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Udviklingsplanen for Carl Nielsen 

Hallen er udarbejdet af en 

arbejdsgruppe bestående af 

repræsentanter for Nr. Lyndelse / 

Søby Idrætsforening og Carl 

Nielsen Hallen.  

 

 

Planen er støttet med midler fra 

Faaborg-Midtfyn Kommune.  

 

 

Ekstern konsulent Lars Steen 

Pedersen har været proceskonsulent 

– og har desuden bidraget med 

konkret viden om idrætsområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Lyndelse/Søby, marts 2014  

 

 

Forord 
 

For idrætsfaciliteterne i vores lokalområde dvs. Nr. Lyndelse, Nr. 

Søby og de omkringliggende mindre bysamfund, har der længe 

været behov for at udarbejde en udviklingsplan, dvs. en plan 

der rækker frem og sikrer at vi også om nogle år har et en 

række attraktive tilbud til alle dem, der ønsker at benytte 

faciliteterne.  

Udbuddene er mange, men det er utrolig vigtigt at sikre at 

både børn unge og ældre har opdaterede tilbud så vi i 

gennem hele livet kan holde os i gang, samtidig med at vi har 

det sjovt sammen med andre.  

Derfor har vi i en mindre gruppe lavet første udkast til en 

udviklingsplan for idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen 

Hallen. Vi ønsker, at vi også i fremtiden har et bæredygtigt 

tilbud til alle.  

Læs udviklingsplanen som indeholder mange vinkler på 

udvikling, men som sikkert og forhåbentligt giver stof til 

eftertanke og lyst til debat om hvilken vej der er den rigtige. 

 

Vi glæder os til en konstruktiv dialog, som meget gerne skal 

danne rammen om den rigtige vej for vores fælles 

idrætsfaciliteter. 

 

 

 

På vegne af arbejdsgruppen 

Kenneth Seerup Jørgensen, Formand for Nr. Lyndelse/Søby IF 

og Carl Nielsen Hallen 
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Baggrund for arbejdet og hovedkonklusioner 

 I slutningen af 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe med henblik 

på at udarbejde en udviklingsplan for idrætsfaciliteterne i og 

omkring Carl Nielsen Hallen frem mod 2017. Forma ̊let med 

arbejdet har været at tilvejebringe en udviklingsplan indeholdende 

bud på fremtidige udvikling, herunder definition af vision, 

overordnede mål, struktur samt konkrete handlingsplaner.  

 Repræsentanter for hallens ledelse og foreningerne har deltaget i 

processen, der fandt sted fra november 2013 til marts 2014. Det er 

hensigten at det færdige resultat skal bruges i den fremtidige 

dialog med foreninger, borgere, kommunen og øvrige 

interessentgrupper.  

 Idrætsfaciliteternes placering i det nordlige forstadsbånd med 7-10 

minutters kørsel til Odense gør området og dermed faciliteterne 

interessant i forhold til bosætning.  

 Blandt de cirka 2.500 idrætsaktive borgere i Nr. Lyndelse, Nr. Søby 

og nærmeste omegn vurderes det at cirka 1.000 borgere har deres 

faste gang i på området og i hallen. Aktiviteten foregår primært 

igennem foreningerne. 

 Det kræver nytænkning hvis hallen og omkringliggende arealer skal 

servicerer yderligere målgrupper (eksempelvis sundhedshus og de 

selvorganiserede) og bidrage med yderligere aktiviteter 

(eksempelvis ældreidræt) 

 Med udgangspunkt i en analyse af kapacitetsanvendelsen i hallen 

kan det konstateres at der er behov for yderligere kapacitet og 

meget gerne mere fleksible anvendelser. Dette forhold understreges 

af at foreningerne må tilkøbe kapacitet i omkringliggende haller.  

 Baseret på den eksterne og interne analyse blev det besluttet at det 
fremtidige arbejde skal fokuseres omkring følgende pejlemærker: 

 Fortætning til glæde for alle. Det bliver vigtigt at samle 
aktiviteterne i området på færrest mulig matrikler. Fortætning 
understøtter de sociale fællesskaber og giver blandt andet 
mulighed for fælles cafe, administration, markedsføring mv.  

