Beretning 2019
Herning Idrætsråd fremhæver nedenfor udvalgte hovedpunkter fra sæsonen.
Repræsentantskabsmødet som var datosat til d. 23. april 2020 i Hammerum Hall’n,
gennemføres på et senere tidspunkt (når corona-nedlukningen er afsluttet) hvor vi
præsenterer det kommende års hovedmål.

Bestyrelsen

Idrætten vokser

i kursustilskud og 250.000 kr. i tilskud til indkøbt af
idrætsmateriel.

Herning kommune har arbejdet på at blive visionskommune
for Bevæg Dig For Livet (BDFL). Der blev i slutningen af
2019 lavet en aftale, der er underskrevet i februar 2020.
Herning Idrætsråd er med i såvel den politiske styregruppe
som den administrative gruppe.
Beslutningen skal generere over 5.000 flere aktive i Herning kommune for at opnå målet, og der er et fælles mål om,
at så mange som muligt af den nye gruppe skal tilknyttes
idrætsforeninger. Det bliver en stor opgave hvor vi også vil
få behov for jeres hjælp og input.
Herning Idrætsråd har i 2019 ansat en medarbejder til at
styrke breddeidrætten og styrke samarbejdet med forvaltning og de foreninger der vil komme til at løfte den store
opgave det er, at få flere idrætsaktive i kommunen. Og
Idrætsrådet er en aktiv part og medspiller på mange af de
12 temaer der skal og er igangsat i BDFL-projektet.
E-sporten blev nævnt sidste år, hvor der er en del usikkerhed om hvordan denne sport skal indpasses. Politikerne
og forvaltningen har undersøgt hvordan man gør andre
steder og hvordan motion og bevægelse kan inddrages. Der
afventes en politisk beslutning om, hvordan denne fremadstormende sport kan implementeres inden for de tilskudsregler vi kender i dag.
Der etableres i disse år mange nye faciliteter såvel
udendørs som indendørs. Nogle af disse er store og markante. Fælles for dem alle er, at det giver foreninger og
klubber ideelle og optimale betingelser for at kunne drive
deres idrætsaktivitet. Eksempelvis projekter som ”Det blå
Hus” ved Fuglsang sø, Udvidelse og tilbygningen af Holing
Centret med talentskole og cykel- og motionstier i naturen. Når projekterne er gennemført, er Herning Idrætsråd
medspiller til foreningerne og klubberne i igangsættelse,
udøvelse og drift af deres aktiviteter.

År

Tilskudsudvalg
Bloktilskuddet fra Herning kommunen et uddelt til og
administreret af Herning Idrætsråd udgjorde 5.448.000.
Af dette beløb er der videreført 4.825.000 til foreningerne.
Beløbet er fordelt med 4.167.000 i driftstilskud, 410.000 kr.

2019
2018
2017
2016

Kursusdeltag.
638
788
736
863

Tilskud		
kursus		
409.908
434.801
382.307
428.910

Tilskud		
dyrt mat.
250.092		
198.500		
253.990		
210.333		

Tilskud
drift
4.167.016
4.158.833
4.264.148
4.202.103

I tabellen er oplistet de tildelte tilskud samt antal kursusdeltagere.
Der har i 2019 været en nedgang på 150 kursusdeltagere
i forhold til de foregående år. Der er en stigning i afholdte
klubkurser, hvilket er positivt.
Ansøgninger om idrætsmateriel har nu fundet det rettet
form med fokus på nye aktiviteter samt at fremme
medlemsskaren i foreningerne.
Ud over tilskuddet fra kommunen til aktiviteterne i idrætten har mange foreninger søgt tilskud til projekter fra DIF
og DGIs Foreningspulje. 23 foreninger har søgt og fået
ca. 750.000 kr. fra denne pulje. Endvidere er der fra flere
foreninger ansøgt om fondsmidler fra såvel landsdækkende som lokale fonde. De tildelte fondsmidler kendes
ikke, men der er givet mange penge fra de lokale fonde i
kommunen til idrætten fx. Egefonden, Fonden af 1844, FIB
legat, lokale- og anlægsfonden. Så alt i alt er idrætslivet og
foreningerne støttet rigtig godt i det forløbne.

Aktivitetsudvalg
Ansættelsen af ny breddeidrætskoordinator i HIR har givet
øget mulighed for, at være helt tæt på foreninger - bl.a.
via foreningsbesøg, hvor der udøves sparring på flere
områder. Foreningsbesøg har resulteret i netværksdannelser, hvor temaer og evt. samarbejder formidles mellem
foreningerne. Idrætsrådet forsøger løbende at synliggøre
denne nye ansættelse til gavn for foreningerne. Netværksdannelser foregår gerne i samspil med DGI, DIF eller
andre interessenter, som kan understøtte konkrete områder i foreningerne. Under foreningsbesøg undersøges
muligheder ifm. BDFL og nye initiativer og nye målgrupper
for aktivitet og bevægelse.

