
 
 
 

  

SYNERGIEN 
Projekt nyudvikling af Svendborg Idrætscenter 
Et samarbejde mellem Svendborgs Hal, SG Huset og Svendborg Forenede 
Boldklubber, hvor foreninger og kulturer mødes, og nye aktivitetsformer udvikles i 
samskabende innovative processer med særligt fokus på rekruttering og fastholdelse 
af unge. 

I den påtænkte nyudvikling af Svendborg Idrætscenter udfordrer og udforsker forskellige sports-, 
idræts-, bevægelses-, teater- og musikkulturer hinanden, og i samskabende processer udvikles 
nye idrætslige og kulturelle aktiviteter og organisationsformer på tværs af genrer, discipliner og 
idrætsgrene som f.eks. håndbold, fodbold, basketball, dans, parkour, fitness, musik, teeterboard, 
wheels, teatersport, tricking, gymnastik og lignende med speciel fokus på at aktivere 
målgruppen 15-25 år.  

Målgruppe  

Flere og flere unge kæmper med mentale udfordringer i kraft af lavt selvværd, stress og 
depressioner. Over 30% af de unge føler sig pressede. Analyser har afdækket, at det er i 
idrætten og det frivillige foreningsliv, de trives bedst. Her har de et frirum for den 
konkurrenceudsættelse, som de udsættes for – vel at mærke hvis bevægelsestilbuddet er rettet 
mod målgruppen og imødekommer de krav og ønsker, som målgruppen giver udtryk for. Vi tror 
på, at Synergien kan være en del af løsningen på de udfordringer. 
Synergien har et særligt fokus på unge i aldersgruppen 15-25 år, da behovet og potentialet i 
Svendborg Vest er stort. Der går flere end 3000 unge på en ungdomsuddannelse indenfor en 
radius af 1 km. Frafaldet i foreningslivet i denne aldersgruppe er stort i hele landet. Samtlige 
ungdomsuddannelser, som repræsenterer de 3000 unge bakker op om projektet. De unge 
udtrykker selv, at de ønsker at være mere aktive og deltage i idrætsaktiviteterne. Men den 
klassiske organisering af idrætten i foreningerne appellerer ikke til den målgruppe. Der skal 
noget andet til. 
 

Partnere 

Partnerne i nyudviklingen af Svendborg Idrætscenter er den selvejende institution Svendborg 
Idrætshal (som blandt andet repræsenterer SH og SBBC/Rabbits), Svendborg Forenede 
Boldklubber, den selvejende institution SG Huset og SG. Ambitionen med projektet er at styrke 
samarbejdet mellem foreningerne for herigennem at styrke det samlede foreningstilbud fra 
foreningerne/klubberne hver især og på tværs med nye tværgående idrætsaktiviteter. 
 
Projektet består af tre selvstændige byggeprojekter, som tilsammen skal: 



 
 
 

  

• udvikle Svendborg Idrætscenter til et tidssvarende center med de nyeste aktiviteter til 
glæde for borgerne i Svendborg Vest og hele Svendborg med speciel fokus på de 15-25 
årige 

• understøtte vision ”Bevæg dig for livet” 
• forberede byen til værtsskabet for landsstævnet 
• bidrage til at Svendborg bliver Danmarks sundeste kommune. 

  



 
 
 

  

Partner 1: Den selvejende institution SG Huset/Svendborg 
Gymnastikforening: Dynamikken, Svendborgs ny bevægelseshus 
 
Omdrejningspunktet (Mødestedet/Torvet)  
Nytænkende rammer, en ny måde at organisere tværgående idrætsaktiviteter på gennem 
involvering i udformningen af aktiviteterne, en fleksibel tidsramme for aktiviteterne samt 
muligheden for selv at have indflydelse på aktiviteterne, mener vi, med reference til Idrættens 
Analyseinstitut, er nøglen til at få de unge til at mødes og i samspil med voksne foreningsaktive 
at være med til at skabe deres egne aktiviteter. Herudover skal der være plads til det sociale 
møde mellem de unge på tværs af idrætslige og kulturelle præferencer. På Torvet mødes de 
unge efter skoletid. Der er billig kaffe og mulighed for lektielæsning samt adgang til forskellige 
former for idrætsfaciliteter og bevægelsesaktiviteter udviklet til og i samarbejde med unge. 
 