 Udvikling af de fysiske rammer. Inden for planhorisonten på 4 år 
skal der etableres mere råderum til glæde for nuværende og 
fremtidige målgrupper. Det kan være igennem bygning af nye 
lokaler eller sale, ombygning samt kobling mellem indendørs og 
udendørs arealer. Endelig trænger hallens facade og cafe til en 
grundig modernisering og renovering.  

 De ændrede brugerkrav stiller krav om øget samarbejdskultur 
blandt alle involverede i Nr. Lyndelse/Nr. Søby og omegne samt 
forstadsbåndet. Eksempelvis er det oplagt at samarbejde omkring 
idrætskoncepter, fælles it, markedsføring eller vedligehold.   

 Udviklingen af idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 
er et aktiv i forhold til bosætningspolitikken og den generelle 
markedsføring af lokalområdet. 

 Med udgangspunkt i de 4 pejlemærker, de valgte målgrupper og 
aktiviteter er der formuleret konkrete handlingsplaner med 
tilhørende tidsplaner.  

 

– Fællesskab, idræt og nærvær –  
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Metode, proces og involvering  
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Arbejdsgruppe og involvering 

 

• Kenneth Seerup Jørgensen, formand for Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening 
og formand for Carl Nielsen Hallen (KSJ) 

• Brian Hansen, ungdomsformand i Nr. Lyndelse/Søby Badminton (BH) 

• Bent Nielsen, næstformand i Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening (BN) 

• Jørgen Sørensen, formand i Nr. Lyndelse/Søby Fodbold (JS) 

• Ole Holm, sekretær i Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening (OH) 

• Peter Boysen, kasserer i Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening (PB) 

1. Hvad er 

tænkeligt? 

2. Hvad vil 

vi? 

3. Hvad kan 

vi? 

Metoden – det muliges kunst 

Procestrin 1 (Hvad er tænkeligt?) stiller skarpt på de eksterne og 
interne forhold omkring idrætsfaciliteterne, definition af mulige 
målgrupper og aktiviteter samt forventninger til fremtiden. Procestrinnet 
blev afsluttet med en opsummering. 
 
Procestrin 2 (Hvad vil vi?) stiller skarpt på vores ambitioner med 
idrætsfaciliteterne. Hvad er vores vision, de 4 pejlemærker og 
målsætningerne for hver af målgrupperne og aktiviteterne.  
 
Procestrin 3 (Hvad kan vi?) er en konkretisering af procestrin 1 og 2. 
Det er her virkeligheden melder sig. Hvordan sikre vi at de ambitioner 
bliver ført ud i livet. Hvem? gør hvad?, hvornår? 
 
De 3 procestrin skal sikre en afbalanceret plan der på den ene side er 
ambitiøs og på den anden side er realistisk. 

Processen 
Formålet med processen var at tilvejebringe en udviklingsplan for 
idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallens fremtidige udvikling, 
herunder definition af vision, overordnede mål, struktur samt konkrete 
handlingsplaner. Tidshorisonten er 2017. Processen og det færdige resultat 
skal bruges i den fremtidige dialog med foreninger, borgere, kommunen og 
øvrige interessentgrupper.  
 
For hver af de 3 procestrin er der blevet afholdt et arbejdsmøde, hvor 
analyser og facts er blevet præsenteret. På den baggrund blev der 
udarbejdet delkonklusioner og hovedkonklusionerne. 
 
Afslutningsvist blev der afholdt en 4. workshop i begyndelsen af marts med 
fokus på de handlinger, der skal finde sted frem til august måned 2014. 
 
Efterfølgende vil alle relevante interessenter blive involveret og informeret. 
Udgangspunkt for involveringen bliver de 4 pejlemærker og handlingsplanen. 
 
