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Vision for Fælleden
Foreningerne bud på en vision
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Baggrund og proces
Baggrund
Skanderborg Idrætsråd indgik en aftale med DGI Østjylland om gennemførelse af proces med idrætsforeningerne og udarbejdelse af et visionsoplæg, som kan bruges i den videre proces omkring udviklingen
af Skanderborg Fælled, i daglig tale Fælleden.
Formål med processen:
At skabe en overordnet fælles grundfortælling/vision om Fælleden, som idrætsforeningerne i området
Fælleden kan blive enige om.
At foreslå en organisationsform for idrætsforeningerne på Fælleden.
Denne rapport beskriver ovenstående.

Proces
Processen startede med, gennemførelse af telefoninterviews med formændene fra 11 foreninger.
Skanderborg Håndbold, Skanderborg FC, HI Skanderborg Atletik, HI Skanderborg Badminton, Hi Skanderborg Mountainbike(MTB), Skanderborg Trailbuilders, Skanderborg Lawn Tennis, Skanderborg Taekwondo, Livslang idræt, Skanderborg Firmaidræt, Stilling IF tennis.
Foreningerne blev spurgt om følgende:
Hvordan er jeres tilknytning til Fælleden i dag?
Hvilket liv drømmer din forening om, er på Fælleden?
Hvilke ønsker og drømme har din forening til konkrete faciliteter?
Hvilke fælles faciliteter drømmer din forening om?
Hvordan skaber vi liv i rammerne/faciliteterne?
Hvordan bruger vi mellemrummene/mulighederne mellem faciliteterne?
Hvordan forestiller din forening sig, at borgere og gæster vil opleve Fælleden?
Hvilke elementer vil være vigtig for din forening i forhold til en kernefortælling om Fælleden?
Hvordan sikrer vi løbende en konstruktiv dialog mellem foreningerne?
Hvordan sikrer vi løbende en konstruktiv dialog med kommunen?
Med et større indblik efter gennemførte interviews blev lokale foreninger inviteret til et fælles visionsmøde
d. 17. september 2020, hvor foreningerne deltog med 1 – 2 repræsentanter.

På visionsmødet blev der nedsat en arbejdsgruppe som repræsentant for foreningerne. Denne gruppe
skal fremadrettet arbejde videre med det fælles visionsoplæg. Rapporten her er et resultat dels af første
del af processen og dels af arbejdsgruppens arbejde.

Disse foreninger deltog i efterfølgende arbejdsgruppemøde, hvor dette visionsoplæg blev gennemgået,
samt i den efterfølgende godkendelse af oplægget på mail:
Skanderborg Håndbold, FC Skanderborg, Skanderborg Trailbuilders, HI Skanderborg Badminton, Atletik,
MTB, Skanderborg Padeltennis.

Kernefortælling for Skanderborg Fælled
På Fælleden møder man en mangfoldighed af idræt og aktiviteter - både ude og inde

