
Verdens mest aktive storby  

 

København skal være ”verdens mest aktive storby” med høj foreningsdeltagelse, gode rammer for aktive 

borgere, og mulighed for at dyrke eliteidræt og opleve internationale sportsbegivenheder. Dén ambition 

deler Venstre med Danmarks Idræts Forbund (DIF) og DGI.  

Gode idrætstilbud er en central del af det gode liv, København skal tilbyde sine borgere. 

Sportsbegivenheder begejstrer og samler københavnerne, mens foreningslivet skaber rammerne for leg, 

læring og demokratisk dannelse og fremmer fysisk og mental sundhed, integration og den civile 

sammenhængskraft i byen. Derfor skal vi opgradere vores tilbud. Og ikke mindst skal vi bygge videre på dén 

frivillighed og den lyst til at være en del af fællesskabet, som vi har set udfolde sig under EURO 2020.  

Venstres idrætsudspil for København bygger på ambitioner inden for fem fokusområder.  

 

  



Aktive borgere: Vi skal investere i teenagere og sociale partnerskaber  

Alle – børn, unge, voksne og ældre – skal kunne opleve og udøve idrætsaktiviteter. For Venstre er det 

afgørende, at tilbuddene er for de mange og ikke for de få – men at der samtidig gives muligheder for dem, 

der ønsker at specialisere og dygtiggøre sig indenfor en disciplin. 

 

Vi ønsker at sætte fokus på sundhed og forebyggelse, så endnu flere får lyst til at være idrætsaktive og få et 

mere aktivt liv. Vi skal sammen med DIF og DGI indfri de fælles ambitioner om at få 10.000 flere børn og 

unge ind i idrætsforeningerne. Det kræver, at vi får fat i grupper af børn og unge, der har et lavt 

aktivitetsniveau, så som etniske minoritetsgrupper og socialt udsatte børn og unge – og samtidig fastholder 

de eksisterende medlemmer, ikke mindst de børn, især piger, der i teenageårene falder fra. 

 

Fremadrettet foreslår Venstre i København 

• Skolesamarbejder som katalysator  

Der er et stort potentiale i den københavnske folkeskole. Kun få skoler tilbyder eleverne 45 

minutters daglig bevægelse, kun hver fjerde skole er med i åbent skole-samarbejde med lokale 

idrætsforeninger og mange idrætsfaciliteter står ubrugte hen om eftermiddagen. Det vil vi 

ændre ved at lave pilotforsøg om mere bevægelse i skoledagen, stille krav om, at alle 

københavnske folkeskoler samarbejder med mindst én lokal idrætsforening og identificere 

ledige og ubrugte haltider. Og så skal vi invitere foreningerne indenfor til Skolernes 

Motionsdag, så det bliver en sjov og spændende dag – også for de knapt så løbestærke elever.  

• Teenageindsatser  

Vi ønsker at forebygge dét frafald blandt teenagere, som vi alt for ofte ser. Det skal vi gøre via 

målrettede samarbejder med lokale idrætsforeninger, som kan gøre os klogere på, hvad der 

skal til for at fastholde flere teenagere – og hvilke muligheder kommunen har for at 

understøtte foreningerne i dette arbejde. Her skal vi inddrage de unges ønsker til faciliteter, 

ligesom vi skal trække på erfaringer fra kommuner, der arbejder med denne udfordring.1 

 

• Fritidspas og sociale partnerskaber   

Vi skal fortsætte og udvikle fritidspas-ordningen med kontingentfritagelse, så børn fra 

lavindkomst-familier kan deltage i fællesskabet og det etablerede foreningsliv på lige fod med 

andre børn. Ligesom vi skal udvikle en ny og mere ambitiøs model for de ”sociale 

partnerskaber”, hvor idrætsforeninger i socialt udsatte byområder samarbejder med det øvrige 

civilsamfund og derigennem bliver en endnu stærkere del af lokalsamfundet  

 