  

Udviklingsplanen for 
idrætsfaciliteterne 

Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 
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Udvikling på idræts- og halområdet med betydning for idrætsfaciliteterne i 

og omkring Carl Nielsen Hallen 
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 Befolkningen bliver ældre - men mere idrætsaktive 

 Den store årgang er nu blevet over 60 år 

 Tids- og arbejdsbegrebet ændrer idrætsmønstret og stiller krav til fleksibilitet 

 Nye idrætsformer og nye koncepter stiller ligeledes krav til fleksibilitet 

 Polarisering i vores samfund (sund / ikke sund) 

 Velstanden øges – pris betyder mindre for valg af idræt 

 Ny teknologi ændrer befolkningens idrætsvaner og giver nye kommunikationsformer. Stiller krav til 
faciliteterne. (betaling, synlighed, tilgængelighed) 

 Nye materialer (eksempelvis Goretex) ændrer hvordan og hvor vi dyrker idræt. Stigende efterspørgsel efter 
udendørs faciliteter 

 Nye kommercielle aktører på idrætsområdet – konkurrence om brugerne. Stigende koncentration med få 
store enheder, der repræsenterer mange aktiviteter og henvender sig til mange målgrupper. De mindre 
haller skal finde nye samarbejdsformer og skabe stærke samlingssteder, eksempelvis gennem fortætning 

 Den unge forbruger – nyt syn på idrætsdeltagelse. Flere valgmuligheder og de unge shopper. 

 Storytelling og selviscenesættelse betyder mere for valg af idræt 

 Øget fokus på eliteidræt og markedsføring via idræt 

Udviklingen på idrætsområdet indeholder både muligheder og trusler for idrætsfaciliteterne. 
Under alle omstændigheder stiller udviklingen krav til alle, der er involveret i arbejdet 

Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 
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Fokus på idrætsfaciliteterne 
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Definition af mulige aktiviteter Definition af mulige brugergrupper 

Aktiviteter 

Indendørs sport og idræt 

 

Udendørs sport og idræt 

 

Bespisning / cafe / lille restaurant  

 

Administrative funktioner  

 

Møde 

 

Events og kulturelle aktiviteter 

 

Udvikling af nye aktiviteter 

 

brugergrupper 

Foreninger 

 

Institutioner og skoler (eksempelvis 

Friskolen) 

Selvorganiserede (eksempelvis 

crosscykling 

 

Virksomheder 

Organisationer (eksempelvis 

ældresagen 

 

Lægehuset (patienter) 

 

Andre brugergrupper 

Nuværende 
aktiviteter 

Nuværende 
brugergrupper 

Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 
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Fokus på idrætsfaciliteterne 

8 

Ved at forholde os kritisk til styrker og svagheder kan vi skabe  
grundlaget for det fremtidige arbejde 

Styrker 
 

• Godt fat i lokalbefolkningen via foreningerne 

• Gode faciliteter (hal, mødelokale, boldbane) 

• Vi har et cafeteria 

• Velholdt hal 

• Godt sammenhold 

• Gode tilkørselsforhold 

• Beliggenhed centralt i forhold til hele områdets brugere / 
nordfra 

• Nem adgang til Odense og forstæderne 

• Har fat i de ældre 

• Relativ ung ledelse = mulighed for forandring 

• Halbooking 

• Stærk på badminton og gymnastik 

• Nærheden til skolen og lægehuset 

• Mulighed for udvidelse på eksisterende matrikel og 
tilstødende jorde 

 

Svagheder 
 

• Vi formår ikke at koble til øvrige aktiviteter i nærheden 
(eksempelvis Skullerodsholm) 

• Manglende fortætning i Nr. Lyndelse/Nr. Søby området 

• Vi skal finde en afløser til cafeteriet / cafeen 

• Sub optimering mellem de enkelte foreninger  

• Ingen service efter cafeteriets lukketid 

• Ingen eller lille ledig kapacitet 

• Idrætslivet er spredt over to byer, der er ved at vokse 
sammen (eksempelvis fodbold, løbeklub, badminton o.a.) 

