstadion (atletik)
Tennisbaner

Opførelsesår

1970 – tilbygning i 2007 mulighed for cafeteria drift. Der er ved siden af hallen et stort
(klubhus) opført af en venneforening ca. 1980

Areal inde

Ca. 1.700 m

Areal ude

Ca. 40.000 m (bl.a. et stort grønt areal med fodboldbaner, der grænser op til
golfklub)

Sekundære
arealer

Klubhus med køkken, kiosk (bliver passet af den lokale klub) og adgang til hallen
Motionsrum til atletik. 5 omklædningsrum

Ejer-/styreform

Kommunal

Kapacitet

Klubber, foreninger, skoler. Hallen er for det meste fuldt booket. Bruges i øvrigt ikke
til fester eller andre ikke-idrætslige arrangementer.

Tilgængelighed

Ligger centralt nær busstop

Funktionalitet

Opfylder de krav der er til en idrætshal af denne størrelse.

Beskaffenhed

Fremtræder pæn og vedligeholdt, lysforhold i hallen en anelse dunkle (ingen
dagslys).

Potentialer

Hallen mangler et cafeteria til at servicere brugerne.

2
2

Billeder
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Nordhallen, Nørrevangstorvet 8, 4200 Slagelse
Anvendelse

Idrætshal (skoleidræt, badminton, volleyball, atletik, håndbold, basketball, udstillinger og
julemarked).
Stadion Nord (fodbold)

Opførelsesår

1988

Areal inde

1.862 m

Areal ude

600 m P-plads

Sekundære
arealer

Mødelokale (klubber, fritidsrådet, kurser etc.)

Ejer-/styreform

Kommunal

Kapacitet

Klubber, foreninger, SFO, skolen (Nørrevangsskolen). Hallen er udlejet fuldt ud i
tidsrummet 08.00-22.00

Tilgængelighed

Ligger ved Nørrevangsskolen tæt på busstoppested, og offentlig P-plads/vej.

Funktionalitet

Kan opfylde de fleste krav til idræt.
Der er tilknyttet cafeteria til hallen.

Beskaffenhed

Bygningerne er flotte og vedligeholdte. Gode lys- og lydforhold.

Potentialer
Billeder
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2

2

Nymarkshallen, Øster Allé 67, 4200 Slagelse
Anvendelse

Idrætshal (skoleidræt, badminton, håndbold (uden brug af harpiks) og inliners).
Gymnastiksal (skoleidræt, gymnastik, håndbold (opvarmning)).

Opførelsesår

Idrætshal og gymnastiksal: 2002

Areal inde

Idrætshal: 968 m
2
Gymnastiksal: 80 m

2

Areal ude
Sekundære
arealer
Ejer-/styreform

Kommunal

Kapacitet

Klubber, foreninger, SFO, skolen (Nymarksskolen). Hallen er udlejet fuldt ud i tiden 08.0022.00

Tilgængelighed

Ligger ved Nymarksskolen tæt på busstoppested, og offentlig vej.

Funktionalitet

Kan opfylde de fleste krav til idræt.
Der er ikke tilknyttet cafeteria til hallen.

Beskaffenhed

Bygningerne er vedligeholdte. Meget flotte lysforhold m. ovenlysvinduer. Dog problemer
med udsugningen

Potentialer
Billeder
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Skælskør Skolehal, Gammelgade 10, 4230 Skælskør
Anvendelse

Idrætshal (fodbold, dans, gymnastik, møder, foredrag)
Gymnastiksal på skole (skoleidræt, gymnastik)

Opførelsesår

Idrætshal: 1986
Gymnastiksal: 1958

Areal inde

Idrætshal ca. 550 m2 (ca. ½ hal)
Gymnastiksal ca. 200 m2

Areal ude

Ca.70 P-pladser

Sekundære
arealer
Ejer-/styreform

Kommunalt

Kapacitet

Skole, SFO og foreninger. Bruges meget af fritidsbrugerne efter kl. 17.

Tilgængelighed

Egen P-plads tæt på bus

Funktionalitet

Kun halv hal så nogle baner opfylder ikke standardkrav. Hallen kan deles op med et
net. Derudover forefindes en scene som en del af hallen.

Beskaffenhed

Alt er i ok stand. Fornuftige lys- og lydforhold. Gymnastiksalen er ligeledes i ok stand.

Potentialer
Billeder

26

Storebæltshallen, Teilmanns Allé 12, 4220 Korsør
Anvendelse

Idrætshal (håndbold, mikrohåndbold, badminton, volley, fodbold og gymnastik).
Gymnastiksal (gymnastik).

Opførelsesår

1966.

Areal inde

Idrætshal: 1.080 m . Gymnastiksal: 190 m

Areal ude

Asfaltbane til basket og lign. Derudover løbebane på grus.

2

2

Sekundære
arealer
Ejer-/styreform

Kommunalt ejet og drevet.

Kapacitet

Idrætsforeninger og - klubber. Skole og SFO. Udlejning til øvrige til fester, baller,
koncerter, messer, møder, udstillinger og lign.

Tilgængelighed

Hallen ligger midt i Korsørs sydlige bydel, tæt ved busforbindelse, men et godt stykke
fra togstationen. Dårlige parkeringsforhold ved hallen. Byggeriet er i to plan, men
trappelift forefindes.

Funktionalitet

Hallen fungerer fint til alm. træning og kampe. Har 275 tilskuerpladser på tribune på
langsiden. Dog savnes flere omklædningsrum (har 5) og separate lokaler til opvarmning. Møde- og klubfaciliteter savnes. Ved arrangementer med mange mennesker
(400-1100) savnes tilstrækkelige toilet – og garderobefaciliteter.

Beskaffenhed

Hallen fremtræder som velholdt, efter en større reparation i 2007 som følge af stormflodsskade i 2006. Halrum og gymnastiksal er lyse, dog kun dagslysindfald i gymnastiksalen. Godt indeklima og effektivt ventilation – og opvarmningsanlæg. Gode akustiske forhold. Hallens ydre er betonelementer og store glaspartie. Hallens facade
mod vej og P-plads, fremstår lidt grå og slidt.

Potentialer

Det vil være svært at kunne udvide hal-arealet, idet der stort set ikke findes tilgængelige områder omkring hallen. Klubfaciliteter kan måske bygges ovenpå den del af
bygningen som har fladt tag.

Billeder

27

Søndermarkshallen, Byskov Allé 41, 4200 Slagelse
Anvendelse

Idrætshal (skoleidræt, badminton, volleyball, kidsvolley, håndbold og basketball).
Gymnastiksal (skoleidræt, badminton, gymnastik og selvforsvar).

Opførelsesår

Idrætshal og gymnastiksal: 1976

Areal inde

Idrætshal: 1.056 m
2
Gymnastiksal: 160 m

2

Areal ude
Sekundære
arealer

Kampsportslokaler, klublokaler og bordtennislokale (kælder). Kampsportslokaler
bruges meget – bl.a. til taekwondo og karate. Desuden et yderlige klublokale i
kælder.

Ejer-/styreform

Kommunal

Kapacitet

Klubber, foreninger, SFO, skolen. Hallen er lejet fuldt ud i tiden 08.00-22.00

Tilgængelighed

Ligger ved Søndermarksskolen tæt på busstoppested, og offentlig P-plads og vej.

Funktionalitet

Kan opfylde de fleste krav til idræt.
Der er ikke tilknyttet cafeteria til hallen.

Beskaffenhed

Bygningerne er middel vedligeholdte, nyt gulv er lagt i løbet af 2009.

Potentialer
Billeder
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Tårnborghallen, Tjærebyvej 17, 4220 Korsør
Anvendelse

Idrætshal (fodbold, badminton, basket, håndbold og gymnastik)
Boldbaner (fodbold, skoleidræt)
Gymnastiksal (skole, gymnastik)

Opførelsesår

1983

Areal inde

Hal: 1.642 m
2
Gymnastiksal: ca. 150 m

Areal ude

Ca. 50.000 m
Fodboldbaner, håndboldbaner, grusbane (m. lys) osv.

Sekundære
arealer

Klublokaler (møder, fester)

Ejer-/styreform

Kommunal

Kapacitet

Klubber, foreninger, SFO, skoler

Tilgængelighed

Ligger på tæt på busstoppested

Funktionalitet

Kan opfylde de fleste idrætskrav. Der mangler dog omklædningsrum og depotrum.

Beskaffenhed

Hallen er ren og vedligeholdt, men bærer præg af at være fra 1983. Gymnastiksalen
er ligeledes i god stand – dog er gulvet meget slidt.

2

2

Potentialer
Billeder
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Vemmelevhallen, Skolevej 12, 4241 Vemmelev
Anvendelse

Idrætshal (badminton, volleyball, basket, håndbold og gymnastik)
Skydebane i kælder (pistol og riffelskydning)
Boldbaner (fodbold, skoleidræt)
Gymnastiksal (skoleidræt, gymnastik og badminton)

Opførelsesår

1979

Areal inde

3.236 m

Areal ude

Ca. 45.000 m fodboldbaner, håndboldbaner og 2 tennisbaner

Sekundære
arealer

Legerum til børn. Desuden tilskuerpladser i hallen. Forpagtet cafeteria.

Ejer-/styreform

Kommunal

Kapacitet

Klubber, foreninger, SFO, skoler

Tilgængelighed

Ligger ved Vemmelevskolen tæt på busstoppested.

Funktionalitet

Kan opfylde de fleste idrætskrav

Beskaffenhed

Hallens bygninger er rene og vedligeholdte, men fra 1979. Lysforholdene i hallen er
forholdsvis dårlige (ingen dagslys). Omklædningsrum er dog slidte. Gymnastiksalen
på skolen er i fornuftig stand men virker meget mørk.

Potentialer

Der sker en stor tilflytning i og omkring Vemmelev, skolen mangler kapacitet til elever.

Billeder
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2
2

Agersøhallen, Gamlevej 6, 4230 Skælskør
Anvendelse

Idrætshal (badminton, gymnastik, linedanse, volleyball, basketball, skolehal, dilettant,
DGI sommerlejer, håndboldstævne, kortklub)
Boldbaner (fodbold, skoleidræt)

Opførelsesår

1975

Areal inde

Idrætshal ca. 320 m
2
Total ca. 430 m

Areal ude

Idrætsplads ca. 8.500 m

Sekundære
arealer

P-pladser 7 stk. ca. 700 m

Ejer-/styreform

Selvejende med bestyrelse

Kapacitet

SFO, skole, dagpleje, foreninger, klubber.

Tilgængelighed

Agersø hallen er beliggende ved Agersø skole på Agersø ca. 700 m fra havnen

Funktionalitet

2 badmintonbaner, 2 bordtennisborde, div. gymnastikredskaber, volleyballbane, lille
basketbane

Beskaffenhed

Agersøhallen er fra 1975, bygningens vedligeholdsstandard er rimelig.

Potentialer

Hallen fungerer som et centralt og vigtigt samlingspunkt for øens beboere.

2

2
2

Billeder
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Dalmosehallen, Stationsvej 53, 4261 Dalmose
Anvendelse

Idrætshal og gymnastiksal (badminton, gymnastik, håndbold, fodbold, boccia,
volleyball, undervisning, kurser, ’åben hal’)
Fitnesslokale og spinningslokale (foreningsbaseret motions- og styrketræning,
effekttræning, boldhold)
Skydebaner, 15 m. (riffel, pistol og luftgevær)
Boldbaner (fodbold, håndbold og skoleidræt, frisbee-golf)

Opførelsesår

1976: idrætshal
1986: gymnastiksal

Areal inde

Ca. 2.000 m

Areal ude

30.000 m med boldbaner ved hallen og Hashøjskolen.
2
Ca. 3.000 m udeareal med parkering.

Sekundære
arealer

Mødelokaler ovenpå bruges til møder, kurser dans m.m.

Ejer-/styreform

Selvejende

Kapacitet

Klubber, foreninger (bl.a. IF62), skoler (Dalmose Centralskole), private fester, møder,
kurser osv.

Tilgængelighed

Internt forbundet med den nære by via stier. Eksternt via stier fra Flakkebjerg. Tæt på
busstoppested.

Funktionalitet

Kan opfylde de fleste idrætskrav. Fungerer godt som kursussted med mulighed for
forplejning, dog mangler der i denne sammenhæng overnatningsmuligheder. Hallen
er delt i tre niveauer, som er forbundet med trappetrin, ligesom der er adgang fra
niveau bagerst i hallen. Handicaplifte v. trapper.

Beskaffenhed

Tag og gulve er ved at blive udskiftet.

Potentialer

Evt. udvidelse af udendørs arealer med multibane og kunstgræsbane (7-mands).
Udsugning i skydekælder bør skiftes.

Billeder
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2

2

Skælskørhallen, Sorøvej 90, 4230 Skælskør
Anvendelse

Idrætshal (fodbold, håndbold, badminton, bordtennis, klatring, fitness, volleyball,
skoleidræt, skak, generalforsamlinger, afslutnings-/julefester for brugerne, møder,
afdansningsbal, messer, skolefodbold (3 dage) og senioridræt).
Boldbaner (fodbold, atletik, krolf, petanque, krocket og hundetræning)

Opførelsesår

1972 / 2005. Klatrevæg bygget i 1995.

Areal inde

2.481 m

Areal ude

Anlægget ligger i forbindelse med fodboldklubbens klubhus, 4 11-mandsbaner til
træning/kamp (hvor der samtidig kan være 6 7-mandsbaner), 2 5-mandsbaner,
2 3-mandsbaner og 1 grusbane til træning, atletikstadion og petanque baner. Der er
tilknyttet ca. 150 fælles P-pladser og en cirkusplads.

Sekundære
arealer

Omklædning & toiletfaciliteter for fodboldklub, petanque, krocket og krolf. Motions- og
styrketræningslokale i kælder (senioridræt, fodbold og firmasporten). Derudover små
klublokaler og mødelokaler i kælder. Fodbold har eget klubhus ved siden af hal.

Ejer-/styreform

Selvstændig institution, bestyrelse & halinspektør.

Kapacitet

Klubber, foreninger, skolen, senioridrætten. Kommunalt anvendt man.-fre. kl. 8.0022.00, lørd. 8.00-12.00. lørdag 13.00-søndag 8.00-22.00 åben for udleje primært til
sportsarrangementer. Kan udlejes til andre arrangementer også i den kommunale tid.

Tilgængelighed

Beliggende i Skælskørs nordøstlige udkant. Stor parkeringsplads, bus v. hovedindgang, stisystem. Hallen er bygget sammen med SBC’s badmintonhal (privat hal).

Funktionalitet

Badminton-, håndbold- og fodboldtræning + kampe. Klatretræning. Adgang for handicappede til halareal og omklædningsrum men intet handicaptoilet, kun besværlig
adgang til cafeteria og mødelokaler.

Beskaffenhed

Hallen er asymmetrisk og op til 12 m høj, generelt velholdt men med et udslidt varmesystem. Isolationen er ringe. De store porte i hallen og i spillergangen bør udskiftes og isoleres. Lyd og akustik er fin mens lysforholdene i hallen virker en anelse
dunkle. Boldbanerne er gode men beplantningen rundt om nogle af banerne trænger
til at blive beskåret.

Potentialer

Der er et uudnyttet lokale på ca.70 m , som kunne indrettes til multirum (festsal, pilates, musik øverum, boulderrum, mødelokale osv.). I samme ombæring kun påtænkes
indretning af handicaptoilet. Hallen kunne også være udgangspunkt for løbeklubben,
hvis stisystemet blev yderligere udbygget og oplyst. Hallen er ledig flere dage om
ugen kl. 12.00 – 15.00, til f.eks. overvægtige eller motorisk svage børn, større børn i
den nærliggende børnehave eller kommunens øvrige skoler kunne tilbyde events på
klatrevægen (kræver dog uddannet instruktør).

2

2

Billeder
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Slagelsehallen, Parkvej 33, 4200 Slagelse
Anvendelse

Idrætshal (badminton, hockey (fra 1/10 til ca. 30/3), fodbold, volleyball, skoleidræt
(10. klasser) messer, udstillinger og lign.).
Selskabslokale (skak, dans, linedance, kurser, møder og fester).
Billardlokale (billard).

Opførelsesår

Hallen: 1958
Selskabslokale: 1972

Areal inde

Hallen 950 m
2
Selskabslokale 250 m
2
2
Antal etage m i alt 1.900 m

Areal ude

Kommunal P-plads. ca. 6.000 m , fælles med fodboldstadion.

Sekundære
arealer

ingen

Ejer-/styreform

Selvejende. Det er kommunen som fordeler træningstider på hverdage og hallen selv
i weekender.

Kapacitet

Klubber, foreninger, skole

Tilgængelighed

Ligger ved siden af stadionområdet ved offentlig vej med bybus, tæt på centrum. Kan
bruges gratis af alle efter godkendelse af Fritidsforvaltningen, ellers mod betaling.

Funktionalitet

Hockey og håndbold på dispensation pga. for lille banestørrelse (opfylder ikke de
krav som stilles til europæiske kampe).

Beskaffenhed

Ældre, men vedligeholdt hal. Lidt kold om vinteren pga. for lidt isolering. Lys ok.
Loftet i hallen ser dog ringe ud. Selskabslokale ok.

Potentialer

For at komme op på nutidens standard, skal der bruges en del midler på renovering.
Der kunne eks. også laves flere mødelokaler

Billeder

Se Slagelse-Hallens hjemmeside: www.slagelsehallen.dk.
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2

2

Stillingehallen, Bildsøvej 74 B, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Anvendelse

Idrætshal (håndbold, badminton, fodbold, gymnastik, skoleidræt)
Gymnastiksal i forlængelse af hal (skoleidræt, gymnastik)
Boldbaner (fodbold)

Opførelsesår

1988

Areal inde

1.652 m

Areal ude

9.020 m fodboldbane
2
Ca. 4.000 m håndboldbaner og multibane
Deles med Stillinge Skole

Sekundære
arealer

Ca. 3.500 m med P-pladser og udendørs arealer

Ejer-/styreform

Selvejende

Kapacitet

Klubber, SFO, skole samt private arrangementer.

Tilgængelighed

Ligger parallelt med Bildsøvej med god adgang, men begrænset P-areal

Funktionalitet

Opfylder de fleste krav vedr. banestørrelse. Har basket, volley, badminton, håndbold
og indendørsfodboldbaner.

Beskaffenhed

Velholdte lokaler, gode lysforhold m. nye lamper (2008). Dårlig kapacitet i
omklædnings og baderum.

2
2

2

Potentialer
Billeder
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Sørbyhallen, Kirkerupvej 16, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Anvendelse

Idrætshal (fodbold, gymnastik, hockey, badminton, kidsvolley, volleyball, bordtennis,
håndbold, basket, skoleidræt, idrætsdaginstitution, idrætsbørnehave, idrætsdagpleje).
Boldbaner (fodbold, håndbold, hockey, petanque, beachvolley og skole- og
daginstitutionsidræt)

Opførelsesår

1988: Idrætshal. ”SIFFEN” sat op i 2006 (flyttet fra daginstitutionen) og renoveret.

Areal inde

Idrætshal: 1.669m (omklædning, toiletter, redskabsrum, maskinrum og kontor i
2
stueplan) + ca. 260 m på 1.sal (køkken, cafeteria, mødelokaler og toilet).
2
198 m ekstra bygning ”SIFFEN” (selskabslokale, omklædning og toiletter).

Areal ude

3.100 m (fodbold, hockey, håndbold, petanque, beachvolley). Kunststofbane til hockey
anlagt i 2009.
2
Ca. 1.800 m P-plads + grønt område som bruges til parkering ved store
arrangementer

Sekundære
arealer

Mødelokaler

Ejer-/styreform

Selvejende. Kommunen ejer de grønne områder, hvor hallen står for drift og
vedligeholdelse af disse.

Kapacitet

Klubber, foreninger, daginstitution, børnehave, dagpleje og skole. Bruges meget.

Tilgængelighed

Ligger ved Sørby Skole tæt på busstop. Tilgængelig med cykel via stier og på tæt på
offentligvej

Funktionalitet

Kan opfylde de fleste idrætskrav

Beskaffenhed

Bygningerne bliver løbene vedligeholdt. Flotte bygninger i god stand.

Potentialer

Med et fitnesscenter kunne der komme flere i og omkring hallen.

Billeder
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2

2

Vesthallen, Skjoldsvej 8, 4200 Slagelse
Anvendelse

Idrætshal (fodbold, håndbold, badminton, gymnastik, basketball, volleyball,
skoleidræt, bordtennis).
Gymnastik- og bevægelsessal (gymnastik, boksning)
Boksecenter (boksning).

Opførelsesår

1972.
I 2001 ny tilbygning (boksecenter) efter brand.
2004 omklædningsrum renoveret.
2006 fællestoiletter renoveret.

Areal inde

Idrætshal: 2.250 m (gymnastiksal, boksecenter og omklædningsrum).
2
Cafeteria og køkken til ca. 100 personer på 1´ste sal: ca. 325 m .

2

Areal ude
Sekundære
arealer

P–plads til 75 biler. Deles med skole i det daglige.

Ejer-/styreform

Selvejende

Kapacitet

Skole, klubber, foreninger, messer, fester, koncerter, stævner m.m.

Tilgængelighed

Ligger ved Marievangsskolen i Slagelse tæt på busstoppesteder. Tilgængelig med
cykel via stier og offentlig P-plads.

Funktionalitet

Kan opfylde de fleste idrætskrav indendørs. Har som eneste hal boksecenter og
bruges meget af Slagelse Bokse Klub.

Beskaffenhed

Bygningen vedligeholdes løbende. Long life lysstofrør er installeret i 2008. Hallen
fremstår lys og venlig og med godt indeklima.

Potentialer

Større P-plads vil gøre hallen mere attraktiv for andre brugergrupper. Der vil ligeledes
kunne anlægges streetbasket baner mm.

Billeder
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UV-hallen, Frederikshøjvej 3, 4200 Slagelse
Anvendelse

Idrætshal (fodbold, badminton, skoleidræt)

Opførelsesår

1982

Areal inde

780 m

2

Areal ude
Sekundære
arealer

2 omklædningsrum med toilet + 4 brusere + ekstra toilet til hallen.
Andre omklædningsrum til fodbold på den modsatte side af vejen.

Ejer-/styreform

Selvejende. Drives af ’Ungdommens Venner’.

Kapacitet

Foreninger, klubber, ældresagen og skoler.

Tilgængelighed

OK

Funktionalitet
Beskaffenhed
Potentialer
Billeder
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Opbygget i stålkonstruktion og beklædt med stålplader. Betongulv. Hallen fremstår mørk
og trist indvendig.

Slagelse Svømmehal, Antvorskov Allé 133, 4200 Slagelse.
Anvendelse

Offentlig Svømmehal (undervisning, motion, wellness, terapi, leg og udspring).

Opførelsesår

1974
Nyrenoveret i 1995.
Nyt varmtvandsbassin i 2000.
Café og foyer, samt kontor og personale rum er nyrenoveret i 2008.

Areal inde

Samlede bruttoareal: 2.800 m2
Vandareal: 619 m2

Areal ude

Ca. 24.960 m (kæmpe areal med boldbaner, som benyttes af bl.a. elever fra
Antvorskov Skole)
Foran svømmehallen er der parkeringspladser til en bus og fire handicappladser.

Sekundære
arealer

Parkeringspladser ved Sejerøvej (4.480 m )

Ejer-/styreform

Kommunal

Kapacitet

Skoler, SFO, offentligheden, handicap, klubber, dykkere, foreninger.

Tilgængelighed

Ligger ved Antvorskovhallen tæt på busstoppested. Tilgængelig med bil, bus, cykel
via offentlig vej og stier.

Funktionalitet

Kan opfylde alle vandbehov.

Beskaffenhed

Rigtig gode forhold – generelt.