Læs mere om Idrætsrådet
på www.hir.dk
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Idrætsrådet har rettet fokus på frivilligheden gennem ny rådgivning på hjemmesiden, ligesom der har været rettet
fokus mod bestemte frivillighedstyper
herunder teenagere gennem interview,
som er blevet til podcast med bestyrelser som målgruppe.
Idrætsrådet indledte i 2019 et partnerskab med bl.a. Herning Kommunes
bosætningskoordinator og uddannelsessteder for at øge foreningers synlighed
for nye (særligt internationale) tilflyttere
og er udmøntet i bl.a. www.activeherning.dk.
HIR konstaterer at der kommer flere
ansættelser i foreninger. Idrætsrådet har
derfor taget initiativ til en netværksdannelse for at understøtte foreningsansattes funktion.
I ønsket om at få øje på blinde vinkler i
udviklingsarbejdet har HIR nedsat et
Advisoryboard, som kan bidrage til aktivitetsudvalgets viden og fremtidige prioriteringer. I advisoryboardet er foreninger
bredt repræsenteret.
HIRs udviklingspulje har i 2019 været
åbent for alle initiativer, da HIR gerne vil
tilskynde til flere nye tiltag og udvikling
af vores foreningsliv. Ansøgningerne
var beskedne, men de foreninger som
fik ydet støtte, viser gode intentioner,
ideer og resultater. Vi opfordrer fortsat
medlemsforeninger til at søge om støtte.
I fem år har HIR administreret ferieaktiviteter for alle typer af foreninger. I 2019
havde 2224 børn en god oplevelse med
en foreningsaktivitet i enten sommereller efterårsferien. Det var en stigning
på 15% i forhold til 2018. Overvej at
udbyde en ferieaktivitet, da det er en god
måde at markedsføre foreningen på i
forhold til nye unge målgrupper.

Eliteudvalg
Herning Elite har deltaget i processen
om byggeri af ny skole til talenteleverne samt nye idrætsfaciliteter ved
Sportscenter Herning. Herning Elite ser
meget frem til at indvie de nye faciliteter,
som vi er overbeviste om kommer til at
øge samspillet på tværs mellem idrætsgrenene og mellem skolens lærere og
trænerne. Dette kommer det enkelte
talents trivsel til gavn og netop trivsel er
et nøgleord i vores indsats.
Herning Elite har et stort fokus på udviklingen af de lokale talentudviklingsmiljøer og for at videreudvikle og inspirere
trænerne fra disse miljøer har Herning
Elite i samarbejde med kollegaerne fra
Holstebro og Viborg været på 3 dages
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studietur til Århus og Aalborg for at lære
af andre succesfulde talentmiljøer.
OL-støtte er givet til Fredrik Bjerrehus
(bryder – kvalificeret) og til Rikke Mæng
(skytte – ikke kvalificeret pt).
I 2019 deltog talenter fra atletik, badminton, boksning, bowling, brydning,
cykling, fodbold, håndbold, ishockey,
karate, ridning, sejlsport, skydning, skøjteløb og svømning i morgentræningen.
I 2020 forventes der talenter fra yderligere 3 idrætsgrene i morgentræningen,
så vi i alt har talenter fra 18 idrætsgrene.
Herning Elite er dog hele tiden opmærksom på at finde og udvikle nye talentmiljøer, ligesom vi gerne tilbyder morgentræning til lokale talenter, som ikke kan
tilbydes morgentræning af egen klub.

Bestyrelsen
Idrætsrådet er etableret som ”bindeled”
og ”talerør” mellem foreningerne, klubberne og kommunen. Herning Idrætsråd er således en del af kommunen og
tilknyttet Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Idrætsrådet skal varetage tilskudsdelen
til driften af foreningerne og kluberne
i kommunen samt støtte tiltag og
udvikling af såvel breddeidrætten og
eliteidrætten i kommunen.
Det er nødvendigt med et godt samabejde og samspil mellem forvaltning og
idrætsrådet og der er et stort og positivt
fokus på idrætten bl.a. ved visionsaftalen
BDFL.
Bestyrelsen er opmærksom på disse
forhold og har en konstruktiv kontakt og
dialog med såvel forvaltning som Kulturog Fritidsudvalget.
Bestyrelsen ser det som den fornemste
opgave at være kittet, der binder bredden sammen med eliten og eksponere de
synergier der ligger heri i kommunen og
har fokus på at de politiske beslutninger
med de tilhørende ressourcer gennemføres og kanaliseres ud til idrætsforeningerne.
Tak til alle foreninger og øvrige samarbejdspartnere for indsatsen i 2019.
En stor tak til de ansatte ved Herning
Idrætsråd for engageret arbejde sammen med kultur- og fritidsforvaltningen
til gavn for idrætten i kommunen.

vi bevæger idrætten...
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Ringkjøbing Landbobank er stolte over
sammen med Herning Elite at uddele
årets Talentpris 2018
2016 i Herning Kommune.

Tlf. 9732 1166 / post@landbobanken.dk
www.landbobanken.dk

Spar Nord Herning
støtter lokalsporten
og unge idrætsledere

Spar Nord Herning
Dalgasgade 30, 7400 Herning
Telefon 97 11 70 00
Telefax 96 27 76 43
www.sparnord.dk/herning
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