• Vi mangler klubliv i forbindelse med udendørsaktiviteter 

• Manglende kobling til de selvorganiserede 

• Vi tænker kun indhold i begrænset omfang 

• Manglende udmelding fra kommunen omkring fremtiden 

• Vi mangler en professionel organisation med fokus på 
indhold 

• Manglende nytænkning 

• Manglende kobling til skolereformen (kan 
idrætsforeningerne komme i spil) 

 

Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 
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Delkonklusion og den store mulighed / vision 
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Visionen for idrætsfaciliteterne er at skabe en opdateret og tidssvarende 
ramme for borgerne i Nr. Lyndelse, Nr. Søby og de omkringliggende 

mindre bysamfund med fokus på fællesskab, idræt og nærvær.  

Muligheder 

 

Se side 5 

 

 

Trusler 

 

Se side 5 

 
Ekstern 

Intern 

Ny orientering 
Samarbejde og partnerskaber 

Fokus på fortætning 

Nye brugergrupper 

Nye brugerkrav 

Interne  

udfordringer 
Fundraising 

Nye samarbejder og 

partnerskaber 

Udvikling af nye aktiviteter 

Den helt store 

udfordring 

Styrker 

 

Se side 6 

Svagheder 

 

Se side 6 

Den helt store  

mulighed 
Skabe en opdateret ramme for 

Idrætsfaciliteterne med fokus på 

fællesskab, idræt og nærvær 

 

 

Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 
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De 4 pejlemærker 
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De 4 pejlemærker bliver styrende den overordnede strategi  
og for de kommende års arbejde   

1. Fortætning til glæde for alle. Det bliver vigtigt at samle aktiviteterne i byen på færrest mulig matrikler. 
Fortætning understøtter de sociale fællesskaber og giver blandt andet mulighed for cafe, fælles administration, 
markedsføring mv.  

2. Udvikling af de fysiske rammer. Inden for planhorisonten på 4 år skal der etableres mere råderum til glæde for 
nuværende og fremtidige målgrupper. Det kan være igennem bygning af nye lokaler eller sale, ombygning samt 
kobling mellem indendørs og udendørs arealer. Endelig trænger hallens facade og cafe til en grundig modernisering 
og renovering. 

3. De ændrede brugerkrav stiller krav om øget samarbejdskultur blandt alle involverede i lokalområdet og de af 
kommunen defineret forstadsbånd, dvs. byerne i kommunen der ligger tæt på Odense. Eksempelvis er det oplagt at 
samarbejde omkring idrætskoncepter, fælles it, markedsføring eller vedligehold på udvalgte områder 

4. Udviklingen af idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen skal bidrage til en aktiv bosætningspolitikken 
og den generelle markedsføring af Nr. Lyndelse / Nr. Søby og de omkringliggende mindre bysamfund. 

 

Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 

Med fokus på fællesskab, idræt og nærvær er der formuleret 4 pejlemærker, der skal være styrende for de kommende 

års arbejde og skabe kobling til handlingsplanerne 
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Vores strategisk retning 

11 

”Som hidtidig scenarie”  
(udvikling inden for den 
eksisterende matrikel) 

”Samarbejdsscenarie” 
(Tæt samarbejde med idrætsfaciliteter i 

forstadsbåndet inden for udvalgte idrætter) 

”Fortætningsscenariet”  
(Tæt samarbejde med alle 

aktørerne i Nr. Lyndelse. Antallet af 
matrikler skal ned for at skabe 
fortætning og kritisk masse i 

aktiviteter) 

2014 

2017 

Den overordnede strategiske bliver ledsaget af en række konkrete handlinger 

Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 
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Prioritering af målgrupper med tilknyttede handlingsplaner 
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Målgrupper Overordnede mål Handlinger 1. halvår 2014  Ansvarlig  

1. Foreninger  Udbygge samarbejdet med 

de nuværende foreninger og 

tiltrække nye 

Kontakt med foreningerne med henblik på 

det fremadrettet samarbejde (arbejdet 

sættes i gang i 1 halvår) 

 

Liste over foreninger vi skal i dialog med.  

KSJ / PB / BN 

/ JS 

2. Institutioner (eksempelvis 

Palles Have) og skoler (Carl 

Nielsen Skolen og Nr. 