Potentialer

Med en udvidelse af svømmehallen (med 50 meter bassin, welness- og
fitnessfaciliteter) vil man kunne tilgodese de mange forskellige behov og reducere
svømmeklubbernes ventelister.

2

2

Billeder
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Korsør Svømmehal, Nor Alléen 1, 4220 Korsør
Anvendelse

Offentlig Svømmehal (undervisning, motion, stævner, børnefødselsdage, træningslejr,
wellness-arrangementer m.m.)

Opførelsesår

1977

Areal inde

3.325 m

Areal ude

2.800 m vej + P-plads

Sekundære
arealer

26.915 m grønne områder (svømmehallen står for vedligeholdelse af grønne områder).
Forpagtet cafeteria

Ejer-/styreform

Kommunal.

Kapacitet

Klubber, foreninger, institutioner, skoler, offentlige brugere m.fl.
Også åben i sommerferie. Klubberne har brug for flere tider – generelt manglende
kapacitet.

Tilgængelighed

Bil, bus (tæt ved stoppested), cykel via vej eller sti.

Funktionalitet

Opfylder de fleste krav i forbindelse med svømning (motion, konkurrence,
undervisning). Dog ikke vandpolo.

Beskaffenhed

Mange års manglende vedligehold på stort set alle områder (bygninger indvendig og
udvendig, installationer, vandbehandling m.m.)

Potentialer

Udbygning med bl.a. varmtvandsbassin, wellnessafdeling, klub- og mødefaciliteter vil
opgradere svømmehallen væsentligt og kunne øge brugen og besøgstallet.

Billeder
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2
2

2

Havrebjerg Skole, Krænkerupvej 54, Havrebjerg, 4200 Slagelse
Anvendelse

Gymnastiksal (idrætsundervisning, motorikundervisning, fritidsaktiviteter (SFO) og
foreningsidræt efter skoletid).

Opførelsesår

1940
Salen blev dog nyrenoveret i 2002/03

Areal inde

77 m

2

Areal ude
Sekundære
arealer
Ejer-/styreform

Kommunal

Kapacitet

Gymnastiksal. Anvendes til idrætsundervisning, motorikundervisning, fritidsaktiviteter
(SFO). Gymnastiksalen benyttes af idrætsforeninger efter skoletid.

Tilgængelighed

Beliggende midt i Havrebjerg, Der er 3 busforbindelser og togforbindelse til
Havrebjerg

Funktionalitet

Opfylder ikke alle idrætskrav (jf. størrelsen).

Beskaffenhed
Potentialer

Der er installeret motorik-ribber med bomme, der kan køres ud i 90 grader fra
væggen. Salen kan således udbygges til at være attraktiv for motorikundervisning for
mindre grupper.

Vestermose Skole, Hallelevvej 30, 4200 Slagelse
Anvendelse

Gymnastiksal (skoleidræt, gymnastik, badminton, volleyball, fester m.m.)
Boldbaner (skoleidræt, fodbold)

Opførelsesår

1955

Areal inde

160 m . Derudover 2 omklædningsrum/badeområde på hver ca. 45 m . Redskabsrum
2
30 m (3 rum)

Areal ude

Ca. 10.000 m boldbaner. I skolegården findes boldgård og 2 basketball-mål.

Sekundære
arealer

P-plads til ca. 40 biler.

Ejer-/styreform

Kommunal

Kapacitet

Idrætsforening, SFO og skolen

Tilgængelighed

Ligger tæt ved busstop og lige ved offentlig vej.

Funktionalitet

Gymnastikundervisning for ikke for krævende grupper (børn). Badminton og volleyball.

Beskaffenhed

Salen blev renoveret i 2005 (nyt gulv og bedre opvarmning). Omklædning trænger til
renovering.

2

2

2

Potentialer
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Marievangsskolen, Holmstrupvej 3, 4200 Slagelse
Anvendelse

Gymnastiksal (skoleidræt, gymnastik, bordtennis m.m.)
Boldbaner (skoleidræt, fodbold)

Opførelsesår

Ca. 2005

Areal inde

Gymnastiksal på ca. 300 m . (+ omklædningsrum/badeområde og redskabsrum)

Areal ude

8.000 m boldareal fordelt på 2 baner med en skrænt imellem. Derudover er der en
beachvolleybane. I skolegården findes asfalterede bandebaner.

Sekundære
arealer

P-plads deles til daglig med Vesthallen.

Ejer-/styreform

Kommunal

Kapacitet

Idrætsforeninger, SFO og skolen

Tilgængelighed

Ligger tæt på busstoppesteder. Tilgængelig med cykel via stier og offentlig P-plads.

Funktionalitet

Opfylder de fleste idrætsbehov. Omklædningsrum små og dårligt indrettede.

Beskaffenhed

Flot og moderne gymnastiksal med gode lyd- og lysforhold.

Potentialer
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2

2

Slagelse Gl. Stadion, Parkvej 33, 4200 Slagelse
Anvendelse

Atletikstadion (atletiktræning, mindre atletikstævner, klubaftener, skoleidræt, amerikansk fodbold, fodbold og koncerter).

Opførelsesår

Opført først i 1900-tallet. Nyt kunststof på springbaner i 2006.

Areal inde

Klubhus på samlet 70 m (toilet, vægtrum, fællesrum). Redskabsrum til rekvisitter på
2
30 m .

Areal ude

Ca. 11.000 m atletikstadion (400 meter rundbane, springbaner til længde-/trespring
og højde, samt områder til kast).

Sekundære
arealer

Ca. 6.000 m parkeringspladser og græs område.

Ejer-/styreform

Kommunal

Kapacitet

Klubber og foreninger (primært atletik og amerikansk fodbold), skoler.

Tilgængelighed

Ligger centralt i Slagelse. Tilgængelig til fods, på cykel eller i bil via Parkvej. Busstoppested lige udenfor indgang. Banerne står åben døgnet rundt med fri adgang for alle.

Funktionalitet

Løbebanerne er med grus og dårligt drænet, selv ved mindre regnfald ligger banerne
dækket af vand. Springbanerne til længde og trespring er for korte til de store ungdomsatleter og senior som bliver nødt til at afkorte deres tilløb for at kunne springe.
Græsarealet kan opfylde de fleste krav til mange udendørs boldspil. Græsarealet
indenfor løbebane er dog for lille til en fuld amerikansk fodboldbane, pga. arealer til
spring og kaste discipliner i atletik.

Beskaffenhed

Klubhus er med lidt lysindfald. Klubhuset bærer præg af, at der er to store klubber,
med for lidt plads. Der er et lille rum i klubhuset der bliver brug til styrketræning af
atletikklubben. Der er ingen direkte tilknyttede bade- og omklædningsrum.

Potentialer

Med kunststof på løbebanerne vil det være muligt at bruge banerne hele året, samt af
handicappede i kørestol eller på ’løbecykler’ kan benytte anlægget. Tilpasning af
atletikarealer i enderne af græsareal vil kunne give plads til udvidelse af baneareal,
således at banen kan leve op til landsforbundets krav om banestørrelse. Etablering af
omklædning i direkte tilknytning til banen vil give mulighed for at klubbernes medlemmer kan bade efter endt træning. Renovering af køkkenfaciliteter i klubhus vil give
passende forhold til madlavning i klubhus i forbindelse med træningsweekender eller
kampe.

2

2

2

Billeder
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Slotsbjergbybanen, Jættehøjvej 8B, 4200 Slagelse
(Midtsjællands Sports Motorklub)
Anvendelse

Motocross, træning nationale og internationale stævner.

Opførelses år

1979

Areal inde

Ca. 350 m

Areal ude

1.665 m bane

Sekundære
arealer

14 tønderland i alt
2
4.000 m ryttergård
2
10.000 m publikumsarealer

Ejer-/styreform

Selvejende, med medlemstilskud fra Slagelse Kommune

Kapacitet

Medlemmer af MSM motocross ca. 150 medlemmer i alt

Tilgængelighed

Ligge på Jættehøjvej tilgængelighed af offentligvej cykel/knallert/bil

Funktionalitet

Godkendt til internationale løb som VM og EM.

Beskaffenhed

Bygninger, bane og publikumsarealer samt andre faciliteter er i meget fin stand.

Potentialer

Ungdomsskolemotocross, forskellige mødeaktivitet, konkurrencer m.m.

Billeder
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2

Korsør Kart Bane, Ørnumvej 25, 4220 Korsør
Anvendelse

630 m. asfaltbane beregnet til go-kart løb. Arealet, et "asfaltstadion", som kan bruges
til mange udendørs sportsaktiviteter.

Opførelsesår

Bane bygget i 1967 på 460 m. forlænget i 1973 til 630 m. Klubhus udvidet og
moderniseret i 2006.

Areal inde

Klubhus 150 m . Klublokale til 50 pers. møderum, kiosk, bad.

Areal ude

Bane + ryttergård og parkering = 20.000 m

2

2

Sekundære
arealer
Ejer-/styreform

Jord: Slagelse Kommune. Bane og klubhus tilhører Korsør Kart Klub

Kapacitet

Go-kart løb. Bruges undertiden til scooter, cykel, rulleskøjter, miniracer.
se: www.kgkk.dk

Tilgængelighed

Tæt på Korsør by. Busser kører forbi banen. Banen bruges af klubbens medlemmer
+ Ungdomsklubben i Korsør.

Funktionalitet

Banen forventes i 2009 at blive forlænget til det dobbelte

Beskaffenhed

Såvel bane som klubhus er yderst velholdte og ligger i naturskønt område.

Potentialer

En mulig udvidelse af såvel bane som areal ville give mulighed for flere andre
aktiviteter.

Billeder
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Korsør Golf Klub, Ørnumvej 8, 4220 Korsør
Anvendelse

18-hullers golfbane.
Yderligere 9 huller fra august 2009.

Opførelsesår

Første 9 huller indviet i 1964 – sidste 9 huller åbnet i 1970.

Areal inde

Klubhus ca. 414 m .

Areal ude

Ny 9-hullers golfbane på Høneklint ca. 18 – 20 ha.
Eksisterende 18-hullers golfbane ca. 60 ha.
2
Maskinhus på adressen Lerbakken 10 – 6721 m .

Sekundære
arealer

Parkeringsplads ca. 500 m .

Ejer-/styreform

9- og 18-hullers banerne er på kommunal jord, som klubben har på åremålsleje frem
til år 2037.

Kapacitet

Klubbens medlemmer og greenfee-gæster (ca. 6.000 årligt).

Tilgængelighed

Ca. 300 m fra offentlig vej og cykelsti. Motorvej – afkørsel 42 - ligger ca. 1 km fra
klubben.

Funktionalitet

Anvendes til medlemmers daglige spil, klubturneringer. Kan også anvendes nationale
turneringer.

Beskaffenhed

Gammel gartnerbolig - bruttoareal 89 m - opført i 1700-tallet er renoveret indvendigt,
2
men trænger til en udvendig renovering. Det nye klubhus – bruttoareal 325 m - som
blev indviet i 2001, rummer café med godkendt plads til 150 bænkede personer,
køkkenfaciliteter, omklædningsrum til damer og herrer og 3 gæstetoiletter.

Potentialer

Den nye 9-hullers bane forventes at kunne trække yderligere medlemmer og
greenfee-gæster til klubben.

Billeder
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2

2

2

Slagelse Rulleskøjtestadion, Oehlenschlægersgade 6B 4200 Slagelse
Anvendelse

Speedskating - Alle former for motion og hurtigløb på rulleskøjter.

Opførelsesår

2006 af Slagelse kommune i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

Areal inde

Slagelse In-Line klubs klublokaler indeholdende opholdsrum med køkken (ca. 35 m²)
samt værksted (ca. 35 m²).

Areal ude

Den parabolske bane er 200 m i beton, Teknikarealet som ligger indvendig af parabolbanen er på 20×40 m i asfalt. Vejbanen uden om parabolen er ca. 300 m også i asfalt.
Uden om igen er der en gang/løbe sti med grusbelægning på 350 m.

Sekundære
arealer

P-plads som skal deles med Slagelse Teater og VUC. Ca. 1.500 m². Græsarealer
omkring anlægget som bruges af publikum ved løb og stævner.

Ejer-/styreform

Slagelse Rulleskøjtestadion ejes af Slagelse Kommune, men styres via af en driftsaftale
af Slagelse In-Line Klub. Slagelse Kommune står for vedligeholdelsen.

Kapacitet

Benyttes af Slagelse In-Line Klub (ca. 120 medlemmer), kommunes skoler og fritidsklubber. Der kan være ca. 35-40 atleter ad gangen på den parabolske bane. Teknikarealet
kunne bruges til hockey på rulleskøjter på motionsniveau. Der kan være ca. 55-60 atleter ad gangen på vejbanen. Denne vil også kunne bruges til f.eks. rullestolsløb. Gang /
løbesti kunne bruges af stavgangsklubber motionsklubber.

Tilgængelighed

Anlægget er placeret midt i Slagelse by tæt ved stationen, med tog og busforbindelser til
byerne omkring og resten af Sjælland. Anlægget er åbent for offentligheden om sommeren fra kl. 8.00 til ca. kl. 20, om vinteren kl. 8.00 til 15.00. Der er ikke offentlig adgang til
den parabolske bane, der benyttes af Slagelse In-Line klub samt andre klubber, som ønsker at leje den. Adgangsforholdene til anlægget er ikke handicapvenlige, hvorfor det ikke er muligt for f.eks. kørestolsbrugere at benytte vejbanen i den offentlige åbningstid.

Funktionalitet

Den parabolske bane kan benyttes til både DM og EM. Vejbanen kan benyttes til træning og nationale løb samt DM. Grusbanen kan benyttes til træning. Klubbens lokaler er
kun tilgængelige for klubben og dens aktiviteter.

Beskaffenhed

Anlægget er i international særklasse og i særdeles god stand, dog problemer med
grusfygning. Klublokalerne er sat i stand af klubben i 2008. I klublokalet er der plads til
ca. 25 personer. Ingen toiletter. Værkstedet/depot er med reoler til skøjter og sikkerhedsudstyr. Samt border til at rense og reparere skøjter.

Potentialer

Skal anlægge bruges til EM, internationale løb og stævner, vil det kræve tribuner, bedre
toiletter, bade- og omklædningsrum. Hvis parabolbanen blev overdækket ville sportens
udendørs træning kunne forlænges og derfor mindske forbrug af timer i hal om vinteren.

Billeder
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’Laden’ skateboardhal, Korshøjvej 1, 4200 Slagelse
Anvendelse

Skateboard, rulleskøjter (in-line), BMX m.m.

Opførelsesår

1987

Areal inde

800 m

2

Areal ude
Sekundære
arealer

Toilet, bar/café

Ejer-/styreform

Forening lejer bygninger af landmand.

Kapacitet

Åben ca. 30 timer om ugen. ca. 100 brugere om ugen. Mange brugere fra hele
kommunen og fra resten af regionen. Foreningen Slagelse Skateboard bruger også
faciliteten.

Tilgængelighed

Ligger på sidevej til hovedvejen mellem Slagelse og Vemmelev.

Funktionalitet
Beskaffenhed

Potentialer
Billeder
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Rulleskøjte- og skateboardfaciliteter er opført i to gamle stalde på en landejendom
udenfor Slagelse. Bygningerne opfylder deres funktion – men der trænger til at blive
gjort rent.

5. Udnyttelsesgraden af idrætsfaciliteterne

Analysen tager udgangspunkt i en kortlægning af omfanget af aktivitet, der finder sted i de store
haller samt i skolernes gymnastiksale. Oplysningerne til denne del anvender talmateriale fra skole- og foreningsåret 2008/2009.5
Der er følgende forudsætninger i vurderingen af aktivitetsniveauet og antallet af ledige timer:
At der er idrætsgrene, som er mere sæsonbetonede end andre. F.eks. har indendørs fodbold en markant kortere sæson end håndbold.
At aktiviteter i weekender ikke er medregnet. Nogle anlæg kan i weekender være helt optaget, mens andre anlæg kan være helt ledige i weekenden.
At der er ledig kapacitet i perioder, hvor skolerne ikke bruger haller eller gymnastiksale
(ferie og lign.) eller i perioder, hvor foreninger af den ene eller anden grund aflyser træningen.
At foreningerne kan have reserveret tid, som foreningen alligevel ikke fuldt ud har brug
for.
At denne analyse ikke kan sige noget om, hvor mange der reelt anvender faciliteten i det
pågældende tidsrum. Det ses f.eks. ikke, om der kun er 1 badmintonbane optaget, eller
om der er 100 personer samlet til gymnastik i hallen.

5.1 Haller

Figur 7 og figur 8 herunder viser det samlede antal af ledige timer i alle idrætshaller i Slagelse
Kommune tilsammen fordelt på henholdsvis klokkeslæt og ugedage.
Figur 7. Ledige timer i idrætshallerne i Slagelse Kommune (fordelt på klokkeslæt)
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5

Talmaterialet stammer primært fra kommunens egen opgørelse over timefordeling til foreninger samt oplysninger
fra skolerne om deres forbrug af timer i idrætshaller og gymnastiksale.
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Figur 8. Ledige timer i idrætshallerne i Slagelse Kommune (fordelt på ugedage)
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Figur 7 viser, at der i fritidsbrugernes (foreninger og klubber) ’prime time’ fra kl. 15 til kl. 21 er
næsten optaget i alle idrætshaller. De enkelte tidspunkter, hvor der er ledigt drejer det sig om en
halv eller en enkelt time i en enkelt idrætshal. Fra kl. 8 til kl. 15 er det skolerne, der i de fleste tilfælde har brugsretten til idrætshallerne. Og her er der i modsætning til fritidsbrugernes tid flere
ledige og sammenhængende timer.
Figur 8 viser hvilke dage de ledige timer er fordelt på. For mandag til torsdag ligger de ledige timer hovedsageligt om formiddagen mens det om fredagen er i eftermiddagstimerne eller sen aften (kl. 21-23), at de ledige timer er placeret.
Der er således begrænsede muligheder for Slagelse Kommune at stille yderligere hal-kapacitet til
rådighed til fritidsbrugerne med mindre formiddagstimerne, som skolerne traditionelt råder over,
bliver inddraget. Disse tider er dog næppe attraktive for de fleste foreninger, da mange af deres
medlemmer enten arbejder eller går i skole på dette tidspunkt af dagen. Men for enkelte brugergrupper, som står uden for arbejdsmarkedet, som f.eks. pensionister, er disse formiddagstimer et
oplagt tidspunkt til at dyrke idræt eller andre motionsaktiviteter. Til en vis grad vil der ligeledes i
formiddagstimerne være mulighed for at lade eliteklubber få timer i kommunens haller.6
Man bør dog være opmærksom på, at hensynet til skolernes brug af idrætshallerne i formiddagstimerne skal bibeholdes. For det første fordi skolernes behov for og brug af idrætshallerne varierer meget i løbet af et skoleår. Her tænkes der primært på skolernes mulighed for at benytte indendørs faciliteter, hvis vejret ikke tillader udendørs aktiviteter samt muligheden for at veksle
mellem indendørs og udendørs aktiviteter i idrætsundervisningen. Desuden kan tema-undervisning og diverse enkeltstående arrangementer også have indflydelse på skolernes behov for
idrætshallerne i kommunen. Endelig gør vuggestuer, børnehaver, SFO og andre børne- og
6

F.eks. i håndbold eller fodbold, hvor der ofte trænes flere gange om dagen.

50

ungdomsinstitutioner også brug af idrætshallerne i formiddagstimerne når der er ’huller’ i skolernes brug af samme.
Hvad der tilsyneladende fremstår som en vis portion ledige timer i formiddagstimerne er dermed
for skolernes vedkommende en nødvendig ’buffer’ der skal tilgodese et varierende skoleår og
fleksible undervisningsplaner. Man bør derfor være tilbageholdende med at fordele formiddagstimer til fritidsbrugere så længe der stadig er ledig hal-kapacitet i ’prime time’.

5.2 Gymnastiksale

For gymnastiksalenes vedkommende er antallet af ledige timer i løbet af ugen fordelt over hele
dagen (Figur 9). Der er således både ledige timer i formiddagstimerne og i eftermiddags- og
aftentimerne. Igen er fredag dog den dag i ugen med flest ledige timer (i sær i aftentimerne!).
Denne ledige (omend begrænsede) kapacitet i gymnastiksalene kan også muliggøre, at fritidsbrugere kan få tildelt tider her. Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke er alle gymnastiksale,
hvor der er ledig kapacitet. Visse gymnastiksale – både i byerne og på landet – er benyttet fuldt
ud.
I henhold til de forudsætninger, der har været nødvendige at tage i vurderingen af aktivitetsniveauet og antallet af ledige timer i kommunens haller og gymnastiksale, kan det reelle antal af
ledige timer være noget højere. Om dette umiddelbart betyder, at der er plads til flere aktiviteter
på nuværende tidspunkt, kan ikke endegyldigt bestemmes – men mulighederne er som nævnt begrænsede.
Det er jo f.eks. også nødvendigt at holde haller og sale ledige på forskellige tidspunkter, hvor der
skal foregå rengøring og vedligeholdelsesarbejder de pågældende steder.
Figur 9. Ledige timer i gymnastiksalene i Slagelse Kommune (fordelt på ugedage)
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6. Facilitetsoversigt for Slagelse Kommune.

Faciliteterne er principielt identificeret ved postadresse. Flere faciliteter har imidlertid ingen
postadresse. I disse tilfælde er adressen kun angivet med vejnavn og postnummer, som den nærmeste kendte præcisering af beliggenheden. Oversigten forsøger at dække alle idrætsfaciliteter
uden hensynstagen til ejerforhold, hvorfor der kan forekomme en række faciliteter, som kommunen ikke råder over.

