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Synergien/R70 søger Folkeoplysningsudvalget (FOU) om støtte, til 
sikring af udvikling og konsolidering af “Det fedeste ungemiljø”.  
 

1.0 Hvad søger vi til?  
Med ønsket om at skabe “Danmarks fedeste ungemiljø” for unge i alderen 15-25 år, søges 
hermed støtte til projektet “Synergien”. Projektets formål er at skabe “de unges sted” og 
dermed udvikle og implementere et ungemiljø, der med et bredt inklusionsbegreb som 
grundpille, vil sikre mange forskellige unge i Svendborg mulighed for, at udvikle sig i åbne 
og aktive fællesskaber. Med udgangspunkt i Svendborg Idrætscenter vil Synergien bidrage 
til at løfte fællesskaber for unge i Svendborg.  
 

2.0 Beskrivelse/Baggrund 
Synergien er skabt af et foreningsfællesskab bestående af Svendborg Basketball Club 
(SBBC), Svendborg Håndboldklub (SH), Svendborg forenede Boldklubber (SFB), Svendborg 
Tennisklub og Svendborg Gymnastikforening (SG). Projektets historik, og dets DNA, 
handler om synergier; synergi mellem foreninger og mennesker. Det helt særlige ved dette 
projekt er, at 5 idrætsforeninger, som normalt orienterer sig mod samme målgruppe, er 
gået sammen om at skabe et projekt, der udfordrer hver forenings logik og virke. Klassisk 
silotænkning og primær fokusering på en enkelt sportsgren, er erstattet af en ambition om, 
at skabe særligt tilbud til unge; et tilbud der er anderledes end det hver forening kan 
tilbyde, og større end de selv kan være. Det er modigt, visionært og ambitiøst! 

Målet er at udvikle et ungemiljø, som skal bidrage til at løse udfordringen med et faldende 
antal aktive i alderen 15-25 år. Dette er en kendt problemstilling som endnu ikke er løst i 
Svendborg - eller i Danmark. I Synergien er vi bevidste om, at vi har påtaget os en svær og 
kompleks problemstilling. Derfor er vi også sikre på, at den løsning vi skal udvikle involverer 
en holistiske og tilpasningsdygtig tilgang, som rummer flere optikker og giver plads til den 
mangfoldighed målgruppen, er repræsenteret ved.  

At forløse endnu mere af idrætsforeningslivets potentiale er relevant for mange. Én af de 
vigtige idrætsaktører er DGI Fyn1, som har bidraget til kvalificeringen af projektet, ved at 
finansiere et forprojekt til kr. 400.000. Dette dækker omkostninger til to deltidsansatte 
projektledere, og der er desuden tilknyttet en medarbejder fra DGI Fyn i arbejdet. 
Yderligere har DGI Fyn givet tilsagn om yderligere kr. 400.000 til det efterfølgende 
projektarbejde, såfremt dette beløb modsvares fra anden side. Det er dette modsvar, vi i 
første omgange søger hjælp til. 

3.0 Vision og værdier for Synergien 
Visionen er klar: at skabe “de unges sted”.  

1 Partnerskabsaftalen mellem DGI Fyn og R70/Synergien ses i bilag 1.  
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Med denne vision kræves det, at stedet/miljøet bygger på tydelige værdier. Værdierne for 
Synergien er følgende: 
 

1. Demokratisk dannelse: Gennem inddragelse, åbenhed og magt til både foreninger 
og brugergrupper udvikles ejerskab, samværsforståelse og autorisation til handling.   

2. Samvær og de unge i centrum: Mødet mellem mennesker skaber energi. Det skal 
være let at mødes, at indgå og gøre noget; særligt med tanke på, at miljøet skal 
være attraktivt for unge. Det skal være let at gå ind over dørtærsklen til projektets 
tilbud.  

3. Trivsel og “integration af indsatser”. Dette kan forstås som omvendt “silotænkning” 
og omhandler at unge skal opleve en koordineret sammenhæng mellem de 
forskellige rum og instanser, som de møder og tilvælger i deres livsverden.   

4. Aktivt handlende: de unge involverer sig, tager initiativer, fejler og rammer plet - og 
lærer af det og af hinanden.  

5. Dynamisk helhed: Selvom meget kan ønskes statisk, så er præmissen at både del og 
helhed ændres over tid. Ung er ældre i morgen og ligeså skal foreninger, aktiviteter, 
samarbejde, medier og samværsformer tilpasses samtiden.  
 

Drømmen om ungemiljøet - karakteristika for Synergiens ungemiljø 
For at kunne udvikle et ungemiljø ud fra ovenstående vision og værdier, er det nødvendigt, 
kontinuerligt at kunne svare på hvad det “fede” er. Med en bredt favnende tanke på 
ungemiljøet, er det hensigten, med udgangspunkt i viden om “det fede”, at fokusere på at 
udvikle omgivelser, aktiviteter, arrangementer, relationer og organisationer.  
 
Miljøet skal tilbyde dynamiske rammer således, at disse hurtigt kan ændres og tilpasses 
stemninger, arrangementer og andre behov. I tillæg hertil skal de fysiske rammer være 
attraktive i forhold til at “hænge ud”, være rum for pausetid mellem skole og foreningsliv 
eller som en anderledes lokation for uddannelsens sidste timers undervisning. Rammerne 
skal derfor imødekomme lektielæsning, relationsskabelse og socialt liv både i den intime- 
såvel som den mangfoldige form. Miljøet taler ind i Svendborg Vest-visionen og skal 
fungere som en dynamisk og central del af civilsamfundet i nærområdet, som kommunalt er 
under udvikling i samme periode. 
 
I miljøet møder unge hinanden, de møder dygtige og engagerede undervisere og 
instruktører, sportslige rollemodeller, men også ressourcepersoner, som kobles på 
bestemte opgaver. Nogle personer fungerer på frivillig basis som f.eks. “miljø-ravnene” 
(afledt af “Natteravnene”) mens andre personer direkte indgår i en professionel funktion til 
f.eks. socialpædagogiske udviklingssamtaler.   
 
Miljøet skal tilbyde rig mulighed for deltagelse i forskellige organiserede aktiviteter, men 
også åbne for selvstyrede/uorganiserede aktiviteter, hvor ledige faciliteter benyttes til leg 
og bevægelse. Dette vil løbende stille krav til foreningerne om at tænke i nye løsninger og 
aktivitetsudbud. De styrede aktiviteter afvikles på dags- og ugebasis. Hver måned afvikles 
desuden et større event for at skabe samhørighed, udvikle relationer og inddrage 
forskellige kulturelle tiltag. 
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Miljøets muligheder skal være let tilgængelige, og disse kommunikeres, tilmeldes og evt. 
betales via unges foretrukne medier og muligheder. Man skal som ung nemt kunne 
navigere i muligheder og indgå i det organiserede som uorganiserede miljø. 
 
Miljøet skal indebære undervisningsaktivitet. På ugebasis afvikler Svendborgs 
uddannelsesinstitutioner undervisning, lektiecafé eller noget helt tredje i de faciliteter, som 
ungemiljøet tilbyder. Omvendt flytter arrangementer og personer fra unge-miljøet også ud 
på institutionerne, så samarbejdet og koblingen af miljøer er synligt kommunikeret. 
 
Miljøet udvikles over tid til at være økonomisk og menneskeligt selvbærende, dvs. 
levedygtigt foruden eksterne fondsmidler. Herved sikres, at Synergien fortsat vil være en 
konstruktiv partner i arbejdet for at skabe trivsel og bedre vilkår for unge i Svendborg. 
 