Supplement til det klassiske foreningstilbud 
Hvis Bevæg Dig For Livet med målsætningen 25/50/75, som Svendborg Kommune er en del af, 
skal lykkes, skal man kunne fastholde foreningsaktive, som er frafaldstruede, ligesom man skal 
kunne tiltrække nye grupper af aktive, som ikke har en klassisk foreningsidrætslig baggrund. 
Synergien kan bidrage til, at en udfordret målgruppe motiveres til at blive bevægelses- og 
foreningsaktive, hvorigennem projektet bidrager til Bevæg Dig For Livet målsætningen men 
måske endnu vigtigere, så kan projektet bidrage til at styrke folkesundheden blandt en særlig 
udfordret målgruppe, de 15-25 årige, ved at de bliver idræts- og foreningsaktive igennem et 
målrettet tilbud, som imødekommer netop deres ønsker, interesser og præferencer.  
 
Projekt 1: SG som kraftcenter  
SG Huset, Energibaren, Svendborg Sports Akademi, SPULT, “Konge af din krop” er alle 
eksempler på, at SG kan løfte og realisere nye, komplekse og besværlige projekter. Synergien er 
et nyt og ambitiøst projekt, som skal bidrage til, at i Svendborg forbliver de unge idræts- og 
foreningsaktive, mens de tager en ungdomsuddannelse, hvorved også den mentale sundhed får 
et løft. Svendborgs unge skal være Danmarks sundeste!  
 
Byggeriet  
Synergien er et nyt og dynamisk bevægelseshus på ca. 3500 m2 og med et samlet budget på  
ca. 40 millioner. Huset har i sit design og indretning primært fokus en målgruppe, som ikke føler 
sig til rette i de traditionelle idrætshaller. Byggeriet er det første af sin art i Danmark. Lokale- og 
Anlægsfonden (LOA), Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og Center for Ungdomsstudier (CUR) er 
med i udviklingen af byggeriet, som skal bidrage til at fastholde en udfordret målgruppe i at 
være endnu en gang skal sætte Svendborg på landkortet som nyskabende og ambitiøs indenfor 
bevægelse, kultur, sundhed og et aktivt liv.  
 
Med venlig hilsen 
SG Huset og Svendborg Gymnastikforening 
 
 
  



 
 
 

  

Partner 2: Svendborg Forenede Boldklubber: SFB nyt Klubhus – 
integreret i Svendborg Idrætscenter    
        
En breddeklub med overbygning og plads til ambitioner 
 
Tilbage til rødderne – med fokus på talentudvikling i det sydfynske område 
SfB er nu reetableret i nyt setup – tilbage til rødderne. Der er etableret ny stærk bestyrelse og 
velfungerende leder- og trænerteam. 
 
SfB har en ambitiøs strategi om at være sydfynsk kraftcenter for talentudvikling af 
ungdomsspillere samt etablering af seniorniveau på DS/Divisionsniveau. Der er indledt 
samarbejde med DBU, OB, Oure, Svendborg Talentcenter samt Svendborg Sportsakademi om 
diverse udviklingsprojekter   
 
SfB tiltrækker flere og flere unge fodboldspillere fra hele det sydfynske område og har på kort 
sigt  ambition om talentudvikling og avancement på seniorniveau . Mellemstallet er siden 
rekonstruktionen i 2017 steget med ca. 20% til 630 medlemmer.  
 
Klubfaciliteter  
Set i lyset af denne udvikling er de nuværende klubfaciliteter utidssvarende. Faciliteterne er fra 
begyndelsen af 1970’erne og imødekommer på ingen måde  krav og ønsker til de mange aktive 
brugere, leder og gæster der hver dag har disse faciliteter som base. SfB ønsker et tværgående 
samarbejde med Svendborg Kommune og de øvrige brugere af faciliteterne ved Idrætscenteret 
– både mht anlæg, faciliteter og brugeroplevelser.  
I forlængelse heraf har SFB indledt drøftelse med om helt nye fælles klubfaciliteter for at udnytte 
synergier på det administrative område samt generelt bedre fysiske klubfaciliteter for SFB for at 
fremtidssikre rammerne for alle aktiviteter i SFB herunder især talentudvikling for det sydfynske 
område.  
 