Lyndelse Friskole) 

Udbygge samarbejdet med 

nuværende institutioner og 

tiltrække nye 

 

Undersøge mulighederne i 

forhold til skolereformen 

Kontakt med skoler og institutioner med 

henblik på det fremadrettet samarbejde. 

(præsentation af udviklingsplanen) 

PB / BH / BN 

3. Walk in gæster /de 

selvorganiserede. 

(eksempelvis cross-fit) 

Vi skal øve på et par 

udvalgte projekter. 

Eksempelvis cross fit. Udvikle 

koncepter der dækker 

ydertidspunkter og 

ydersæson (eventuelt med 

hjælp af nøglebrik) 

Udarbejdelse af liste over nye muligheder. 

Etablering af arbejdsgruppe 

Afventer 

arbejdet i 1 

og 2 

Målgrupper, der har 1 prioritet 

Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 
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Prioritering af målgrupper med tilknyttede handlingsplaner 
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Målgrupper Overordnede mål Handlinger 1. halvår 2014 Ansvarlig  

 

4. Medlemmer af et koncept 

(eksempelvis et 

træningskoncepter ude/inde) 

Vi kan eventuelt lave et 

koncept, hvor vi tilbyder en 

”nøglebrik”, der tillader 

anvendelse af hallen i 

udvalgte tider  

Undersøge mulighederne i samarbejde 

med bestyrelsen 

 

Afventer 2. halvår 

BH og 

bestyrelsen 

5. Lægehuset  Udnyttelse af ledige 

kapaciteter (mødelokalet og 

hallen) 

Afholdelse af møde med lægehuset med 

henblik på samarbejde 

 

Afventer 2. halvår 

PB / BH 

Målgrupper, der først på mellemlang sigt får betydning 

Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 
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Prioritering af målgrupper med tilknyttede handlingsplaner 
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Målgrupper Overordnede mål Handlingsplaner 2016-2017 Ansvarlig 

6. Virksomheder 

 

Afventer Afventer Udpeges senere 

7. Organisationer (Ældre 

Sagen, husmoderforeningen. 

(Se frivillig center Midtfyn) 

 

Undersøge mulighederne for 

samarbejde 

Udarbejdelse af liste over nye 

muligheder. Etablering af 

arbejdsgruppe 

Udpeges senere 

 

8. Andre brugergrupper 

(eksempelvis selskaber, 

begravelsesselskaber mv.) 

 

Under forudsætning af 

fremtidige rammer 

Afventer 

 

Udpeges senere 

 

Målgrupper, der ikke umiddelbart har betydning. Handlingsplaner kommer 
eventuelt i spil på lang sigt 

Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 
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Handlingsplaner for hver af vores aktiviteter 
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Aktivitet Målsætninger Handlingsplan 1. halvår 2014 Ansvarlig 

Indendørs sport og 

idræt  

Udarbejdelse af koncept for 

dagtimer og sommersæsonen med 

mulighed for lokaletilskud. 

Dynamisk planlægning af 

haltiderne   

Udarbejdelse af principper inklusiv (fx et 

review inden sæsonstart) 

 

Præsentation af ideerne til 

haltidsfordelingsmødet den 3. april 2014 

BH  

Udendørs sport og 

idræt  

Lang sigt: etablering af 

multibane, kort sigt: udarbejdelse 

af plan for etablering af 

multibane og det samlede 

udeområder, herunder boldbaner 

Arbejdsgruppe med fokus på en masterplan. 

Skolen skal inddrages i arbejdet. 

 

Ansøgning til LOA, LAG, Nordea, Faaborg-

Midtfyn Kommune 

JS / PB 

Sundhedsfremme Undersøge mulighederne med 

lægehuset, hvor de kan anvende 

faciliteterne i ydertidspunkter) 

Se målgruppen BH / PB 

 

Events og kulturelle 

aktiviteter 

 

”Ø’ens hold”, folkedans, 

gymnastik, husmoderforening, m.v. 

Opsamling af ideer, der kan 

samle byen.  