4.0 Projektoverblik 
Projektet er overordnet inddelt i to faser: (1) et allerede finansieret og igangsat kortere 
forprojekt på 7 mdr. (dec. 2020 - maj 2021), samt (2) en delvist finansieret projektperiode 
(juni 2021 - maj 2024), som denne ansøgning relaterer sig til.  

Forprojekt (1/12 2020 - 30/6 2021) 
Målet med forprojektet er at kvalificere projektperioden - dvs. at opnå viden om og erfaring 
med at skabe et økonomisk bærdedygtigt og attraktivt miljø for unge mennesker i alderen 
15-25 år i Svendborg Kommune. Forprojektet er præget af en ambition om, at sætte den 
kommende brugergruppes tanker, engagement og ønsker centralt i projektet. 
 
Organisatorisk har forprojektet repræsentanter fra DGI, fra hver af de 5 involverede 
foreninger samt fra Svendborg Kommune som styregruppe2. Disse serviceres af to ansatte 
projektledere. Projektlederne arbejder på at idéudvikle og konkretisere tanker og interesser 
på baggrund af input fra ungepanelet Visionary Youth3, styregruppen, DGI, institutioner og 
øvrige interessenter i Svendborg; alt sammen med fokus på at kunne udvikle det bedst 
mulige ungemiljø med de unge i centrum.  
 
Pr. medio marts 2021 har projektet udviklet sig fra en fase domineret af idegenerering og 
skabelse af netværk med interessenter, til en mere konvergent fase, hvor idéer 
konkretiseres i handleplaner. Der arbejdes dog stadig med det helt grundlæggende i 
forhold til projektet. Tanken om, og ideen med Synergien er, som beskrevet, båret af 5 
idrætsforeninger. Hvordan disse ønsker at organisere sig i Synergien fremadrettet, og under 
hvilken form, er i denne periode under lup, og bistås af DGI Fyn. Det er afgørende finde en 
organiseringsform, som passer til foreningernes ambition med projektet, og samtidigt 
rummer alle mulige aktiviteter i ungemiljøet. Også her viser projektet sig fra en nyskabende 

2 Oversigt over styregruppe og projektgruppe ses i bilag 3.  
3 Visionary Youth er projektets ungepanel, som pt. bistår projektet som et advisory board. 
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side - både hvad angår foreningsdannelse, samt foreningernes indflydelse på projektets 
indhold og vice versa.  
 
Den igangværende konkretiseringsfase peger ligeledes mod udvikling af et lokalt 
samarbejde vedrørende afvikling af fællesskabende aktiviteter i sommeren 2021. Som det 
fremgår af den samlede projektbeskrivelse4, og figur 1 s. 6, er målet at bidrage til en 
sommer præget af leg, læring og sociale fællesskaber. Her tiltænkes de 5 implicerede 
foreninger tillige en væsentlig funktion i både idéudvikling og afholdelse af aktiviteter.  
 

Projektperiode (juni 2021 - juni 2024)5 
Hvor forprojektet har til formål at undersøge og konkretisere, hvilke tiltag og handlinger der 
bør iværksættes for, at skabe rammerne om ungemiljøet, er selve projektperioden den tid 
hvor ungemiljøet kommer til at fungere under udvikling. Det dynamiske afsæt, der står som 
en grundpille i tanken for det kommende ungemiljø, er også gældende for selve processen 
i projektet.  
 
Ungepanelet Visionary Youth udvikles fra at være et advisory board, mod at være et mere 
handlende organ i miljøet. De faste aktiviteter og det månedlige event udspringer af tanker 
og idéer fra Visionary Youth, som nu også inddrages i selve udvikling og afvikling af 
arrangementer. Det forventes at Visionary Youth, ligesom unge-miljøet, kontinuerligt 
udvikles og måske danner flere undergrupperinger med forskellige motiver og opgaver. 
 
Det er ønskeligt, at projektlederne fra forprojektet fortsætter i den praktiske udvikling af 
miljøet og organiserer de dertil hørende aktiviteter. Projektlederne skal sikre projektets 
udvikling i tråd med de vedtagne værdier og har fortsat fokus på at arbejde med 
videreudvikling af en økonomisk bæredygtig model for det samlede projekt.6 Herved sikres 
projektets levedygtighed, som under tiden styrkes i samarbejdet med Svendborg 
Kommunes ungeindsatser. Det er ligeledes ambitionen at formidle erfaringer med 
projektet, samt assistere foreninger i kommunen, regionalt og nationalt med lignende tiltag. 
På den baggrund er det interessant og ønskeligt at Synergien danner partnerskab med 
forskningsverdenen mod dokumentation, sparring og videndeling i faglige miljøer. 
Synergien har med det in mente, på sigt mulighed for at blive et kraftcenter for udvikling af 
initiativer rettet mod fysisk, mental og social trivsel, samt dannelse af og med unge.  
 
For at sikre en bredt forankret ungegruppe er ungemiljøet sammenbundet af flere 
indsatser. Disse koordineres samlet af projektlederne, som fast arbejder mod en fælles 
udvikling og synergi mellem helheden i projektet og de 3 målgruppespecifikke indsatser.  

4 Den samlede projektbeskrivelse kan ses i bilag 4.  
5 Som det fremgår af den følgende økonomiske oversigt, ansøges der indledningsvist om støtte til en 
kortere tidsperiode, som optimalt set er med til at bidrage til de første 12-14 måneder af 
projektperioden.  
6 Den samlede projektbeskrivelse kan ses i bilag 4.  
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5.0 Indsatser - for hele ungemiljøet og specifikke målgrupper 
I skrivende stund er projektet stadig relativt nyt, hvilket betyder at nye indsigter, 
vedrørende unge-miljøets indhold og forskellige berøringsflader, ofte opstår og at dele 
eller helheden af projektet derfor udvikler sig. Der er dog klarhed over forskellige 
indsatsområder og arbejdsopgaver i projektudviklingen, hvorfor de bærende elementer af 
projektet vil sigte på følgende: 

 
 

 Fig. 1: Forsimplet opstilling af miljøets dele og helheder. De brede elementer er baseret på 
helheden af miljøet og kaldes “projekter for hele ungemiljøet”, da alle unge i miljøet på en 
eller flere måder påvirkes via dem. De snævre elementer er dele af miljøet og her kaldet 
“projekter for specifikke målgrupper”, da de i sig selv er projekter rettet på en specifik 
målgruppe.   

 

5.1 Projektlederens rolle 
Ovenstående figur viser de forskellige indsatsområder i hele Synergi-projektet. 
Projektledelsen indgår i hver enkelt indsats og binder dermed de enkelte indsatser og hele 
miljøet sammen. Økonomi til projektledelse realiserer dermed en større del af de enkelte 
områder i figur 1 ligesom projektledelsen aktivt indgå som vært og igangsætter på næsten 
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alle møder og events med unge. Projektledelsen arbejder dermed både med sikring af og 
som katalysator af miljøets daglige liv, samt med projektets forskellige udviklingsområder. 
 
