
 

Etablering af udendørs motions- og fritidspark i Rantzausminde 

Egense Rantzausminde Idrætsforening (ERI) er en bredde idrætsforening med over 700 medlemmer, og her er alle er 
velkomne uanset niveau og alder. ERI tilbyder gode muligheder for at træne og få god motion, og lægger vægt på at 
inkludere alle i et positiv samvær og forpligtende fællesskab. 

ERI tilbyder en bred vifte af idrætter – fodbold, håndbold, badminton, motionscenter, gymnastik, tennis, e-sport og 
padel tennis. De mange forskelligartede motions- og idrætsaktiviteter er etableret med baggrund i, at ERI ønsker at 
flere skal dyrke mere motion og idræt, og ERI ønsker på den måde at bidrage til, at Svendborg opnår visionen om 
mere motion til mange flere inden år 2025.  

Rantzausminde området oplever pt. tilvækst af nye indbyggere og et betydeligt nybyggeri med både nye en-familie 
villaer samt det spændende nybyggeri ”De syv høje” med i alt over 75 nye husstande.  

Det er ERIs oplevelse at folk gerne vil have motionsaktiviteter udendørs, hvilket giver mulighed for masser af frisk 
luft, sol og vind i håret – hvilket er et stort ønske for mange idrætsudøvere. Måske fordi mange mennesker arbejder 
indendørs hele dagen og corona-krisen har gjort udendørs idrætsaktivitet endnu mere aktuelt. 

ERI har siden 2018 arbejdet med etablering af en udendørs ”motionsspark”, som tænkes at blev et udendørs 
”motions centrum” for hele området ”Svendborg syd”. Her skal folk kunne være idrætsaktive og efterfølgende evt. 
have mulighed for at kunne mødes og hygge sig med medbragt mad ved bord-/bænkesæt, således at arealet også 
bliver et ”udendørs hverdags-forsamlingshus”, som kan bringe folk nærmere hinanden - i en ellers travl hverdag.  

Anlægsbudget – aktiviteterne etableres løbende, når finansiering er på plads Jf. vedlagte overslag 
Basketball bane 531.000 
Goal Station 1.603.200 
Beach Volley 82.498 
Løbebane 270.000 
Pannabane / boldområde 238.000 
Forældre / Hyggeområde 45.000 
Padel bane 447.188 
Overdækning af padel bane 556.250 

Vi ønsker at Svendborg Kommune via anlægspuljen til lokalområder vil yde et tilskud op til kr. 2,0 mio. og således 
vil være med til at fremme opstarten og videreudviklingen af en ny udendørs motions- og fritidspark i lokalområdet. 

Der forventes ingen væsentlige nye driftsudgifter, og ERI påtænkes at betale herfor. Vi står naturligvis til rådighed 
med yderligere oplysninger, og jeg har til orientering vedhæftet bilag med eksempler på tilbud fra div. potentielle 
leverandører. 
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