Fælleden er knudepunkt for idræt og motion i Skanderborg

Foreningsliv og –kultur leves og mærkes på Fælleden

På Fælleden møder man en mangfoldighed af idræt og aktiviteter - både ude og inde
Skanderborg Fælled er et ganske særligt sted, hvor kommune og borgere mødes omkring livet i kommunen og hvor den enkelte borgers liv kan foldes ud.
På Skanderborg Fælled skaber idræt og foreningsliv en pulserende livsenergi og er en helt naturlig og
vigtig del af hele området. På Fælleden mødes de forskellige idrætter og aktiviteter, og skaber sammen
et mangfoldigt billede af fritidslivet i Skanderborg. Her mødes de klassiske foreningsidrætter med nye
selvorganiserende idrætsudøvere. Som noget helt særligt viser Fælleden, hvordan de klassiske idrætsaktiviteter og de nye tendenser kan spille sammen og gensidigt profitere af samspillet. Her er tidsvarende idrætsfaciliteter både ude og inde. I det fysiske hjerte af Fælleden, Hallerne ses et mangfoldigt
liv af idrætsaktiviteter og et eksperimentarium er blevet skabt i form af mindre rum til aktivitet og træning. Der er en stærk sammenhæng mellem Det fysiske hjerte og de indendørs satellitter, som findes
ved Tennis og Taekwondos faciliteter, samt de øvrige idrætsfaciliteter omkring Højvangen.
Udendørs trives og lever den etablerede idræt, som fodbold og tennis side om side med løbere, cyklerytter, Mountainbikere og borgere, som træner, leger eller blot hænger ud på de udendørs faciliteter.
På Skanderborg Fælled er der mulighed for fritidsaktiviteter for alle borgere i Skanderborg. Her er legepladser og udendørs træningsaktiviteter, som alle kan benytte, når de har tid og lyst. Her er gode opholdsrum både udendørs og indendørs, hvor man kan hygge sig med venner, familie eller bare slappe
lidt af.
Fælleden er knudepunkt for idræt og motion i Skanderborg
Skanderborg er kendt for et rigt og aktivt idræts- og foreningsliv, som lever rundt om i kommunen i forskellige faciliteter. For langt de fleste dyrkes idræt tæt på hvor vi bor og det er afgørende, at Skanderborg har idrætsanlæg i umiddelbar nærhed til borgernes hverdag.
På Fælleden er det muligt at samle:
- mange mennesker på en gang
- dem, som gerne vil være rigtig dygtige til deres idræt
- dem, som gerne vil dyrke en helt særlig idræt
- dem, som bor tæt på
- dem, som gerne vil være aktive på egen hånd
På Fælleden er der mulighed for at de forskellige idrætter og aktiviteter kan se hinanden og mødes på
tværs. Her mødes unge med ældre, eliten med motionister.
På Fælleden er faciliteterne og aktiviteterne mange, forskelligartede og ikke mindst synlige. Det er tydeligt for enhver at Fælleden er et knudepunkt for idræt og motion i Skanderborg. Som besøgende får
man hurtigt et overblik over de mange aktiviteter og en tydelig vejviser hjælper den besøgende med at
finde, det han/hun kom efter. De forskellige faciliteter på Fælleden, har hver deres knudepunkter, områder, hvorfra aktiviteten har sit udspring. Det kan være et indgangsparti ved Tennisanlægget eller et

trailhead for MTB sport og løberuter. Disse knudepunkter, bindes sammen i et fælles knudepunkt gennem en tydelig fælles kommunikation og vejvisning.
Skanderborg Fælled har gode rammer til større kampe, stævner, events og arrangementer. Det gælder
både rammerne til selve kampen/eventen, men også rammerne rundt om. Her er mulighed for at koble
forskellige aktiviteter på selve begivenheden, som andre aktiviteter, forplejning, sponsorevents m.m. På
Fælleden er der styr på logistikken, der er gode adgangsveje, gode parkeringsmuligheder, overnatningsmuligheder m.m.
Foreningsliv og –kultur leves og mærkes på Fælleden
Et stærk foreningsliv ses og mærkes tydeligt på Fælleden. Her er plads og rum til at dyrke både den
fælles aktivitet, og det sociale fællesskab, som kendetegner et godt foreningsliv.
Her er trygt at komme og mulighed for at ”hænge” ud, både før og efter træning, eller hvis man bare
har lyst til at være sammen med andre.
På Fælleden er der gode rammer for foreningernes frivillige. De fysiske rammer giver gode muligheder
for at lette de frivilliges arbejde ved at der er adgang til forskellige værktøjer, som de frivillige har brug
for, det kan være depotrum, vaskeri, kontorfaciliteter og mødelokaler.
Udsmykningen på Fælleden vidner om idræt og foreningsliv. Det er tydeligt i udsmykningen, hvem der
holder til i huset. Foreningerne har mulighed for at fortælle om dem selv og deres aktiviteter. Der er
også plads til billeder af foreningens aktiviteter, pokaler og medaljer m.m.
På Skanderborg Fælled er der kort sagt både noget at komme for, nemlig selve aktiviteterne, men også
noget at blive for, nemlig det sociale klubliv.
På Fælleden er der plads til at dyrke de små fællesskaber i det store fællesskab. Fælleden har fysisk
plads til, at børn, unge, voksne og ældre mødes i deres egne fællesskaber. På Fælleden er der zoner/rum, hvor de forskellige foreninger har mulighed for at indrette sig, efter deres behov. Fælleden har
desuden fælles faciliteter, som flere foreninger og kommunen anvender, som mødelokaler, omklædningsrum og cafe m.m. Disse faciliteter giver plads til at styrke de små fællesskaber i det store fællesskab. På Fælleden har foreningerne nogle fælles årlige aktiviteter, hvor de viser deres aktiviteter frem
og inviterer nye ind i deres fællesskaber.