Nedenstående diagram 1 indeholder et overblik over forventede udgifter til hver indsats i 
projektet. Disse har hver deres særprægede indhold med dertil hørende projektledelse, 
som rettes mod realisering af indhold til eksempelvis “Corona-opstart og synlighed i 
sommeren 2021” eller målgruppen “ikke-aktiv unge”. For at binde hele miljøet sammen, og 
sikre sammenhæng blandt alle projektets indsatser, kræver dette tid til projektledelse og 
koordinering. Således er der for hvert delelement afsat økonomi til projektledelse, af såvel 
det enkelt delelement som en fælles koordinering i miljøet. Andelen af hvert projekt, som 
går til projektledelsen varierer dermed i relation til projektets kompleksitet og indhold.7 
 

 
Diagram 1: Overblik over anslåede udgifter til hvert indsatsområde i projektet sat i relation til 
udgift forbundet med projektlederens forventede engagement.  

6.0 Økonomi 
Denne ansøgning er rettet mod at binde hele projektet sammen, da projektets ambition, 
kompleksitet og organisering, indebærer kontinuerligt behov for projektledelse, samt tid til 
udvikling og forankring. Kvaliteten af ungemiljøet afhænger af, om det er muligt at afse 
ressourcer/tid til at afprøve, justere og implementere forskellige tiltag - både til hele 
“Projektet for hele ungemiljøet” og “Projekter til specifikke målgrupper”. Derfor er én af de 
væsentlige mål i projektet også, at udvikle en bæredygtig økonomiske model for hele 
miljøet.  

7 Den samlede projektbeskrivelse kan ses i bilag 4.  
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Nedenstående økonomiske oversigt præsenterer forskellige tidshorisonter i projektet - 
både for en kortere tidsperiode på 15 mdr. samt for den samlede projektperiode på 36 
mdr.  
 
Projektperiodens første del 1/7 2021 - 30/9 2021 
De første 15 mdr. af projektet betragtes i denne ansøgning, som en særskilt økonomi i 
projektet. Det kan altså betragtes som en oversigt over, hvad det koster at give projektet 
yderligere liv efter forprojektets afslutning. Dette skyldes det allerede nævnte DGI-bidrag til 
projektperioden på kr. 400.000, som bekendt først udløses idet et tilsvarende beløb findes.   
 
Budget for projektperiodens første del 
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Indtægter     

DGI Fyn     kr. 400.000 

Støtte fra FOU    kr. 400.000 

I alt  =  kr. 800.000 

Udgifter 
 
   

Projektledere i 15 mdr. af projektperioden (løn alt inklusiv)     Kr. 765.000 

Kommunikation og IT    Kr. 5.000 

Transport    Kr. 5.000 

Udvikling // adm.    Kr. 25.000 

 
I alt  =   Kr. 800.000 



Hele projektperioden 1/7 2021 - 30/6 2024 
Projektperiodens samlede økonomiske omkostninger estimeres til ca. 7 mio kroner. I den 
samlede oversigt er alle projektets indsatser inkluderet.8 I nedenstående tabel ses en 
oversigt over hvordan de forskellige elementer af den samlede økonomi fordeler sig.9  

7.0 Evaluering 
I overgangen, fra forprojekt til projektperiodens første periode, vil konkrete indsatser 
iværksættes. Det er disse som er udgangspunkt for evalueringen. Da der er tale om en 
udviklingsproces, vil evalueringen lede til justering af både form og indhold i projektet. På 
månedlig basis mødes styregruppen for deltage i en procesorienteret evaluering med 
projektledere.  

Som led i konkretiseringen af forprojektet formuleres mål for hvert indsatsområde i 
projektet. Disse vil kontinuerligt blive genstand for evaluering, efterhånden som den første 
del af projektperioden skrider frem. Der vil blive afholdt midtvejs- og afsluttende evaluering 
i projektet, ligesom projektlederne gerne formidler erfaringer og resultater i relevante fora 
(politiske og til andre interessenter). 

Et potentielt samarbejde med forskningsverdenen vil desuden bidrage til kvalificering af 
den løbende evaluering i projektet.  

 

   

8 I forprojektet arbejdes der i foråret 2021 med ansøgninger rettet mod større fonde. Her bl.a. med 
fokus på Nordea Fonden (NF). Det samlede projekt er pitchet til og vurderet af en kontaktperson i NF, 
hvilket giver anledning til forsigtig optimisme i forhold til støtte. 
9 En økonomisk oversigt for alle elementer i “Projektet for hele ungemiljøet” og “Projekter til specifikke 
målgrupper” ses i projektbeskrivelsen, som findes i bilag 4.  
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Udgifter til “Projekter for hele ungemiljøet”     

Projektledelse (beløb er fratrukket DGI medfinansiering på kr. 400.000)    kr. 1.511.000 

Corona-opstart & synlighed sommer 2021     kr. 280.000 

Fysisk miljø    kr. 800.000 

Kommunikation, booking & betaling - med app-løsning    kr. 1.670.000 

 
Udgifter til “Projekter for hele ungemiljøet”     

Aktivering af ikke-aktive unge    kr. 1.000.000 

Mentorordning for mindre ressourcestærke unge    kr. 1.408.000 

Højere fastholdelse af unge i foreninger    kr. 171.000 

 
I alt  = 

Kr. 6.840.000 
Kr. 



8.0 Perspektiver for projektet 

Projektet indeholder flere udviklings- og forsøgsperspektiver. Som det fremgår af både 
ovenstående ansøgning, samt projektbeskrivelsen10,  peger projektet på nye veje i relation 
til forhold - disse er:  

 

● Ny foreningsdannelse med fokus på unge og på tværs af de kendte 
strukturer 

● Udvikling af teknologiske kommunikationsløsninger der understøtter og 
samler et miljø. 

● Udvikling af nye medlemskabsformer med fokus på fleksibilitet og unges 
hverdagsrytme. 

● Aktiviteter og samarbejds-partnerskaber på tværs af kendte sektorer som; 
uddannelse, social området, civilsamfund, beskæftigelse, kultur og fritid. 

● Udfordring, og dermed mulig udvikling, af det kommunale støttesystem til 
unges aktiviteter, uddannelse, beskæftigelse mv. 

● Udvikling af model for lokalt samarbejde mellem eksisterende foreninger. 

  

10 Se projektbeskrivelsen bilag 4.  
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9.0 Kontaktinformationer og underskrifter 
Ansøgningen sker på vegne af Synergi-projektet v. foreningsfællesskabet R70 Synergien. 
Den administrative enhed for Synergien er: 
 
Svendborg Gymnastikforening 
Ryttervej 70, 5700 Svendborg 
Telefon: 62 22 80 00 
Email: kontoret@svendborg-gf.dk 
CVR: 16 40 48 10 
Fynske Bank: 0815 - 8150087536 
 
Ansøgningen underskrives af et styregruppens projektledere.  
  
 
 
 _____________________________ 
Projektleder, Esben Grunnet Hansen 
 
 
 

 
_____________________________ 
Projektleder, Kim Petersen 
 
 
Kontaktpersoner for projektet: 
Jacob Kramer 
Mobil: 28 90 56 50 
Email: jacob@svendborg-sg.dk 
 
 
Esben Grunnet Hansen 
Mobil: 25 11 43 11 
Email: esbengrunnet@gmail.com 
 
 
Kim Petersen 
Mobil: 22909787 
Email: coachsigmann@gmail.com 
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10.0 Bilag 

10.1 Partnerskabsaftale i R70 Synergien og DGI Fyn
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10.2 Organisering af Synergien 
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Styregruppen (1 
medlem fra hver 
stiftende forening) 
 

Medlemmer:  
● 1 repræsentant fra hver stiftende forening 
● 1 repræsentant fra DGI Fyn 

Se listen med kontaktdata bilag 3 
Ansvarsområder: 

● Varetage egen forenings og ungemiljøets udvikling og 
synergi. 