Antal

Postadresse

Bemærkninger

Antvorskovhallen

2

+ fitnessrum og andre
træningssale

Boeslundehallen

1

Eggeslevmaglehallen

1

Kirkeskovhallen

1

Korsørhallen

1

Nordhallen

1

Nymarkshallen

1

Skælskør Skolehal

1

Storebæltshallen

1

Sejerøvej 1
4200 Slagelse
Borgbjergvej 18
4242 Boeslunde
Skolevej 8
4230 Skælskør
Næstved Landevej 632
4243 Rude
Tovesvej 30B
4220 Korsør
Nørrevangstorvet 8
4200 Slagelse
Østre Allé 67
4200 Slagelse
Gammelgade 10
4230 Skælskør
Teilmans Allé 12
4220 Korsør

Søndermarkshallen

1

Tårnborghallen

1

Vemmelevhallen

1

Agersøhallen

1

Dalmosehallen

1

Skælskørhallen

1

Slagelsehallen

1

Stillingehallen

1

Sørbyhallen

1

Vesthallen

1

UV Hallen

1

Gerlev Hallen

1

Gymnasiehallen (Slagelse
Gymnasium og HF-kursus)

1

IDRÆTSHALLER
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Byskov Allé 41
4200 Slagelse
Tjærebyvej 17
4220 Korsør
Skolevej 12
4241 Vemmelev
Gamlevej 6
4230 Skælskør
Stationsvej 53
4261 Dalmose
Sorøvej 90
4230 Skælskør
Parkvej 33
4200 Slagelse
Bildsøvej 74B
4200 Slagelse
Kirkerupvej 16
4200 Slagelse
Skjoldsvej 8
4200 Slagelse
Frederikshøjvej 3
4200 Slagelse
Skælskør Landevej 28
4200 Slagelse
Willemoesvej 2 A,
4200 Slagelse

(Skolehal)

+ gymnastiksal

+ gymnastiksal

Selvejende
+ motionsrum
Selvejende
Selvejende
Selvejende
Selvejende
Ved Hvilebjergskolen
Selvejende
+ boksesal + bev.-sal
Selvejende
Selvejende
Selvejende, del af Gerlev
Idrætshøjskole
Kommunen har lov til at bruge
den mod betaling

SVØMMEHALLER
Slagelse Svømmehal

3 bassiner

Korsør Svømmehal

4 bassiner

Gerlev Idrætshøjskole

1 bassin

GYMNASTIKSALE
Broskolen

2

Eggeslevmagle Skole

1

Flakkebjerg Skole

1

Hashøjskolen

1

Kirkeskovsskolen

1

Havrebjerg Heldagsskole

1

Marievangsskolen

1

Nymarkskolen

1

Nørrevangsskolen

1

Skælskør Skole

1

Storebæltshallen

1

Søndermarkshallen

1

Tårnborg Skole (gymn.-sal)

1

Trelleborg Friskole

1

Vemmelev skole

1

Vestermose Skole

1

Oliemøllen

1

Gl. Gymnasium (gymn.-sal)

1

Gerlev Idrætshøjskole

2

Bisserup Forsamlingshus

1

Præstegårdsladen

1

Antvorskov Allé 133
4200 Slagelse
Nor Alléen 1
4220 Korsør
Skælskør Landevej 28
4200 Slagelse

Birkemosevej 11
4220 Korsør
Skolevej 8
4230 Skælskør
Flakkebjerg Hovedgade 34
4200 Slagelse
Brovej 1
4200 Slagelse
Næstved Landevej 632
4243 Venslev
Krænkerupvej 54
4200 Slagelse
Holmstrupvej 3
4200
Østre Allé 67
4200 Slagelse
Rosenkildevej 88
4200 Slagelse
Gammelgade 10
4230 Skælskør
Teilmans Allé 12
4220 Korsør
Byskov Alle 41
4200
Tjærebyvej 1
4220 Korsør
Strandvejen 121
4200 Slagelse
Skolevej 2
4241
Hallelevvej 30 A
4200 Slagelse
Park Alle 4
4230 Skælskør
Herrestræde 11
4200 Slagelse
Skælskør Landevej 28
4200 Slagelse
Bisserup Havnevej 60
4243 Rude
Sønderupvej 7
4242 Boeslunde

Selvejende, del af Gerlev
Idrætshøjskole

2 sale

Lille sal
Lille sal

heldagsskole
Stor gymnastiksal
Ligger sammen med
Nymarkshallen
Nærmere en festsal
½ hal
Ligger ved Baggesenskolen
Gymn.-salen ligger i hallen

Hejninge gymnastiksal

Store elever bruger
Nymarkshallen
½ hal
Ligger ved rulleskøjtestadion
Springsal + bevægelsessal
Lille sal
Lille sal

53

BOLDBANER

B73 – Stadion Vest

3

Bane nord, Slagelse

3

Boeslundehallen (boldbaner)

4

Broskolen

2

Dalmosehallen (boldbaner)

3

Eggeslevmagle Sportsplads

1

Eggeslevmaglehallen

1

Flakkebjerg Sportsplads

2

Gimlinge Sportsplads

2

Havrebjerg Sportsplads

2

Hvilebjergskolen

3

Kirke Stillinge Skole

2

Kirke Stillinge Sportsplads

2

Kirkeskovsskolen Stadion

2

Marievangsskolen

2

Nymarksskolen

1

Nørrevangsskolen

2

Ottestrup Skole

1

Præstevangen boldanlæg

1

Skælskørhallen (boldbaner)

5

Stadion (bane 1)

1

Stadion (bane 12)

1

Stadion (bane 13-16)

4

Stadion (bane 2)

1

Stadion (bane 20)

1

Stadion (bane 21-23)

2

Stadion (bane 6-11)

6

Stadion (grusbaner)

2
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Hjorthøjvej
4200 Slagelse
Valmuevej
Slagelse
Kærrebjergvej
4242 Boeslunde
Birkemosevej 11
4220 Korsør
Stationsvej 53
4261 Dalmose
Sorø Landevej 239B,
4230 Skælskør
Skolevej 8
4230 Skælskør
Flakkebjerg Hovedgade 34
4200 Slagelse
Vemmeløsevej
4200 Slagelse
Koldhøjvej
4200 Slagelse
Kirkerupvej 18A
4200 Slagelse
Bildsøvej
4200 Slagelse
Støvlebækvej
4200 Slagelse
Næstved Landevej 632
4243 Venslev
Holmstrupvej
4200 Slagelse
Rolighedsvej
4200 Slagelse
Rosenkildevej
4200 Slagelse
Ottestrupvej
4200 Slagelse
Præstevangen
4230 Skælskør
Sorøvej
4230 Skælskør
Parkvej
4200 Slagelse
Frederikshøjvej
4200 Slagelse
Frederikshøjvej
4200 Slagelse
Parkvej
4200 Slagelse
Frederikshøjvej
4200 Slagelse
Stadionvej
4200 Slagelse
Parkvej
4200 Slagelse
Frederikshøjvej
4200 Slagelse

+ klubhus + krocket

Ved Eggeslevmagle Skole
Ifm. Flakkebjerg Skole

Ejet af skolen – benyttes af klub
Ligger ved spejderhytte
+ træningsbaner

+ atletikbane
+ atletikbane

Ligger ved stort boligbyggeri
+ petanquebaner
+ tribuner og andre sekundære
områder

+ atletikbane
+ amerikansk fodbold

Stadion (kunstgræsbane)

1

Stadion Ørnumvej

4

Svømmehallen (boldbaner)

3

Søndermarksskolen (boldbaner)

1

Sørbyhallen (boldbaner)

4

Tjæreby Stadion (ved
forsamlingshuset)
Tårnborghallen (boldbaner)

1

Trelleborg Friskole

1

Vemmelevhallen (boldbaner)

3

Vestermose Skole (boldbaner)

1

Øster Skole (boldbaner)

1

Agersøhallen (boldbaner)

1

Korsørhallen (boldbaner)

8

Hulby Stadion (boldbaner)

1

Gerlev Idrætshøjskole

1

ATLETIKANLÆG

3

Slagelse Gl. Stadion

1

Korsørhallen

1

Nørrevangsskolen

1

Skælskørhallen

1

Frederikshøjvej
4200 Slagelse
Ørnumvej 23
4220 Korsør
Sejerøvej
4200 Slagelse
Byskov Allé
4200 Slagelse
Kirkerupvej 16
4200 Slagelse
Næstved Landevej
4230 Skælskør
Tjærebyvej 1
4220 Halseby
Strandvejen 121
4200 Slagelse
Skolevej 12
4241 Vemmelev
Hallelevvej 30
4200 Slagelse
Skovsøgade
4200 Slagelse
Gamlevej 6
4230 Skælskør
Tovesvej 30B
4220 Korsør
Hulbyvej 53
4220 Korsør
Skælskør Landevej 28
4200 Slagelse

Parkvej 33
4200 Slagelse
Tovesvej 30B
4220 Korsør
Rosenkildevej
4200 Slagelse
Sorøvej 90
4230 Skælskør

+ stort klubhus + hus til
omklædning/bad + grusbane
Ligger ved Antvorskovskolen

+ kunststofbane til hockey
+ skur
Bane bruges til agility
Bl.a. grusbane m. lys

Benyttes primært til petanque
+ stort grønt areal
+ petanquebaner
+ petanquebaner
Benyttes af Hashøj IF

grus

MOTIONSCENTRE / STYRKETRÆNINGSCENTRE
Fitness.dk

Skovvejen 48
4200 Slagelse

Aktivt Velvære A/S

Rytterstaldstræde 5
4200 Slagelse
Skovvej 22

Sol og Fitness
Fitness Korsør
Dalmosehallen

Norvangen 3 D
4220 Korsør
Stationsvej 53
4261 Dalmose

Foreningsbaseret motionscenter
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SKYDEANLÆG
Dalmosehallen
Gimlinge sportsplads

2 baner

Nørrevangsskolen
Vemmelevhallen
Eggeslevmaglehallen
Rosenkildegård
Slagelse skytteforening
Korsør Skydebane

Stationsvej 53
4261 Dalmose
Vemmeløsevej
4200 Slagelse
Rosenkildevej 88
4200 Slagelse
Skolevej 12
4241 Vemmelev
Skolevej 8
4230 Skælskør
Rosenkildevej
4200 Slagelse
Oksebrovej 7A
4200 Slagelse
Møllevangen 51
4220 Korsør

15 meter bane i kælder
15 og 25 meter baner udendørs
Skydebaner i kælder
Skydebaner i kælder
Skydebaner i kælder
Til bueskydning + Indendørs
petanque
Ligger bag golfbaner i skov
25 m + 50 m baner

GOLFANLÆG
Trelleborg Golfklub Slagelse

Oksebrovej 2
4200 Slagelse

Korsør Golfklub

Ørnumvej 8
4220 Korsør

RIDEBANEANLÆG
Hovmarkens Ridecenter

Slagelse Landevej 34
4200 Slagelse
Præstemarksvej 4
4241 Vemmelev
Lungvej 10
4262 Sandved
Borrebyvej 47
4230 Skælskør
Nykobbelvej 2A
4200 Slagelse
Nordskovvej 5
4190 Munkebjergby
Sønderrupvej 101
4242 Boeslunde
Vandværksvej 2
4241 Vemmelev

Thysbjerggård
Skælskør og Omegns
Sportsrideklub
Skælskør Rideklub
Slagelse Rideklub
Ryttergårdens Rideskole
Noagergaard Rideklub
Vemmelev Ridecenter

TENNISBANER

Slagelse Tennis Center

4

Stadion Tennisbaner

12

Skælskørhallen

3

Gimlinge Sportsplads

2

Vemmelevhallen

2

Boeslundehallen

2

Korsørhallen

5
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Frederikshøjvej
4200 Slagelse
Frederikshøjvej
4200 Slagelse
Sorøvej
4230 Skælskør
Vemmeløsevej
4200 Slagelse
Skolevej 12
4241 Vemmelev
Borgbjergvej 18
4242 Boeslunde
Tovesvej 30B
4220 Korsør

Borreby Slot

tennishal
både grus og kunststof
Ligger ved tennishal.
Ligger bag haller

Ligger bag hallen

+ klubhus

SKATERBANER / SKØJTEANLÆG
Slagelse rulleskøjtestadion
’Laden’ (skateboardhal)
Skateboardbane

Herrestræde 11
4200 Slagelse
Korshøjvej 1
4200 Slagelse
Korsørvej 59
4200 Slagelse

Benyttes af Slagelse Skateboard
og andre betalende brugere.
Ved rundkørsel, REMA 1000

MOTORSPORTSANLÆG
Korsør Kart Bane
Slotsbjergbybanen

Ørnumvej 25
4220 Korsør
Jættehøjvej 8b
4200 Slagelse

Privat bane ejet af Korsør Kart
Klub
Midtsjællands Sports Motorklub

Sorøvej 90
4230 Skælskør
Gammelgade 25
4230 Skælskør

Stor klatrevæg i den ene ende af
hallen

Sorøvej 88 A
4230 Skælskør
Lilleøvej 1
4220 Korsør
Gammelgade 23
Skælskør
Sylowsvej 10
4220
Bisserup Havn
4243 Rude

Privatejet

ØVRIGE FACILITETER OG ANLÆG
Klatreanlæg i Skælskørhallen
Skælskør Roklub
Skælskør Badminton Center
Korsør Roklub
Skælskør Amatør Sejlklub
Korsør Sejlklub
Bisserup Sejlklub
Korsør Windsurfing
Fritidsklubben Marievang
Slagelse Super Bowl
Gerlev Legepark
Parkourbane

6 baner

Strandvejen 53
4200 Slagelse
Bredegade 50
4200 Slagelse
Skælskør Landevej 28
4200 Slagelse
Skælskør Landevej 28
4200 Slagelse

Lystbådehavnen

Klubhus med brætskur
+ beachvolleybane
Petanquebaner
Bandebane
Privat forretning. Benyttes bl.a.
af Slagelse Bowling Club
Gerlev Idrætshøjskole
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1. Indledning

Denne analyse indgår som en del af en større analyse, der skal beskrive og undersøge idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune. Formålet med undersøgelsen er at kvalificere beslutningsgrundlaget
i Slagelse Kommune for en udvikling af faciliteter, anlæg og rum til idræt og motion i overensstemmelse med fremtidige behov og kommunens fritidspolitiske mål.
Denne del af analysen belyser det fremtidige behov for faciliteter, anlæg og rum til idræt og motion i Slagelse Kommune – såvel generelt som for specifikke grupper (elite og bredde; børn, unge, voksne og ældre; mænd og kvinder; handicappede; særlige grupper mv.).
Analysen tager udgangspunkt i en interessentundersøgelse af kommunens idrætsfaciliteter udsendt til idrætsforeninger, skoler, børne- og ungdomsinstitutioner7 samt andre interessenter med
spørgsmål (elektronisk survey) om behov og ønsker til nye og bedre faciliteter og lokaler. Det
skal således fremhæves, at det ikke er holdninger og vurderinger blandt borgerne i Slagelse
Kommune generelt, som bliver belyst her – men kun bestemte interesser fra de interessenter,
som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.

7

Dvs. foreninger og andre organiseringsformer, der modtager kommunale tilskud eller får lokaler og faciliteter stillet til rådighed af kommunen til idræt og motion (aftenskoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber m.fl.)
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2. Spørgeskemaundersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i april og maj måned 2009. Rent praktisk blev spørgeskemaet udarbejdet på internettet som et e-survey (SurveyXact) og udsendt via e-mail, hvor
respondenterne skulle udfylde spørgeskemaet på en hjemmeside. Af i alt 214 respondenter udfyldte og færdiggjorde 142 skemaet, hvilket giver en svarprocent på 66 %.
Spørgeskemaet blev sendt ud til ’interessenter’ i forhold til kommunens idrætsanlæg og haller,
dvs. idrætsforeninger, skoler samt børne- og ungdomsinstitutioner, der på den ene eller anden
måde benytter faciliteterne. I et forsøg på at sikre en vi variation i svarene blev de deltagende
interessenter bedt om at tilmelde respondenter, som havde forskellige roller eller opgaver i foreningen eller på institutionen. Idrætsforeningerne i kommunen blev således kontaktet direkte og
opfordret til minimum at finde
en formand eller afdelingsleder (hvis det var en flerstrenget forening),
en instruktør eller træner, samt
et menigt foreningsmedlem eller udøver8.
Skolerne og institutionerne blev bedt om minimum at finde
en skoleleder eller souschef,
en idrætslærer, eller
en pædagog.
Derudover blev der på kommunens hjemmeside og i pressemeddelelser og aviser opfordret til, at
borgere uden tilknytning til ovennævnte kunne deltage i undersøgelsen. I virkeligheden benyttes
anlæggene også til andre formål end aktiv idrætsudøvelse så som koncerter, fester og andre kulturelle arrangementer samt til elitesportskonkurrencer og -stævner, der overværes af tilskuere,
som ikke nødvendigvis er idrætsaktive på anlæggene.
Analysens sigte er dog primært idrættens vilkår og fremtidige behov, og det er således kun et afgrænset udsnit af den samlede ’brugerkreds’ synspunkter og ønsker, der belyses i denne undersøgelse.

2.1 Hvem er interessenterne?

Spørgeskemaundersøgelsen blev besvaret af 94 mænd (66 %) og 48 kvinder (34 %). Aldersmæssigt er der en overvægt af aldersgrupperne 25-44 år og 45-64 år (jf. Tabel 1). Den store repræsentation af de to aldersgrupper blandt interessenterne skal ses i lyset af, at størstedelen af spørgeskemaerne er blevet besvaret af formænd, bestyrelsesmedlemmer og instruktører fra idrætsforeningerne i kommunen, hvor man kan forvente at finde netop disse aldersgrupper.

8

Mange af de foreninger, der meldte tilbage med respondenter udviste stor opbakning til undersøgelsen og havde
fået flere af deres medlemmer og instruktører til at deltage.
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Tabel 1. Den aldersmæssige fordeling af interessenter.
Under 16 år
16-24 år
25-44 år
45-64 år
65 år og derover
I alt

Respondenter
1
2
65
55
19
142

Procent
0,7 %
1,4 %
45,8 %
38,7 %
13,4 %
100,0 %

Fordelingen af interessenternes funktion domineres således af foreningsrepræsentanter, dvs. formænd, bestyrelsesmedlemmer, instruktører og menige medlemmer. Dernæst kommer kategorien
’Andet’, som bl.a. omfatter skole- og institutionsledere, forældre og brugere med flere ’kasketter’, dvs. folk som f.eks. både er forældre, involveret i foreningslivet og ansat i skole eller institutioner. Endelig er det værd at bemærke, at idrætsudøvere uden foreningstilknytning også er repræsenteret i undersøgelsen (jf. Figur 1).
Figur 1. Interessenternes funktion.

Den geografiske fordeling af interessenterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at størstedelen
kommer fra Slagelse (41,5 %), Korsør (12,7 %) og fra Skælskør (7,0 %). Derudover kommer en
del af brugerne fra andre steder, som f.eks. Sorø, København og Høng, til Slagelse Kommune for
at dyrke deres idræt. Resten af interessenterne fordeler sig på byerne Boeslunde (4,9 %), Vemmelev (4,2 %), Sørbymagle (3,5 %) og en række mindre landsbyer (jf. Figur 2).
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Tabel 2. Interessenternes geografiske fordeling.
Slagelse
Korsør
Skælskør
Boeslunde
Vemmelev
Sørbymagle
Frølunde
Halskov
Flakkebjerg
Dalmose
Gimlinge
Havrebjerg
Kirke Stillinge
Hejninge
Munke Bjergby
Nordrup
Rude
Svenstrup
Sønder Bjerge
Andet
I alt
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Respondenter
59
18
10
7
6
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
12
142

Procent
41,5 %
12,7 %
7,0 %
4,9 %
4,2 %
3,5 %
2,8 %
2,8 %
2,1 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
8,5 %
100,0 %

2.2 Interessenternes transporttid

Slagelse Kommune udgøres af de tidligere primærkommuner Hashøj, Korsør, Skælskør og Slagelse. Kommunen dækker det sydvestlige hjørne af Sjælland med en lang kyststrækning ud mod
Smålandsfarvandet (Karrebæksminde Bugt) og Storebælt (Musholm Bugt). Til Slagelse Kommune hører også øerne Agersø og Omø. Slagelse Kommune er kendetegnet ved en række større
bycentre, Slagelse, Korsør og Skælskør, der fungerer som primære service-, beskæftigelses- og
handelscentre for regionen. Trafikalt gennemskæres Slagelse Kommune horisontalt af motorvejen mellem København og Odense, mens landeveje mellem de største byer og mod henholdsvis
Kalundborg, Holbæk, Ringsted, Sorø og Næstved sørger for gode indfaldsveje til Kommunen.
Dette medvirker sandsynligvis også til, at de fleste interessenter har relativt kort afstand til den
idrætsfacilitet, hvor de dyrker deres aktiviteter. 51,4 % anvender således højst 10 minutter på at
komme hjemmefra og hen til faciliteten, mens 31 % bruger mellem 11 og 19 minutter. Kun
3,5 % anvender normalt en halv time eller mere på transport (jf. Figur 2). Den sidste kategori
dækker primært over den gruppe interessenter, som kommer fra andre kommuner.
Figur 2. Interessenternes transporttid.

Der er ikke den store forskel på faciliteternes geografiske placering i kommunen og interessenternes transporttid. Der er dog lidt flere med længere transporttid blandt brugerne af faciliteter i
Slagelse og Korsør, der således synes at dække et noget større opland end de faciliteter, der ligger i de mindre byer. Dette kan bl.a. hænge sammen med, at variationen af facilitetstyper er større i de store byer, og dermed kan nogle af disse faciliteter bedre opfylde specielle behov til funktionalitet (f.eks. i forhold til skydning, kampsport eller springgymnastik).
De menige ’brugere’ af faciliteten fylder kun 16 % (23 pers.) af den samlede mængde respondenter i spørgeskemaundersøgelsen (menige foreningsmedlemmer og idrætsudøvere uden foreningstilknytning). Hos denne gruppe har omkring 35 % højst 10 minutters transport til idrætsfaciliteten, mens 35 % har mellem 11 og 19 minutter.
Det skal dog nævnes, at undersøgelsen af interessenternes transporttid ikke skelner mellem brugen af forskellige transportmidler såsom cykel, bil, busser og lignende.
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2.3 Interessenternes idræt og facilitet

Interessenterne blev også bedt om at svare på, hvilken idræt de er med til at organisere eller selv
dyrker (jf. Tabel 3), samt hvilke(n) idrætsfacilitet(er) de primært benytter (jf. Tabel 4). Interessenterne har her haft mulighed for at markere flere idrætsgrene, end der bliver præsenteret her,
og det var desuden muligt at krydse flere idrætsgrene af pr. besvarelse.
Tabel 3. Idrætsaktiviteter som interessenterne organiserer eller selv dyrker.
Gymnastik (spring/rytme)
Fodbold
Badminton
Løb/jogging
Svømning
Fitness / træning i motionscenter
Skydning
Petanque
Håndbold
Vandring (inkl. stavgang)
Atletik
Motorsport (fx. Motor Cross, Speedway)
Volleyball
Skisport
Tennis
Hockey
Aerobic
Bordtennis
Cykelsport
Golf
Basketball
Dykning
Rulleskøjteløb
Selvforsvar
Klatring
Ridesport
Rosport (inkl. kano og kajak)
Sejlads (inkl. motorsejlads)
Floorball
Amerikansk fodbold
Billard
Karate
Sportsdans
Squash
Trampolin
Skoleidrætsaktiviteter
Andet

Respondenter
26
23
22
21
20
15
13
12
11
11
9
9
9
8
8
7
6
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
6
28

Procent
19,1 %
16,9 %
16,2 %
15,4 %
14,7 %
11,0 %
9,6 %
8,8 %
8,1 %
8,1 %
6,6 %
6,6 %
6,6 %
5,9 %
5,9 %
5,1 %
4,4 %
4,4 %
4,4 %
4,4 %
3,7 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
2,2 %
2,2 %
2,2 %
2,2 %
1,5 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
4,4 %
20,6 %

Tabel 2 viser fordelingen af interessenternes idrætsgrene. Her fremgår det, at ca. en femtedel af
spørgeskemaundersøgelsens deltagere dyrker eller er på andre måder involveret i gymnastik.
Dernæst kommer fodbold (16,9 %), badminton (16,2 %), og løb/jogging (15,4 %), hvorefter de
andre idrætsaktiviteter følger med mindre andele. I denne sammenhæng bør det dog fremhæves,
at det har været muligt for interessenterne at markere flere svarmuligheder i dette spørgsmål,
hvorfor der må konstateres et stort antal dobbeltregistreringer – måske især inden for de store
idrætsgrene som fodbold, badminton, gymnastik, svømning, løb/jogging samt fitness/styrketræ66

ning. Kategorien ’Andet’ dækker bl.a. over en række mindre aktiviteter som: bueskydning, dans,
gokart, div. kampsportsgrene, krocket, orienteringsløb, pilates, senioridræt, vandaerobic og
vandpolo.
Tabel 4 viser, hvilke idrætsfaciliteter, interessenterne primært benytter. Og her er det værd at bemærke, at kommunens to svømmehaller ligger højt placeret, og at boldbanerne ved B73 ligeledes
bliver brugt meget i forhold til boldbanerne i resten af Slagelse. Derudover er brugen af idrætshallerne rent geografisk jævnt fordelt9.
Kategorien ’Andet’ dækker bl.a. over faciliteter såsom skydebaner (bl.a. i Slagelse og Korsør),
veje, skove og stier, ’Lystskoven’, Gerlev Idrætshøjskole (både svømmehal, idrætshal og boldbane), Præstegårdsladen i Boeslunde samt Hulby Stadion.
På dette spørgsmål har interessenterne også haft mulighed for at markere flere svarmuligheder,
hvilket har resulteret i mange dobbeltregistreringer. Dette repræsenterer dog ikke et problem, da
det er meget almindeligt at dyrke flere forskellige idrætsgrene i løbet af en uge. Og selv inden for
den samme idrætsgren kan man benytte flere forskellige typer faciliteter. I fodbold træner man
visse steder udenfor hele året – men supplerer f.eks. med indendørs træning i haller om vinteren.
Desuden er der mange idrætsudøvere med foreningstilknytning, som dyrker ’uorganiseret’ motion (som f.eks. jogging, cykling eller går i fitnesscenter) udover deres primære idrætsgren.

