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Forord 
Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune er en paraply 

organisation i kommunen hvis formålsparagraf er;  

Det er IDRÆTSSAMVIRKETs formål at støtte og fremme idrætslivet i Frederikshavn 
Kommune, at styrke sammenholdet og samarbejdet klubberne imellem, at arbejde 
for at skaffe de tilsluttede foreninger så gode betingelser som muligt, samt at vare-
tage ethvert forhold, der er eller kan blive af interesse for foreningerne herunder: 

- repræsentere og støtte foreningerne i deres forhandlinger med myndigheder, 
institutioner og lignende. 

- formidle den nødvendige kontakt for udbygning, vedligeholdelse og benyttelse af 
såvel offentlige, private som selvejende institutioners idrætsanlæg og lokaler. 
- opnå størst mulig indflydelse i folkeoplysningsudvalget for derigennem at frem-
me og løse de opgaver, der vedrører idrætten som helhed. 
- forvalte fælles pengemidler samt pengemidler og materiel, der midlertidigt er i 
IDRÆTSSAMVIRKETs varetægt ved klubophør. 
 

I Frederikshavn kommune har vi et rigt og mangfoldigt 
idræts– og foreningsliv, på tværs af alle aldre og aktiviteter. 
 
Samtidig ændrer idrætsbilledet sig, med nye behov for både 
indendørs- og udendørs rammer. Vi ser en ændring, hvor 
foreningslivet fremadrettet både skal forholde sig til de 
kommercielle aktører, kommunale tilbud og selvorganisere-
de idrætsfællesskaber, som er i stærk fremdrift.  
 
Med vores strategiplan 2023—2026 vil vi  føl-
ge 3 strategiske spor, og arbejde for at føre 
idrætspolitik, større synlighed og udvikle for-
eningslivet i Frederikshavn kommune.  

Idrætslivet i Frederikshavn kommune  er 

mangfoldigt, og  sammenfatter en bred vifte af 

små og store foreninger. Vi vil være det centra-

le idrætspolitiske bindeled og forenings-

idrættens foretrukne samarbejdspartnere.  
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 Strategi– og vision planens afsæt 

Idrætssamvirkets formål er at skabe optimale 

forhold for udøvelse af motions-, bredde– og 

eliteidræt i Frederikshavn kommune. 

Idrætssamvirket består af godt 100 medlems-

foreninger. Vi arbejder med afsæt i 

foreningsidrættens kerneværdier: forpligtende 

fællesskaber, frivillighed og dannelse. 

Vi har store ambitioner om at være en central 

idrætspolitisk aktør, som både påvirker 

udvikling og sikrer den gode dialog og politiske 

opmærksomhed.  

Det er lykkedes os politisk, at få sat et aftryk 

på den for nylig vedtagne tilskudsordning i 

kommunen.  

- Det vil vi fortsætte med, derfor har vi 

udviklet 3 spor med konkrete handlingsplaner, 

målsætninger og succeskriterier, som 

tilsammen sætter retningen for 

Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune i 

de kommende 4 år.  

 



Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune, vil 

med afsæt i foreningsidrættens kerneværdier 

skabe udviklingsmuligheder for fremtiden. 

Idrætssamvirket vil derfor have fokus på 

arbejdsopgaverne og forfølge de tre strategiske 

spor over de kommende år: 

 

 

De tre strategi spor 

 IDRÆTSPOLITIK 

 SYNLIGHED 

 UDVIKLING 



IDRÆTSPOLITIK 
Idrætssamvirket vil med et solidt mandat, føre en synlig og 

visionær idrætspolitik. Vi vil være den foretrukne partner for den 

gode idrætspolitiske dialog i Frederikshavn kommune. 

Vi vil arbejde for de bedste rammer og vilkår for det lokale 

foreningsliv.  

Derfor arbejder vi målrettet med: 

 Øget kendskab til– og brug 

af Idrætssamvirket i Frede-

rikshavn kommune 

 Rekruttering af flere med-

lemsforeninger 

 Udvikle og facilitere idræts-

politiske netværk 

 Ideudvikle og fortsætte den 

gode dialog med kommu-

nen  



SYNLIGHED 

I Idrætssamvirket vil vi styrke samarbejdet med for-

eningslivet gennem større fokus på vidensdeling, in-

formation og synliggørelse af mulighederne for sam-

arbejde og tilskud.  

Derfor vil vi i Idrætssamvirket: 

 Tilbyde rådgivning til foreningerne 

 Facilitere fællesmøder på tværs– og i faggrupper 

 En mere offensiv og proaktiv dialog 

 Opdatere og udbygge vores sociale platforme med 

vidensdeling og den gode historie.  

 



 

UDVIKLING 
Idrætssamvirket ønsker at styrke kompetencerne ude i foreningslivet, 

gennem øget fokus på erfaringsudveksling, udvikling og vidensdeling.  

 Derfor vil vi i Idrætssamvirket i de kommende år arbej-

de for: 

 Større fokus på de frivillige 

 Bedre muligheder for rekruttering af såvel nye med-

lemmer som ledere/instruktører  

 Bedre muligheder for uddannelse  

 Understøtte netværksdannelser med henblik på at 

fremme en bæredygtig foreningsudvikling. 
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