Arbejdsgang 
● Styregruppen mødes min. 1 gang pr mdr. Derudover efter 

behov. 
● Dagsorden udarbejdes af projektledere.  

Arbejdsgruppe/Proj
ektgruppe 

Medlemmer:  
● 2 tilforordnede tilknyttet Synergien/R70 
● 2 projektledere ansat af Synergien/R70 
● 1 repræsentant fra DGI Fyn (?) 
● Se listen med kontaktdata i bilag 4 

Ansvarsområder: 
● Projektledelse, herunder: 

○ Kontinuerlig inddragelse af unge - herunder:  
○ Udvikling og afvikling af aktiviteter.  
○ Koordinering af tilknyttede/ansatte i projektet.  
○ Udvikling og implementering af økonomiske 

bærdigdygtig model.  
Arbejdsgang 

● Minimum 1 gang ugentligt møde i gruppen. Herefter møder 
efter behov.  

● Projektledere ansættes i minimum 50% stilling.  
Afrapportering: 

● Afrapporterer 1 gang månedligt til styregruppen. Herefter 
møder efter behov.  

● Deltagelse i relevante kommunale sammenhænge 
(udvalgsmøder etc.) 

Administrativ enhed  Svendborg Gymnastikforening 
Ryttervej 70, 5700 Svendborg 
Telefon: 62 22 80 00 
Email: kontoret@svendborg-gf.dk 
CVR: 16 40 48 10 
Fynske Bank: 0815 - 8150087536 

Politisk 
styregruppe   Svendborg Tennisklub   

● Charlotte Troensegaard M: 40116102 M: charlotte@norkar.dk  

Svendborg Håndboldklub (SH)   
● Brian Lorentzen M: 31715154 M: blo@live.dk   
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Svendborg Basket Ball Club (SBBC)   
● Karin Olsen M: 26441602 M: karin.olsen@post.tele.dk   

Svendborg forenede boldklubber (Sfb)   
● Morten Larsen M: 23803183 M: lutzlarsen@gmail.com   

Svendborg Gymnastikforening (SG)  

● Carsten Isaksen M: 21193430 M: carstenisaksen@gmail.com 

Ansvarsområder:  
● Overordnet strategi, fremdrift og udvikling, økonomi og 

ansættelsesforhold, opgavestillere til de 2 ansatte 
 
Tilforordnet fra Svendborg Gymnastikforening  

● Jacob Kramer M: 28905650 M: jacob@svendborg-gf.dk 

Projektledelse 
● Esben Grunnet M: 25114311 M: esbengrunnet@gmail.com 
● Kim Petersen M: 22909787 M: coachsigmann@gmail.com 

 
DGI Fyns konsulent 

● Jeppe Jensen M: 23201017 M: jeppe.jensen@dgi.dk 
 

Tilforordnet fra Svendborg Kommune 
● Jens Myrup Thomsen M: 60609184 M: 

jens.myrup.thomsen@svendborg.dk 
 

Samarbejds- 
partnere 

● DGI 
● UCL 
● SIMAC 
● Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier 
● Svendborg Gymnasium 
● FGU Syd- g Midtfyn 
● Svendborg Ungdomsskole 
● Ungekontakten i Svendborg 

mailto:carstenisaksen@gmail.com
mailto:jacob@svendborg-gf.dk
mailto:esben_h@hotmail.com
mailto:coachsigmann@gmail.com
mailto:jeppe.jensen@dgi.dk
mailto:jens.myrup.thomsen@svendborg.dk


 

10.3 Medlemmer og kontaktinformation 
Synergien - Styregruppen 

 
Projektgruppen 
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Forening  Kontaktperson/Re
præsentant 

@  Tlf 

Svendborg Basketballklub 
(SBBC) 

Karin Olsen  karin.olsen@post.tele.dk  26 44 16 02 

Svendborg Tennisklub   Charlotte 
Troensegaard 

charlotte@norkar.dk   40 11 61 02 

Svendborg Håndboldklub 
(SH) 

Brian Lorentzen  blo@live.dk    31 71 51 54 

Svendborg 
Gymnastikforning (SG) 

Carsten Isaksen 
carstenisaksen@gmail.com  21 19 34 30 

Svendborg forenede 
boldklubber (Sfb) 

Morten Larsen 
 

utzlarsen@gmail.com  23 80 31 83 

DGI Fyn  Hans Sørensen   Hans.soerensen@dgi.dk  21 29 25 19 

Tilforordnede   @   Tlf.: 

Jacob Kramer  Jacob@svendborg-gf.dk  28 90 56 50 

Jens Myrup Thomsen  Jens.myrup.thomsen@Svendborg.dk  29 66 91 69 

Projektledere  @   Tlf.: 

Kim Sigmann Petersen  coachsigmann@gmail.com  22 90 97 87 

Esben Grunnet Hansen   esbengrunnet@gmail.com  25 11 43 11 

Jeppe Jensen  jeppe.jensen@dgi.dk  23 20 10 17 

mailto:carstenisaksen@gmail.com


 

10.4 Synergien - Samlet projektbeskrivelse  
 

“Synergien” 
 

Projektbeskrivelse for Danmarks “fedeste” 
ungemiljø i Svendborg Idrætscenter. 
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Baggrund for projektet 
 
Projektet er skabt af foreningsfællesskabet mellem Svendborg Basketball Club (SBBC), 
Svendborg Håndboldklub (SH), Svendborg forenede Boldklubber (SFB), Svendborg 
Tennisklub og Svendborg Gymnastikforening (SG). Projektets historik, og dermed dets DNA, 
handler om synergier; synergi mellem foreninger og mennesker. Det helt særlige ved dette 
projekt er, at 5 idrætsforeninger, som normalt orienterer sig mod samme “kundegrundlag”, er 
gået sammen om at skabe et projekt, der udfordrer hver forenings logik og virke. Klassisk 
silotænkning og afgrænsning er erstattet af en ambition om, at skabe særligt tilbud til unge; 
et tilbud der er anderledes end det hver forening kan tilbyde, og større end de selv kan 
være. Det er visionært og ambitiøst! 
At søge forløsning af idrætsforeningslivets potentiale er relevant for mange interessenter. Én 
af de vigtige idrætsaktører er DGI Fyn, der har finansieret kvalificeringen af projektet med et 
forprojekt til kr. 400.000. Dette dækker omkostninger til to deltidsansatte konsulenter og der 
tilknyttes desuden en medarbejder fra DGI Fyn i arbejdet. Yderligere har DGI Fyn givet 
tilsagn om yderligere kr. 400.000 til det efterfølgende projektarbejde, såfremt dette beløb 
modsvares fra anden side. 
 
Projektet er geografisk placeret i og omkring Svendborg Idrætscenter (SIC), hvor de 
ovennævnte foreninger også er lokaliseret. Her tilføjes ca. 3000 kvadratmeter nye bygninger 
til de allerede eksisterende opholdsrum og faciliteter, som ultimo maj 2021 overdrages de 
nye bygninger fra bygherre til idrætscenteret. 
 
I Svendborg er der en bred interesse fra uddannelsesinstitutioner og unge instanser for at 
deltage i projektet, og hver af disse interessenter byder ind med både muligheder for fælles 
indsatser og medarbejdertid. Dermed er foreningerne er ikke alene med ambitionen om at 
udvikle et mere tværgående samarbejde.  
Den fælles bærende filosofi i tanken om samarbejdet er, at vi som mennesker trives og 
udvikles i et miljø med koordinerede og integrerede indsatser. Dette kan kun sikres ved 
kontinuerligt at have brugeren, brugergrupperne og deres livsverden som forståelsesramme 
for udvikling. 
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Vision og værdier for projektet? 
 