Etablering af en eventgruppe i  (eventuelt 2. 

halvår) 

OH / 

FINFestUdvalg / 

støtteforeningen 

Bespisning / cafe / 

lille restaurant (se 

dokument ”sund 

mad i 

idrætshallerne”) 

Langsigtet mål: ”Sund mad cafe” 

Kort sigt: Ansøgning 

Plan for ombygning af cafeen  

Etablering af arbejdsgruppe 

PB /  

Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 



 
 

Nr. Lyndelse/Søby 2014 

16 

Aktivitet Målsætninger Handlingsplan 1. halvår 2014 Ansvarlig 

Udlejning Udarbejdelse af koncept for 

møde, private fester og 

konference (udarbejdelse af lille 

flyer med angivelse af 

muligheder, fotos og priser) 

Afventer ombygning / masterplan 

 

2. halvår 

Afventer 

Udvikling af nye 

aktiviteter 

 

Synlig udvikling i samarbejde 

med støtteforeningen omkring 

forandringerne 

Møde med støtteforeningen 

Plan for de kommende 3 års aktiviteter 

(flagallé, logo på Carl Nielsen Hallens 

facade, renovering facade, trafikomlægning, 

kunstværk foran bygningen, skiltning ved 

vejen, bænk, legeplads, osv) 

BN /   

Bygning og fysisk 

ramme 

 

Udarbejdelse af ansøgninger: 

• Moderniseringspuljen 

omkring sund mad cafe 

• Nordea omkring multibanen 

 

 

 

 

Udarbejdelse af skitser i 

samarbejde med en arkitekt 

Ansøgning 1. marts ( indgangsparti inklusiv 

køkken) Peter udarbejder ansøgning til 

kommunen 

Efterfølgende ansøges Nordea (26.2) om 

multibane (Jørgen) 

1. April (sund kost, udvikling af nye aktiviteter) 

Etablering af sponsorgruppe 

Etablering af en 

sponsorgruppe  

 

KSJ / PB / JS 

 

 

 

 

LSP tager kontakt 

til DGI 

Handlingsplaner for hver af vores aktiviteter 

Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 
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Aktivitet Målsætninger Handlingsplan 1. halvår 2014 Ansvarlig 

Økonomi / 

regnskab 

Opstilling af strategisk budget 

for følgende 3 trin 

1. Ombygning af køkken / 

multibane (Peter / Jørgen) 

2. Omlægning af trafik  i 

samarbejde med 

Kommunens vejafdeling 

3. Ombygning af 

fællesarealer og kobling til 

udendørs aktiviteter  

 

 

Opstilling af budget i samarbejde med 

Kommunens vejafdeling (trin 3) 

 

 

 

Trin 1: PB / JS 

 

Trin 2: KSJ 

 

 

Trin 3: KSJ  

Markedsføring 

 

Logo  

 

 

Udviklingsplan 

Beslutning vedrørende logo inden fodbold 

sæsonen starter 

 

Print i 30 eksemplar 

Bestyrelsen beslutter 

torsdag den 

6.3.2014 

 

KSJ 

IT / Web 

 

Alle afdelinger skal være aktive 

på webben 

Udarbejdelse af plan for hjemmesiden. 

 

 

BH 

Optimering Løbende vurdering af 

kapacitetsanvendelserne i hallen 

Plan for yderligere forbedring. Inddragelse 

af relevante målgrupper 

PB 

Handlingsplaner for hver af vores administrative aktiviteter 

Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 
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Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj 

2014 2015 

Udviklingsplan 
og involvering Igangsætning af 

handlingsplanen 

Carl Nielsen Hallen  

Projektering og 
ombygning Fundraising og 

samarbejdsaftaler  

De 4 
pejlemærker 

Handlings- og tidsplan 
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Kommunikation og involvering - rækkefølge 

19 

1. Foreninger (Nr. Lyndelse Søby Idrætsforening, halbestyrelsen, 
støtteforeningen) (Arbejdsgruppen) 

2. Lokalrådet (KSJ) 

3. Skolerne (PB / BN) 

4. Øvrige foreninger i området (KSJ) 