9

Med det begrænsede antal respondenter er det dog ikke muligt, at kunne konkludere noget ud fra dette mønster.
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Tabel 4. Idrætsfaciliteter som interessenterne primært benytter.10
Slagelse Svømmehal
Søndermarkshallen
Antvorskovhallen
Korsør Svømmehal
B73 – Stadion Vest
Korsørhallen
Slagelse Gl. Stadion (atletikanlæg)
Nordhallen
Sørbyhallen
Vesthallen
Boeslundehallen
Nymarkshallen
Dalmosehallen
Skælskørhallen
Eggerslevmaglehallen
Tårnborghallen
Nørrevangsskolen (boldbaner)
Motorbanen Slots Bjergby
Skælskør Skolehal
Storebæltshallen
Vemmelevhallen
Slagelsehallen
Nørrevangsskolen (gymn.-sal)
Fitness.dk
Korsør Golfklub
Stillingehallen
UV Hallen
Dalmosehallen (boldbaner)
Slagelse Stadionbaner (bane 1-23)
Sørbyhallen (boldbaner)
Andet

10

Respondenter
24
17
15
13
11
10
10
9
9
9
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
33

Her er kun medtaget de øverste 30 idrætsfaciliteter (samt kategorien ’Andet’).
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Procent
16,9 %
12,0 %
10,6 %
9,2 %
7,7 %
7,0 %
7,0 %
6,3 %
6,3 %
6,3 %
5,6 %
5,6 %
5,6 %
4,9 %
4,2 %
4,2 %
4,2 %
4,2 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
2,8 %
2,8 %
2,8 %
2,8 %
2,8 %
23,2 %

3. Dækning af interessenternes behov

Spørgeskemaundersøgelsens hovedformål var at afdække interessenternes opfattelse af faciliteterne i Slagelse Kommune. I den forbindelse blev interessenterne præsenteret for nogle udsagn,
som de skulle angive, om de var enige eller uenige i. Udsagnene handlede overordnet om faciliteternes tilgængelighed og beliggenhed, indretning og anvendelighed samt om faciliteternes personale, halkultur og mulighed for brugerindflydelse. Spørgeskemaundersøgelsen gav desuden interessenterne mulighed for at uddybe deres svar på udsagnene og komme med kommentarer. De
følgende figurer viser interessenternes svar i forhold til en række udvalgte udsagn11.

3.1 Faciliteternes tilgængelighed og beliggenhed

Udsagnet ’Der er ikke behov for flere idrætsfaciliteter i kommunen’ er interessenterne generelt
meget uenige i (jf. Figur 3).
Figur 3. ’Der er ikke behov for flere idrætsfaciliteter i kommunen.’

Og de giver da også udtryk for denne uenighed i de uddybende kommentarer:
”Vi kunne godt bruge mere hal tid gerne en multihal med 60 meter - 200 meter løbebane, springgrav til længde- trespring og mulighed for stangspring.” (Instruktør/træner,
Slagelse)
”Der er behov for en multihal med indendørs atletikbane som Skive, Snekkersten, el.
Ballerup. Der er desuden behov for nyt udendørs atletikstadion med kunststof i Slagelse
for at gøre atletik mere attraktivt for unge. Der er for lidt prestige pt. i at dyrke atletik
på de mudrede baner på gl. stadion.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)

11

Ikke alle udsagn fra spørgeskemaet bliver behandlet dybdegående i analysen af spørgeskemaundersøgelsen.
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Behovet for mere hal-kapacitet er et hyppigt tema blandt respondenterne. Herunder også fra atletikken, der samtidig efterlyser faciliteter, der bedre passer til deres behov. Derudover efterlyser
fodboldinstruktører og -ledere kunststofbaner:
”Mangler træningsfaciliteter til fodbold i vinter halvåret. - F.eks. er en kunststofbane
ikke nok - og den vi har, trænger kraftigt til en udskiftning. - P.t. er det meget svært at få
træningstid og tid til træningskampe i vinter halvåret.” (Instruktør/træner, Slagelse)
”Der kan godt bruges en kunststofbane mere i Slagelse, gerne i Nordbyen ved siden af
Nordhallen.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
Fodboldsæsonen er ofte lang, og det er naturligvis ikke rart (eller sundt!) at spille på en frossen
grønsvær om vinteren. Løsningen kan være en kunststofbane, der giver mulighed for at spille
udendørs året rundt. I Slagelse Kommune er det dog ikke kun fodbolden, som har gavn af kunststofbaner, idet også hockey og krocket til en vis grad kan gøre brug af samme underlag. Dette
åbner for at sammentænke flere forskellige idrætsgrene, hvis der skal anlægges nye kunststofbaner i kommunen. Da anlæggelse af kunststofbaner kan være en bekostelig affære for ikke at tale
om vedligeholdelsen af disse er det ligeledes oplagt, at en evt. anlæggelse sker i et konsortium af
de nævnte idrætsgrene. I samarbejde med kommunen kunne anlæggelsen af en eller to kunststofbaner ske et geografisk centralt sted i Slagelse Kommune, som idrætsgrenene således kunne deles om. Kunststofbaner diskuteres yderligere i kapitel 4.1.
Figur 4. ’Der mangler faciliteter til nye idræts- og træningsformer.’

Blandt respondenterne er der også forholdsvis enighed om, at der mangler faciliteter til nye
idræts- og træningsformer, hvilket følgende kommentarer viser:
”Naturstier til løb og jogging.” (Idrætsudøver, Slagelse)
”F.eks. kunne der bygges flere skaterramper i byområderne, den alternative træningsbane i Boldsø skov kunne også opføres flere steder.” (SFO-leder, Slagelse)

70

I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at mange nye idrætsformer foregår udendørs, og
at udsagnene her foreslår faciliteter eller anlæg, der netop tilgodeser denne udvikling.
Figur 5. ’Det er bedre at lukke mindre faciliteter i landområderne og satse på større og mere alsidige faciliteter i kommunens største byer.’

Dette er interessenterne også stærkt uenige i. Kommentarerne giver udtryk for, at det især for
børn og unges samt for det lokale fællesskabs skyld er vigtigt med faciliteter i landdistrikterne:
”Der skal være et vist udbud til de yngste i alle yderområder, så børn kommer i gang
med idræt tidligt. På den anden side er det vigtigt at have et bredt udbud af alsidige faciliteter i byerne, så det ikke kun er boldspil.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Dalmose)
”Der vil så mangle tilbud til mindre ressourcestærke familier.” (Idrætsudøver uden
foreningstilknytning, Skælskør)
”Der er netop af de små faciliteter, der skabes et byliv, når tiden er moden, og vil man
lidt mere, finder man nok en større klub.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening,
Vemmelev)
Nærheden til idrætsfaciliteterne spiller en stor rolle for især børnefamilier og ældre. Dette gør sig
primært gældende i forhold til børn og unges (og ældres!) begrænsede transportmuligheder, hvis
faciliteterne ligger for langt væk. Men næsten lige så vigtigt er det for de små lokalsamfund at
have lokaler og faciliteter, der fungerer som samlingspunkter, og hvor det lokale fællesskab kan
dyrkes. Fordelingen af idrætsfaciliteter mellem by og land i Slagelse Kommune er nævnt i undersøgelsens 1. del.
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Figur 6. ’Eliteidrætten lægger beslag på de bedste faciliteter og træningstider.’

I forhold til om ’Eliteidrætten lægger beslag på de bedste faciliteter og træningstider’ (jf. Figur
6) er der meget blandede holdninger og kommentarer til:
”Eliteidrætten må tit tage de sene aftentider, da det er svært at få haltider nok, og eliteudøvere strækker sig langt for at dyrke deres sport.” (Instruktør og aktiv udøver, Slagelse)
”Almindelige borgere prioriteres højere end eliteidræt.” (Menigt foreningsmedlem,
Korsør)
”Slagelse DT tog stort set alle gode timer.” (Instruktør / træner, Korsør)
Elitehåndboldens fordeling af haltider i Slagelse går igen i mange kommentarer:
”Vi blev smidt ud af Antvorskov pga. håndbold. Heldigvis har de ikke fået øjne på Søndermarkshallen endnu!” (Menigt foreningsmedlem, Slagelse)
”...i relation til håndbold, så har Anja Andersen haft ekstrem dårlig indflydelse på den
almene idræt.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
Men som en enkelt interessent bemærker:
”[Problemet] er dog ikke så udbredt, efter at håndbolden er ’gået i stå’...” (Formand
eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
Der er ligeledes uenighed i holdningen til udsagnet, at de store idrætsgrene skal tilgodeses i fordelingen af tider (jf. Figur 7) – om end kommentarerne er blandede:
”Der skal være plads til de små idrætsgrene Som jeg oplever det, har de store idrætsgrene fortrinsret på faciliteterne.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Skælskør)
”Jeg mener, at alle idrætsgrene har lige stor betydning. Dog skal ungdom prioriteres
først uanset idrætsgren.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
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”Af princip bør alle have de samme rettigheder, rent praktisk vil det være nemmest at
placere de store først.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Vemmelev)
Figur 7. ’De store idrætsgrene (f.eks. fodbold, håndbold og gymnastik) skal tilgodeses først
i lokalefordelingen.’

Fordelingen af faciliteter og træningstider mellem bredde- og eliteidræt giver ofte anledning til
uoverensstemmelser mellem forskellige foreninger samt mellem foreninger og kommune. Foreningerne bestemmer selv, hvilke aktiviteter de vil lave - og om det skal være bredde- eller eliteidræt (eller begge dele!). Kommunen har en forpligtelse overfor kommunens borgere, der vil
dyrke idræt, og skal således forsøge at skabe rammer for dette bl.a. gennem fordeling af faciliteter og træningstider. Denne fordeling kan afvejes ud fra forskellige principper, der enten er fastlagt af Folkeoplysningsudvalget eller bestemt af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg.
Flere interessenter udtrykker utilfredshed med fordelingen af haltider eller kommer med ændringsforslag i forhold til den nuværende praksis:
”Mit største ønske er, at der kommer ensartede regler for hele Slagelse Kommunen, og
klare retningslinjer for anvendelse af idrætsfaciliteterne. Ens regler for alle brugere/foreninger i hele Kommunen.” (Instruktør / træner, Slagelse)
”Ønske om en ens halfordeling for alle kommunens haller. I dag foregår det forskelligt
om man er fra Korsør, Slagelse, Skælskør eller Hashøj (gl. kommuner).” (Instruktør /
træner, Korsør)
”...Hvorfor er det en kommunal forvaltning, der skal sidde og bestemme, hvem der skal
træne hvornår, hvis de lokale klubber selv kan blive enige?” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
”Det er vigtigt, at samarbejdet om planlægning, fordeling af timer og ressourcer i det
hele taget, mellem idrætsråd, foreninger, klubber, organisationer og kommune fungerer
optimalt. Det skal sikres, at selv de små idrætsgrene og foreninger kommer til orde og
får ’taletid’.” (Idrætsudøver uden foreningstilknytning, Vemmelev)
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”Fordelingen af timer/haller kunne måske lægges på nettet, så vi formænd etc. kan se,
om belægningen er fuld. Kontrollerne med antal udøvere (optælling) bør være min. 1
gang pr. måned og tallene lægges på nettet. Hvis klubber gentagne gange er under minimum, kan denne time udbydes til andre klubber, så man evt. deles om timerne eller
helt overtager. Det må også være muligt, at ikke-brugte timer udbydes på en fælles portal, som borgerne/klubberne kan reservere til ekstra træning eller andet formål. Der
skal max. kunne reserveres 2 uger frem, og der skal holdes kontrol med udnyttelsen.”
(Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
Efter kommunalreformen i 2007 vedtog den nye kommunes Fritidsudvalg, at ”halfordelingen
skulle videreføres som hidtil”, hvilket reelt har betydet, at hallerne fordeles på fire forskellige
måder, idet de fire ’gamle’ kommuner fordelte hallerne på hver sin måde.
Slagelse Kommunes Fritidsudvalg har indgået en aftale med Fritidsrådet, der som udgangspunkt
erstatter de gamle Folkeoplysningsudvalg og dermed repræsenterer alle brugergrupper af kommunens faciliteter. Slagelse Idræts Råd er imidlertid brudt ud af Fritidsrådet og har efterfølgende
fået deres egen samarbejdsaftale med Fritidsudvalget. Der er således hele tre organer, som agerer
indenfor fritidsområdet – men dog med Fritidsudvalget som den bestemmende politiske kompetence. Dette kan gøre arbejdsgangene komplicerede og langsommelige i forbindelse med halfordelingen i Slagelse Kommune.
Det virker uhensigtsmæssigt, at fordelingen af haller i Slagelse Kommune sker på forskellige
måder og at så mange organer er involveret i processen. Det kan således anbefales, at der sker en
harmonisering af de forskellige modeller, og at fordelingen af timer sker ud fra mere nærdemokratiske principper. Det kunne f.eks. ske i et samarbejde med et ’brugerråd’, som er tilknyttet de
enkelte haller.
Figur 8. ’Idrætsfaciliteterne er placeret dårligt i forhold til brugernes hjem eller arbejde/skole.’

I forhold til placeringen af idrætsfaciliteter i forhold til hjem, arbejde og skole svarer over halvdelen af interessenterne, at de fleste faciliteter er placeret fornuftigt (jf. Figur 8):
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”Generelt er der fint udbud af faciliteter i nærområdet.” (Idrætsudøver uden foreningstilknytning, Skælskør)
”I Vemmelev ligger det næsten perfekt. Boldbaner, hal, skole og SFO ligger meget tæt.”
(Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Vemmelev)
”Det kommer an på, hvor man bor i kommunen.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i
forening, Skælskør)
”Vores udendørs baner ligger langt væk for unge mennesker, og der går ikke busser til
disse områder.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
En samling af alle faciliteter i en form for ’idrætspark’ er en model, som uden tvivl giver visse
stordriftsfordele foruden at skabe et idrætsmiljø, hvor der altid er udøvere i gang, og hvor der
måske kan skabes aktiviteter på tværs af forskellige idrætsgrene12. En koncentration af forskellige idrætsfaciliteter kan dog også have konsekvenser for udbuddet af faciliteter i udkanten af
kommunen samt for tilgængeligheden for de yngste idrætsudøvere (jf. kommentarerne til Figur
5). I visse idrætsformer, såsom skydning og motorsport, er der dog en række sikkerheds- og miljøhensyn, som er med til at afgøre placeringen af faciliteterne hertil. Af samme grund er mange
udøvere inden for disse idrætsformer ofte mere villige til at køre længere for at komme hen til faciliteten. Golfbaner kan, pga. banens størrelse, heller ikke placeres hvor som helst, hvilket også
har indflydelse på nærheden til denne type idrætsfacilitet.
Figur 9. ’Der er behov for idrætsfaciliteter, hvor brugerne kan komme, når det bedst passer dem fra tidlig morgen til sen aften.’

I forhold til udsagnet ’Der er behov for idrætsfaciliteter, hvor brugerne kan komme, når det bedst
passer dem fra tidlig morgen til sen aften’, er interessenterne overvældende enige (jf. Figur 9):
”Helt enig, mange har arbejde, som ikke passer ind i de tider, som er sat af til det.”
(Udøver, Korsør)
12

Der er en lang række andre fordele ved denne model, som bliver behandlet i Del 3.
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”Vi lever i et samfund, hvor den enkeltes behov skal passe ind.” (Menigt foreningsmedlem, Korsør)
”Evt. nøgleordning, hvor det er muligt, at brugerne selv kan styre det.” (Instruktør/træner, Slagelse)
Men der er dog også enkelte, som mener, at dette behov bliver opfyldt af den kommercielle
idræt, og at der er en række praktiske og sikkerhedsmæssige forhold, der taler imod:
”Mulighed forefindes i motionscentret MAS.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Gimlinge)
”Det skulle da lige være for pensionister, andre har da ikke behov.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
Det er i denne sammenhæng bemærkelsesværdigt, at det netop er repræsentanter fra den organiserede idræt (dvs. foreninger og klubber), der er positive og åbne overfor, at idrætsfaciliteterne
bliver anvendt ’semi- og uorganiseret’, og at udøvere, som ikke er medlemmer af foreninger, måske kan komme til i eftermiddags- og aftentimer, som traditionelt har tilhørt den organiserede
idræt. Hvordan de uorganiserede udøvere så kan komme til at benytte de kommunale haller og
gymnastiksale i praksis kan diskuteres. Enten kan foreninger og klubber selv lave tiltag, hvor de
inviterer uorganiserede udøvere til at deltage i aktiviteter udenfor den sædvanlige (og lidt ’stive’)
foreningsstruktur, hvor de enkelte idrætsgrene bliver trænet på bestemte tidspunkter i løbet af
ugen. Eller også kan kommunen, i forbindelse med føromtalte halfordeling, afsætte forskellige
tidsperioder, hvor de uorganiserede udøvere har mulighed for at ønske eller booke sig ind i de
forskellige idrætsfaciliteter.
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3.2 Faciliteternes indretning og anvendelighed

De frivillige foreninger karakteriseres ved, at aktiviteterne foregår i en social kontekst, klubmiljøet. En af de faktorer, der har størst betydning for udviklingen af idrætsforeningen som en sammenhængende helhed – det vil sige fællesskab både før, under og efter træningen – er adgangen
til et samlingssted i form af klubhus eller klublokale.
Figur 10. ’Det er ikke nødvendigt med opholdsrum/klublokaler i forbindelse med idrætsfaciliteterne.’

Til udsagnet ’Det er ikke nødvendigt med opholdsrum/klublokaler i forbindelse med idrætsfaciliteterne’ (jf. Figur 10) er interessenterne næsten enstemmigt enige om, at det er afgørende, at faciliteterne også rummer et socialt element:
”Sport og idræt er kun det halve, det sociale spiller en stor rolle for idrætsudøverne.
Det kræver rum at være i både før og efter sportsudøvelsen.” (SFO-leder, Slagelse)
”Idrætsforeninger er også et socialt netværk og skal have faciliteter til at forstærke den
sociale del af foreningstanken.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Boeslunde)
”Slagelse Gymnastikforening har omkring 850 medlemmer og intet klublokale. Vi er
fordelt på mange haller, og det gør det svært at lave ordentlig pleje og fællesskab i foreningen.” (Instruktør/udøver, Slagelse)
Mange af de foreninger, der i dag benytter de offentlige idrætsfaciliteter, har ikke adgang til
klublokaler. Det gælder især de foreninger, der tildeles træningstider på skolerne. Hvis foreningerne skal kunne modtage og fastholde flere børn og unge, bør der udvises opmærksomhed på
vilkårene for udfoldelsen af foreningernes sociale fællesskab. Flere interessenter foreslår i denne
sammenhæng forskellige former for fælles klublokaler:
”Der er mange klubber, der har deres eget klublokale rundt omkring i byen. Vi kunne
måske få nogle bedre, hvis vi samlede dem, og kommunen kunne måske spare nogle
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penge. Det er også en god idé, hvis klubberne skal have en tættere kontakt til kommunen!” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
Figur 11. ’Mange brugere undlader at bruge faciliteternes omklædnings- og baderum.’

Interessenterne blev også spurgt om deres holdninger i forhold til faciliteternes tilstand og kvalitet. Ét af udsagnene går på, at ’Mange brugere undlader at bruge idrætsfaciliteternes omklædnings- og baderum’ (jf. Figur 11), hvilket interessenterne har delte meninger om:
”...Der er en del desværre, men det arbejder vi på i Vemmelev ved at fortælle børnene,
at det er vigtigt at bade efter træning.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening,
Vemmelev)
”Flere benytter hjemturen som en lille løbetur, som kan hjælpe dem yderligere i deres
træning, så kan de lige så godt vente med at bade, til de ikke sveder mere.” (Udøver,
Korsør)
”Dårlige brusere og små baderum.” (Idrætsudøver uden foreningstilknytning, Dalmose)
”Men det er fordi bruserne altid er kalket til og wc’et ulækkert.” (Instruktør/træner, Slagelse)
De sidste kommentarer lægger således op til udsagnet om, at ’Rengøringen og vedligeholdelsen
af idrætsfaciliteterne er altid i orden’ (jf. Figur 12). Her er interessenterne meget delte, og nogle
af kommentarerne går på meget specifikke steder:
”Rengøringen er ikke altid i top, og det er vedligeholdelsen i hvert fald heller ikke.”
(Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
”Korsørhallen er altid pæn og ren, men gulvet hamrende glat. Søndermarkshallen beskidt, og med alt for meget harpiks.” (Instruktør/træner, Korsør)
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”De kommunale haller er under al kritik, især i Slagelse.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Sørbymagle)
”Søndermarkshallen er nedslidt og bærer præg af en del hærværk. Hallens lys og rengøring er under middel. Forslag om, at håndbold der ønsker at træne og spille med harpiks får tildelt ’hele dage’ inden rengøring, således at øvrige brugere kan træne uden
risiko for alvorlige skader pga. harpiks. Alternativt at man tildeler håndbold én hal, såfremt de medlemsmæssigt kan fylde den. Det vil formentlig også spare penge på rengøring.” (Instruktør /træner, Korsør)
Også de selvejende haller står for skud:
”Dalmosehallen mangler en gennemgribende renovering af tag, gulv og cafeteria. Rengøringsstandard er ringe og omklædningsfaciliteter er nedslidte. Opbevaringsplads er
gennem årene nedprioriteret til fordel for fitness- og motionsrum. Bestyrelse og halinspektør er enerådende i forhold til prioritering af vedligehold mv.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Flakkebjerg)
Figur 12. ’Rengøringen og vedligeholdelsen af idrætsfaciliteterne er altid i orden.’

Sammenlignes en række af de kommunale idrætshaller med hinanden ud fra interessenternes tilkendegivelser, er den umiddelbare tendens også, at rengørings- og vedligeholdelsesstandarden
bliver opfattet som bedst i Boeslundehallen og i Korsørhallen (jf. Figur 13). Det skal i denne
sammenhæng understreges, at sammenligningen bygger på et spinkelt statistisk materiale – og at
der således kun kan tales om tendenser.
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Figur 13. ’Rengøringen og vedligeholdelsen af idrætsfaciliteterne er altid i orden’ (opdelt
på enkelte idrætshaller).
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Selvom tilfredsheden med f.eks. Boeslundehallen er stor, betyder det dog ikke, at brugen af faciliteten er uproblematisk, hvilket også påpeges:
”Jeg vil sige, at det kører fint her i Boeslunde - men vi mangler 2 omklædningsrum i
hallen. Det er en ting, som vi godt kunne bruge, men det er desværre kun ønsketænkning. Den person, som styrer vores tid i hallen, laver et godt stykke arbejde, for der er
kun 4 omklædningsrum til både inden- og udendørs idræt.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Boeslunde)
”I Boeslundehallen er omklædningsrummene for små, da der tit er både gymnastik i
hallen og fodbold udendørs, og det er samme omklædningsrum, som benyttes. Ligeledes
er depotrummet for lille. Ved mange forskellige aktiviteter kræves mange redskaber,
f.eks. store bolde kræver meget plads. Og da mange bruger hallen (gymnastikforen.,
boldklub, skoler, børnehave og dagplejen), skal der god disciplin til for at holde orden.
Så en udbygning af disse rum er ingen luksus!” (Instruktør / træner, Boeslunde)
I forhold til de to kommunale svømmehaller i Slagelse Kommune er graden af tilfredshed vedrørende rengøring og vedligeholdelse størst hos brugerne af Korsør Svømmehal.
Figur 14. ’Rengøringen og vedligeholdelsen af idrætsfaciliteterne er altid i orden’ (opdelt
på enkelte svømmehaller).
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81

3.3 Faciliteternes personale og halkultur

Udover at rumme idrætsaktiviteter foregår der en masse andre aktiviteter i faciliteterne, såsom
fester, koncerter, møder, konferencer og lign. Her mener interessenterne ikke, at de andre aktiviteter hæmmer foreningernes idrætsaktiviteter væsentligt (jf. Figur 15).
Figur 15. ’Aktiviteterne bliver hæmmet af, at der foregår andet i idrætsfaciliteterne som
f.eks. koncerter, udstillinger, konferencer, private fester osv.’