Visionen er klar: at skabe “de unges sted”.  
Populistisk kalder vi det at udvikle “Danmarks fedeste ungemiljø” for unge i alderen 15-25 år.  
 
Med denne vision kræves det, at stedet/miljøet bygger på tydelige værdier, og her er der et 
afsæt i følgende: 
 

1. Demokratisk dannelse: gennem inddragelse, åbenhed og magt til både foreninger og 
brugergrupper skabes ejerskab, samværsforståelse og autorisation til handling.  

2. Samvær og de unge i centrum: Mødet mellem mennesker skaber energier, og det 
skal være let at mødes, at kunne indgå og også gøre noget; særligt med tanke på, at 
miljøet skal være attraktivt for unge. Det skal være let at gå ind over dørtærsklen til 
projektets tilbud.  

3. Trivsel og “integration af indsatser”. Dette kan forstås som omvendt “silotænkning” og 
omhandler at unge skal opleve en koordineret sammenhæng mellem de forskellige 
rum og instanser, som de møder og tilvælger i deres livsverden.  

4. Aktivt handlende : de unge involverer sig, tager initiativer, fejler og rammer plet - og 
lærer af det.  

5. Dynamisk helhed: Selvom meget kan ønskes statisk, så er præmissen at både del og 
helhed ændres over tid. Ung er ældre i morgen og ligeså skal foreninger, aktiviteter, 
samarbejde, medier og samværsformer tilpasse sig samtiden.  
 

Drømmen om ungemiljøet 
For at kunne udvikle et ungemiljø ud fra ovenstående vision og værdier, er det nødvendigt, 
kontinuerligt at kunne svare på hvad det “fede” er. Med en bredt favnende “miljø-tanke”, er 
det hensigten, med udgangspunkt i viden om “det fede”, at fokusere på at udvikle 
omgivelser, aktiviteter, arrangementer, relationer og organisationer.  
 
Miljøet skal tilbyde dynamiske rammer således, at disse hurtigt kan ændres og tilpasses 
stemninger, arrangementer og andre behov. I tillæg hertil skal de fysiske rammer være 
attraktive i forhold til at “hænge ud”, være rum for pausetid mellem skole og foreningsliv eller 
som en anderledes lokation for uddannelsens sidste timers undervisning. Disse rammer skal 
imødekomme lektielæsning, relationsskabelse og socialt liv både i den intime- såvel som 
den mangfoldige form. Miljøet skal desuden være en dynamisk og central del af 
civilsamfundet i Svendborg Vest, som kommunalt er under udvikling i samme periode. 
 
I miljøet møder unge hinanden, de møder dygtige og engagerede undervisere og 
instruktører, sportslige rollemodeller, men også ressourcepersoner, som kobles på bestemte 
opgaver. Nogle personer fungerer på frivillig basis som f.eks. “miljø-ravnene” (afledt af 
“Natteravnene”) mens direkte indgår i en professionel funktion til f.eks. socialpædagogiske 
udviklingssamtaler.  
 
Miljøet skal tilbyde rig mulighed for deltagelse i forskellige organiserede aktiviteter, og åbne 
for selvstyrede aktiviteter, hvor ledige faciliteter benyttes til leg og bevægelse. Dette vil 
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løbende stille krav til foreningerne om at tænke i nye løsninger og aktivitetsudbud.  De 
styrede aktiviteter afvikles på dags- og ugebasis, og hver måned afvikles desuden et større 
event for at skabe samhørighed, udvikle relationer og skabe indsigt i andre kulturer. 
 
Miljøets muligheder skal være let tilgængelige, og disse kommunikeres, tilmeldes og evt. 
betales via unges præfererede medier og muligheder. Man skal som ung nemt kunne 
navigere i muligheder og indgå i det organiserede som uorganiserede miljø. 
 
På ugebasis afvikler Svendborgs uddannelsesinstitutioner undervisning, lektiecafé eller 
noget helt tredje i de faciliteter, som ungemiljøet tilbyder. Omvendt flytter arrangementer og 
personer fra unge-miljøet også ud på institutionerne, så samarbejdet og koblingen af miljøer 
er tydeligt kommunikeret. 
 
Miljøet udvikles desuden til at være økonomisk og menneskeligt selvbærende, dvs. 
levedygtigt foruden eksterne fondsmidler. 

Hvordan kommer dette til at ske? 
Projektet er overordnet inddelt i to faser: et kortere forprojekt på 7 mdr. (dec. 2020 - juni 
2021), samt en projektperiode (juli 2021 - juni 2024). Målet med forprojektet er, at kvalificere 
projektet - dvs. at opnå viden om og erfaring med at skabe et økonomisk bærdedygtigt 
attraktivt miljø for unge mennesker i alderen 15-25 år i Svendborg Kommune.  
 

Forprojekt (1/12 2020 - 30/6 2021) 
 
Forprojektet er præget af en ambition om at sætte den kommende brugergruppes tanker, 
engagement og ønsker centralt i projektet. 
Organisatorisk har forprojektet foreningsrepræsentanter som styregruppe og herunder to 
ansatte projektledere. Projektlederne arbejder mod at konkretisere, udvikle tanker og 
interesser på baggrund af input fra ungepanelet Visionary Youth, styregruppen, DGI, 
institutioner og øvrige interessenter i Svendborg; alt sammen med fokus på at kunne udvikle 
det bedst mulige ungemiljø med de unge i centrum. 
 
Koordinatorerne opstarter og suppleres løbende af en ungegruppe kaldet “Visionary Youth”, 
som både repræsenterer unge i foreningerne, i de forskellige uddannelsesinstitutioner og 
også unge fra de mere uorganiserede miljøer i Svendborg.  Visionary youth er projektets 
“advisory board”, hvor opgaven i første omgang er, at bidrage med viden om, hvad det fede 
er og hvordan det ser ud. Det er afgørende for miljøets mulighed, for at tiltrække og 
engagere unge, at de grundlæggende tanker om miljøet udspringer og til dels effektueres af 
unge.  
 
I forprojektet arbejdes der mod at skabe det rette netværk for, at projektet kan realiseres 
over tid. Der er ca. 3500 unge mennesker i uddannelse inden for blot 1,5 km radius af 
idrætscenteret, og der skal skabes relationer og konkretiseres muligheder og aftaler for 
integrerede indsatser med hver uddannelsesinstitution. Dette arbejde fortsættes også i den 
efterfølgende projektperiode, hvor de fleste organisationelle relationer er på plads. 
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For at få det rette afsæt, til det senere projektforløb, er det afgørende at afgrænse projektets 
delelementer, hvorved indsatser og kravene til disse træder tydeligt frem.  
Endelig vil der i den sidste del af forprojektet udføres forskellige prøvehandlinger relateret til 
forskellige målgrupper, for at afdække hvilke tiltag som viser sig effektfulde.  
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Projektperiode (juli 2021 - juni 2024) 
 
Hvor forprojektet har til formål at undersøge, hvilke tiltag og handlinger vi bør iværksætte, for 
at skabe rammerne om ungemiljøet, er selve projektperioden den tid hvor ungemiljøet 
kommer til at fungere under udvikling. Det dynamiske afsæt, der står som en grundpille i 
tanken for det kommende ungemiljø er også gældende for selve processen i projektet. Med 
formuleringen “De unges sted”, bekender vi os til at arbejde med et kontinuerligt udviklende 
projekt, som følger både de unge, som kommer i SIC, men også søger nye veje til at 
inkludere de, som ikke er faste gæster i huset.  
 