5. Borgerne, presse og medier (indkaldelse til stormøde i 
samarbejde med lokalrådet) (KSJ) 

6. Kommunen (KSJ) og folkeoplysningsudvalget (KSJ) 

7. Lægehuset (er i handlingsplanen) 

8. Fonde / sponsorer (er i handlingsplanen) 

 

Udarbejdelse af version 2 med input fra ovenstående grupper / personer 

 

Marts 
2014 

September 
2014 

Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 
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1. Idrætsområdet i udvikling 

2. Forventet befolkningsudvikling 

3. Aktionsradius og mobilitet 

4. Fortætning og motiver 

5. Kapacitet og ugeskema 

6. Oversigtskort 

 

Bilagsoversigt 

20 

Side 
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26 

31 

34 

36 

37 
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Kilde: Idan 2012 

Idrætten – en sektor i vækst 

Kilde: Idan 2012 
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Kilde: Idan 2012 

Løberne har overhalet vandrerne 
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Medlemstal for de store traditionelle idrætter 
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Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 

Ændringer fra ´97 til ´12 i specialforbundenes medlemstal 

             1997      2005        2012 

 

Badminton   134.200 118.000   93.000  

Basketball     14.500   12.100   11.200 

Volleyball     18.300   14.800   17.100 

Gymnastik   132.000 154.000 151.500 

Håndbold       NA  132.699 111.675 

Svømning   123.000 125.000 156.000 

Fodbold   278.000 300.000 341.000 

Tennis      91.000   67.000   60.100 

 
Kilde: DIF 
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Kilde: Instituttet for 

fremtidsforskning 

Udviklingen indenfor idrætten  
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Idrætsfaciliteterne – kendetegn for de 3 generiske strategier 

• Stadig større enheder 
• Endnu flere services 
• Stigende markedsorientering / 

konkurrence 
• Det handler om kritisk masse 
• Plads til 50-70 i DK  

• Ca. 1600 i DK 
• Afhængig af frivillighed og 

lokal engagement 
• Fordele ved at koble sig på 

Idrætscentrenes 
administrative systemer 

• Det handler om 
samarbejde 

• Hidtil nicheorienterede, men er ved 
at få et bredere udbud 

• Primært kommercielle 
• Ofte organiseret i kæder 

• Omkring 500 i DK 
 

Idræts- 
centre 

De lokale 
haller 

De 
kommericielle 
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Befolkningsfremskrivning efter område, køn, alder og tid 

2013 2020 2030 2040 2013-2040 

Odense Mænd 0-9 år 11125 11010 12866 12651 114% 

10-19 år 11249 11102 10811 12529 111% 

20-29 år 16926 19789 18792 17354 103% 

30-39 år 12552 11932 14251 13671 109% 

40-49 år 12993 11918 10604 12684 98% 

50-59 år 11505 12367 11247 9960 87% 

60-69 år 10151 9956 11162 10265 101% 

70-79 år 5906 7846 8361 9753 165% 

80-89 år 2284 2947 4754 5419 237% 

90 år + 294 449 716 1273 433% 

Kvinder 0-9 år 10586 10375 12213 12001 113% 

10-19 år 11034 10907 10336 12044 109% 

20-29 år 17137 19773 18754 17154 100% 

30-39 år 12075 11284 13417 12866 107% 

40-49 år 12868 12260 10651 12641 98% 

50-59 år 11582 12273 11835 10262 89% 

60-69 år 11022 10692 11625 11218 102% 

70-79 år 7039 9161 9368 10412 148% 

80-89 år 3972 4171 6059 6414 161% 

90 år + 1070 1065 1260 2026 189% 

193370 201277 209082 212597 110% 

Befolkningsfremskrivning Odense 
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2013 2020 2030 2040 2013-2040 