Dette giver kommentarerne også til en vis grad udtryk for:
”Vi har sjældent aflysninger på grund af enkeltarrangementer!” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Skælskør)
”Det handler om planlægning, men idrætsaktivitet bør være det primære og de andre
tilbud sekundære.” (Idrætsudøver uden foreningstilknytning, Skælskør)
”Ved at foreningen tjener penge gennem nævnte områder, og der er rimelig melding
vedr. ændring af træningstid. - så er det OK!” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Gimlinge)
Det er dog en problematik, som kommunen bør være opmærksom på, idet den er ansvarlig for
tildelingen af træningstider og udlejning til de omtalte arrangementer (i de kommunale haller). I
de selvejende haller er det muligt, at foreningerne har mere indflydelse på ikke-idrætslige arrangementers placering via halbestyrelsen eller brugerpaneler. Og som det bliver kommenteret kan
disse arrangementer være en vigtig indtægtskilde for de lokale foreninger, hvilket også gør det
mere acceptabelt, når træninger eller weekender bliver inddraget.
Endelig er interessenterne meget enige om, at det er vigtigt, at der forefindes personale, dvs.
halinspektører, pedeller og lignende i idrætshallerne og på anlæggene (jf. Figur 16).
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Figur 16. ’Det er ikke vigtigt, at der er personale i hallen eller på idrætsanlægget.’

Kommentarerne handler først og fremmest om, at udøverne foretrækker, at der er personale, der
står til rådighed for udøvere og holder opsyn med faciliteten:
”I nogle tilfælde er det ikke nødvendigt med personale. I andre tilfælde - af sikkerhedsmæssige grunde.” (Menigt foreningsmedlem, Korsør)
”Det er bestemt vigtigt, da de gør, at det er et sted, hvor der bliver holdt øje samt mulighed for at hjælpe med problemer som kan opstå på an lægget.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Vemmelev)
”Vigtigt der er en at henvende sig til ved spørgsmål.” (Idrætsudøver uden foreningstilknytning, Skælskør)
Tilstedeværelse af personale i forbindelse med faciliteterne og idrætsaktiviteterne spiller en stor
rolle for børns og unges idrætsdeltagelse og er med til at skabe et trygt og positivt halmiljø. Der
er dog ingen tvivl om, at de frivillige idrætsforeninger i ligeså høj grad er medansvarlige for skabelsen af gode idrætsmiljøer i kommunens faciliteter. Et godt idrætsmiljø er også kendetegnet
ved, at det både lægges op til organiseret såvel som uorganiseret idræt og bevægelse. Dette gælder eksempelvis de udendørs boldbaner, der ofte bruges af børn og unge til selvorganiseret spil
og leg i fritiden. Det er derfor afgørende, at idrætsfaciliteterne, så vidt det er muligt, også er tilgængelige udenfor normale ’åbningstider’.
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4. Interessenternes forslag og ønsker

I spørgeskemaet blev interessenterne afslutningsvis bedt om at komme med forslag og ønsker til
den fremtidige organisering og udvikling af idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune. Opfordringen
til at skrive ’frit fra leveren’ blev fulgt af 90 ud af de 142 deltagere i spørgeskemaet. I de mange
indlæg med forslag og ønsker er der visse gennemgående træk, som groft kan inddeles i følgende
emner.13

4.1 Kunststofbaner

Mange af interessenterne, som deltog i spørgeskemaundersøgelsen, har tilknytning til fodbold,
og der er derfor også en lang række ønsker og forslag til faciliteter til denne idræt:
”Der mangler i den grad mulighed for at opkvalificere vintertræningen på fodboldområdet. Kunstgræs ville være optimalt.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening,
Slagelse)
”Der mangler vinterbaner til fodbold. Der er en gammel kunststofbane og en grusbane
til at dække gl. Slagelse Kommune. Det er ikke nok. Der er planer om at etablere en ny
kunststofbane i Sørbymagle Til glæde for ca. 77 hockeyspillere og 100 fodboldspillere?
Den skal ligge i Slagelse by, hvor der trods alt er ca. 1.500 fodboldspillere. De grønne
baner er for dårligt vedligeholdt. Der har aldrig været hverken penge eller ressourcer
til at vedligeholde disse baner ordentligt. Fodboldsæsonen er forlænget til november
måned. Derfor mangler der også lys på diverse anlæg. Der er ikke omklædningsrum
nok i Nordhallen til at dække fodboldklubbens behov, der er 2 stk. til rådighed. Kommunen vil ikke åbne flere uanset om der er 2 eller 8 fodboldhold, der spiller kamp. Det giver et enormt kaos. Der mangler også haltid til indendørs fodbold.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
”Det er vigtigt, at man løbende vurderer behovet for faciliteter i hver enkelt idrætsgren
i hver enkelt by. Således har faciliteterne for fodbolden i Korsør ikke fulgt med udviklingen. Man har bibeholdt de 3 anlæg (KB's Tovesvej / Dyrehegnet og HB 98's Ørnumvej),
selv om medlemstallet er faldet i de to gamle klubber. Til gengæld er der gennem de
sidste mange år ikke sket anden udvikling end nogen forbedringer i Idrætscenter v. Tovesvej. Den nye klub FC Storebælt, der er en sammenlægning af Korsør Boldklub og
HB 98, bør samles på enten KB's to anlæg eller på Stadion Ørnumvej. Det er meget vigtigt, at klubben ikke blot ’mister’ et anlæg; men samles om nogle gode faciliteter med
bl.a. en kunstgræsbane.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Korsør)
Anlæggelse af kunststofbaner til fodbold er, som før nævnt i analysen, en bekostelig affære. Men
som forslagene antyder, kan der være løsninger, hvor de forskellige klubber går sammen om
kunststofbanerne. Men fodbolden er ikke den eneste bruger af kunststofbaner:

13

Kategoriseringen er foretaget ud fra antallet af gange emnet tages op blandt alle indkomne indlæg.

84

”I Slagelse Hockeyklub har vi et ønske om, at der bliver lagt et nyt tæppe på kunststofbanen [i Slagelse], da der er mange buler i den.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i
forening, Slagelse)
I Slagelse er der en kunststofbane placeret ved stadion, som netop er blevet renoveret og en ny
kunststofbane placeret i Sørbymagle er for nylig blevet anlagt. Begge baner er som udgangspunkt etableret med henblik på hockey i sommersæsonen og fodbold i vintersæsonen. Banerne er
belagt med et underlag indeholdende sand og er derfor meget hårde. De er således ikke som udgangspunkt velegnede til fodbold, og slet ikke i sommersæsonen.
Da Dansk Boldspils Union (DBU) stiller krav vedrørende besiddelse af nyeste generation kunststofbane (uden sand og med andet underlag)14, har Slagelse Kommune imidlertid besluttet at
etablere en sådan bane ved stadion i Slagelse placeret ved siden af den eksisterende bane. Denne
kunststofbane kan dermed benyttes til eliteholdende i SB&I og B73, som begge er afhængige af
sådan en bane, og kan derudover benyttes året rundt til den øvrige fodbold og andre idrætsgrene.
Banen forventes klar til brug i vinteren 2009/2010.
I forbindelse med boldbaner efterlyser den mindre idrætsgren krocket også egnede faciliteter:
”Vi er en del seniorer her i Slagelse Kommune, der spiller krocket. Seniorer spiller i
dagtimerne bl.a. fordi det er svært at få tildelt baner i aftentimer. For at have de optimale betingelser kræver det et plant græsareal, der skal være kortklippet. Vi ønsker også bedre toiletforhold.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
”Banerne på B73-området er meget dårlig vedligeholdt. Vi mangler også opholdsfaciliteter, blot et skur. Der burde også klippes græs i skolernes sommerferie, da græsset
gror ligeså stærkt på denne årstid, så vi ikke skal spille krocket hvor græsset er 20 cm.
højt.” (Menigt foreningsmedlem, Slagelse)
”Da vi spiller krocket på B73’s fodboldbaner er vi henvist til bane 2 og 3 hvor der er
ikke nogen faciliteter, da bane 1 ligger ved klubhuset og vi må ikke bruge denne bane,
selvom vores 5 krocketspil og vores krolfspil ligger i klubhuset!” (Menigt foreningsmedlem, Slagelse)
Da en stor del af krocket-udøverne er ældre, er det ligeledes vigtigt at være opmærksom på tilgængeligheden til de faciliteter, som de skal benytte – herunder også adgangsforholdende til faciliteterne.
En anden stor gruppe af interessenterne, som deltog i spørgeskemaundersøgelsen, har tilknytning
til atletikken. Og de har ligeledes et stort ønske til nyere og mere tidssvarende faciliteter:
”Vi har et stort ønske om et atletik kunststofstadion i Slagelse by. Dette ville også give
mulighed for feks. handicappede at dyrke atletik i Slagelse. Skolerne ville også kunne
bruge det mere, samt atletikklubben der er i stor fremgang, ville kunne træne optimalt
om sommeren, også når det regner, samt have mulighed for at løbe på banen om vinteren. Som nævnt tidligere så kunne en multihal alá den der er i Snekkersten ved Helsin14

Hvis de lokale boldklubber skal have licens til at spille på eliteniveau stiller DBU krav til hvilke faciliteter, som
klubberne har adgang til.
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gør, gavne idrætslivet i Slagelse, ikke mindst atletikken som ville have mulighed for at
øve alle discipliner hele året og afholde stævner. Det ville også være muligt for flere
idrætsgrene at træne i hallen samtidig. Skulle man tage skridtet fuldt ud, så kunne man
lave en hal med 200 meter rundbaner, så ville det også være muligt at afholde danske
indendørs mesterskaber i byen.” (Instruktør / træner, Slagelse)
”Slagelse Atletik (AK Delta) bør have en ny løbebane, da den gamle er af grus, og meget hullet og står under vand det meste af tiden, det gør at man ikke kan konkurrer på lige fod med andre atletikklubber, og det er svært at trække nye medlemmer til pga. elendige forhold.” (Idrætsudøver uden foreningstilknytning, Høng)
”Mit forslag vil være et nyt og forbedret idrætsanlæg til atletik i Slagelse. Det er under
al kritik og svært at motivere idrætsudøvere til at fortsætte/udvikle sig i denne sportsgren. Det er ikke nemt at dyrke atletik, når banen meget ofte står under vand.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
I denne sammenhæng bør det nævnes, at kunststofbaner til henholdsvis fodbold og atletik er to
vidt forskellige underlag. Fodbolden anvender et underlag der efterligner græssets egenskaber,
mens atletik anvender en fjedrende kunststof-overflade kaldet ’tartan’. En løsning kunne være en
kombination af de to underlag, hvor kunststofbanen til fodbold blev omkranset af løbebanen til
atletik. Begge idrætsgrene kunne drage nytte af begge underlag, både hver for sig og samtidig.

4.2 Halkapaciteten i Slagelse Kommune

Flere interessenterne (især hos gymnastikken og håndbolden) giver udtryk for, at presset på kommunens haller er stort, og at foreningerne og udøverne ville få gavn af en hal mere. Men hvilke
aktiviteter, der skal være plads til, og hvordan en forøgelse af halkapaciteten i Slagelse Kommune skal ske, er der delte meninger om:
”Der findes i øjeblikket ikke 2 sammenhængende haller i kommunen, hvor det er muligt
at afvikle større stævner eller opvisninger. Det handler ikke om tilskuerfaciliteter, men
gulvplads. Det er eksempelvis ikke muligt at byde ind på/ afholde stævner i floorball
med mere end 5-6 hold. Der er et ønske om en udbygning i Skælskørområdet (Eggeslevmagle Skole) med en hal mere både til skole og foreningsbrug samt et foreningsbaseret
træningscenter.” (Formand, instruktør, menigt foreningsmedlem og skolelærer, Tranderup)
”Vi ønsker en lille udbygning på ca. 2 fag med 1. sal på i Boeslunde Hallen. Der er behov for mere plads til redskaber, omklædningsrummene er meget overfyldte, bl.a. når
der er kampe på banerne samtidig med aktiviteter i hallen.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Boeslunde)
”Udvidelse af hal og lokaler ved Sørbyhallen: Sørbymagle er simpelthen som by blevet
for stor til at hallen kan håndtere de krav, som brugerne har til hallen.” (Formand eller
bestyrelsesmedlem i forening, Vollerup)

86

”Tingenes tilstand er ikke egentlig dårlige. Vi kunne dog godt bruge en gymnastiksal
mere – bl.a. til at imødegå skolernes mange aflysninger af sale.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Halskov)
Halkapacitet handler dog om andet end halgulv og m2 – motionsrum, mødelokaler og cafeteria
har også høj prioritet hos interessenterne:
”Det er vigtigt, at der er gode ’udenomforhold’ i hallerne. Der skal være lokaler og mødelokaler til at skabe et klubliv for de foreninger, som bruger hallen. I Antvorskovhallen
er der også i høj grad brug for en ombygning af cafeteriaet. Hallen har plads til over
2.000 tilskuere, men der er kun plads til ca. 40 personer i det åbne cafeteria. Da cafeteriaet ligger i indgangspartiet er det ikke særlig hyggeligt at sidde her. Der er et lokale
bagved, men her er der kun adgang gennem hallen. Køkkenet er også alt for lille til at
betjene en så stor hal.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Sørbymagle)
Som det anføres i ’Del 1 - Kortlægning af de eksisterende faciliteter i kommunen’ er der rent
faktisk ledig halkapacitet i Slagelse Kommune. Den ledige tid er dog ofte efter kl. 21 om aftenen
og især fredag aften er ofte ledig. Selvom disse tider ikke er eftertragtede hos foreningerne og
andre brugere, er det således vigtigt at fremhæve, at det ikke er umuligt at få en ledig tid i en hal.
I samme ombæring er det også vigtigt at understrege, at mange af hallerne er skolehaller, hvilket
indebærer, at de ikke er til rådighed for fritidsbrugerne i tidsrummet kl. 8-15.

4.3 Multianlæg og idrætscentre

Udover at udtrykke mangel på halkapacitet er der rigtig mange interessenter, der foreslår en sammenlægning af flere forskellige facilitetstyper til multianlæg eller idrætscentre, hvor der er plads
til flere idrætsformer samtidig:
”Vi kunne ønske en hal/et hus, hvor der var plads til mange aktiviteter på én gang – hele døgnet. Måske hvor hver forening kunne få sit eget klublokale, eller man gik sammen
(nogen kan jo dele!).” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
”Jeg mener helt klart, at man skal skele til bl.a. Holstebros Idrætscenter Vest, og samle
flere aktiviteter under ét tag, således at man opnår en synergieffekt. Bl.a. vil man kunne
have fælles omklædning og klublokaler, cafeteria m.v. Det er oplagt, at når man skal
bygge nyt stadion, ja så bygger man samtidig en ny hal og en ny svømmehal med tilhørende klubfaciliteter (og evt. et vandrehjem som overnatningsmulighed) sammen med.
Måske kan man bygge ved den eksisterende svømmehal i Slagelse?” (Idrætsudøver uden
foreningstilknytning, Kirke Stillinge)
”I flere andre byer – F.eks. Vejen og Fredericia – har man samlet mange idrætsfaciliteter på samme sted. Det giver mere aktivitet og sparer på driftsudgifterne. I Slagelse er
det f.eks. dumt, at man har et cafeteria i Antvorskovhallen og et i svømmehallen. Der er
kun få hundrede meter mellem de to faciliteter. Kunne man køre en fælles drift, ville det
måske være muligt at drive begge på rentabel vis. I Korsør har man spredt faciliteter ud
over hele området. To haller to forskellige steder – Korsørhallen og Storebæltshallen –
og så svømmehallen et helt tredje sted!” (Menigt foreningsmedlem, Korsør)
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4.4 Veje, stier og adgangsforhold

Interessenterne berører i deres kommentarer også mulighederne for at dyrke forskellige motionsformer i det åbne land eller inde i byerne, hvor tilgængelighed og trafikale forhold spiller ind.
Desuden kommer flere med forslag til idrætsfaciliteter til de mange motionsformer, som folk enten dyrker i en forening eller selvorganiseret:
”Generelt er der gode cykelforhold uden for Slagelse, men der mangler cykelstier og
generelt bedre muligheder for at cykle centralt i Slagelse. Der er gode løbe-muligheder
i ’lystskoven’, men mangler naturstier til løb og jogging ud af byen, væk fra trafikken.”
(Idrætsudøver m. foreningstilknytning, Slagelse)
”Etablering af løbestier med lys på – så os ude på landet lettere kan løbetræne om vinteren.” (Idrætsudøver uden foreningstilknytning, Gimlinge)
”I forhold til løb er det nødvendigt med en kunststofbane og nogle opmålte ruter eventuelt med chip-måling, så man kan teste sin form. Meget billige løsninger, der ville blive
brugt af mange mennesker. Skønsmæssigt løbetræner 4-500 mennesker i Slagelse hver
dag!” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
Det handler dog også om at synliggøre og lette adgangen til de muligheder, der er:
”Når kommunen anlægger stier, bør de også derefter løbende vedligeholdes og markedsføres.” (Instruktør / træner, Slagelse)
”Orienteringsløb mangler klublokale med plads til vores udstyr gerne nær Slagelse
Lystskov, og hjælp til betaling for adgangen i skoven ligesom Holbæk Kommune har frikøbt Eriksholm skov, og Vordingborg Kommune har frikøbt Vintersbølle skov.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)

4.5 Idrætsgrene med specielle facilitetsbehov

Visse idrætsgrene har brug for faciliteter, som stiller krav til placeringen af enten sikkerheds- eller miljømæssige årsager. Interessenter med tilknytning til skydning er utilfredse med deres nuværende faciliteter og kommer med forslag til nye og mere tidssvarende faciliteter:
”Der trænger til et opdateret skydeanlæg, både indendørs (på Nørrevangsskolen) og
det udendørsanlæg ved golfbanen. Det er ikke motiverende for børn og unge, og det er
umuligt at skyde indendørs for handicappede på Nørrevangsskolen, faciliteterne forefindes i vandskadede mørke kælderlokaler, adgangsvejen er en rimelig stejl trappe i
dårlig stand.” (Skolelærer, Nordrup)
”De forhold vi arbejder under i skytteforeningen er ikke altid de bedste. Vi har brug for
nye og moderne lokaler, som lever op til de standarder, andre foreninger har. Vi kan ikke afholde konkurrencer for andre foreninger fordi vi ikke har ordentlige forhold. Vi
mangler baner, som er længere, så vi kan skyde forskellige discipliner, som ikke er mulige i dag, medmindre vi kører til København eller Nordsjælland.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
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”Vi ønsker et nyt skyttecenter, evt. i forbindelse med det eksisterende ved Oksebrovej.
Vi har ønske og behov for nye faciliteter for at kunne servicere eksisterende og kommende medlemmer. De eksisterende forhold er stærkt kritisable, og vi har været nødt til
at takke nej til handicappede og gangbesværede i almindelighed. Vi har stærkt stigende
tilgang, trods vi ikke kan være i lokalerne, da det er et ønske og behov for byens borgere at deltage aktivt i skydesporten. Vi har også ønsker om afholdelse af nationale og internationale stævner og derved sætte Slagelse på verdenskortet. Vi har behovet, ønske,
viljen og skytterne. Vi mangler bare de rigtige faciliteter.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening, Hejninge)
For motorsportens vedkommende er det største problem den støj, som deres køretøjer laver, og
de har ligeledes en række forslag til, hvordan deres faciliteter kan tilpasses eller forbedres:
”Udvidelse af Go Kart banen på Ørnumvej, da den er for lille til store mesterskaber, og
den ligger ideelt til de øvrige baner i Danmark. Foreslår at den udvides ud mod motorvejen.” (Menigt foreningsmedlem, Korsør)
”Midtsjællands Sports Motorklub ønsker at der laves et stort område for alle støjende
fritidsaktiviteter i Slagelse Kommune, mange små støjende aktiviteter er i dag spredt ud
over Kommunen, og næsten alle har problemer med bl.a. naboklager, mangel på frivillige osv. Der er derfor rigtig mange fordele ved at samle alle et sted.” (Formand eller
bestyrelsesmedlem i forening, Slagelse)
Og hvorfor ikke samle både skydning og motorsport samme sted?:
”Man burde overveje at lave et multi motorsportscenter, for at mindske mange lokale
utilfredse naboer. Eller lave en Slagelse Kommune motorsport/larm (herunder skydebaner o.l.) plads på det gamle militærområde. Det vi give mere tid og plads til motorsport
og andre larmende idrætsfolk i kommunen og det vil mindske utilfredse naboer. Der er
brug for flere motorsport muligheder/grene i Slagelse. Motorsport er sundt for unge
med benzin i blodet, og som har brug for at komme af med deres energi. Se blot succesen af hvad Sverige har gjort i mange år!” (Idrætsudøver uden foreningstilknytning,
Stenlille)
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4.6 Svømmehaller

En række af interessenterne efterlyser også øget svømmehalskapacitet i Slagelse Kommune generelt samt svømmefaciliteter, der svarer bedre til deres behov:
”Vi ønsker en fornyelse af Korsør svømmehal, med blandt andet et varmtvandsbassin,
da vi har med handicappede at gøre.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i forening,
Korsør)
”Der er et STORT behov for flere varmtvands-faciliteter – ikke større bassiner, men flere af dem.” (Aftenskoleleder, Slagelse)
”Ønske om svømmehal i Skælskør. Frie åbningstider i svømmehallen, eller tilbud til
pensionister om at kunne benytte det ene bassin og åbent for offentligheden i det andet
bassin. Evt. udvide morgensvømning til kl. 10.00, så os der afleverer børn har mulighed
for at svømme efterfølgende. Tilbud om vandaerobic i svømmehallen.” (Idrætsudøver
uden foreningstilknytning, Skælskør)
”Der mangler i høj grad et stor vandsportscenter i international klasse. Et sådan anlæg
vil kunne skabe en platform for samvær på tværs af de forskellige brugergrupper, der
alle kan være i et sådan stort anlæg på samme tid.” (Formand eller bestyrelsesmedlem i
forening, Slagelse)
En rapport udarbejdet af Slagelse Kommune viser også, at svømmehalskapaciteten i Slagelse
Kommune er for lille, at der ikke er tilstrækkelig med varmtvandsbassiner, at de nuværende kapaciteter med hensyn til leg, oplevelse og wellness er mangelfulde samt at ingen af Kommunens
svømmefaciliteter opfylder kravene til nationale eller internationale svømme- og vandpolokonkurrencer. Slagelse Kommuner har derfor igangsat et projekt, som skal resultere i udbygningen
af svømmehallerne i Slagelse og Korsør.
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5. Sammenfatning

Ovenstående analyse viser, at der findes en række emner, som interessenterne mener er vigtige at
være opmærksom på i forbindelse med den fremtidige organisering og udvikling af idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune (jf. Tabel 5).
Tabel 5. Sammenfatning af analyseresultater.
Emner

Interessenternes mening

Faciliteternes tilgængelighed
og beliggenhed

Der er behov for flere idrætsfaciliteter – også til nye idrætsformer.
Det handler bl.a. om nye faciliteter til atletik, kunststofbaner til forskellige
idrætsgrene og flere motionsstier.
Etablering af idrætsfaciliteter i de store byer i kommunen bør ikke ske på
bekostning af de lokale faciliteter i landdistriktet.
Fordelingen af haltider sker på forskellige måder i kommunen, hvilket
gør arbejdet med fordelingen uhensigtsmæssig tungt og udemokratisk.
Faciliteterne er placeret fornuftigt i forhold til interessenternes arbejde
og lign.
Interessenter, herunder også foreningerne, mener at der er behov for
idrætsfaciliteter, hvor brugerne kan komme, når det bedst passer dem.