• Rammer, der appellerer til travle voksne 

Vi skal fra kommunens side bruge den viden, vi har om voksnes idrætsvaner, så vi bedre kan 

understøtte og fastholde dem i motion og en aktiv livsstil2. Et vigtigt element er lettere adgang 

til rekreative faciliteter samt etablering af flere træningsanlæg, der ligger ved siden af 

 
1 Bl.a. Brønderslev og Holbæk arbejder målrettet med at forstå frafaldsmønstrene (www.idraet-trivsel.aau.dk og 
https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/kultur/2021/fem-foreninger-har-knaekket-koden/) 
2 Se for eksempel idrætsvanemålinger foretaget af Idrættens Analyseinstitut  

http://www.idraet-trivsel.aau.dk/
https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/kultur/2021/fem-foreninger-har-knaekket-koden/


kommunens legepladser. Vi kan bl.a. hente inspiration fra Helsinki, der over de seneste år har 

udviklet byrummet med en lang række lokale træningsparker, som befolkningen kan bruge. 

 

Faciliteter: Vi skal investere i nye faciliteter – til vands og til lands   

København mangler idrætsfaciliteter. En undersøgelse fra DGI Storkøbenhavn viser, at 69% af kommunens 

forældre savner flere idrætstilbud til deres børn, og at 56% har været nødt til at skrive deres børn på 

venteliste3. Vi skal have indhentet efterslæbet og vi skal fremadrettet arbejde for en egentlig strategi for de 

fysiske rammer i forhold til udvikling, renovering og nybyggeri af idrætsfaciliteter over hele byen.  

 

Det kræver for det første, at vi for alvor kommer i gang med at bygge nyt. Vi har netop fået en hjælpende 

hånd fra regeringen, som over de næste otte år lader København bygge idrætsfaciliteter udenom det 

såkaldte anlægsloft. Dén mulighed skal vi gribe – og investere i nye, kapacitetsskabende samarbejder, 

ligesom vi skal samarbejde med fonde, erhvervsliv og den almene sektor om bygning af idrætsfaciliteter, 

herunder svømmehaller Og så skal vi følge med udviklingen og bygge tilstrækkeligt med haller, klublokaler, 

foreningsbaser og baner, når vi udvikler nye byområder. 

 

For det andet skal vi blive bedre til at bruge de faciliteter, vi allerede har. Vi skal øge adgangen til skolernes 

idrætsfaciliteter og indtænke udendørsarealer som f.eks. legepladser, parker og skolegårde, men også ved 

at være mere kreative i brugen af eksisterende arealer 4. Og vi skal udarbejde idrætshelhedsplaner for alle 

kommunens større idrætsanlæg med henblik på bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter og arealer. 

 

Fremadrettet foreslår Venstre i København 

• Årlig pulje på 200 mio. kr. til investeringer i ny hal- og banekapacitet  

Vi skal investere i ny kapacitet, så vi kan indhente efterslæbet og skabe de bedst mulige 

rammer og faciliteter. Venstre vil afsætte faste midler til at øge kapaciteten, og foreslår: 

- Realisering af planerne om nye skoleidrætshaller på 10 skoler frem mod 2030 

- Realisering af projekterne om Valby Idrætsby og Sundby Idrætspark  

- Planlægning af hal-anlæg i Nordhavn og på Refshaleøen med inspiration fra Hafnia-Hallen 

- Realisering af planerne om Ketchersportens Hus ved Kløvermarkens Tennis Klub   

- Årlig pulje til oprettelse af kunstgræsbaner 

 

• Årlig pulje på 50 mio. kr. til investering i ny svømmekapacitet 

Svømning er en stor idræt med mange udviklingsmuligheder – sportsligt, sundhedsmæssigt og 

på handicapområdet. Kapaciteten i de eksisterende svømmehaller kan ikke møde den stadig 

stigende efterspørgsel. Venstre vil afsætte faste midler til at øge kapaciteten, og foreslår:  

- Realisering af planerne om svømmehaller på Beauvaisgrunden på Østerbro og i Ørestad 

- Planlægning af ny svømmehal med et 50 meter bassin på Nordøstamager, f.eks. Refshaleøen  