Visionary youth udvikles fra at være et advisory board, mod at være et mere handlende 
organ i miljøet. De faste aktiviteter og det månedlige event udspringer af tanker og idéer fra 
visionary youth, som nu også inddrages i selve udvikling og afvikling af arrangementer. Det 
forventes at visionary youth, ligesom unge-miljøet, kontinuerligt udvikles og måske danner 
flere undergrupperinger med forskellige motiver og opgaver. 
 
Det er ønskeligt at konsulenterne fra forprojektet fortsætter i den praktiske udvikling af 
miljøet og derfor nu overgår til en både udviklende og koordinerende rolle, hvorfor de nu 
kaldes koordinatorer. Koordinatorerne skal sikre projektets udvikling ud fra de tidligere 
nævnte værdier. 
Koordinatorernes fokus er tillige at arbejde med (videre)udvikling af en økonomisk 
bæredygtig model for det samlede projekt, hvorved projektets levedygtighed under tiden 
styrkes i takt med forankring af i Svendborg kommune. Det er ligeledes ambitionen at 
formidle erfaringer med projektet samt assistere foreninger i kommunen, regionalt og 
nationalt med lignende tiltag.  
 
For at sikre en bredt forankret ungegruppe, så er ungemiljøet sammenbundet af flere 
delprojekter. Delprojekterne koordineres samlet af koordinatorerne, som fast arbejder mod 
en fælles udvikling og synergi mellem delprojekterne.  
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Indsatser for ungemiljøet og specifikke målgrupper 
I skrivende stund er projektet stadig relativt nyt, hvilket betyder at nye indsigter, vedrørende 
unge-miljøets indhold og forskellige berøringsflader, ofte opstår og at dele eller helheden af 
projektet derfor udvikler sig. Der er dog klarhed over forskellige indsatsområder og 
arbejdsopgaver i projektudviklingen, som kan formuleres, hvorfor de bærende elementer af 
projektet formodes at sigte på følgende: 

 
 

 Fig. 1: Forsimplet opstilling af miljøets dele og helheder. De brede elementer er baseret på 
helheden af miljøet og kaldes “projekter for hele ungemiljøet”, da alle unge i miljøet på en 
eller flere måder påvirkes via dem. De snævre elementer er dele af miljøet og her kaldet 
“projekter for specifikke målgrupper”, da de i sig selv er projekter rettet på en specifik 
målgruppe.   

 
I følgende afsnit præsenteres hvert element uddybende. Herunder er der en økonomisk 
oversigt, som indeholder et overblik over forventede udgifter til hvert element i projektet. 
Disse har hver deres særprægede indhold med dertil hørende projektledelse, som rettes 
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mod realisering af indhold til eksempelvis “Corona-opstart og synlighed i sommeren 2021” 
eller målgruppen “ikker-aktiv unge”. For at binde hele miljøet sammen og sikre 
sammenhæng blandt alle miljøets elementer, kræver dette tid til projektledelse og 
koordinering. Således er der for hvert delelement afsat økonomi til projektledelse, af såvel 
det enkelt delelement som en fælles koordinerende indsats i miljøet. Andelen af hvert 
projekt, som går til projektledelsen varierer således i relation til projektets kompleksitet og 
indhold.  

Indsatser for hele ungemiljøet 

Projektledelse: Udvikling, koordinering, kommunikation: 
Formål:  
Ungemiljøet er samlet ét projekt, som bygges af flere dele og indsatsområder. For at binde 
de forskellige projekter og indsatser sammen til en miljømæssig helhed, så vil der være 
markant behov for styring og kommunikation, dels for at opretholde drift af aktiviteter og 
muligheder, og også for f.eks. at udvikle og fastholde allerede eksisterende samarbejde med 
samarbejdspartnere. Projektledelsen er med andre ord den enhed, som skal få det hele til at 
fungere i samspil med andre og samtidig kontinuerligt bringe unge ind i 
beslutningsprocesser i miljøet. Projektledelsen har ansvar for at udvikle de øvrige projekter 
fremført i fig.1. Dette gøres via roller som at være vært ved arrangementer, som 
foreningsudvikler med fokus på fastholdelse, som facilitator på ungepanel og integrerede 
indsatser med institutioner, som koordinator på miljøets aktiviteter og kommunikation herom 
samt som tovholder på udvikling af økonomisk bæredygtighed. 
 
Økonomi 
DGI-Fyn har fremlagt kr. 400.000,- til denne del af projektet, men beløbet skal modsvares 
førend beløbet frigøres fra DGI til projektet, hvorfor der her primært søges om penge til 
projektledelse over 36 måneder. Hertil skal lægges udgifter til IT, kommunikation, 
administration og transport til begivenheder og events. 

Corona-opstart og synlighed i sommer 2021 
Formål:  
Denne del af projektet har til formål at sætte Svendborg Kommune i bevægelse, i takt med 
åbningen af samfundet efter corona-nedlukning i 2020/2021. Denne periode vil ligeledes 
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Projektledelse 

Udgifter     

Projektledelse, løn (inkl. ferie & pension), 36 mdr.  =  kr. 1.836.000 

DGI medfinansiering  =  kr. -400.000 

IT & kommunikation  =  kr. 25.000 

Administration  =  kr. 35.000 

Transport  =  kr. 15.000 

I alt  =  kr. 1.511.000 



være en kærkommen mulighed for at “komme på landkortet” som et attraktivt og 
inkluderende tilbud til unge.  
 
Forslag til indhold: 
Sommeren 2021 tegner til at blive de første måneder i lang tid, hvor borgere i Svendborg 
Kommune har mulighed for frit at socialisere igen. Optimisme og behov for at “komme ud” 
skal udnyttes til at (gen)skabe frugtbare, bæredygtige aktive fællesskaber, hvilket er præcis 
dét vi ønsker at gøre i Synergien.  
 
Økonomi: 

 

Udvikling af økonomisk bæredygtigthed: 
Af logiske årsager er det i skrivende stund ikke muligt at beskrive et konkret forløb for 
udviklingen af bæredygtigheden, men formål samt formodede udgifter og indtægter er 
beskrevet herunder. 
 
Formål:  
Sammen med relevante aktører over en treårig periode at udvikle en økonomisk model, som 
giver mulighed for at unge-miljøet bærer sig selv mod slutningen af projektperioden og 
selvfølgelig videre frem. Indtægter skabes via brugerbetaling, kontingent og betalingsevents. 
Udgifter er ledelse, udvikling af miljøet, instruktørløn, arrangementer, forplejning og andre 
driftsomkostninger.  
Det ønskelige scenarie for indtægt er en lav månedlig kontingentsats kombineret med en lav 
brugerbetaling på faste aktiviteter.  
 
Økonomi: 
Er indregnet i det økonomiske overblik som selve projektledelsen.  