Faciliteternes indretning og
anvendelighed

Tilstedeværelse af opholdsrum og klublokaler i forbindelse med idrætsfaciliteterne er vigtig og spiller en stor rolle for det frivillige idrætsliv.
Rengøringen af en række af idrætsfaciliteterne i kommunen, herunder
også omklædningsrum og baderum, er ikke altid tilfredsstillende, hvilket
bl.a. har den konsekvens, at flere udøvere springer badet over efter
træning.

Faciliteternes personale og
halkultur

Andre ikke-idrætslige aktiviteter i haller og gymnastiksale er i passende
omfang accepteret af det frivillige idrætsliv.
Af hensyn til udøvernes sikkerhed og opsynet med faciliteten er det ifølge interessenterne vigtigt, at der forefindes personale på idrætsfaciliteterne.
Især udendørs idrætsfaciliteter skal være tilgængelige udenfor normal
’åbningstid’.

Interessenternes forslag og
ønsker

Idrætsgrenene fodbold, atletik og hockey ønsker kunststofbaner til deres
respektive idræt.
Krocket ønsker bedre baner at spille på.
Mere halkapacitet i kommunen – både i de store byer og ude i lokalsamfundene. Også selvom der stadig er ledige timer i visse haller og
gymnastiksale.
Flere idrætscentre, hvor flere facilitetstyper er samlet under ét tag.
Bedre og mere sikre veje og stier til de mange motionsidrætter, såsom
løb, stavgang, rulleskøjter og cykling.
Nye eller renoverede faciliteter til skydning og motorsport. Mulighed for
et anlæg, hvor kommunens ’larmende’ idrætsgrene kan udfolde sig.
Mere svømmehalskapacitet generelt i Slagelse Kommune.
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Del 3
Forslag til den fremtidige udbygning af
idrætsfaciliteterne i kommunen
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1. Indledning

Denne rapport indgår som en sidste del af en større analyse af i alt tre dele, som skal beskrive og
undersøge idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune. Formålet med undersøgelsen er at kvalificere
beslutningsgrundlaget i Slagelse Kommune for en udvikling af faciliteter, anlæg og rum til idræt
og motion i overensstemmelse med fremtidige behov og kommunens idrætspolitiske mål.
Første del af den samlede analyse kortlægger og beskriver de eksisterende faciliteter i kommunen og giver et objektivt billede af facilitetsdækningen mens den anden del analyserer interessenternes mening om dette samt gennemgår deres behov og ønsker for den fremtidige organisering
af idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune.
De første to delanalyser danner således grundlaget for denne tredje del, der skal munde ud i konkrete forslag, idéer og anbefalinger til en udbygningsplan for idrætsfaciliteterne i Slagelse Kommune. Her bliver ’fremtidens krav og behov’ sammenholdt med ’de eksisterende idrætsfaciliteter’ og viden om hvordan idrætsfaciliteternes udformning og placering påvirker idrætsdeltagelsen bliver inddraget.
Denne analyse vil resultere i:




en række forslag til overordnede principper for idrætsfaciliteterne, som grundlag for den
fremtidige udvikling og udbygning af faciliteterne, der både tilgodeser den foreningsorganiserede idræt og den selvorganiserede idræt, restgrupper m.fl.,
og en række konkrete idéer og forslag til udvikling af faciliteterne i kommunen.

Denne del af undersøgelsen vil dog starte med en opsamling af den nuværende viden om befolkningens idrætsdeltagelse og en kort gennemgang af befolkningsprognosen og den kommende udvikling for Slagelse Kommune, samt hvordan det indvirker på kravene til kommunens fremtidige
idrætsfaciliteter. I denne sammenhæng vil en række relevante undersøgelser, som CISC har gennemført de seneste år, blive inddraget. Det gælder bl.a.





analyser af udviklingen i idrætsmønstret for både børn og voksne,
undersøgelser af specifikke gruppers idrætsdeltagelse (bl.a. gymnastik, ældreidræt, firmaidræt, brugere af motionscentre mv.),
brugerundersøgelse af voksnes tilfredshed med og ønsker til idrætsfaciliteter og
analyser af idrætsfaciliteternes betydning for forskellige gruppers anvendelse af disse anlæg (bl.a. analyse af forskelle mellem mænds og kvinders anvendelse idrætsfaciliteter).
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2. Befolkningens idrætsdeltagelse

En undersøgelse af idrætsmønsteret kan være med til at belyse kommunens organiserede såvel
som uorganiserede idrætsudøveres behov og ønsker til idrætsfaciliteter. I forbindelse med denne
facilitetsanalyse har der dog ikke været mulighed for eller ressourcer til yderligere at undersøge
idrætsmønsteret for børn og voksne i kommunen.15 Derfor indeholder dette kapitel en vurdering
af hvilke krav der stilles til en kommunes idrætsfaciliteter på baggrund af den eksisterende viden
om børns og voksnes deltagelse i idræt og motion. Vurderingen bygger på forskellige undersøgelser af henholdsvis voksnes og børns deltagelse i idræt og motion16, hvis konklusioner til en
vis grad kan generaliseres til også at gælde for Slagelse Kommune.

2.1 Stærk stigning i deltagelsen i idræt og motion

Befolkningens deltagelse i ’sport og motion’ er steget markant gennem de seneste årtier. Andelen, der dyrker regelmæssig sport eller motion, kan sammenlignes tilbage til 1964 og desuden
kan en inddragelse af andelen, der svarer ’ja, men ikke for tiden’ belyses. Af figur 1 ses det, at
andelen der dyrker regelmæssig sport eller motion, er steget med fem procentpoint fra 51 % til
56 % siden 1998. Inkluderes andelen, der svarer ’ja, men ikke for tiden’, ser udviklingen ud til at
være steget i endnu større grad siden 1998.
Figur 1. Udvikling i andelen af voksne, der dyrker regelmæssig sport eller motion (kilde:
Pilgaard 2008).
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Stigningen kan tilskrives flere forhold. En sammenligning af idrætsdeltagelsen i EU-lande viser
imidlertid, at der er en stærk sammenhæng mellem idrætsdeltagelsen og den økonomiske udvikling (Fridberg 2008). Jo højere det økonomiske niveau er (bruttonationalprodukt pr. indbygger),
jo højere er også idrætsdeltagelsen. Det kan dels hænge sammen med, at ’nødvendig fysisk aktivitet’ i form af fysisk arbejde og transport reduceres i takt med økonomisk og teknologisk udvik15

En sådan befolkningsundersøgelse er for nylig blevet gennemført i Slagelse Kommune i forbindelse med et
relateret forskningsprojekt til dette. Resultaterne vil foreligge på et senere tidspunkt.
16
Undersøgelserne er gennemført i hele landet eller i forskellige kommuner. Se i øvrigt under referencerne.
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ling, og som kompensation for dette dyrker flere planlagt eller organiseret motion af især sundhedsmæssige grunde. Men det kan også skyldes, at mulighederne for at dyrke idræt og motion – i
form af flere organiserede tilbud og bedre faciliteter – er blevet bedre. Undersøgelser har dog
vist, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem på den ene side facilitetsdækningen og den
kommunale støtte til idræt og på den anden side andelen af børn og voksne der dyrker idræt (Ottesen og Ibsen 1999).
I takt med denne stigning i idrætsdeltagelsen er antallet af idrætsfaciliteter øget og der er generelt
en stor efterspørgsel på idrætsanlæg og -faciliteter. En forøgelse af antallet af faciliteter til idræt
og motion vil imidlertid ikke opfylde det store behov, hvis udbygningen ikke tilpasses de
ændringer, der er sket i idrætsdeltagelsen, dvs. ændringer i de aktiviteter, som børn og voksne
går til, og fordelingen af de idræts- og motionsaktive på køn, alder mv.

2.2 Idræt under andre organiseringsformer

Siden 1964 er andelen, som dyrker idræt i en forening, også steget, men ikke i samme takt som
den generelle deltagelse i idræt. Det skyldes, at en voksende del af de idræts- og motionsaktive
dyrker idræt eller motion under andre organiseringsformer, især i kommercielle motionscentre,
eller selvorganiseret motion.
En undersøgelse fra 1998, gennemført i Salling-kommunerne og Fjends Kommune, Ballerup
Kommune samt to bydele i København, viste, at fire ud af fem af de idrætsaktive bl.a. dyrkede
idræt ’på egen hånd’, knap halvdelen gjorde det i en idrætsforening, hver femte i et kommercielt
motionsinstitut, lidt færre på arbejdspladsen, mens hver tiende af de idrætsaktive dyrkede motion
i en aftenskole (Ottesen og Ibsen 1999).
Mange dyrker idræt eller motion under flere forskellige organiseringsformer. Ovennævnte undersøgelse viste således, at mindre end hver fjerde af de idrætsaktive udelukkende dyrkede selvorganiseret motion, og kun 15 % dyrkede kun idræt i en idrætsforening. Omkring halvdelen af de
idrætsaktive dyrkede idræt og motion såvel organiseret som selvorganiseret. Denne udvikling viser, at der er et stigende behov for ’steder’ og ’tider’, hvor såvel børn som voksne kan udfolde
sig fysisk, uden at det forudsætter medlemskab af en forening.

2.3 Stærk vækst i idrætsdeltagelsen blandt midaldrende og ældre

Andelen, som dyrker idræt eller motion, er steget i alle aldersgrupper, men dog først og fremmest blandt de midaldrende og ældre. I dag er der flere idrætsaktive, som er ældre end 30 år end
yngre, og der er forholdsvis små forskelle mellem yngre og ældre på andelen, som dyrker idræt
eller motion. I takt med at generationer, der er meget idrætsaktive, bliver ældre, vil andelen af de
ældre, der dyrker idræt eller motion, vokse. Idræt er ikke mere – som det var for 40 år siden – et
børne- og ungdomsfænomen. De fleste dyrker idræt gennem hele livet.
De fleste faciliteter er imidlertid skabt til den form for idræt, som mange børn og unge går til,
dvs. den præstationsorienterede idræt (den traditionelle gymnastiksal, idrætshal, svømmehal,
fodboldbaner mv.). Mange af de idrætsformer, som midaldrende og ældre foretrækker, passer ikke til de almindelige idrætsanlæg.
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Figur 2. Andelen af voksne, der dyrker regelmæssig sport eller motion fordelt på alder (kilde: Pilgaard 2008).
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Mænd har i mange år været mere tilbøjelige til at dyrke regelmæssig sport eller motion end kvinder. Forskellen blev dog udlignet i 1993, som samtidig står som et vendepunkt for den traditionelle kønsfordeling. Siden har kvinderne haft en større tilvækst af regelmæssigt aktive i forhold
til mænd. Mænd bruger dog lidt mere tid på idræt, end kvinder gør i gennemsnit, og der er fortsat
store forskelle på, hvilke idrætsgrene, de to køn foretrækker. De eksisterende idrætshaller er ikke
særligt velegnede til de store kvindeidrætsaktiviteter så som gymnastik, aerobic, afspænding og
lignende aktiviteter.
Figur 3. Andelen af voksne danskere, der dyrker regelmæssig sport eller motion fordelt på
køn (kilde: Pilgaard 2008).
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2.4 Store ændringer i tilslutningen til forskellige idrætsgrene

De store motionsaktiviteter med en tilslutning blandt flere end 10 % af den voksne befolkning er
vandreture, jogging, gymnastik, aerobic, svømning samt vægttræning/styrketræning. Det karakteriserer de fleste af store idræts- og motionsaktiviteter, og de aktiviteter der har oplevet stor
vækst, at de kan dyrkes under selvorganiserede former – når man gerne vil, med hvem man foretrækker det, og på den måde der passer den enkelte bedst. De fleste idrætsgrene/aktiviteter har
oplevet en vækst siden midten af 1970’erne, men der er store forskelle på, hvor stor væksten har
været.
De store holdboldspil har oplevet en moderat vækst, hvilket især skyldes fodbold og i lidt mindre
grad de mindre boldspil (volleyball og basketball). Men i forhold til de øvrige aktivitetsformer
mister boldspillene terræn. De store boldspil har faldende tilslutning blandt de unge. Badminton
og lidt senere også tennis voksede stærkt gennem 1970’erne og 1980’erne, men det seneste årti
er tilslutningen til ketcheraktiviteter stagneret eller gået tilbage.
Udendørs, selvorganiseret motion er vokset stærkt siden midten af 1970’erne. Det gælder jogging og turcykling og det seneste årti også kano, kajak, roning samt rulleskøjteløb. Det er alt
sammen aktiviteter, som ikke kræver særlige anlæg, men som kan stimuleres ved at give god adgang til skove og vandløb samt gode cykelstier. Golf kan også betegnes som en sådan aktivitet,
der har oplevet en meget stærk vækst i interessen, men deltagelsen deri er betinget af særlige anlæg, som kræver store investeringer.
Af organiserede aktiviteter er det især gymnastik, aerobic, fitnesstræning og beslægtede træningsformer, der ikke tager sigte på deltagelse i konkurrence, som er vokset stærkest. Det er aktiviteter, som kan dyrkes i mange typer af rum, og der er ingen ’standarder’ for rummets størrelse
og karakter. Til gengæld spiller rummets indretning og æstetik en rolle. De musiske og kreative
af disse aktiviteter – gymnastik, aerobic mv. – dyrkes især af kvinder, og derfor er det især dette
køn, som mangler rum til idræt og motion.
Med opførelsen af svømmehaller i alle egne af Danmark voksede andelen af befolkningen, som
jævnligt svømmer, så omkring hver tiende voksen svarer, at han eller hun går til svømning. Undersøgelserne tyder dog på, at denne andel var højere sidst i 1990’erne. De seneste år er der opstået nye typer af svømmehaller som Vandkulturhuset i DGI Byen i København, og mange steder
har man foretaget ændringer i svømmehallerne for at opfylde andre behov og aktivitetsønsker
end ’banesvømning’.
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Figur 4. De mest udbredte aktiviteter blandt voksne i Danmark 2007 (kilde: Pilgaard
2008).
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Denne udvikling i idrætsdeltagelsen kunne give indtryk af, at interessen for at dyrke idræt og
motion i en forening er vigende. Det tyder undersøgelserne dog ikke på. For det første er andelen
af børn og voksne, som går til idræt i en forening, ikke faldet det seneste årti. For det andet viser
en lokal undersøgelse af deltagelsen i idræt i Vindinge i Roskilde, som blev gennemført i august
2002, at 40 % af befolkningen over 14 år gik til mindst en af følgende aktiviteter: gymnastik,
aerobic, spinning, afspænding, styrketræning eller bodybuilding, og at yderligere 22 % kunne
tænke sig at gå til en af disse aktiviteter (Ibsen 2002). Og hovedparten af disse ønskede at gå til
disse aktiviteter i den lokale idrætsforening, hvis disse træningsformer blev tilbudt.

2.5 Afstand til facilitet har stor betydning for deltagelsen

Flere undersøgelser har vist, at afstanden til idrætsfaciliteter eller naturområder, hvor man kan
dyrke motion, har stor betydning for idrætsdeltagelsen. En undersøgelse i Norge viser, at afstand
til idrætsfacilitet er en af de væsentligste forklaringer på, om personer i forskellige aldersgrupper
er fysisk aktiv (Ulseth 2008). En undersøgelse af deltagere i ’Ældre i Bevægelse’ foreninger i
København viste da også, at 2/3 af deltagerne havde mindre end 2 km og halvdelen mindre end 1
km til det sted, hvor træningen fandt sted (Ibsen 1997). Tilsvarende viser undersøgelser, at jo
tættere man i byen bor på et grønt område, jo mere benyttes området til motion.
I forhold til børn og unge viser den stort anlagte undersøgelse ”Danskernes motions- og sportsvaner 2007” (Pilgaard 2008) en tydelig sammenhæng mellem åbenhed for at dyrke en anden
sport eller motion, hvis andre faciliteter var til stede, og tilsagn om at ville dyrke mere sport eller
motion, hvis der var bedre faciliteter i nærheden, som nedenstående figur viser. 70 % blandt børn
og unge, som i nogen eller høj grad ville dyrke en anden sport eller motion, hvis faciliteten var til
stede, svarer samtidig ’ja’ til at ville dyrke mere sport eller motion. Omvendt er der 78 % blandt
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dem, der i ringe grad eller slet ikke ville dyrke andre aktiviteter afhængig af faciliteterne, som
svarer ’nej’ til at ville dyrke mere sport eller motion.
Blandt voksne er det til gengæld de i forvejen aktive, som i højere grad er interesserede i mere
sport eller motion, hvis faciliteterne var til det, mens det blot er tilfældet for 12 % af de inaktive.
Generelt er der sket et fald i andelen af børn og unge, der regelmæssigt dyrker idræt og motion
fra 89 % i 1998 til 84 % i 2007. Det største fald tegner gruppen på 13-15 år sig for: fra 88 % i
1998 til 78 % i 2007. Som anført ovenfor svarer bl.a. de 13-19-årige, at de ville dyrke mere motion, hvis der var bedre faciliteter i nærheden af deres bopæl - og nogle at følges med. Det er netop denne gruppe, hvor vi ser det største fald i foreningsdeltagelsen. Der er givetvis en række
ukendte faktorer, der spiller ind, men undersøgelsens resultater viser, at frafaldet for teenagere
også har en facilitetsmæssig side, som kommuner bør være opmærksom på. Vi ved fra andre
undersøgelser, at det sociale element står særdeles højt hos teenagere, og at en del falder fra
idrætsaktiviteterne pga. de skærpede krav om tidsforbrug, træningsindsats og dygtighed netop i
disse år. Dette forhold, kombineret med ønsker om at ’være med’/’være på’ overfor en vis kropslig blufærdighed, kan sandsynligvis forklare en del af frafaldet. I et facilitetsperspektiv kan et
svar på disse udfordringer være mere fokus på opholdsrum i forbindelse med selve aktivitetsstederne både mht. ’mødesteder’ og kønsspecifikke ’tilbagetrækningssteder’.

2.6 Kun små ændringer i børnenes foretrukne idrætsgrene

Mens de voksnes foretrukne idræts- og motionsaktiviteter er ændret betydeligt gennem de seneste 30 år, er der hos børn sket meget små ændringer. Det er således stadig de traditionelle idrætsgrene fodbold, svømning og gymnastik, som dyrkes af flest børn og unge i undersøgelsen. Men
det er alle idrætsaktiviteter der har oplevet fremgang siden 1998 – dog har væksten været størst
inden for de store idrætsgrene fodbold, svømning og gymnastik. Øvrige boldspil har oplevet en
svagere tilvækst. Fodbold, gymnastik og svømning samt øvrige boldspil og spejder er overvejende organiseret i forening mens trampolin, jogging, vandring og rulleskøjter, som der også er
mange, som dyrker, foregår overvejende på egen hånd. (Pilgaard 2008).
Man bør således være opmærksom på, at det i stigende grad er forskellige typer af faciliteter,
som børnene og de voksne har brug for til den idræt, de gerne vil gå til. Sådan var det ikke tidligere. Da var der er meget større overensstemmelse mellem børnenes og de voksnes idrætsinteresser.
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2.7 Opsamling

Da resultaterne fra undersøgelsen af idræts- og motionsvanerne blandt børn og voksne i Slagelse
Kommune først vil foreligge på et senere tidspunkt, må analysen af det fremtidige behov for
idrætsfaciliteter i kommunen indtil videre bygge på undersøgelser gennem de sidste ti år, som
enten er gennemført i hele landet eller i forskellige kommuner. Analysen af disse undersøgelser
peger på følgende udfordringer for udbygningen af idrætsfaciliteterne:
1. I takt med stigningen i idrætsdeltagelsen er antallet af idrætsfaciliteter øget og der er generelt en stor efterspørgsel på idrætsanlæg og -faciliteter. Den væsentligste udfordring er
imidlertid, at ændringerne i idræts- og motionsinteresserne blandt voksne har betydet, at
der er behov for andre typer af faciliteter, end de traditionelle gymnastiksale og idrætshaller.
2. Den store deltagelse i idræt under andre og især selvorganiserede former har skabt et stort
behov for rum og steder, som børn og voksne kan benytte til spontan, selvorganiseret fysisk udfoldelse.
3. Den nærmest eksplosive vækst i idræts- og motionsinteressen blandt midaldrende og ældre nødvendiggør også, at der anlægges andre typer af faciliteter, som bedre passer til
denne aldersgruppe end de faciliteter, der især er etableret for konkurrenceidræt for børn
og unge.
4. Mænd og kvinder dyrker lige meget idræt, men der er store forskelle på, hvilke aktiviteter
de to køn foretrækker. Dette tager idrætsfaciliteterne ikke i tilstrækkelig grad højde for,
og der er et stort behov for indendørs lokaler, der egner sig til de store kvindemotionsaktiviteter (gymnastik, aerobic og beslægtede træningsformer).
5. I det hele taget har idrætsfaciliteterne ikke formået at følge med de store ændringer i aktivitetsmønsteret blandt voksne. Samtidig skal man ikke glemme, at der stadig er behov for
den type af anlæg, som i dag findes, fordi børnenes idrætsvaner ikke har ændret sig på
samme måde, som de voksnes idrætsvaner har.
6. Undersøgelser viser at nærhed til faciliteter eller natur, der kan bruges til idræt og motion, har stor betydning for idræts- og motionsdeltagelsen. Især for børn, unge og ældre.

102

3. Befolkningsudviklingen i Slagelse Kommune

I forhold til de udfordringer for udbygningen af idrætsfaciliteterne, som netop er blevet beskrevet
i det foregående kapitel, er det relevant at sammenholde dem med udviklingen af befolkningen i
Slagelse Kommune på langt sigt.17
Slagelse Kommunes samlede areal er ca. 568 km2, og i 2009 var der 77.457 indbyggere. Ca.
70 % af borgerne bor i bycentrene Slagelse, Korsør og Skælskør, mens de resterende ca. 30 %
bor i landområderne, herunder i nogle af de større landsbyer såsom Forlev, Svenstrup, Dalmose
og Sørbymagle. Ifølge Danmarks Statistik vil samlede indbyggerantal i Slagelse Kommune stige
til 83.718, hvilket svarer til en tilvækst på ca. 6260 personer eller 8 % over de næste 20 år.
Ifølge Slagelse Kommunes kommuneplaner (se Figur 5 på næste side) er der mulighed for nye
boligområder ved Slots Bjergby, Hashøj, den nordøstlige del af Slagelse by, Forlev og Tjæreby,
Flakkebjerg, Boeslunde, Kirke Stillinge, Frølunde, Bisserup og i flere mindre dele af byerne
Korsør og Skælskør. Hovedparten af de nye boligområder ligger i forbindelse med landzonen.
Den største fremtidige boligudvikling forventes dog omkring selve Slagelse by mod vest og i
Slots Bjergby og Hashøj ligeledes i vestlig retning.
Væksten i indbyggertallet forventes at fordele sig næsten ligeligt mellem by og land, hvor Slagelse, Korsør og Skælskør samt de største landsbyer vil opleve en tilvækst mens der i andre dele
af kommunen vil være et fald i indbyggertallet. Udviklingen for de enkelte aldersgrupper i Slagelse Kommune varierer også:





Prognosen viser, at børnegruppen (0-9 år) vil stige en smule frem til 2030.
Antallet af skolebørn og unge (9-19 år) vil falde - jævnfør landstendensen, hvor antallet
af børn og unge også falder.
Den erhvervsaktive gruppe (20-64 år) vil falde jævnt frem mod 2030.
Men antallet af 65-årige og derover vil stige markant. Tendensen er den samme på landsplan.