Faciliteter
Foreningerne i Skanderborg har hver især forskellige ønsker til konkrete faciliteter i og omkring Skanderborg Fælled. Det kommende afsnit beskriver nogle af ønskerne, det er ikke en prioriteret eller udtømmende liste. Foreningerne i Skanderborg mener samstemmende, at der er behov for udvikling af en
fysisk helhedsplan for området, som tager udgangspunkt i kernefortællingen om Fælleden. Helhedsplanen skal desuden inkludere et samlet billede af idrætsfaciliteter omkring Højvangen, så den stærke
sammenhængskraft sikres.
Foreningernes hus

Foreningerne ønsker at der er mulighed for at dyrke fællesskabet og foreningsaktiviteter omkring Fælleden. Nogle foreninger ønsker ”egne” klublokaler, men også meget gerne fælles klubfaciliteter, som fælles cafe, mødelokaler m.m.
Foreningerne forestiller sig en fælles foreningsindgang, velkomstområde for alle de foreninger, som har
deres udgangspunkt omkring Fælleden. Foreningerne ser også gerne de får en større rolle og indflydelse
på den daglige drift i huset, samt at der er gode vilkår for foreningsliv i måden anlægget drives på.

Det er afgørende for alle foreningerne, at der er mulighed for at opholde sig i og omkring Fælleden. Der
skal være rammer, hvor børn, unge, forældre og ældre har lyst til at være og opholde sig.
Foreningernes hus skal kunne rumme foreningernes fælles kontor, hvor frivillige og evt. ansatte i foreningerne kan have kontorplads.
Fælles faciliteter

Foreningerne har store ønsker og udtrykker behov for tidsvarende omklædningsfaciliteter til både indendørs og udendørs idrætsaktiviteter. Særligt fodbold har et behov for at dette udvikles, så kapaciteten af
omklædning er proportionelt med aktivitetsniveauet på banerne.
Der er et stort ønske om en fælles klubcafe, som er tilgængelig for fritidsbrugere, og som er i umiddelbar nærhed af idrætsfaciliteterne. En cafe, hvor man har lyst til at hænge ud og holde 3. halvleg.
Der er et ønske om bedre muligheder for opbevaring af foreningernes rekvisitter indendørs.
Der er ønske om et trailhead/ et udgangspunkt for udendørsaktiviteter, et sted, hvor man kan mødes,
opbevare sine ting og gerne med servicemuligheder, som cykelvask m.m.
Foreningerne kan også se en fordel i et fælles vaskeri til spillertøj m.m.

Yderligere indendørs faciliteter til aktivitet
Der er et ønske om en hal, som kan bruges til badminton, det kan meget vel være en multiihal med
flere formål.
Flere foreningstyper ønsker mulighed for at lave større opvisningskampe og events, end det, som opvisningshallen i dag giver mulighed for på grund af den nuværende opstregning. Desuden er der ønske om
mulighed for at etablere lokaler, som kan rumme foreningsbaseret træningscenter og fitness, dans og
lignende aktiviteter.
Tennis har tanker og planer om et paddeltennisanlæg.
Udendørs faciliteter
Fodbold ønsker at udvikle fodboldanlægget, så det fremtidssikres og at der er mulighed for løbende udvikling af området.

