
Sydbyens Bevægelsespark i Horsens er et sted 
til bevægelse, træning og socialt samvær for alle 
- uanset alder og fysisk formåen
Sydbyens Bevægelsespark vil være tilgængelig for alle borgere i Horsens og forventes opført i 2022, som en 
naturlig forlængelse af FC Horsens idrætsanlæg i Horsens Syd. Bevægelsesparken vil bestå af flere attraktive 
aktivitetsområder, indrettet med redskaber til bevægelse, leg, ophold og boldspil. Bevægelsesparken har en 
gennemgående agiltybane og er omkranset af en løbebane. 

Ambitionen med Sydbyens Bevægelsespark er, at stimulere og styrke det legende og eksperimente-
rende i mennesker. Bevægelsesparken inviterer alle i lokalområdet ind til boldspil, fysisk aktivitet og 
socialt samvær - uanset alder, køn og fysisk formåen. Fra familier, og venner, til klubber og institutioner!”   
- Christina Antonsen, Initiativgruppen og bestyrelsesmedlem i FC Horsens.

Det startede med drømmen om at inkludere lokalområdet i leg og bevægelse
I foråret 2020 foreslår to nye og entusiastiske FC Horsens trænere, henholdsvis fodboldansvarlig Kim Øyen og 
formand for herreungdom Dennis Pold, at den store græsmark ved FC Horsens kan bruges til meget mere 
end blot fodbold. Tanken om at udvikle området til at rumme leg, bevægelse og alsidig træning, til gavn for 
hele lokalområdet opstår - og idéen tager hurtig fart!

De to initiativtagere har en dialog med en tidligere klubspiller, som arbejder ved Kompan, om man kan lave 
en Bevægelsespark, som kan samle Sydbyen til alsidig leg og bevægelse ift. øget trivsel og velvære. Et FC 
Horsens bestyrelsesmedlem træder ind i initiativgruppen og i efteråret 2020 udarbejder initiativgruppen et 
oplæg til Sydbyens Bevægelsespark i samarbejde med Kompan, efter at have været på inspirationsture til 
lignende anlæg. FC Horsens´ bestyrelse godkender i efteråret 2020, at initiativgruppen skal arbejde videre, for 
at realisere Sydbyens Bevægelsespark. FC Horsens afsætter 250.000 kr til projektet. Oplægget præsenteres for 
Sydbyens institutioner og tilrettes ift. deres behov. Der udarbejdes støttebreve fra institutionerne. Sydbyens 
Bevægelsespark præsenteres for borgmesteren, som også skriver et støttebrev til projektet. 

Lokal opbakning og støtte er med til at realisere Horsens Bevægelsespark
Fra starten har FC Horsens kun oplevet en rigtig god opbakning og støtte fra det lokale netværk og de lokale. 
Vi er nu i gang med at fundraise, så vi kan få den sidste del af finansieringen på plads. HM Entreprenør A/S og 
Kompan er udover FC Horsens, de første bidragsydere der har meldt sig på banen.

“FC Horsens er mere end bare en fodboldklub. Vi har et ansvar overfor vores lokalområde om at facilitere et 
miljø, som fordrer oplevelser for sydbyens borgere. Bevægelsesparkens grundlag er en inkluderende tanke 
om at ALLE, uanset alder og fysisk formåen, er velkommen på FC Horsens anlæg og vil finde mening i 
at være her. Vi ønsker med bevægelsesparken at bygge bro mellem mennesker. Børn, unge og voksne 
der leger og er aktive sammen. Vores mange dygtige pædagogiske institutioner kan bruge Sydbyens 
Bevægelsespark til at give deres brugere endnu bedre forhold. Skoler kan lave inspirerende undervisning i 
et udendørs miljø der indbyder til bevægelse. Os selv og andre idrætsklubber kan udfordre vores aktiviteter 
med alsidig bevægelse. Tænk, hvordan vi med Sydbyens Bevægelsespark kan skabe rammer for nye 
relationer, øget udvikling og trivsel.” - Kim Øyan, initiativgruppen og fodboldansvarlig i FC Horsens 

Se mere på www.bevægelsesparken-horsens.dk
Læs støttebreve, se projektets tidslinje og økonomiske oversigt samt se vores bidragsydere på hjemmesiden. 
Følg med i udviklingen af projektet, på Facebook og LInkedIn. På følgende side ses illustrationer.
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Links

FACEBOOK

LINKEDIN

HJEMMESIDE

Kontakt

Initiativgruppen
mail@bevægelsesparken-horsens.dk

Christina Antonsen / Tel: 29 84 81 29
Kim Øyan / Tel:  21 79 42 49
Dennis Pold / Tel:  20 65 57 25

Billedmateriale

Hent Kompans visualiseringer 
af Sydbyens Bevægelsespark. og 
de forskellige aktivitetsområder.