Denne befolkningsudvikling understreger således behovet for anlæggelse af idrætsfaciliteter,
som egner sig til især de ældre generationer. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på
grupper af børn i alderen 0 til 9 år og. En stigning i antallet af børn vil give et større pres på udbuddene af idræt for denne aldersgruppe og dermed også et større pres på faciliteter hertil. Og
selvom aldersgruppen 20-64-årige generelt falder skal man samtidig huske på, at denne gruppe
stadig bliver mere og mere aktiv i fritiden.
Selve placeringen af evt. nye idrætsfaciliteter i forhold til disse udviklingstendenser bliver taget
op i et senere kapitel. I Figur 5 er det dog værd at bemærke, at Slagelse Kommune udpeger den
nordøstlige del af Slagelse by til det største fremtidige fritidsområde, hvor der er udlagt et område øst for golfbanen på 1 mio. m2. Området skal kunne anvendes rekreativt i enhver forstand og
både tilgodese eliteidrætten og en del af breddeidrætten, der også vil blive sikret en bred vifte af
aktiviteter i decentrale anlæg i tilknytning til skoler, boligområder, erhvervsområder m.m. jf. Slagelse Kommuneplan.
17

Over en periode fra 2009 og frem til 2030. Der tages udgangspunkt i oplysninger fra Danmarks Statistik og fra
’Slagelse Kommuneplan 2009 – 2020’, som Slagelse Byråd udsendte i juni 2009. Se i øvrigt bilag sidst i rapporten.
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Figur 5. Den fremtidige hovedstruktur i Slagelse Kommune (Kilde: Slagelse Kommuneplan).
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4. Kriterier for organisering og udvikling af idrætsfaciliteter

I det følgende bliver der gennemgået fire overordnede kriterier, som er grundlæggende for den
fremtidige organisering, udvikling og udbygning af idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune, der
både tilgodeser den foreningsorganiserede idræt og den selvorganiserede idræt.
Kriterierne er bl.a. fremkommet ud fra tidligere undersøgelser af idrætsfaciliteter18 samt CISC’s
erfaringer og viden indenfor emnet.19 Kriteriernes omdrejningspunkter vil dog primært være de
nye behov og aktivitetsformer, som fremgår af interessentanalysen, som blev lavet i anden del af
den samlede analyse.

4.1 Differentiering og mangfoldighed

Det grundlæggende element i udviklingen af idrætsmønsteret og -deltagelsen i Danmark er en
kraftigt stigende differentiering, hvilket skaber nye behov i forhold til idrætsfaciliteter og træningsanlæg. Som nævnt tidligere er differentieringen forholdsvis begrænset for børn og unges
vedkommende. Til gengæld betyder de markante ændringer i idræts- og motionsinteresserne
blandt voksne og ældre, at der er behov for andre typer af faciliteter, end de traditionelle gymnastiksale og idrætshaller. Den aldersmæssige differentiering i idræts- og motionsinteresserne viser endvidere, at der er forskellige behov hos børn og unge i forhold til voksne. Børnene har
f.eks. et større behov for faste og formaliserede rammer, som den organiserede foreningsidræt
tilbyder, end de voksne, som i højere grad selv kan planlægge og organisere deres idrætsaktiviteter.
Den kønsbestemte differentiering henviser til, at der er store forskelle på, hvilke idrætsaktiviteter
de to køn foretrækker. Halvdelen af al idrætslig aktivitet foregår indendørs, men for kvindernes
vedkommende er det kun en mindre del af deres typiske aktiviteter, der egner sig til udfoldelse i
f.eks. en håndboldhal. Størstedelen af idrætsfaciliteterne tager ikke højde for dette, og der er således et stort behov for indendørs lokaler, der egner sig til de store kvindemotionsaktiviteter såsom gymnastik, aerobic, yoga, afspænding, kampsport og boksning.20
Rundt om i landet har man længe kørt på standardiserede faciliteter, som passer til de mest almindelige idrætsgrene. Men der findes også et væld af halve haller, multihaller, aktivitetssale og
andre lokaler. Spørgsmålet er således også, om faciliteterne altid skal indrettes efter at kunne
tilgodese boldspil?
Udfordringen må derfor ligge i, om der skal bygges særlige faciliteter til hver af de mange forskellige idrætsgrene – eller om alles behov kan tilgodeses ved fælles faciliteter? Under alle omstændigheder er det nødvendigt at tage hensyn til det aktuelle idrætsmønster i kommunen og
borgernes specifikke interesser. Dette kræver en skærpet lydhørhed overfor især den uorganiserede idræt i forhold faciliteter, men vanskeliggøres samtidig i takt med den stadig større mangfoldighed. Det karakteristiske ved det nye idrætsmønster er nemlig en høj grad af individualise18

Herunder mange af de undersøgelser, som nævnes i det første kapitel i denne rapport.
CISC er forkortelse for Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.
20
Fitnesscentrene og aftenskolerne har været gode til at reagere på ændringerne i bevægelsesmønstrene. Det er her
meget af den aktivitet, der ikke er boldspilsrelateret, udfolder sig.
19
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ring, som generelt svækker mulighederne for at påvirke sponsorer og politiske beslutningstagere
i forhold til det mere velorganiserede foreningsliv (Rasmussen 2007).
Indenfor de seneste år er der opstået en masse små idrætsgrene, som er så små, at det ikke kan
betale sig at bygge faciliteter til hver enkelt. Samtidig passer de fleste af idrætsgrenene ikke ind i
den traditionelle håndboldhal. Det er idrætsaktiviteter, der er baseret på oplevelser og livsstil for
mange af udøverne. Det drejer sig bl.a. om: kitesurfing, mountainbike, snowboarding, rulleskøjtehockey og klatring. Og der bliver flere og flere af disse uorganiserede og ’anarkistiske’ idrætsgrene, hvor udøverne selv vil bestemme tid og sted. Udøverne har ikke lyst til – eller brug for –
at være en del af en klub eller forening, men har alligevel brug for et sted, hvor de kan træne og
være en del af et fællesskab. Mange af de nævnte idrætsaktiviteter kan af naturlige årsager ikke
dyrkes direkte, men der er stadig brug for grundtræning og derudover muligheden for at mødes
med andre, som dyrker den samme livsstil. Mange af disse ’subkulturelle’ idrætsgrenes vilkår er
dog, at de kan forsvinde igen om nogle år. For at undgå at skabe ’spøgelses-faciliteter’ er det
derfor vigtigt, at faciliteter til disse idrætsgrene ikke bliver bygget til specifikke aktiviteter. Omvendt er det nogle gange også nødvendigt, at være specifik for at opfylde bestemte idrætsgrenes
behov, idet dette måske netop kan være årsagen til en større udbredelse og popularisering af aktiviteten.

4.2 Fleksibilitet og rummelighed

Netop mangfoldigheden i idrætsgrene stiller store krav til idrætsfaciliteternes fleksibilitet. Den
samme mangfoldighed kan også være retningsgivende for fornyelsen og udvidelsen af de mange
nedslidte og traditionelle idrætsfaciliteter.21 Valget står ofte principielt mellem tilbygning af en
identisk hal eller sal til fordobling af det eksisterende aktivitetsmønster eller udformningen af
rum, som inviterer et bredt udsnit af kommunens idrætsaktive indenfor.
Dette lægger op til nedbrydning af grænserne mellem den organiserede, ’semi-’ eller uorganiserede idræt. For det første kan man lade udøverne selv være med til at bestemme træningstiderne
ved at indføre færre fastlagte træningstidspunkter og i højere grad benytte ’klippekortsordning’
og forskellige ’bookingsystemer’.22 De mindre formaliserede rammer vil også mindske idrætsforeningernes indflydelse på rammerne og betyde, at selve miljøet omkring de pågældende
idrætsfaciliteter lægger op til en højere grad af inklusion, åbenhed og ad hoc deltagelse i aktiviteterne. Det har i øvrigt vist sig, at den uorganiserede træning styrker den organiserede idræt på
længere sigt, idet mange søger over i den organiserede idræt efter et stykke tid.
Faciliteternes tilgængelighed i forhold til mange forskellige brugere er vigtig. Familien skal kunne tage til den lokale ’hal’ og engagere sig i forskellige aktiviteter samtidig. Forældre, der venter
som chauffør for deres børn, skal selv kunne være aktive, imens de venter. Unge skal have lyst
til at ’hænge ud’ på stedet, fordi der er liv og rummelighed. Ældre skal kunne finde plads til relativt rolige aktiviteter, og alle skal kunne hygge sig i caféen eller i et fællesrum, mens de mindre
børn leger. Disse ’parallelle’ forløb skal kunne finde sted i samme facilitet, hvilket fordrer en vis
alsidighed på den enkelte facilitet. Der kan derfor laves små ’nicher’ i forbindelse med de større
21
22

I denne sammenhæng er det idrætsfaciliteter i hele landet der menes og ikke specifikt i Slagelse Kommune.
Dette har været afprøvet med succes flere steder, bl.a. i Vejen Idrætscenter og i DGI Huset i Århus.
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idrætshaller og -anlæg, hvor far og mor kan henholdsvis spinne, styrketræne eller dyrke pilates
eller yoga – alt i mens børnene spiller bold eller svømmer.
Dette lægger op til en ny fortolkning af forsamlingshuset, der dermed også bliver et bevægelsesog legehus for familien. Forsamlingshuset skal dække bredt i forhold til anvendelse og funktionalitet men ikke nødvendigvis indeholde de standardiserede og traditionelle faciliteter, som opfylder kravene til konkurrence i diverse boldspil og andre konkurrenceidrætter. Der skal f.eks.
ikke nødvendigvis kunne spilles rigtig volleyball (hvilket kræver en vis højde til loftet!), men der
kunne sagtens spilles kidsvolley og andre småspil.

4.3 Nærhed og afstand

Et centralt kriterium i organiseringen af idrætsfaciliteter er afstanden fra brugernes hjem, skole
eller arbejde og hen til selve faciliteten. Både spørgeskemaundersøgelsen fra denne analyse og
andre undersøgelser af idrætsfaciliteter viser, at afstanden til idrætsfaciliteter eller naturområder,
hvor man kan dyrke motion, har stor betydning for deltagelsen.
Valget står således mellem, hvordan prioriteringen af faciliteternes placering i kommunen skal
være. I vurderingen af modellerne ’tilknytning til skole’, ’idrætspark eller -center’, ’lokalsamfundets facilitet’ og ’den funktionelle lokalitet’ er det nødvendigt at tage hensyn til de forskellige
brugergrupper, som de forskellige modeller henvender sig til. Faciliteter med tilknytning til skoler bliver primært brugt af skoleelever og lokale idrætsforeninger, hvilket til en vis grad også gør
sig gældende for faciliteterne ude i lokalsamfundene. Der er dog i stigende grad flere og flere,
som ønsker at anvende idrætsfaciliteterne om formiddagen, hvilket i mange tilfælde griber ind i
skolernes brug af faciliteterne. Ved at placere kommende idrætsfaciliteter i forbindelse med skoler skal man derfor være opmærksom på, at man dermed afholder en stor del af de voksne og ældre, som gerne vil dyrke idræt om formiddagen, fra at komme til.
Da Slagelse Kommune er stor rent geografisk og opdelt i tre store eller mellemstore urbane område med en lang række mindre landsbyer jævnt fordelt over landzonen i resten af kommunen,
lægger det op til differentierede scenarier, hvor der er tydeligere forskel mellem de forskellige
facilitetsmodeller.
Jævnfør problematikken med faciliteterne i forbindelse med skolerne kunne man derfor forsøge,
at fokusere på mindre lokale faciliteter og anlæg (ikke en stor hal!), hvor børn og unge kan gå
hen og lege, og hvor voksne kan træne. Faciliteterne skal ligge tæt på boligen og skal kunne levere den ’hurtige’ motion og leg. En mulig løsning kunne være det førnævnte ’moderne’ forsamlingshus for hele familien, der suppleret med et omkringliggende område med både græs, asfalt
og grus23 ville lægge op til en række forskellige idrætsaktiviteter for alle brugergrupper.
De større idrætsfaciliteter og -anlæg, som primært ligger i de større byer, kunne dermed bruges
til at koncentrere, rationalisere og specialisere faciliteterne til specifikke idrætsgrene eller ’familier’ af idrætsgrene som f.eks. kampsport, vandidrætter eller rulleskøjteaktiviteter, i forbindelse
med talentudvikling, elitetræning samt til konkurrencer og stævner. Dette lægger igen op til
23

De tre forskellige underlag vil kunne tilgodese en bred vifte af skiftende idrætsgrene afhængig af deres behov og
den aktuelle årstid.
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problemstillingen om, hvorvidt idrætten i kommunen kan bære at have en facilitet dedikeret til
alle specialiserede behov – og om der kunne etableres et samarbejde med nabokommuner om sådanne faciliteter til sådanne specialiserede behov?

4.4 Faciliteterne og omgivelserne

Vores facilitetsmasse er bygget op omkring det idrætsmønster, som vi havde i 1960’erne – men
vi har nye idrætsmønstre og nye måder at bo og leve på. Derfor er faciliteterne også nødt til at
tilgodese denne udvikling.
Idrætsmønsteret viser, at mere end halvdelen af den idrætslige aktivitet foregår ude, som f.eks.
vandreture, jogging, cykelsport, stavgang, beachvolley, strandhåndbold, petanque, golf, ridning,
rulleskøjteløb og skateboarding. Men mange af disse idrætsaktiviteter er selvorganiserede og er
sjældent synliggjort på samme måde som de organiserede idrætter.
Idrætsfaciliteter og -anlæg med begrænset antal aktive kan have en fordel i at synliggøre den aktivitet, der rent faktisk finder sted. Parkeringspladsen ligger ofte ud mod vejen og er dermed synlig derfra, og indretningen af forpladsen til idrætsformål synes derfor oplagt. Idrætsfaciliteter
med begrænsede udearealer inde i f.eks. byer har brug for at kunne udnytte alle ledige områder
intensivt og parkeringspladser har, selv i tætbefolkede byområder, tidsrum, hvor de ligger ubenyttede hen. Det giver mulighed for en stor plads med hårdt underlag til cykler, rulleskøjteløbere
og gadebold og måske også for skøjteløbere om vinteren. Det er efterhånden også blevet muligt
at kunne placere små idrætssale inde i større boligbyggerier, som dermed også kunne sikre beboerne adgang til bevægelses- og træningsfaciliteter samt fungere som lokalt ’by-forsamlingshus’.
Slagelse Kommune har desuden gode muligheder for at lave attraktive rammer for de forskellige
vandidrætter (sejlsport, kajak, kano, lystfiskeri m.m.), som er placeret i og omkring byerne Skælskør og Korsør. Og i forbindelse med kommunens skov- og naturområderne kunne man fokusere
på aktiviteter som løb, mountainbike, stavgang, orienteringsløb osv. ved at lette og optimere adgangen til disse.

4.5 Personale og drift

Spørgeskemaundersøgelsen fremhævede bl.a. vigtigheden af, at der forefindes personale, dvs.
halinspektører, pedeller og lignende i idrætshaller og -anlæg. Interessenternes argumentation for
dette var først og fremmest, at tilstedeværelsen af voksent personale, der holder opsyn med selve
faciliteten og med aktiviteterne. Dette øger trygheden og tilgængeligheden for udøverne og bidrager dermed til at skabe et godt idrætsmiljø.
Udviklingen i befolkningens idræts- og motionsmønster synes også at have indflydelse på halinspektørernes traditionelle arbejdsopgaver, der fra at handle om drift, tilsyn og administration af
idrætsfaciliteter, efterhånden også handler om at iværksætte og udvikle nye aktivitetstilbud (Bille
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2005). Fokus er således ændret fra ’mursten’ til også at omhandle ’mennesker’24, hvilket kunne
tale for en øget differentiering af arbejdsopgaver indenfor dette område også.
Dette kunne realiseres i en opdeling af opgaverne i forbindelse med driften og organiseringen af
idrætsfaciliteterne i kommunen. For eksempel kunne ansvaret for administration, vedligeholdelse
og rengøring af faciliteterne placeres centralt i kommunen – mens det daglige opsyn og udviklingen af nye facilitets- og aktivitetstilbud kunne ligge lokalt i forbindelse med de enkelte faciliteter
og i et tæt samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Det ’lokale’ personale skulle dermed prioritere den daglige kontakt med de forskellige udøvere og på den måde være med til at skabe attraktive og trygge rammer for aktiviteterne. Endelig kunne denne personaletype fungere som ’talerør’ for det lokale idrætsliv i forhold til ønsker og behov til idrætsfaciliteterne.25

24

Dette er naturligvis en grov generalisering – men den tjener til at beskrive en tendens.
Hvorledes den konkrete fremtidige organisering og drift af idrætsfaciliteterne i Slagelse Kommune skal være bør
dog afhænge af en specifik vurdering af de lokale forhold.
25
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5. Idéer og forslag til udbygningen af faciliteter i kommunen

Med udgangspunkt i kriterierne fra sidste kapitel vil der herunder blive præsenteret en række
konkrete idéer og forslag til udbygningen af faciliteter i kommunen. En del af forslagene bygger
desuden på de kommentarer og ønsker, som spørgeskemaundersøgelsen afdækkede.26
I det efterfølgende kapitel vil der blive gennemgået seks fokusområder med henblik på en fremtidig udbygning af kommunens idrætsfaciliteter, som tager udgangspunkt i en række af de følgende idéer og forslag.

5.1 Udearealer

Udearealerne omkring de typiske idrætsanlæg er disponeret til fodbold med opkridtning og gode,
store arealer i ubrudte græsflader. Der er dog også god brug for de mange udlagte arealer til fodbold, idet der er masser af aktiviteter inden for denne idræt. Mange både børn, unge og voksne
går til fodbold. Den traditionelle placering af fodbold-opvisningsbanen tættest på bygningsanlægget er de fleste steder en god idé. Men banen er sjældent i brug mere end én til to gange om
ugen, og det kan derfor være mere oplagt at lægge legepladsen, rulleskøjtebanen eller kombinerede udfoldelses-muligheder for børn og voksne på arealerne tættest på idrætshallen.

Figur 6. Boldbaner ved
Sørbyhallen omgivet af
trådhegn.

På trods af en status som grønt område forbeholdt offentlige formål, er mange udearealer til
idrætsanlæg omgivet af trådhegn eller ’grønne’ bevoksede hegn, der udover at sikre at bolden
bliver i nærheden af banen, også sikrer banerne mod ’uvedkommende adgang’, som f.eks. biler
og knallerter. Disse arealers begrænsede landskabsmæssige variation medfører dermed, at f.eks.
en løbe- eller gåtur i området reduceres til en bevægelse i rette vinkler langs banerne, hvilket for
mange næppe tilfredsstiller behovet for en tur i det grønne (jf. Figur 6 på næste side).

26

Se Del 2 – Analyse af behovene for og ønskerne til idrætsfaciliteter i kommunen.
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Bevægelsesstier
Det rigt varierede landskab i Slagelse Kommune, som veksler mellem by, landområder samt
strand- og skovområder kunne derfor udnyttes til at skabe en række stiforløb. Stierne skulle være
for alle – vandrere, stavgængere, løbere, rulleskøjteløbere, cyklister, ryttere (heste) mv., som ønsker at komme væk fra de mest befærdede veje. Stierne kunne forløbe i lukkede ’sløjfer’ ad eksisterende stier og små veje i kommunen. Dermed kædes de forskellige dele af kommunen sammen, så det er muligt at komme på ruten og ud i naturen, lige meget hvor i kommunen man bor
eller befinder sig. De naturlige udgangspunkter for ruterne kunne meget vel være kommunens
mange idrætshaller og -anlæg, som således kunne fungere som mødested, opsamlingspunkt, opog nedvarmningsområde samt omklædnings- og badefacilitet. For at imødegå de mørke vintermåneder kunne stierne ligeledes forsynes med belysning på dele af ruten. Undervejs på de forskellige ruter kunne der placeres små aktivitetspladser eller ’playspots’ med det nyeste indenfor
udendørs træningsudstyr til styrke-, balance- og koordinationstræning. Desuden ville det være
oplagt, at forbinde kommunens idræts- og naturlegepladser til ruterne for også at styrke tilgængeligheden til disse.27

Figur 7. Bevægelsessti.

Et godt eksempel på kommende sti er den 51 km lange tidligere jernbanestrækning SlagelseNæstved, der nu bliver til en natursti ved navn ’Fodsporet’. Foruden etablering af stien planlægges der etablering af en række friluftsfaciliteter på strækningen, f.eks. shelters, bordebænke, naturlegepladser, bålhytter, områder til hundeluftning m.v. Og i denne sammenhæng vil det være
naturligt at foreslå at der i forbindelse med ’Fodsporet’ også bliver tænkt idræt og bevægelse ind
i planlægningen.

