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Status på samarbejdet i 2018 mellem Svendborg Senior Idræt og 
Svendborg Kommune i forhold til de svageste seniorer 

Generelt om Svendborg Senior Idræt.

Foreningens formål: 
Foreningens formål er at medvirke til at gennemføre Svendborg kommunes Idræts- og sundhedspolitik ved 
at tilbyde aktiviteter, der styrker fysisk aktivitet og det sociale samvær for seniorer (60+) i Svendborg 
Kommune. Iflg. vedtægterne skal det tilstræbes at samarbejde med lokale idrætsforeninger og kommunens 
sundhedsafdeling. I øjeblikket samarbejdes med 8 forskellige foreninger m.m. foruden Sundhedsafdelingen. 
Det fremgår af oplægget til det daværende Udvalg for Kultur og Planlægnings møde den 6. marts 2012, at 
foreningens opgave også er at arbejde for en sammenhængende koordineret indsats 

Foreningens organisation: 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer. Til bestyrelsen er knyttet et forretningsudvalg samt et 
udvalg for tværgående opgaver, som tager sig af arrangementer, PR og kontakten til de frivillige. 7 
aktivitetsudvalg har ansvaret for aktiviteterne på holdene. I aktivitetsudvalgene sidder holdlederne fra de 
enkelte hold. 
Hertil kommer en række arbejdsgrupper, der tager sig af opgaver som f.eks. telefon- og 
sekretariatsopgaver, rekvisitter, idrætstøj, ”Ture ud i den blå”, test af medlemmerne, foreningsrevy o.m.m.
Fundamentet i foreningen er ca. 100 frivillige blandt foreningens medlemmer, som tilsammen varetager 
knap 140 forskellige jobs.

Foreningens motionsaktiviteter:
Antal 
hold

Aktiviteter Deltagere pr. 

31.12.2018

9 Motion og Træning: Basis/Turbo hold, Turbo Mænd, Osteoporose, Smarttræning 336

9 Let motion (excl. Let motion på træningscentre) 122

8 Fitness: Styrketræning, spinning og zulates 161

6 Udendørs Spil: Krocket, Krolf, Petanque og golf 138

4 Indendørs spil: Volley, badminton og bordtennis 101
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7 Bevæg dig i Naturen: Gå, cykel, stavgang, intervalgang, Mænd i Naturen, elcykel 164

5 Krop og Sjæl: yoga, pilates og selvforsvar for mænd 45

48 1067

6 Let Motion hold på træningscentrene indgår ikke i tallene, da aftalen med kommunen ophørte med 
udgangen af 2017 og holdene afviklet i løbet af 1. halvår 2018.
Yoga og Pilates tilbydes hos private aktører, som SVSI har aftaler med.
Golf, volley, krocket, bordtennis og badminton, foregik i de respektive klubber, som SVSI har aftaler med. 
Ligeledes fra 2018 Selvforsvar for voksne mænd
Basis, turbo -og Let Motionsholdene tilbydes på i alt 13 forskellige adresser fordelt i hele kommunen.

Foreningen arrangerer en række supplerende oplevelser for medlemmerne: 1 nytårsmarch, 12 sommerture 
– ”ud i det blå”, flerdagesture til forskellige steder i Danmark, diverse kulturudflugter og foredrag

Historien: 
Foreningen blev oprettet 2012 med bistand fra Svendborg Kommune med henblik på at videreføre de 
idrætstilbud til seniorer, som kommunen havde stået for siden 1987. Anledningen var bl.a. store 
budgetbesparelser i kommunen efter kommunesammenlægningen og formålet var at få en større del af 
aktiviteterne finansieret af brugerne. Kommunen stillede sin senior idrætskonsulent, som hidtil havde stået 
for aktiviteterne, til rådighed for foreningen. Der blev indgået aftaler om motionshold (Let Motion) til svage 
seniorer og efterfølgende en supplerende aftale med kommunen om små motionshold (Let 
Motion/træningscentre) på plejehjemmene, hvor SVSI overtog den vedligeholdende træning. Endelig blev 
der indgået en aftale om motionsvenner, der varetager hjemmetræning til seniorer, som ikke kan komme 
til SVSI’s motionshold og om motionsguider, som guider kronisk syge borgere i Svendborg Kommune over 
på et motionshold i SVSI, når de er færdige med deres genoptræningsperiode i kommunen.  Motionsvenner 
er nu under afvikling, da det ikke bruges nok.
Kommunens senioridrætskonsulent er stillet vederlagsfrit til rådighed som konsulent for foreningen i 3 
dage om ugen især med henblik på tilbuddene til de svage seniorer, samt en overordnet koordinerende 
indsats – fra 2018 i høj grad i Bevæg dig for Livet indsatsen på 60+ området, også hvor det kan koordineres 
med foreningen. Kommunen stiller sekretariatslokale til rådighed og bistår med HR-ressourcer.