Faaborg-Midtfyn Mænd 0-9 år 3016 2636 2933 2887 96% 

10-19 år 3515 3267 2848 3206 91% 

20-29 år 1987 1957 1846 1685 85% 

30-39 år 2721 2423 2779 2665 98% 

40-49 år 3881 3240 2685 3134 81% 

50-59 år 3646 3804 3168 2654 73% 

60-69 år 3680 3385 3619 3090 84% 

70-79 år 2226 2969 2919 3268 147% 

80-89 år 943 1134 1832 1931 205% 

90 år + 140 198 296 532 380% 

Kvinder 0-9 år 2676 2391 2715 2669 100% 

10-19 år 3287 2951 2529 2889 88% 

20-29 år 1716 1726 1611 1478 86% 

30-39 år 2767 2465 2833 2717 98% 

40-49 år 3840 3245 2689 3115 81% 

50-59 år 3663 3815 3216 2682 73% 

60-69 år 3619 3408 3653 3141 87% 

70-79 år 2365 3059 3014 3307 140% 

80-89 år 1372 1434 2105 2147 156% 

90 år + 349 395 464 754 216% 

I alt 51409 49902 49754 49951 97% 

Befolkningsfremskrivning efter område, køn, alder og tid 

Vi får flere borgere over 60 år.  
Hvad betyder det for os? Nye typer af frivillige. Vi skal have dem ind i kredsen igen. De 

ældre giver os nogle nye muligheder  
 

Befolkningsfremskrivning Faaborg-Midtfyn 
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Antal af borgerne, der dyrker idræt* 

 
86% af børnene dyrker idræt 

64% af de voksne dyrker idræt 
 
 

Mere end 2524 af borgerne i Nr. Lyndelse* deltager i idrætten. (estimat 
baseret på IDAN’s tal) 

 
 
 
 

Cirka 1.000 kommer i Carl Nielsen Hallen?  

* Nørre Lyndelse Land, Drømmestrup, Nørre Lyndelse Freltofte, Nørre Søby, Bofællesskabet Kernehus, Sundhedscenter Humlehaven  
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12.975 12.977 

13.589 

13.784 

12.400

12.600

12.800

13.000

13.200

13.400

13.600

13.800

14.000

  2013   2020   2030   2033

Total Forstadsbåndet 

Udviklingen i forstadsbåndet 2013-2033 
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3.656 

3.603 

3.673 

3.000

3.100

3.200

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

  2013   2020   2030

Udviklingen i Nr. Lyndelse (2013-2030) 
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Kilde: Idan 2012 

Mobiliteten – hvad betyder det for os? 
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+ 100.000 inden for 
17 minutter 
 
 
Hvilke muligheder 
giver det os? 
 
Vi skal sondre 
imellem børn (lille 
aktionsradius) og 
voksne (se billede) 

Strukturen i 
området stiller krav 
til os omkring 
samarbejde på 
tværs af 
institutioner og 
haller 

Muligheder inden for aktionsradius (15-17 minutter) 
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Nr. Lyndelse 

Aktionsradius 5-7 minutter 
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Spredning eller fortætning af vores faciliteter (eksempel) 

HAL 

HAL 

FORSAMLINGSHUS 

SVØMMEHAL 

SKOLE 

SKOLE 
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Prioriteringer – det handler om fællesskaber 

Hvad er vigtigst for dig ved valg af idræt, sport og motion?  

250%

188%

158%
135%

120%
100%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Komme i

bedre form

Det skal være

sjovt

På grund af

fællesskabet

Møde nye

mennesker

Afstanden til

det sted hvor

jeg

dyrkeridræt

og motion

Dyrke idræt

på højt niveau

1 
2 

3 4 5 6 

Kilde: LSPRESOLVE 2009 

Indextal: Dyrke idræt på højt niveau = index 100 
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Udover dette bruger 
badminton hallen i Årslev 2 
timer  hver uge samt hallen i 
Nr. Broby ca. 6-10 
lørdage/søndage om året. 
Gymnastik gør brug af de 
omkringliggende skoler 20 
timer om ugen.  
 
Se desuden oversigt fra Brian 
Hansen (excel regneark)  
 

Lørdag 8:00 – 17:00 er der 
fodbold (uge 43 – uge 8) 

Kapacitetsforhold 
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Oversigtsbillede 1 af 3 
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Oversigtsbillede 2 af 3 
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Oversigtsbillede 3 af 3 

39 

Idrætsfaciliteterne i og omkring Carl Nielsen Hallen 


