
Tekstfarven kan 

Universelt design
Tirsdag den 9. maj 2017

SBi’s Rådgivende Forum

Bjarne Løf Henriksen, public affairs konsulent, Danmarks Idrætsforbund

på ‘Insert Picture’ 



Overskrift 

For at få punktopstilling på 
teksten (flere niveauer findes) 

For at få venstrestillet tekst 
uden punktopstilling, brug 

DIF’S VISION OG POLITIK

VISION 25-50-75

• Bevæg dig for livet

• Verdens mest aktive 
befolkning

• +700.000 danskere

• I alle livets faser

• Fra barn til voksen

• Tilpasning og fornyelse

5 målsætninger på 
facilitetsområdet

• Udbrede og styrke viden

• Drift og modernisering

• Byudvikling

• Udendørsidræt og natur

• Bæredygtige faciliteter
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NYE IDRÆTTER -> NYE FACILITETER
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DER UDVIKLES OGSÅ NYE FACILITETER INDEN FOR DE 
KLASSISKE IDRÆTTER OG AKTIVITETER
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ØNSKE OM FACILITETER I BYRUM OG NATUREN
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BRUG FOR FYSISKE RAMMER

Vi har omkring 

• 1.700 gymnastiksale

• 1.500 idrætshaller

• Ca. halvdelen er fra før 1980

• Renoveringsefterslæb på op 
mod 8,8 mia. kr.

• Men også brug for adgang til 
natur og bevægelsesforløb i 
byrummet

• Mere idræt for pengene: 
Renover, opgrader og udnyt

• Smarte kvadratmeter: Byg 
nyt og tænk sammen
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KOMMUNERNES PLANLÆGNING OG 
FORVALTNING AF IDRÆT

41

67

15% AF LANDETS KOMMUNER HAR 
FORMULERET EN POLITIK MED KONKRETE 
MÅLSÆTNINGER FOR, HVORDAN DE VIL 
UDBYGGE, SIKRE DRIFT OG MODERNISERE 
IDRÆTSFACILITETERNE I KOMMUNEN.
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• Vigtigste 
samarbejdspartner for 
foreninger og idrætsråd

• 3 mia. kr. årligt til idrætten 
generelt og foreningsidræt

• 85 % har ikke 
facilitetsstrategi 
tilfældigheder, den der 
råber højst, kortsigtet

• Der er stort uudnyttet 
potentiale for at udnytte 
budgetterne bedre

KOMMUNERNE
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ØNSKE: OVERBLIK+PLANLOV
Tilstanden:

• Analysere tilstand, benchmark, 
forbedringspotentiale i 
eksisterende

• Mulighed for målrettet 
certificering i udbud, arkitektur 
og opførsel af nyt byggeri

• Baner vej for strategisk 
stillingtagen 

Målbar værdi:

• Samfundsmæssig forrentning

• Faciliteter, rekreative områder, 
skov, cykelstier m.m.

• Grundpris, sundhed, ældre, 
handicappede m.m.

• Faktuel beregning der kan skabe 
en adfærdsændring i 
byplanlægning
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SAMARBEJDE: DIF OG KOMMUNERNE

DIF  har foreløbig indgået 
samarbejde med 7 kommuner:

• Randers (politik og strategi)

• Odense (politik og strategi)

• Slagelse (politik og strategi)

• Guldborgsund (politik)

• Greve (politik og strategi)

• Lejre (politik og strategi)

• Gentofte (politik)
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Universel design hos DIF: 

• Vision, politik og strategi

• Tilpasning af faciliteter: 
Æstetik, teknik og socialt

• Inddragelse og dialog

• Samfundsansvar

KONKLUSION
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DIF’S SAMFUNDSANSVAR