Skabelse af og kontinuerlig udvikling af fysisk miljø: 
Formål: 
Som skrevet tidligere overtages tilbygningen til Svendborg Idrætscenter i maj/juni 2021, og i 
denne tilbygning og eksisterende frie arealer, skal det ungemiljøet have gode rammer for at 
opholde sig og udvikles. 
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Corona-opstart & synlighed sommer 2021 

Udgifter  =   

Aflønning af instruktør  =  kr. 60.000 

Forplejning  =  kr. 10.000 

Leje af parkourudstyr (3 uger)  =  kr. 100.000 

Bander til afgrænsning af bane  =   kr.15.000 

Lys og Lydudstyr  =  Kr. 20.000 

Projektstyring & godkendelser  =  kr. 50.000 

Administration & øvrige  =  kr. 25.000  

I alt  =  Kr. 280.000 



Et miljø er også indbefattet og i høj grad præget af af det fysisk rum som miljøets “liv” 
udspiller sig i. Derfor skal rummet udtrykke og signalere det rette kombineret med at 
understøtte miljøets værdier og behov.  
Det fysiske miljø skal skabes af unge, til unge og med høj grad af blød funktionalisme, 
hvormed de mange behov som eksisterer i den meget brede målgruppe imødekommes. Det 
fysiske rum skal tilgodese uformel samvær for små og store grupper, og det skal ligeledes 
give gode muligheder for ophold mellem skole og foreningsliv. Rummet skal visuelt adskille 
sig fra det karakterpres, som undervisningsinstitutioner kan associeres med, og skal miljøet 
signalere det mere uperfekte intuitive og frie ungdomsliv.  
 
Forslag til indhold: 
I samarbejde med FGU i Svendborg og Ringe inddrages hvert år, af de tre projektår, en 
gruppe FGU-elever til at indrette og skabe “det unge rum”. Her drejer det sig i høj grad om 
både konstruktion og design, hvilket betyder at f.eks. udsmykning af en væg eller et 
sofa-arrangementer kan være et fællesprojekt for design og konstruktionslinjen på skolen.  
Der vil være et behov for en dynamisk belysning af arealer i fællesområdet, og dette ses 
nødvendigt at løse med professionel hænder og produkter. 
Ved overtagelsen af bygningerne fra bygherre maj/juni 2021 vil der formodentlig ikke være 
udviklet møbler eller andet funktionelt design, som kan understøtte et ungemiljø, og derfor 
skal der indkøbes “opstarts-inventar” til at få gjort de fysiske rammer lettere funktionelle.  
I fællesarealet vil der være behov for et mini-køkken til at tilgodese de unge, som mellem 
skole og foreningsliv skal varme mad eller koge vand. 
Efter brandmyndighedernes tilsyn med de nye bygninger og de deraf retningsgivende 
indskærpelser for mængde af brandbar masse og adgang til flugtveje, vil ungepanelet 
Visionary Youth sammen med projektledere varetage en designplan og indkøbe møblering 
og inventar til opstart 2021.  
 
 
Økonomi 
I 2021 drejer det sig om at få gjort miljøet funktionelt og understøttende så hurtigt som 
muligt, og der vil derfor være brug for, at indkøbe allerede udviklede møbler, borde etc. 
Parallelt med dette indkøb opstartes og udvikles forskellige moduler og inventar af 
forskellige materialer. Materialer er træ, kunstlæder, søm & skruer, maling, lærred og 
lignende. Der er også behov for et minikøkken med køleskab, vandpost (Quooker etc.), vask 
og afløb, mikrobølgeovn.  
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Fysisk miljø 

Udgifter     

Indkøb af fast inventar 2021 (møbler, borde, minikøkken)    kr. 350.000. 

Materialer til udvikling, 100.000 kr pr. år  =  kr. 300.000 

Transport    kr. 25.000 

Projektstyring & godkendelser    kr. 100.000 

Administration & øvrige  =  kr. 25.000  

I alt  =  kr. 800.000 



Kommunikation, booking & betaling 
Formål:  
For at binde alle ender af det kommende ungemiljø godt sammen, så er det afgørende at 
miljøet stiller en kommunikationsløsning til rådighed for de unge. Denne løsning skal kunne 
åbne miljøets muligheder for de unge og derved bringe aktiviteter og mennesker sammen. 
Samtidig skal løsningen kunne hjælpe miljøet til at blive mere ressourcestærkt.  
 
Forslag til indhold:  
Tidens bedste løsning er pt. at kommunikation med meget af omverden skal kunne ske fra 
mobilen, og helst med hurtig og nem betaling. Det er nødvendigt både at udvikle og 
vedligeholde en kommunikationsløsning til miljøet, og der vil være brug for bistand for at 
træffe rette valg og konstruktion. En app-løsning synes oplagt, men den er meget 
omkostningstung i sin etablering, hvorfor der pt. peges på en mobil-optimeret hjemmeside til 
oprettelse, booking og betaling. 
 
 
Økonomi 
Der skal søges penge til hjemmesideudvikling, vedligeholdelse af kommunikationsmediet, 
udvikling og projektstyring.  
 

 
 

 

Projekter til specifikke målgrupper:  

Aktivering af ikke-aktive unge  
Formål : 
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Kommunikation, booking & betaling - med hjemmesideløsning 

Udgifter     

Konstruktion af kommunikationsløsning (webside)  =  kr. 200.000 

Vedligeholdelse og drift, 36 mdr.   =  kr. 25.000 

Projektudvikling og udvikling, løn 36 mdr.   =  kr. 120.000 

Administration og øvrige, 36 mdr.  =  kr. 25.000 

I alt  =  kr. 370.000 

Kommunikation, booking & betaling - med app-løsning 

Udgifter     

Konstruktion af kommunikationsløsning (app)  =  kr. 1.500.000 

Vedligeholdelse og drift, 36 mdr.   =  kr. 25.000 

Projektudvikling og udvikling, løn 36 mdr.   =  kr. 120.000 

Administration og øvrige, 36 mdr.  =  kr. 25.000 

I alt  =  Kr. 1.670.000 



At tiltrække og engagere unge til forpligtende fællesskaber. Fællesskaberne kan være selve 
ungemiljøet og dennes organisering og/eller i foreningerne.  
Målet er at involvere flere unge mennesker, som med aktiv deltagelse i projektets forskellige 
fællesskaber udvikler demokratisk sans, samt sociale- og personlige kompetencer. 
Aktiveringen skal således ikke forstås som blot fysisk ved at indgå og træne eller bevæge 
sig, men mere som at være aktiv i og på vegne af et fællesskab.  

 
Forslag til indhold:  
De unge præsenteres og rekrutteres for miljøet via integrerede indsatser med 
uddannelsesinstitutioner i Svendborg og kommer således i kontakt med den fysiske lokation, 
andre unge og samt præsenteres og prøver muligheder i miljøet. Desuden afvikles events af 
forskellige karakter, som unge i miljøet er medarrangører af. Disse events er tiltænkt at 
afvikles hver måned og med fokus på forskellige aktiviteter eller passion som udtryk (f.eks. 
esport, kunst, parkour, RC-sport). Disse anderledes events åbner miljøet for nye 
ungegrupper og bringer således også ny kultur og information til miljøet. 
Uddannelsesinstitutioner med interesse i at udvikle integrerede indsatser til projektet: 
Svendborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole og gymnasier, UCL-Svendborg, SIMAC, 
Svendborg Ungdomsskole. Derudover er FGU og Ungekontakten også potentielle 
samarbejdspartnere, men begge disse unge-institutioner er også indtænkt i et andet 
delprojekt, hvorfor der er tænkt en særlig integreret indsat netop med dem.  

 
Det skal der søges penge til: 
Løn til deltidsansat projektleder med fokus på kontinuerligt arbejde for integrerede indsatser, 
udvikling og afvikling af aktiviteter & events samt koordinering af instruktører til aktiviteter og 
events.  
Forplejning af “nye gæster” ved arrangementer. 
Aflønning af instruktører ved intro-arrangementer. 
 
