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Idræt for borgere 55+
Tema Middel Beskrivelse

Idrætscertificered
e plejecentre

DAI kan certificere plejecentre så personalet bliver 
klædt på til, at kunne varetage flere fysiske aktiviteter 
med beboerne. Se mere her. 

Mål:
Alle plejecentre i Svendborg Kommune skal 
idrætscertificeres.

Handlinger:
 Igangsættelse af en redegørende undersøgelse i 

Ældreafdelingen for at afdække, hvor mange 
centre der er certificerede på nuværende 
tidspunkt. 

 Dialog med DAI om det praktiske
 Tilbagemelding på centre der ønsker 

certificering
 Certificering af centre

Krolfbaner på og 
omkring 
plejecentre

Krolf er en let tilgængelig idræt der med fordel kan 
etableres ude på plejecentrene til brug for beboere, 
besøgende og ældre i området. Pensionist-, idræts- og 
senior foreninger kan være potentielle brugere.

Mål:
Konkret satses der på etablering af krolfbaner ved 
Thurøhus, Trollemosen og Damgården

Handlinger:
 Afdækning af antal krolfbaner i Svendborg 

Kommune på nuværende tidspunkt
 Tilbagemelding på interesserede ældrecentre
 Kontakt til leverandør af udstyr/baner, 

afdækning af etableringsomkostninger
 Finansieringsmodel
 Etablering af baner
 Foreningsforankring af aktivitet

Aktivitet på 
ældrecentre/plejehjem 
og for 
seniormålgruppen

Selvtræner 
Fitness i 
trænings-
faciliteter på 
plejecentre

Mange pleje- og ældrecentre har træningsudstyr 
personale benytter i afgrænsede tidsrum i dagtimerne. 
Der ligger et potentiale i, at åbne op for faciliteterne til 
andre borgergruppe når de ikke anvendes af personale. 
DAI står for uddannelse af instruktører til foreningerne 
der etableres omkring faciliteterne.

Mål:
Konkret skal der etables 3 foreninger i kommunen. De 3 
lokationer udvælges ud fra interessetilkendegivelser.

http://dai-sport.dk/articles.php?article_id=240
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Handlinger:
 Afdækning af antal af plejecentre der har en 

lignende model på nuværende tidspunkt
 Dialog med ældreområdet omkring 

interesserede centre
 Foreningsdannelse (alternativ 

satellitforeninger) omkring faciliteterne
 Kontakt til DAI
 Uddannelse

Svendborg Senioridræt 
som løftestang for 
andre foreninger

Forgangsforening Svendborg Senioridræt har en partnerskabsaftale med 
Svendborg Kommune, der betyder at Senior-fritids- og 
idrætskonsulenten tre dage om ugen er udlånt til 
kommunen. Denne aftale muliggør ekstra fokus på 
udvikling af aktiviteter der kan komme resten af 
kommunens idrætsforeninger der arbejder seniortilbud 
til gode.

Mål:
Foreninger i Skårup, Gudme, Vester Skerninge og 
Ollerup skal inspireres igennem 
netværksarrangementer til, at udbyde flere tilbud til 
ældre, med afsæt i gode projekter/historier fra SVSI

Handlinger:
 Dialog med Birthe Bergman om processen
 Interessentanalyse / kortlægning af foreninger 

med potentialer
 Netværksmøde og workshop
 Uddannelse og anskaffelse af midler
 Aktiviteter

Let tilgængelig idræt 
for det ældre 
borgersegment

Gang I efteråret 2018 var Svendborg Kommune en del af det 
første gangprojekt i BDFL-regi. Dette projekt ligger nu i 
BDFL Løb og har fået øget opmærksomhed. Dette 
kommer til udtryk via samarbejdsaftaler med 
kommuner der ønsker øget fokus, markedsføring og 
rekruttering af værter til at afholde gåture. Derudover 
er der i Svendborg Kommune et etableret gå-fællesskab 
i form af ”Gå dig glad” der organiseres fra Frivillighuset. 
Dette kan fungere som en platform for værter og 
udvikles med hjælp og sparring fra BDFL. Lederen af ”Gå 
dig glad” – ønsker desuden at udbrede gåture til andre 
steder i kommunen. I efteråret blev der ved en minimal 
indsats igangsat to gå hold, ét i Tved og ét i 
Rantzausminde der begge blev organiseret ind i ”Gå dig 
glad”. Kommunens løbeklubber kan også fungere som 
portaler for formidling og rekruttering. Da gang er en 
lavtærskelidræt kan den med fordel bruges til at 
aktivere brugere og patienter i og omkring 
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Sundhedshuset, aktivitetscentre for ældre borgere samt 
borgerforeninger. BDFL Løb er interesseret i at indgå i 
partnerskabsaftaler hvor der følger økonomi med.

Mål:
Der skal etableres 5 nye gå hold rundt omkring i 
Svendborg Kommune. Da centrum af Svendborg er godt 
dækket ind, fokuseres der på landområderne. En 
nærmere specificering af lokation skal ske i samarbejde 
med inputs fra BDFL Løb og DGI Fyn

Handlinger:
 Møde med BDFL Løb, DGI Fyn og Gå dig glad om 

handlinger
 Rekruttering af værter
 Opbygning af netværk og deltagere
 Forankring i klubber / Gå dig glad
 Etablering af yderligere ture
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