- Pulje til etablering af udendørs havnebade samt svømmefaciliteter med reelle svømmebaner 

  

 
3 DGI Storkøbenhavn (2018): ”State of the City – hvordan udvikler vi idrætten i hovedstaden?” 
4 Gode eksempler er Sundbyøsterhal 2 (boliger, supermarked og idrætsfaciliteter) og Konditaget på Lüders P-hus  



• Årlig pulje på 20 mio. kr. til støtte til nye kapacitetstiltag   

Vi skal tænke innovativt og række ind i fremtiden. Og vi skal følge med udviklingen – ligesom 

medlemmerne og foreningerne. Til Budget 2022 fik Venstre oprettet en pulje, hvor foreninger 

kan søge om støtte til nye faciliteter som f.eks. padel, SUP og beachanlæg. Dét skal vi fortsætte 

også i årene fremover.  

 

• Kapacitet i nye byområder  

Nye byområder skal forsynes med idrætsfaciliteter. Vi arbejder derfor på de nævnte anlæg i 

Nordhavnen, på Godsbaneterrænet og på Nordøstamager, men også på at realisere visionerne 

om en rekreativ, foreningsbåret park i Nordhavn - Nordhavnsparken, hvor klubber og lokale 

beboere kan samles om at dyrke idræt. 

 

• Flere udendørs anlæg til ”selvorganiseret træning”  

Vi skal udnytte byens små åndehuller – parker, pladser, gårdmiljøer og havnekanter – til at 

fremme idræt, motion og bevægelse. Venstre arbejder for at opsætte flere fitness-

træningsstationer, flere ”støttepunkter” som f.eks. trail-centre til cyklister og flere baner til 

streetbasket og småbold, hvor det er muligt5. Vi skal udforske mulighederne for, at 

idrætsforeninger kan være ”værter” for idrætsanlæg, som både bruges af den organiserede og 

den selvorganiserede idræt, så vi kan sikre koblinger mellem organiseringsformerne.  

 

• Samarbejde med fitnessbranchen  

Mange fitnesscentre står halvtomme i dagtimerne samtidig med, at der er stor efterspørgsel 

efter faciliteter også fra ældre og seniorer, der træner på dette tidspunkt. Venstre vil tage 

initiativ til dialog mellem fitnessbranchen og foreningslivet med ønske om at etablere 

samarbejder, der kommer begge parter til gode i forhold til at udnytte faciliteterne bedre. 

 

Foreninger og frivillighed: Vi skal investere i frivillighed og lokalt engagement  

Københavns forenings- og idrætsliv tager afsæt i frivilligt arbejde og et civilt engagement fra en meget stor 

gruppe mennesker. Det vil vi fortsat tilskynde ved at sikre gode udviklingsmuligheder for det frivillige og 

folkelige foreningsarbejde. Frivillige ledere og trænere løfter en kæmpe opgave, og Venstre vil støtte 

frivilligheden gennem uddannelsestilbud, gode tilskudsmodeller og lokalt samarbejde. Det skal være let og 

enkelt for forældre og andre at agere som frivillige, og alle skal opleve ejerskab og forankring. 

 

Her skal vi ikke mindst lade os inspirere af dét engagement og dén vilje til fællesskabet, som op mod 5000 

frivillige viste under sommerens EURO 2020. Her skal vi finde kimen til fremtidens måde at være frivillig på 

– og til fremtidens foreningsliv.  

 

Endelig er vi parate til at støtte ekstra op om de foreninger, der oplever medlemsfrafald og økonomiske 

problemer i kølvandet på Coronakrisen. 

