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Baggrund for kortlægning
I forbindelse med fremtidige beslutninger på sport og fritidsområdet, er der
udtrykt behov for en facilitetsanalyse, der har til formål at skabe overblik over
hvilke faciliteter der er til rådighed i Holstebro Kommune samlet set og hvilke
faciliteter der er til rådighed i de enkelte lokalsamfund i kommunen.
I første omgang vil kortlægningen have overordnet fokus på de konkrete faciliteter der er til rådighed og placeringen heraf. I tilknytning hertil fremhæves
potentielle udviklingsområder, der bliver synlige i forbindelse med kortlægningen.

Kortlægning af faciliteterne
Kortlægningen er bygget op på en måde, der dels giver et overblik over fordelingen af de forskellige faciliteter over hele Holstebro Kommune, dels giver
overblik på lokalniveau.
Der er således udarbejdet oversigtskort, der viser fordelingen af faciliteter på
kommuneniveau og oversigtskort, der i deltaljer viser de faciliteter der er tilgængelige i de forskellige lokalsamfund i Holstebro Kommune.
Oversigtskortene A-H viser de forskellige faciliteter der er tilgængelige i hele
Holstebro Kommune. Oversigtskortene 1-31 viser de samlede faciliteter i de
enkelte lokalområder. Holstebro by er pga. dens størrelse delt op i ni områder, for at lette læsevenligheden af kortmaterialet.
Dette notat er struktureret på samme måde, for at øge sammenhængen med
kortmaterialet og læsevenligheden. I notatet vil der i forbindelse med Kort A-H
vil der være overordnede betragtninger om placering og antal af faciliteter,
mens der i forbindelse med Kort 1-31 vil være en mere deltaljeret beskrivelse
af de faciliteter, der er i de enkelte lokalområder.
Bemærk venligst: Oplysningerne i denne første udgave af kortlægningen er
baseret på oplysninger på de enkelte faciliteters hjemmesider, internettet og
Holstebro.dk. Der kan derfor være aktivitetsmuligheder og faciliteter, som ikke
er medtaget i denne udgave.
Afslutningsvis vil der være et afsnit med de foreløbige konklusioner og iagttagelser baseret på kortlægningen, samt en perspektivering til del 2.
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Kort A: Folkeskoler, friskoler, kommunal specialskole
og ungdomsskole
Der er 18 folkeskoler, seks friskoler, en kommunal specialskole (som dog er
fordelt over to lokaliteter) og en kommunal ungdomsskole i Holstebro Kommune. Skolerne er primært beliggende i centrum af kommunen og i den østlige del af kommunen. Reelt set er der dog et lige antal folkeskoler i den vestlige og østlige del af kommunen, men i den østlige del suppleres disse af tre
friskoler. Dette kan tyde på, at der i en vis udstrækning er et større lokalt engagement i den del af kommunen til at bevare centrale ydelser, der er vigtige
for bevarelsen af et aktivt landsbysamfund.

Kort B: Idrætshaller
Definitionen på en idrætshal (eller sportshal, som den også kaldes) er en ”stor
hal, hvor der kan dyrkes en eller flere former for fysisk sport”. Der er 25 af
sådanne anlæg i Holstebro Kommune. De er nogenlunde jævnt fordelt over
kommunen, dog med en naturlig koncentration omkring Holstebro by, hvor
der også er den største befolkningstæthed. Det er værd at bemærke, at der
maximalt er omkring 10-15 km. til den nærmeste idrætshal uanset hvor en
borger er bosiddende i Holstebro Kommune. Der er således tilsyneladende let
adgang til at være fysisk aktiv. Dog er der variationer i hvilke sportsmuligheder der er mulighed for i de forskellige lokaliteter.