En del af det klassiske foreningsliv 
SFB er og vil være en styrket aktiv aktør i foreningslivet i Svendborg Vest centeret omkring 
Idrætscenteret – vi understøtter og har ambition om at bidrage til Svendborg Kommunes Bevæg 
Dig For Livet målsætning gennem tiltrækning af især den store gruppe unge der har deres 
daglige gang i området på diverse ungdomsuddannelser mv.    
 
Byggeriet 
Det nye klubhus tænkes placeret på arealet mod vest der støder op til nuværende SG hus og det 
kommende byggeri Synergien – på det grønne areal op mod den store bakke. Med den centrale 
placering opnås fantastisk view over såvel det store grønne areal hvor alle børn og unge spille 
som fra øverste viewpoint, en unik mulighed for at skue ud over de nuværende baner mod vest 
foran det nuværende klubhus. 
 
Huset tænkes udformet i samme stil som Synergien og vil således falde flot og naturligt ind i det 
nuværende miljø. 
 
Samlet areal 1000-1200 m2 med forventet anlægspris på ca. 15 mio. kroner.  



 
 
 

  

 
Med venlig hilsen 
 
SFB 

Partner: 3 Svendborg Idrætscenter: De store sale i Svendborg 
Idrætscenter 

Indledning 
Den nye træningssal skal skabe den forbindelse, der i dag mangler mellem Svendborg Idrætshal 
og Tennishallen. Dermed skabes der fysisk sammenhæng mellem alle sale, store og små i hele 
Idrætscentret. Dermed kan brugere og besøgende komme rundt, blive fanget og udforske, hvad 
der sker i alle centrets rum. 
Aldersgruppen 15-25 år får med udgangspunkt i Mødestedet/Torvet hermed mulighed for at 
kunne droppe ind i SG Huset, SfBs lokaler, Idrætshallen, Svømmelandet, Tennishallen og den nye 
træningshal. 

Sammenhængen 
Det nuværende Idrætscenter forbindes fra Idrætshallen via den nye træningshal til Tennishallen af 
en vandrefoyer mod tennisbanerne. Foyeren består i stueetagen af en lang gang med møbler, 
hvor man kan slappe af, lave lektier eller bare udforske og blive inspireret af aktiviteterne. På 1. 
salen indrettes møde- og undervisningslokaler, herunder et større lokale, som bl.a. kan anvendes 
til VIP-arrangementer, når Rabbits afvikler hjemmekampe. 

De store sale 
Når den nye træningshal og foyeren er bygget, indeholder Idrætscentret 3 store, 
sammenhængende sale, hvilket giver mange muligheder for aktiviteter både i sammenhæng og i 
hver sal for sig. 

Sporten 
Svendborg Håndboldklub, Svendborg Basket Ball Club og Svendborg Volleyballklub har i mange 
år haft deres aktiviteter spredt rundt i flere haller i Svendborg. Dette går ud over den sociale del 
af klublivet, men giver også mange andre praktiske og økonomiske udfordringer. Særligt de 
unge klubmedlemmer mangler et fælles og attraktivt værested. Med bygningen den nye 
træningshal bliver de 3 klubbers medlemmer fuldt integreret i de spændende aktiviteter, som 
bl.a. udspringer af Mødestedet/Torvet. Midtbyhallen og Gymnasiehallen kan herved frigives til 
andre klubber, som har behov for træningslokaler. 
Med bygningen af den nye træningshal og foyeren bliver det muligt at afvikle større 
idrætsstævner ligesom tennishallens brugere får større mulighed for at blive integreret i 
Idrætscentret. 

Erhvervslivet 
Svendborg Idrætscenter er allerede i dag rammen om mange større, ikke-idrætslige 
arrangementer, bl.a. bridgefestivalen og boligmessen. 
Når den nye træningshal og foyeren står færdig bliver der endnu større mulighed for at tiltrække 
erhvervsmæssige arrangementer, primært udenfor klubbernes højsæsoner. 
 



 
 
 

  

Den samlede anlægsudgift er ca. 20 mill 
 
Med venlig hilsen 
 
Svendborg Idrætshal 
 
 
  



 
 
 

  

Budget 
 
  



 
 
 

  

Sammenfattende 
Vi håber, projektet vil blive vel modtaget, og vi er sikre på, at det kan bidrage til, at Svendborg 
Idrætscenter står som et tidssvarende idrætscenter, som styrker samarbejdet mellem klubberne 
og herigennem styrker det samlede bevægelsestilbud for byens borgere 