Der er et klart ønske om et løbe – og atletikanlæg.
Der er flere ønsker om teknikbane til MTB, og spor i Anebjerg Skoven. Mountainbikerne har en drøm om
at Fælleden kunne blive et knudepunkt/ et trailhead for MTB spor i Skanderborg. Der er ligeledes et ønske om et trailhead for løbe- og vandreruter i området. Således at Fælleden bliver et knudepunkt for
flere udendørs aktiviteter, som også vil kunne tiltrække motionister fra andre dele af landet og på sigt
også være et aktiv for motionsturisme.

Udendørs fri rum
Foreningerne drømmer alle om, at der skabes mere liv på de udendørs arealer. De mener at dette
blandt andet skabes via den allerede etablerede legeplads, men også ved at etablere udendørs opholdsrum og mødesteder. Steder med læ og mulighed for at slå sig ned. De er også optaget af muligheden
for udendørs træningsfaciliteter, zoner til opvarmning og styrketræning. Der er også i processen ytret
ønske om et streetanlæg til den mere uorganiserede idræt.
Kommunikation og skiltning
Et af de elementer, som foreningerne er særligt optaget af er synligheden af foreningerne og faciliteterne i området. De ønsker et oversigtkort og skiltning, som nemt og enkelt leder de forskellige besøgene rundt i området og ikke mindst inviterer nye til at møde foreningerne. Der er et klart ønske om at
der skabes sammenhæng mellem den fysiske kommunikation og den digitale kommunikation.
Adgangsforhold
Foreningerne ønsker at transportvejene til Fælleden, parkeringsforhold, busforbindelser og stisystemer
tænkes ind i den kommende helhedsplan. Samt at der er fokus på belysning.
Innovation og teknologi
Foreningerne ønsker at der bliver tænkt i smarte innovative og teknologiske løsninger ind i hele anlægget, både i selve faciliteterne, men også i driften og kommunikationen.

Organisering
Foreningerne etablerer en arbejdsgruppe under Idrætsrådet, som løbende er i dialog med Idrætsrådet
om processen. Arbejdsgruppen er udpeget af idrætsrådet efter indstilling fra de enkelte foreninger. Arbejdsgruppen er ansvarlig for at foreningernes interesser høres og kommer i spil i forhold til udviklingen
af Fælleden. Arbejdsgruppen består af 7 medlemmer, 6 repræsentanter fra foreningerne samt en repræsentant fra idrætsrådet. Sidstnævnte er formand for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen er forpligtet til
løbende at orientere og involvere de øvrige foreninger samt sikre at andre organisationer og borgerne i
Skanderborg har mulighed for at give deres mening om Fælleden til kende.
Det sker via kommunikation gennem lokale og sociale medier samt via åbne processer, hvor den enkelte borger har mulighed for at byde ind.
Foreningerne ønsker, at Skanderborg Idrætsråd er deres primære organ i forhold til kommunikation
mellem foreningerne og kommunikation til Skanderborg Kommune i forbindelse med udvikling af Fælleden. Idrætsrådet er ansvarlig for løbende at involvere og informere den politiske arbejdsgruppe i processen.
Arbejdsgruppen har ansvar for at drive og lede et forprojekt. Arbejdsgruppen første opgave er at designe forprojektet, samt finde finansiering til dette.
Forprojektet skal indeholde følgende elementer:
1) Proces, som identificerer yderligere ønsker og drømme til udviklingen af Fælleden fra andre interessenter
2) Udvikling af fysisk helhedsplan
3) Analyse af mulige driftsmodeller for idrætsdelen af Fælleden, hvor foreningerne spiller en mere
markant rolle end i dag
4) Projektplan med tidsplan og prioritering af de forskellige dele af udviklingen på Fælleden
5) Model til og plan for finansiering af udviklingen på Fælleden.
Der ansøges midler til dette forprojekt. Således at foreningerne kan stille sig i spidsen for projektet og
har mulighed for at indhente de nødvendige professionelle kræfter til at løse de forskellige elementer,
samt lede projektet.
Arbejdsgruppen udpeges i november 2020, hvorefter deres arbejde påbegyndes. Arbejdsgruppen forventes at kunne afslutte forprojektet inden sommeren 2021.