HENT

www.dropbox.com/sh/ao5izho1odnp1iq/AADilReis0NtSWf-VWvLIWoRa?dl=0
https://www.facebook.com/bevaegelsesparkhorsens
https://www.linkedin.com/company/sydbyens-bev%C3%A6gelsespark-i-horsens
https://www.bevaegelsespark-horsens.dk/
https://www.bevaegelsespark-horsens.dk/
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Bevægelsesparken tilbyder mange aktivitets- og 
bevægelesmuligheder til kørestolsbrugere. 

Stor boldbane til boldspil, træning og opvarmning.

En løbebane hele vejen rundt om bevægelsesparken forbinder 
aktivitetsområder med bl.a. balanceredskaber og klatrenet.

Oversigt over bevægelsesparkens områder og aktiviteter.

Bevægelsesparken placeres som en naturlig forlængelse af FC 
Horsens idrætsanlæg i Horsens Syd, og skal være åben for alle 
borgere i Horsens.

Motiverende og inviterende fitnessredskaber - for børn, unge, 
ældre samt kørestolsbrugere.

Kunstgræs og gummi gør bevægelsesparken tilgængelig for 
alle. De farvede underlag deler stedet op i rum og giver et 
behageligt og slidstærkt underlag til træning.

Den alsidige boldbane giver mulighed for at spille flere boldspil på 
kryds og tværs af banen. Støjsvage bander højner sikkerheden.



Omdrejningspunktet for 
Sydbyens Bevægelsespark er 

boldspil og bevægelse gennem 
forskellige aktivitetsbaner og 
-områder, hvor alle kan være 

med. Med bl.a. kørestolsgynge 
opfordrer bevægelsesparken 

til aktivitet og sundhed uanset 
alder og fysisk formåen og 

bliver på den måde et relevant 
samlingssted i byen med fokus 
på inklusion, leg og bevægelse..

Borgmester Peter Sørensen
Horsens Kommune

 Dagtilbud Bankager og 
Bankagerskolen vil med dette brev, 

tilkendegive vores fulde støtte 
til arbejdsgruppen bag projektet 
’Sydbyens Bevægelsespark’. Og 

vi vil se frem til at kunne benytte 
os af faciliteterne i arbejdet med 
børnenes motoriske, fysiske og 

sociale kompetencer..

Som integreret institution 
ville vi kunne se stor værdi i 
Sydbyens bevægelsespark. 

Jeg mener at bevægelsesparken 
på adskillelige parametre spiller 
konstruktivt sammen med de 

nye styrkede læreplaner og 
samtidig skaber en sammenhæng 

mellem institution og hjemme, 
da familierne også ville kunne 

benytte parken når børnene ikke 
er i institutionen..

Gry Sand
Pædagogisk leder i Junglehuset

 

Børnehaven Spiren 
er en specialinstitution for 
børn i alderen 0-6 år med 

vidtgående fysiske og kognitive 
funktionsnedsættelser. 

Beliggenheden af bevægelsesparken 
er ideel for, at vi kan bruge 

bevægelsesparken som udflugtsmål 
for vores børn.  Med eks. vis en 

kørestolsgynge, vil parken kunne 
tilbyde motoriske aktiviteter, 

der rammer hele vores målgruppe, 
både de børn der sidder i kørestol, 

og de børn der er fuldt mobile..

Inge Østergaard Kruse
Børnehaven Spiren

 Kasper Bech Rahbek 
Skoleleder, Bankager Skole

Annelise Nørsøller 
Dagtilbudsleder, Dagtilbud Bankager

UDDRAG FRA STØTTEERKLÆRINGER
WWW.BEVÆGELSESPARKEN-HORSENS.DK

https://www.bevaegelsespark-horsens.dk/