 
5 Et godt eksempel er Brobold-projektet, hvor der er skabt nye, mindre faciliteter i byrum som parker og pladser 



Fremadrettet foreslår Venstre i København 

• Investering i frivillighed og lokalt engagement 

Vi skal understøtte og udvikle graden af frivillighed i hele byen og stimulere mangfoldighed og 

nyskabende, frivillige initiativer. Det kræver, at frivillige aktiviteter får hurtigere og nemmere 

adgang til kommunal støtte, vejledning, puljemidler samt faciliteter. Men også, at vi fra 

kommunens side tilbyder hjælp og efteruddannelse til de frivillige, og at vi fejrer det frivillige 

foreningsliv, f.eks. ved at afholde en årlig fest for alle de foreningsfrivillige, hvor vi uddeler en 

priser til ”Årets frivillige københavner” og ”Årets idrætsforening”.   

 

• Fjerne gebyrer og bureaukratisk bøvl  

Det frivillige foreningsliv skal gøres så administrativt simpelt som muligt. Vi skal stå på de 

frivilliges side frem for bureaukratiets. Konkret ønsker Venstre, at det bliver lettere at søge om 

bane- og lokaletider og tilsvarende mere enkelt at søge om økonomiske tilskud. Vi vil gerne 

forenkle retningslinjerne for støtteordninger, fordeling af lokaletider og gebyr- og 

kontingentbetaling, og sikre, at der er så lidt og så enkel rapportering som muligt. Og så vil vi 

evaluere den nuværende gebyrmodel, og se, om vi kan finde en model, der i højere grad 

tilgodeser foreningslivet  

 

• Foreningskontoret: Lettere indgang til kommunen  

Vi kan hjælpe de frivillige ledere og trænere ved at sikre, at de ikke står alene om at navigere i 

den komplekse verden, kommunen kan være. Konkret vil Venstre oprette én indgang for 

foreningerne med ansættelse af flere foreningskonsulenter, så vores foreninger let og enkelt 

kan komme igennem til kommunen og få hjælp. 

 

• Flere analyser, mere læring og bedre evalueringskultur 

Idrætten i København har i mange år deltaget i udviklingsprojekter og indsatser målrettet 

særlige grupper, hvorimod der ikke i samme omfang er skabt erfaringer og viden om de brede 

målgrupper. Vi mener, at det er et stort behov for løbende at følge udviklingen i især børn og 

unges sports- og motionsvaner, så vi kan være på forkant med lokale udviklingstiltag. Derfor 

ønsker vi at afsætte midler til bydelsdækkende sports- og motionsvaneundersøgelser med 

fokus på børn og unge mindst hvert andet år.  

 

E-sport: Vi skal sikre gode rammer og arbejde for kombi-medlemskaber  

Rigtig mange børn og unge i København dyrker selvorganiseret e-sport, og e-sporten rummer utvivlsomt et 

kæmpe potentiale i forhold til at etablere flere lokale foreninger og få flere medlemmer ind i 

foreningsidrætten. Venstre støtter ambitionerne bag ”eSport-alliancen” om udbredelse af e-sport i 

foreningslivet under ordnede og organiserede foreningsforhold6. Det kræver, at vi sammen med 

idrætsorganisationerne støtter nye og eksisterende e-sports-foreninger og klubber i København, som DGI 

eksempelvis gør det i et nystartet klyngesamarbejde for fire lokale e-sports-foreninger.   

 
6 https://www.dgi.dk/media/27388/faa-succes-med-esport.pdf 



 

Fremadrettet foreslår Venstre i København 

• E-sporten skal indtænkes på linje med de traditionelle idrætsgrene 

Kommunen har et ansvar for at huske e-sporten, når foreningerne skal godkendes, der tildeles 

pulje- og støttemidler, udloddes særlige aktiviteter, mv. Konkret vil Venstre undersøge 

mulighederne for at etablere lokale samarbejder og foreningsdannelser med skoler og 

ungdomsklubber, der ofte allerede har det nødvendige udstyr (IT-lokaler, pc’erne, mv.)  

 

• Kombi-medlemskaber skal fremmes 

Dygtiggørelse indenfor e-sport forudsætter god fysisk form, og derfor kan e-sport motivere 

børn og unge til fysisk aktivitet og en sundere livsstil. Ligesom mange almindelige 

idrætsudøvere har succes med e-sport, fordi deres kompetencer kan overføres. Sommeren 

2020 bød på aktiviteter, hvor bl.a. håndboldklubber afviklede FerieCamps med fokus på 

kombinationen af fysisk aktivitet og struktureret e-sport undervisning. Det skal vi bygge videre 

på og facilitere dannelsen af partnerskaber og samarbejder.   