Økonomi : 

 

Inklusion og aktivering af mindre ressourcestærke unge  
Formål :  
At skabe nem adgang til SIC og unge-miljøet, hvorved muligheden for deltagelse for 
mindre-ressourcestærke unge mennesker sandsynliggøres.  
En konsekvens, af at være ung med knaphed af ressourcer, indebærer et behov for 
yderligere støtte til at “gå over dørtærskelen” til både idrætscenter og nye fællesskaber.  
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Aktivering af ikke-aktive unge 

Udgifter     

Projektledelse, løn 36 mdr.  =  kr.  750.000 

Instruktører v. aktiviteter og arrangementer    kr. 150.000 

Forplejning v. arrangementer    kr. 75.000 

Administration & transport  =  kr. 25.000  

I alt  =  kr. 1.000.000 



Forslag til indhold:  
At skabe den personlige relation mellem en person fra ungemiljøet i SIC til målgruppen, og 
via personen fra ungemiljø, at hjælpe unge til at komme “ind over dørtrinnet” og indgå og 
udvikles i miljøet. 
FGU og Ungekontakten i Svendborg. Ungekontakten er et kommunalt bindeled til Svendborg 
kommunes  mindst-ressourcestærke unge. Antallet af unge, i kontakt med Ungekontakten, 
er svingende mellem 600-700 personer (ca.6-7% af de unge mellem 15-30 år; skøn givet af 
Ungekontakten). Af denne gruppe vil der formodentlig være et overlap af personer til FGU. 
FGU er en uddannelsesinstitution med ca.240 elever. På FGU arbejdes der med uddannelse 
og dannelse af unge efter grundskolen, og det overordnede formål er, at få unge gjort klar til 
ungdomsuddannelse eller arbejdsmarked. FGU afholder undervisning fra kl.8-14, og herefter 
mangler mange af de unge et trygt og udviklende ungemiljø at opholde sig i. Kun meget få af 
de unge, med relation til Ungekontakten eller FGU, indgår og benytter sig af mulighederne i 
foreningerne i SIC, og derfor vil mange fra denne ungegruppe ikke normalt træde ind af 
døren til idrætscenteret. For at få indført og engageret denne gruppe unge, i et kommende 
ungemiljø, er der derfor brug for en person/mentor til kontinuerligt, at få mødt de unge i eller 
tæt på deres faste netværk og herefter fysisk følges med dem hen til og ind i bygningerne. I 
miljøet skal der yderligere præsenteres en række motiverende og attraktive muligheder 
målrettet gruppen. Mentorens arbejdsrolle er dermed, at hjælpe unge ind i miljøet, at hjælpe 
til at miljøet udbyder attraktive aktiviteter og muligheder for de unge og ydermere, og måske 
vigtigst, løbende at udføre en socialpædagogisk støttefunktion på de unge i miljøet i SIC.  

 
Det skal der søges penge til: 
Økonomisk skal der dækkes følgende: 80% af fuldtidsløn til mentor , enkelte muligheder for 
transport af unge, et fysisk samtalerum i det nye fællesareal i SIC og økonomi til at lønne 
instruktører specifikt til aktiviteter for lige denne ungegruppe. I tilfælde af at et ungt 
menneske udviser en høj interesse eller passion for en specifik sport repræsenteret i 
styregruppens foreninger, så skal en særlig pulje kunne hjælpe økonomisk udfordrede unge 
til delvis eller helt at dække første års kontingent i en foreningen. 
 
Økonomi : 

Højere fastholdelsesrate af foreningsaktive unge 
Formål :  
Sammen med de involverede foreninger at udvikle foreningsstrukturer som giver unge 
mulighed for at tilpasse deres foreningsengagement og dermed motivation at blive i idrætten 
- eller andre dele af ungemiljøet i SIC.  
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Mentorordning for mindre ressourcestærke unge 

Udgifter     

Mentor, løn 36 mdr.   =  kr. 918.000 

Projektledelse    kr. 180.000 

Instruktører, løn 36 mdr.    kr. 235.000 

Administration og forplejning  =  kr. 75.000 

I alt  =  kr. 1.408.000 



Forslag til indhold:  
Den klare tendens i foreningslivets medlemstal er, at der sker et medlemsfald, når 
medlemmerne når aldersgruppen 15-25 år. Dette delprojekts mål er at arbejde med 
fastholdelsesstrategier til at imødekomme dette frafald. En forklaring på frafaldet er, at de 
unge i perioden føler et øget krav om og behov for at præstere i mange af livets domæner. 
Det skaber et energi- og tidsmæssigt krydspres og udfordrer de unge på, i hvilke domæne 
og hvordan de skal prioritere sig selv og deres tid. De faldende medlemstal i aldersgruppen 
antyder, at mange vælger (idræts)foreningslivet fra. Dette delprojekt vil, i et samspil mellem 
foreninger, landspolitiske idrætsorganisationer og ikke mindst de unge selv, arbejde med 
nogle centrale spørgsmål vedr. unges engagement i foreningslivet. Afgørende er det, at de 
unge kommer i tale. Helt konkret er der behov få udpeget hvilke eksisterende interne 
strukturer foreningerne har, der bør justeres eller omgøres så det imødegår de unges 
behov? Til at belyse dette tages Visionary Youth med på råd. I tillæg involveres de unge i 
Synergiens 5 idrætsforeninger i et samarbejde omhandlende udvikling af foreningernes 
aktivitetstilbud og struktur med henblik på motivation og fastholdelse. Der vil være behov for 
at omtænke og udvikle medlemskabsmodeller og holdstrukturer, ligesom en særlig 
opmærksomhed på både frafaldstruede og opfølgning på frafaldne medlemmer 
opprioriteres. Som følge af et ønske om ændret struktur og indhold af foreningernes vil 
udviklingsarbejde med/i de involverede idrætsforeninger være påkrævet. Her vil udvikling af 
rolleforståelsen (fx blandt trænere og ledere) i foreningslivet være nødvendig. Det handler at 
kunne tilbyde mere end en præstationspræget “sportskultur”. Foreningerne skal støttes i at 
udvikle deres kultur og tilbud, så de i højere grad møder de unge med behov for f.eks. 
motiverende og fysisk fællesskab uden eller med mindre fokus på performance og resultat. 
 
Det skal der søges penge til: 
Løn til projektleder med fokus på undersøgelse af unges behov og udvikling af både 
aktivitetsformer og foreninger. Løn til konsulent/projektleder til udvikling af foreninger og i 
relation hertil uddannelse af instruktører.  

 
Økonomi: 

 
Udgifter til hele projektet 
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Højere fastholdelse af unge i foreninger 

Udgifter     

Projektledelse og konsulentfunktion, løn 36 mdr.  =  kr. 650.000 

Transport    kr. 12.000 

Administration & kommunikation    kr. 40.000 

Forplejning  =  kr.15.000 

I alt  =  kr. 717.000 

 
Udgifter til “Projekter for hele ungemiljøet”     

Projektledelse (beløb er fratrukket DGI medfinansiering på kr. 400.000)    kr. 1.511.000 

Corona-opstart & synlighed sommer 2021     kr. 280.000 

Fysisk miljø    kr. 800.000 
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Kommunikation, booking & betaling - med app-løsning    kr. 1.670.000 

 
Udgifter til “Projekter for hele ungemiljøet”     

Aktivering af ikke-aktive unge    kr. 1.000.000 

Mentorordning for mindre ressourcestærke unge    kr. 1.408.000 

Højere fastholdelse af unge i foreninger    kr. 171.000 

 
I alt  = 

Kr. 6.840.000 
Kr. 
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