Til driften af Let Motion holdene modtager foreningen årligt et tilskud på 100.000 kr. (1012 niveau) fra K&F, 
som sammen med deltagerbetalingen dækker udgifterne til instruktørtimer og lokaleleje, men ikke til 
administration, som finansieres over medlemskontingenterne. 
Til driften af Let Motion/træningscenter holdene dækkede Svendborg kommune/Træningsafdelingen 
lønudgifter svarende til det aftalte antal hold fratrukket indtægter fra deltagerbetaling samt evt. ikke 
anvendt tilskud fra Kultur og Fritid til de oprindelige Let Motion hold. 
Den lovpligtige vedligeholdende træning på plejecentre, tillige med træningen af øvrige svagere seniorer på 
Let Motion hold i kommunale lokaler, idrætscentre og forsamlingshuse, samt personligt hjemme hos folk 
privat (motionsvenner), bliver derved holdt udgiftsneutral for SVSI.
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Kommunens tilskud udgjorde i alt lidt over 200.000 kr. i 2018. Heraf udgjorde ca. 40.000 en efterbetaling 
fra året før.

Status 2019 for Let Motion og Let Motion/træningscenter hold
Omkring årsskiftet 2017-2018 blev det politisk besluttet at stoppe samarbejdet vedrørende den 
vedligeholdende træning (Let Motion/træningscenter) med udgangen af foråret 2018. Således er der nu 
kun er én aftale med Svendborg Kommune. Den er indgået med Kultur og Fritidsafdelingen.

I forbindelse med afviklingen af samarbejdet med Træningsafdelingen, er to hold fra ”den vedligeholdende 
træning” ført tilbage til SVSI, så det er som før 2015. Et enkelt hold er lukket pga. for få deltagere. Det 
betyder, at der fra medio 2018 var 9 Let Motionshold. Da deltagerantallet på de oprindelige hold har været 
vigende de sidste par år, igangsatte bestyrelsen i SVSI et arbejde med at få flere til at dyrke Let Motion på 
de eksisterende hold. Indsatsen er bl.a. blevet rettet mod vores Basis hold, hvorfra vi tidligere har modtaget 
deltagere, som var blevet for svage til at få noget ud at motionen på et Basis holdene. Kampagnen gav 26 
nye medlemmer på Let Motionsholdene. 

Pr. juni 2019 har vi afviklet Let motion hold på Bryghuset, idet der kun måtte deltage borgere, der bor på 
Bryghuset på holdet. Til gengæld arbejdes der i skrivende stund på at oprette et hold i Ollerupområdet, da 
den vestlige ende af kommunen ikke er så godt dækket ind.

Let Motion
Foreningen benytter flg. lokaler til de otte hold:
Kommunale og selvejende idrætshaller: 6 hold, heraf 5 hold i hallernes bi-lokaler
Forsamlingshus:  1 hold
Tåsinge Træningscenter
Der har deltaget 95 medlemmer i foråret 2018 og 107 medlemmer i efteråret 2018

Let Motion /Træningscenter
Alle seks hold var på kommunens plejecentre
Der har deltaget 48 medlemmer i foråret 2018. Deltagerantallet var vigende indtil holdene lukkede pr. 1.7, 
da der ikke blev visiteret nye deltagere fra kommunens træningsafdeling.

I forhold til de svagere seniorer samarbejder SVSI desuden med:
 Træningsafdelingen om Motionsvenner – ressourcestærke medlemmer besøger og træner med 

borgere, der ikke kan komme til holdtræningen. Kørselsudgifter til de frivillige dækkes af tilskud fra 
Svendborg Kommune/Kultur og fritid. Slutter, når den sidste borger, der træner med motionsven 
stopper.

 Rehabilitering om ”Motionsguider” – ressourcestærke medlemmer hjælper deltagere fra ”mit liv – 
tilbage til hverdagen” ud til træning og aktiviteter i SVS. Kommunens Social- og Sundhedsafdeling 
overfører et beløb til dækning af kørselsudgifter til de frivillige.

 Plejecentre og Ældreboligområder om Certificerede Senioridrætscentre. I 2018 er der startet op to 
steder, hvor ressourcestærke senioridrætsdeltagere står for 3 ugentlige aktiviteter i hhv. 
Wandallshaven og på Thurøhus. Succesen med denne indsats har ført til, at det er ført i 
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handleplanerne for Bevæg dig for Livet indsatsen p55+ området, at der skal arbejdes mod en 
certificering af alle 16 plejecentre i Svendborg Kommune i løbet af 2010 – 2021.

Øvrige nye aktiviteter
I 2018 har der været sat fokus på at lave særlige hold for mænd – i den forbindelse fik vi etableret et 
Turbo Mandehold og i samarbejde med Svendborg Aikido klub et hold med Selvforsvar for voksne 
mænd.

Afsluttende kommentar
Ved udskillelsen af Svendborg Senior Idræt fra det kommunale regi i 2012, var der en målsætning om, 
at foreningen skulle blive selvkørende i forhold til drift og administration.
Med en stram økonomiføring samt ansættelse af en administrativ medarbejder på 15 t/uge, er det nu 
lykkedes, således at senior fritids – og idrætskonsulenten nu hovedsagelig arbejder med koordinering 
og udvikling, især i Bevæg dig for Livet indsatsen på 60+ området.

Opgørelse økonomi i forhold til tilskud fra KFU

Indtægter
Tilskud Svendborg Kommune:     105.000 kr.
Aktivitetskontingent Let Motion:   90.415 kr. 
I ALT 195.415 kr.

Udgifter
Løn 9 hold Let Motion 174.908 kr.
Lokaleleje   14.200 kr. 
Kørsel motionsvenner     2760 kr.
I ALT 191.868 kr. 

Økonomien i forhold til Sundhedsafdelingen og Let motion/plejecenter, er der redegjort for på side 2-3

Juli 2019

Birthe Bergmann  / Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell
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