 

• E-sport som erhverv og karriere 

Der er et kæmpe potentiale i e-sport – ikke blot som foreningsaktivitet - men også som 

uddannelsesbane og arbejdsmarked, der på linje med andre kommercielle sportsgrene har 

enorme fanbaser, store omsætninger og derved også genererer mange arbejdspladser. Venstre 

vil undersøge potentialet i at arbejde mere strategisk med dette i et beskæftigelsesperspektiv, 

såsom at afholde match-arrangementer mellem e-sports-udøvere og IT-virksomheder.  

 

Talenter: Vi skal give vores talenter optimale rammer – og huske at fejre dem  

Skal København yderligere frem på idrætslandkortet, har vi ikke råd til at gå glip af talent. Vi skal blive 

bedre til at spotte børn, unge og voksne med potentialer og talenter, som trives med at løbe en ekstra mil, 

og som ved, at talent også kræver udholdenhed, stædighed og benhårdt arbejde. Og vi skal blive bedre til 

at skabe rammerne, så den enkelte kan realisere sit potentiale og talent. 

 

Det kræver, at alle idrætsudøvere bliver mødt i øjenhøjde af miljøer, som anerkender og spotter 

talenter. For talent er ikke nødvendigvis medfødt, men skal udvikles og stimuleres i miljøerne omkring 

den enkelte/gruppen. Og kommunen skal gå forrest og sikre gode rammer om talent-arbejdet.  

 

Fremadrettet foreslår Venstre i København 

• Talentpulje  

Vi skal støtte foreningernes arbejde med talentudvikling. Noget ligger i dag i regi af Team 

Copenhagen, men vi vil i tillæg hertil oprette en talentpulje, hvor idrætsorganisationerne kan 

søge midler til talentudviklingsinitiativer i klubberne 



 

 

• Review af skole- og uddannelsestilbud til talenter  

København har indtil flere skoler med idrætsprofil, og flere gymnasier tilbyder 4-årige Team 

Danmark-linjer til de dygtigste udøvere. Og for nyligt har Ajax med Ajax København 

Sportsgymnasium (AKS) etableret et tilbud i København, hvor der i én samlet løsning leveres 

integreret træning, skolegang og kost og logi for unge håndbold- og basketspillere, så de bedste 

spillere i hovedstaden kan fastholdes her. Venstre vil lave et review af, om de nuværende 

ordninger dækker behovet, og om vi får nok ud af idrætsprofilerne på vores folkeskoler.  

 

• Bedre støtte til voksne sportsudøvere 

Mange københavnske sportsudøvere lever som halvtidsprofessionelle eller dyrker en elitesport 

på fuld tid, som de reelt ikke kan leve af. Vi skal som kommune blive bedre til at sikre udøverne 

en ordentlig økonomi. Derfor vil vi afdække mulighederne for at oprette en ’Team Danmark’-

indgang på Jobcenter København, hvor ledige sportsudøvere matches med deltids-/fritidsjobs, 

som passer ind i et elite-træningsprogram. På samme måde skal vi støtte efter karrierestop 

med outplacement-programmer, hvor tidligere elitesportsudøvere hjælpes i job, hvor de kan 

bruge deres lederevner og stærke kompetencer.  

 

• Fejring og anerkendelse af vores talenter  

Københavns Kommune fejrer årligt de københavnske seniorudøvere, der har vundet DM-guld 

og/eller en EM- eller VM-medalje. Det er fint og festligt, men vi skal have børne- og 

ungdomsidrætten med. Venstre foreslår, at det fremover er alle københavnske udøvere, der 

har vundet DM-guld bliver inviteret til fest, fejring og pandekager på Rådhuset. 

 

- ooo - 

 

 