27

Rudersdal Kommune har f.eks. en motionssti, som svarer til en maraton-distance, hvor der er adgang til ruten forskellige steder undervejs.
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By- og streetmiljøer
Byen er mere end bare et sted man bor. Den er også et oplevelses- og udfoldelsessted, hvor vi tilbringer en stor del af vores tid. Vi bevæger os mellem vores hverdagsdestinationer, vi løber ture
eller spiller bold i parken. Byen danner ramme om vores hverdag og fritid, og vi bruger dagligt
disse rammer til forskellige rekreative og aktive udfoldelser. Som skitseret tidligere er der sket et
fald i den organiserede idrætsdeltagelse hos befolkningen, hvor man søger væk fra de etablerede
foreninger og vælger andre aktivitetsformer, idet man har andre behov og ønsker for den fysiske
udfoldelse. Det skal være på en fleksibel og uforpligtende måde og det skal være let tilgængeligt,
bekvemt og sjovt at dyrke idræt og være fysisk aktiv.
For at supplere den stigende efterspørgsel for flere og nye idrætsaktiviteter og behovet for tilsvarende faciliteter kan byens rum udvikles endnu mere for at tilgodese borgernes krav og ønsker til
fysisk udfoldelse. Det byggede miljø kan således tænkes som en scene, hvor den fysiske udfoldelse kan finde sted, og hvor arkitekturen og byrummene bliver elementer for idræt og bevægelse. Og rundt omkring i danske byer ses en tendens til at bruge og indtage byens rum, både hos de
idrætsaktive og byernes øvrige borgere. Aktiviteterne er rykket ud i gaden, og der tales om livsstilsaktiviteter (Andersen 2009). En stor del af de aktiviteter der sker i gaden, på pladsen og i
parken, er spontane og ofte uformelle, som i deres natur er kreative og uforudsigelige og dermed
svære at definere og kvalificere. Idrætsgrene som jogging, mountainbike, rulleskøjter og stavgang er stigende, netop fordi de kan udøves overalt. Andre aktiviteter som gymnastik, svømning
og basket samt skateboard og parkour dyrkes mere og mere i det offentlige rum. Mange af de
nye idrætsaktiviteter er karakteriseret ved, at de principielt kan dyrkes der, hvor man har lyst, da
de ikke nødvendigvis kræver bestemte steder eller baner med bestemte størrelser, dyrt udstyr eller bestemte tider.
Netop aktiviteten parkour28 er interessant, da Slagelse Kommune huser én af de få parkourbaner
der er i Danmark. I 2007 blev ’Streetmovement Park’ indviet på Gerlev Idrætshøjskole som den
første af sin art i landet. Parkourbanen er privat men kan bookes, hvis man ønsker at prøve eller
træne på den. En anden parkourbane i Danmark ligger i Ørestadens nye rekreative område
’PLUG N PLAY’, hvor det er muligt at dyrke parkour, speedskating, dirt jump, beachvolley,
beachtennis, 5-mands fodbold, almindelig fodbold, basketball og streetbasket. Alle aktiviteter er
gratis at benytte. Alle har adgang til området og der er altid åbent - døgnet rundt - året rundt. De
fleste af faciliteterne hertil er midlertidige og kan passes ind i den løbende udvikling af byens
rum. Lignende løsninger kunne sagtens tænkes ind i bymiljøerne i Slagelse og Korsør, hvor der
er tomme byggegrunde eller hvor byens rum er under forandring.
På flere områder er Slagelse Kommune allerede i gang med indsatser i forbindelse med byens
rum. I 2009 inviterede Slagelse Kommune Center for Idræt og Arkitektur (CIA) til at fremkomme med en række idéer til en motionsoase på haveområdet bag Slagelses bibliotek. CIA foreslår,
at oasen ved biblioteket indgår i en varieret motionsrute bestående af flere motionsoaser. Ruten
strækker sig fra Daghøjskolen i vest og rulleskøjtestadion, over bibliotekshaven, forbi kirken på

28

Parkour (freerunning) er en bevægelseskunst, som handler om at udvikle sig fysisk og mentalt gennem naturlige
og ekspressive bevægelser. Den grundlæggende ide bag bevægelserne er, at bevæge sig gennem omgivelserne i
flow, dvs. at komme fra punkt A til B, mest effektivt og hurtigst muligt, udelukkende ved brug af kroppen. Miljøet
er oftest bymæssigt.
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Gammel Torv og ud til boldbanerne ved Parkvej. Således skal bibliotekshaven indgå i et hierarki
af oaser, der hver især kan noget forskelligt og styrker Slagelses image som en aktiv by.
Fælles for alle oaserne er, at de skal inspirere til leg og aktivitet, både for idrætsudøveren på sin
daglige løbetur gennem Slagelse by, og for den almindelige forbipasserende, der lader sig lokke
til 10 minutters leg. Motionsoasen kan også fungere som mødested, hvor de unge og studerende
kan mødes og sammen spille forskellige boldspil. Motionister på løbetur gennem byen, kan her
gøre stop og udføre forskellige træningsøvelser eller mødes i motionsoasen til fælles udstrækning efter endt løbetur (jf. idéerne i afsnittet om bevægelsesstier).29
Til sidst skal fremhæves de muligheder, som de grønne anlæg i byerne (og landsbyerne) giver i
forhold til idrætsaktiviteter og fysisk aktivitet. Oprettelse af træningspavilloner og ’playspots’
rundt om i parker og grønne områder ville være med til at aktivere brugerne. Desuden ville baner
til frisbee-golf, som dem ved Gerlev Idrætshøjskole og Dalmosehallen sagtens kunne udbredes
til flere steder i kommunen.

Figur 8. Træningsstationer i det grønne.

29

Det fremgår i øvrigt af Slagelse Kommunes budgetaftale 2010-2013 for idrætten, at der er afsat 3 mio. kr. til motionsoaser i Korsør og Skælskør i 2010.
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5.2 Fleksible haller

Ikke alle idrætsaktiviteter har gode muligheder for at få indendørs haltider. Selvom der er mange
haller rundt om i landets kommuner, så er der pres på de fleste i den attraktive tid på hverdage
mellem kl. 15 og 21 (’prime time’). Presset kommer ofte fra de idrætsgrene, der har skabt sig en
tradition som f.eks. håndbold, badminton, indendørs fodbold, gymnastik osv. Det efterlader
imidlertid de mindre eller nye idrætsgrene i en ringere situation, når der skal fordeles haltider. I
Slagelse Kommune er der ifølge spørgeskemaundersøgelsen delte meninger om, hvorvidt håndbolden tager alle de gode haltider eller om breddeidrætten fylder for meget i forhold til eliten når
det kom til fordelingen af indendørs træningstider.30
Den umiddelbare løsning kan være en ud- eller ombygning af de eksisterende haller og dermed
skabe mindre rum, hvor de mindre idrætsgrene, som alligevel ikke har behov for en stor hal, kan
være. Spørgeskemaundersøgelsen afslører imidlertid, at den geografiske fordeling af haller i
kommunen måske ikke er meget ’skæv’ når det kommer til landzonen, hvilket kortlægningen af
idrætsfaciliteterne også viser.31
Lokalrådet i Hashøj Nordvest arbejder dog tiden for at fremme projektet ’Center for Aktiv Læring’, som bl.a. skal være med til at skabe fremtidens læringsmiljø, der inkluderer vuggestue,
børneinstitution, skole, fritidshjem, fritids- og kulturliv. Planerne for projektet indeholder i denne
sammenhæng en moderne idrætshal, som naturligvis skal benyttes af skolen – men som også skal
tilgodese en lang række fritidsbrugere i samspil med resten af området ved Slots Bjergby og Gerlev. Det interessante ved dette projekt er, at det umiddelbart hænger godt sammen med det fremtidige befolkningstal i dette lokalområde, idet Slots Bjergby netop er udset til at blive et markant
bosætningsområde i Slagelse Kommune. En idrætshal mere i dette område så tæt på Slagelse ville også være med til at lette noget af belastningen på idrætshallerne inde i byen.
Anlæggelse af en idrætshal kan dog være en dyr affære og det er da også muligt at udvikle indendørs idrætsanlæg, der svarer til den konventionelle idrætshal, for en brøkdel af prisen. I 2003
begyndte Lokale- og Anlægsfonden at udvikle princippet om ’lethallen’. En uopvarmet idrætshal
uden omklædningsfaciliteter32, der både kan skærme mod vintervejret og samtidig være et billigt
og arkitektonisk tiltrækkende alternativ til at opføre en klassisk idrætshal. Idéen med lethallen er
ikke, at den skal erstatte de traditionelle idrætshaller. Men i situationer, hvor det ikke var realistisk at rejse en konventionel idrætshal, har kommuner og andre bygherrer en mulighed for i stedet at investere i en lethal, som f.eks. kan placeres i nærhed af skole, klubhus eller idrætsanlæg
med omklædningsrum. Desuden viser spørgeskemaundersøgelsen fra denne analyse samt andre
behovsundersøgelser, at der er brug for prisbillige indendørs idrætsfaciliteter, hvor man må acceptere at dyrke sin idræt i træningsdragt, hvis det bliver for koldt til shorts og T-shirt (Mogensen 2005).
Lethallen har vist sig at blive en populær løsning med en bred appel til mange forskellige brugergrupper. I SkateCity i Haderslev bliver en lethal brugt som rammen om landets første kombinerede indendørs og udendørs skateanlæg. I Hundige opføres Iglohallen som et idræts- og kulturcenter. I Vegger i Nordjylland er en lethal blevet realiseret, som primært vil blive brugt af idræts30

Principperne for fordelingen af haltider i Slagelse Kommune omtales i anden del af den samlede analyse.
Se Del 2 – Analyse af behovene for og ønskerne til idrætsfaciliteter i kommunen samt Del 1 – Kortlægning af de
eksisterende faciliteter i kommunen.
32
Spørgeskemaundersøgelsen i Del 2 viser jo også, at mange i forvejen tager bad derhjemme i stedet.
31
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foreningernes voksne medlemmer. Det handler særligt om idrætsgrene, hvor det er en del af kulturen, at man løber sig varm mens man dyrker idræt. Flere lignende lethaller er på vej i bl.a. Viborg og Ringe. I Skive er en lethal opført til atletik og tennis.
Disse eksempler indikerer, at lethallerne har en meget bred appel, fra de klassiske og meget aktive idrætsgrene som f.eks. fodbold og atletik over til skatere, dansere, petanquespillere, klatrere
samt en række aktiviteter indenfor kunst og kultur.

Figur 9. Lethal

Med henblik på fodboldens haltider i vintermånederne kunne der f.eks. etableres lethaller med
kunststofbane i forbindelse med nogle af de mange almindelige fodboldbaner, hvor der i nogle
tilfælde ligger klubhuse med omklædnings- og badefaciliteter i forvejen. Desuden kunne lethallerne også udstyres med andre underlag, som f.eks. sand der således kunne tilgodese aktiviteter
som beachvolley og andre strandrelaterede aktiviteter såsom beach- håndbold, -fodbold og -basket.

5.3 Multisale og bevægelseshuse

Eksemplet på ’multisal’ i Slagelse Kommune vil belyse de parallelle idræts- og træningsforløb
for hele familien i en lokal kontekst. Det konkrete eksempel tager udgangspunkt i Kirkeskovskolens gymnastiksal, som pga. sin størrelse i forvejen ikke egner sig til konkurrence eller større arrangementer. Gymnastiksalen er placeret ved skolen og anvendes bl.a. til skoleidræt og foreningsgymnastik mens Kirkeskovhallen og boldbanerne er de faciliteter, som hovedsageligt benyttes.
Når de lokale børn og unge således går til f.eks. udendørs fodbold eller badminton i hallen skal
det være muligt for forældre (og søskende) at dyrke motion samtidig. Det kunne gøres ved at
indrette et motions- og styrketræningslokale i forbindelse med skolens gymnastiksal, hvor foræl115

drene kunne træne selvstændigt eller også tilbyde aerobic, yoga eller andre fitness-typer i små lokaler for et begrænset antal voksne. Der kunne også tilbydes spinning eller rigtige cykelture i
forældrenes ’ventetid’ mens børnene var i gang med deres egen idræt. For at understrege helhedstænkningen kunne der ligeledes stilles pauserum til rådighed, hvor familien kunne købe
mad, selv tilberede den (eller sammen med andre!) eller blot mødes og snakke før, under og efter
træningen.
I udviklingen og etableringen af fremtidige idrætsfaciliteter er det ligeledes afgørende, at være
opmærksom på behovet for ’parallelle’ forløb indenfor den samme facilitet, hvilket naturligvis
stiller krav til faciliteternes alsidighed og fleksibilitet.

Idrætsgrene med særlige behov
Ændringerne i idrætsmønsteret giver anledning til en prioritering af faciliteter, der imødekommer
aktiviteter som gymnastik, dans, kampsport og de mange former for grundtræning, der går under
betegnelsen ’fitness’. De sidste mange års satsning primært på idrætshaller til boldspil har efterladt store aktivitetsområder uden indendørs faciliteter, der understøtter deres særlige facilitetsbehov. De ovennævnte aktiviteter har ikke brug for boldhallens dimensioner, tværtimod modarbejder det store rum ofte den stemning, som er forbundet med den pågældende idrætsgren. Der er
samlet set tale om en meget stor del af dagens idrætsbillede, som fortjener opmærksomhed i
form af mindre træningssale og bevægelseshuse.
Den mest oplagte løsning er i denne sammenhæng at anvende de mange mindre gymnastik- og
tumlesale, som især findes i forbindelse med kommunens mange skoler og børneinstitutioner eller simpelthen dedikere bestemte idrætshaller til dette formål.
I Slagelse Kommune er der allerede begyndende tegn på denne udvikling. I Skælskør er der en
hal som udelukkende bruges til badminton. Og den ene hal i Antvorskovhallen er primært indrettet til springgymnastikken i Slagelse. Endelig byder Slagelse også på en specialfacilitet til en anden ’idrætsfamilie’. Rulleskøjter har indtil nu ’primært’ været en børne- og ungdomsidræt, som
oven i købet har været i tilbagegang, fordi der er flaskehalse på facilitetssiden. For selvom Danmark har god, finkornet asfalt mange steder, er det ulovligt at løbe på rulleskøjter på cykelstierne, og der er kun bygget ganske få egentlige rulleskøjteanlæg. Derfor har rulleskøjtestadionet i
Slagelse by stor betydning for både motionister og for f.eks. speedskatere at der er en udendørs
bane af beton og asfalt, hvor der kan køres rundt.
Men princippet med specialiserede trænings- og konkurrencefaciliteter til bestemte idrætsgrene
eller ’idrætsfamilier’, som har ensartede behov og ønsker til idrætsfaciliteter, kan sagtens udbredes yderligere, f.eks. indenfor kampsport, skydning og vandsport. Her behøver man ikke at tage
hensyn til, at andre skal bruge faciliteten bagefter, og at man derfor skal stille sine redskaber
væk. Det sociale samvær før og efter idrætsaktiviteterne vil også kunne dyrkes på tværs af discipliner, og desuden vil det for de forskellige foreninger være muligt at skabe en fælles synlighed
udadtil overfor potentielle medlemmer og sponsorer.
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Ældre og andre grupper
Presset på de offentlige idrætsfaciliteter og træningsanlæg melder sig rundt om i landet, hvor de
ældre banker kraftigt på døren. Men idrætsfaciliteterne er underlagt Folkeoplysningsloven, hvilket betyder, at børn og unge ofte har førsteprioritet til hallerne. Resultatet er, at seniorerne bliver
proppet ind i ’hullerne’, og der er således kamp om tiderne. Om formiddagen og eftermiddagen
er de ældre i direkte konkurrence med skolerne og kan måske få lov at komme til i fritimer eller i
det store spisekvarter.33
Konsekvensen er bl.a., at flere og flere ældre dyrker idræt uden for det organiserede foreningsliv.
Her har især stavgang vundet frem de sidste par år. Cykling, gåture og roning er også idræts- og
motionsformer, som er blevet mere populære blandt de ældre. Disse former for motion er gået
meget fremad de senere år, da der er flere fordele, som appellerer til idrætsudøvere i den 3. alder
(Kampman 2006):




Træningen kan tilrettelægges fleksibelt og i eget tempo.
Kan udføres individuelt eller i fællesskab.
Kræver ikke de store udgifter til udstyr.

Hovedparten af de ældre, som kaster sig ud i de uorganiserede og uformelle idrætsgrene, er dog i
forvejen motionsvante. For den gruppe af ældre, der har betænkeligheder ved at kaste sig ud i
motions- og idrætslivet, er manglen på faciliteter derimod en hæmmende faktor i forhold til at
komme i gang.
Mange af de traditionelle idrætshaller og -anlæg er ikke specielt egnede til mennesker, som er
kommet op i årene. De ældre drukner i de store haller. F.eks. er størstedelen af de danske håndboldhaller fra før 1983 og er med deres udformning, store og ofte mørke med højt til loftet, ikke
ideelt indrettet til hverken de ældre aktive eller til nye idrætsaktiviteter. Samtidig lægger mange
ældre meget vægt på det sociale og ikke kun på idrætten, og derfor bør der være gode og hyggelige cafémiljøer i stedet for kedelige cafeteriaer. Endelig er det også nødvendigt at være opmærksom på, at mange af de mindre mobile ældre ikke kan transportere sig særligt langt, og derfor er
der behov for egnede faciliteter i nærområdet (jf. kriteriet om nærhed).
Idrætsfaciliteter, der er rettet mod de mange aktive i ældreidrætten, er i virkeligheden ikke meget
anderledes end faciliteter til andre grupper af udøvere. Ved at lytte til kvinderne, til de handicappede, til indvandrerne og de ældre og alle de mennesker, som ikke hører til i de stærke idrætsforeninger, kan der skabes idrætsfaciliteter, som de alle har glæde af. Kvinderne vil have tryghed, god atmosfære, gode omklædningsrum, renlighed og lys. Nogle indvandrere ønsker ikke at
klæde om foran andre mennesker, og de handicappede ønsker tilgængelighed og god plads til at
komme rundt. Alle disse ønsker hænger godt sammen med, hvad mange ældre og midaldrende
motionister har behov for (Vilstrup 2006):




Skab plads til idræts- og motionsformer som gymnastik, dans, yoga, kampkunst (Tai
Chi), småbold og afspænding - bløde idrætsformer uden voldsom kropskontakt og uden
bolde, der slår hårdt.
Byg gode rum til socialt samvær før og efter idrætsaktiviteterne.

33

Som tidligere angivet viser befolkningsudviklingen for Slagelse Kommune, at det netop er de ældre aldersgrupper
som vil stige mest antalsmæssigt, hvilket gør denne problematik desto mere aktuel.
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Giv mulighed for dagslys og udsyn.
Undgå - både indenfor og udenfor - adgangsforhold, som skaber utryghed.
Skab bade- og omklædningsfaciliteter, gangområder og aktivitetssale, som blufærdige
også har lyst til at bruge.
Facilitér de bløde bevægelsesformer med f.eks. varmeregulering, spejle, lydanlæg og varme farver.
Integrér forskellige idrætsgrene og brugere i samme anlæg.
Gør byggeriet så fleksibelt som muligt, så det også kan bruges til nye, endnu ukendte
idrætsgrene.

5.4 Kysten og havet

Slagelse Kommune råder over en lang og spændende kyststrækning, der veksler mellem skønne
naturområder, sommerhus-enklaver, industri samt livlige og attraktive havnemiljøer i byerne ud
til Storebælt. Tilgængeligheden til vandet er en stor kvalitet, da det rummer en rekreativ og aktiv
effekt, og det bør derfor tilstræbes at sikre en let og enkel adgang til vandet.
Næsten alle danskere har mulighed for forholdsvis let at komme til stranden. Her er der frisk luft,
bølger og mange muligheder for forskellige udfoldelser. Det er naturligvis om sommeren, at der
foregår flest aktiviteter, hvor mange strande resten af året ligger stort set øde hen. Men flere og
flere aktiviteter er begyndt at dukke op på stranden, og hvor det i nogle tilfælde er muligt at benytte denne type område stort set året rundt. Det drejer sig f.eks. om beach-volley, -håndbold, fodbold og -basket, mountainbike og løb. En udbygning af ’beach-faciliteter’ i Slagelse Kommune kunne foregå i samspil med evt. bevægelsesstier så det var muligt for motionister at komme
længere væk fra veje og skove og dermed opleve en ny naturtype på deres tur. På denne måde
kunne man også forsøge at forbinde skoven med stranden og give en idrætsaktivitet som mountainbike flere og større udfordringer. Her ville kyststrækningen mellem Korsør og Skælskør være
en mulighed.
Havneområderne kan åbne op for nogle nye måder at bruge byens rum på. Vandkvaliteten i mange dansker byer er forbedret så meget, at det nu er muligt at skabe oplevelsesrige områder helt
tæt på vandet, som kan være medvirkende til at binde byen og vandet sammen. Svømning er en
stigende tendens i byen, som mange aldersgrupper dyrker. Vand har desuden en magisk tiltrækningseffekt, særligt på børn, hvilket kan udnyttes ved at skabe mindre havnebade og badefaciliteter i byerne.
Slagelse Kommune har indenfor de seneste år søsat et udviklingsprojekt med titlen ’ Slagelse
Kommune som maritimt knudepunkt’. I erkendelse af, at det maritime område i Slagelse er relativt omfattende, idet kommunen er centrum for en struktur, der omfatter 8 meget forskelligartede
havne og anløbssteder, bliver der arbejdet hen imod at styrke de maritime kvaliteter i de store
havne i Korsør og Skælskør og i de små havne. Projektets indsatsområder er bl.a. fiskeri, forarbejdning, erhverv, turisme, kultur og bosætning i de havnenære områder. Et af ‘fyrtårnene’ i projektet er en etablering af et søsportscenter i Skælskør som skal fungere som center for en række
erhvervs- og fritidsaktiviteter indenfor både bredde- og eliteidrætten, som skal dække hele kommunen. Skælskør er velvalgt, som med sin beliggenhed hvor man næsten automatisk ledes ned
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mod havnen, i sig selv er et maritimt knudepunkt og med Noret og de smukke, gamle huse omkring havnen.
Et søsportscenter i Skælskør vil givetvis styrke de nuværende maritime idrætsgrene i Slagelse
Kommune, såsom sejlsport, roning, kajak, kano, windsurfing – men en udbygning af faciliteterne
vil muligvis også tiltrække nye idrætsgrene til, som f.eks. wakeboard, vandski osv. Desuden kunne et søsportscenter også tænkes ind i sammenhængen mellem bymiljøet og de forskellige naturtyper, som omgiver byen. Her tænkes der på idrætten ’adventure-race’, som er en kombination af
to eller flere discipliner (f.eks. orienteringsløb, mountainbike, kajak, klatring og rulleskøjteløb).
Adventure-race benytter sig netop af denne vekslen mellem forskellige naturtyper og miljøer, der
stiller forskellige krav til udførelsen af de forskellige discipliner. Selvom adventure-race oftest
foregår i naturen kan byens rum også bruges i forbindelse med nogle af disciplinerne.

5.5 Legepladser der bevæger

I Slagelse Kommune eksisterer der allerede flere unikke lege-faciliteter, der i denne sammenhæng er værd at nævne, som potentielle indsatsområder i fremtiden.
For det første ligger Gerlev Legepark34 som Danmarks eneste offentligt tilgængelige idrætslegeplads omkring 5 km fra Slagelse by. Her kan man finde mere end 50 spil og fysisk aktive lege fra
hele Europa, hvor man kan udfordre sig selv, sine kammerater og sin familie. Mange af de lege,
som man kan finde her er ofte gamle lege – men Slagelse Kommune råder også over fremtidens
legeområder – de virtuelle legepladser.
Traditionelle legepladser er vigtige for børns udvikling af en række færdigheder, men især for de
ældre børn rummer de begrænsninger. Det er især børn over 9 år, der mangler udfordring og underholdning, ligesom den fysiske aktivitet ikke altid bliver fordret tilstrækkeligt. Virtuelle legepladser er ikke ment som en erstatning til traditionelle legepladser, men som et supplement, der
udvider målgruppen og tilføjer nye oplevelser, der sætter gang i fantasien. Fordelene ved virtuelle legepladser er bl.a. den høje grad af fysisk aktivitet, der ligger i spillene, der ofte løses og spilles ved at bevæge sig fysisk rundt i spillenes opgaver.
Virtuelle legepladser er et billigt supplement til de dyre traditionelle legepladser. Virtuelle legepladser kræver nødvendigvis ikke fysiske konstruktioner – men kan benytte moderne teknologi
som en mobiltelefon med GPS, som man kan bruge til at finde rundt i de forskellige spil og lege
med. Der findes dog også virtuelle legepladser, som består af f.eks. klatreredskaber, gyngeredskaber og rutsjebaner med indbyggede virtuelle spil, der er computerstyrede.
På nuværende tidspunkt findes der tre virtuelle legepladser (af den førstnævnte type) i Slagelse
Kommune, i Korsør, Slagelse og Hashøj. Da de virtuelle legepladser appellerer til tidens børn og
unges fokus på ny teknologi og med fokus på den fysiske aktivitet bør denne type anlæg også
tænkes med i udarbejdelsen af fremtidens idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune.

34

Gerlev Legepark er en selvejende institution.
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7. Bilag
Bilagstabel 1. Befolkningsfremskrivning (i antal) for Slagelse Kommune efter alder og tid
(Kilde: Danmarks Statistik).
2009

2020

2030

2040

8838

8496

9021

8980

10-19 år

10061

9526

9225

9781

20-29 år

8025

9480

9150

8896

30-39 år

9928

8298

9506

9239

40-49 år

11480

10349

8848

10073

50-59 år

10329

11634

10559

9086

60-69 år

9969

10121

11518

10567

70-79 år

5590

8765

8942

10332

80-89 år

2743

3452

5760

6104

90 år +

494

725

1186

2264

0-9 år

Bilagsfigur 1. Befolkningsfremskrivning (i procent) for Slagelse Kommune efter alder og
tid (Kilde: Danmarks Statistik).
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