Kort C: Forsamlingshuse
Forsamlingshuse og sognegårde er medtaget i kortlægningen, fordi de i flere
tilfælde bruges til idrætsaktiviteter, som ikke kræver nævneværdigt udstyr –
eksempelvis zumba. Her er det således den lokale, lettilgængelige adgang
der er fokus på, snarere end udstyr og baneindtegninger. Som oftest bruges
forsamlingshuset dog kun til selskaber og sammenkomster, og ikke til foreningsaktiviteter på idrætsområdet.
I tilfælde af behov for overnatningsmuligheder i forbindelse med eksempelvis
sports- og idrætsstævner, vil forsamlingshuse og sognegårde let kunne anvendes som sovesale, da der er toiletfaciliteter og køkkenfaciliteter. Der er 20
forsamlingshuse/sognegårde i Holstebro Kommune.
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Kort D: Boldbaner
Der er 26 områder, hvor der ligger boldbaner i Holstebro Kommune. Boldbaner er udendørs baner indrettet til boldspil. Det varierer, hvor mange baner
der er til rådighed på de enkelte lokaliteter. Kunststofbaner hører også ind
under denne kategori. Boldbanerne ligger, med enkelte undtagelser, i nærheden af idrætshaller.

Kort E: Idrætsanlæg, tennisanlæg og tennishal
Et idrætsanlæg er en ”bane hvorpå der kan dyrkes en eller flere former for
fysisk sport”. Et tennisanlæg er en udendørs bane, der er indrettet til at spille
tennis på, mens en tennishal er en hal der er indrettet til at spille tennis i –
den bruges hovedsageligt udelukkende til tennis.
Der er seks tennisanlæg i Holstebro Kommune, fordelt over hele kommunen.
Tre tennisanlæg er dog placeret i centrum af kommunen. Der er en enkelt
tennishal og ligeledes et enkelt idrætsanlæg i Holstebro Kommune.
I nogle af de idrætshaller der er fordelt over kommunen, er der mulighed for at
spille tennis, så antallet af tennishaller og tennisanlæg skal ses i lyset heraf.

Kort F: Motorsportsbane, petanquebane, golfbane og
rekreativt naturområde
Der er tre områder med motorsportsbaner i Holstebro Kommune. De to af
dem hører dog sammen under Holstebro Speedway og ligger i umiddelbar
nærhed af hinanden. De tre motorsportsbaner giver mulighed for gokart, motocross og speedway.
Der er fem steder med petanquebaner markeret på kortet. Det kan ikke afvises, at der er flere petanquebaner i Holstebro Kommune.
Der er markeret to golfbaner i Holstebro Kommune. Reelt set er der tre golfbaner, men golfbanen ved Storådalen gik konkurs i 2014 og det er usikkert
om området kommer til at fungere som golfbane igen/hvornår området åbner
som golfbane.
På kortet fremgår også en række rekreative naturområder. Der er selvfølgelig
langt mere natur i Holstebro Kommune, end de ti steder der er angivet. De
rekreative naturområder er afgrænset til de ti, der er medtaget, fordi det er de
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ti områder, som Holstebro Kommune har valgt at udarbejde en folder om. Det
er bemærkelsesværdigt, at hele den vestlige del af Holstebro Kommune
mangler i den kommunale formidling af naturområder.

Kort G: Rostadion, friluftsbad og svømmehal
Der er et rostadion i Holstebro Kommune, som er beliggende i Vandkraftsøen. Der er tre svømmehaller i kommunen, fordelt med en i den vestlige, centrale og østlige del. Derudover er der to friluftsbad i den centrale del af kommunen.

Kort H: Gymnastiksal, kulturhus, streetaktiviteter,
udendørs klatrevæg og skøjtebane
Der er tre ældre gymnastiksale, som ligger i forbindelse med skoler i Holstebro Kommune. Der er angivet et kulturhus på kortet. Det er medtaget, fordi
der er mulighed for idrætsaktiviteter i de lokaler, som kulturhuset dækker
over. Det er Borbjerg-Hvam Kultur og Fritidscenter der er tale om. I kortangivelsen står lokaliteten anført som Kulturhus, fordi det er den typekode, der er
mest rammende.
Der er en udendørs klatrevæg i Holstebro Kommune.
Der er to områder med streetaktiviteter i Holstebro Kommune i form af Down
Town Vinderup og Teen Town Ulfborg.
Holstebro Skøjtebane er pt. ikke i funktion, men den er medtaget med sin
gamle placering i Holstebro Lystanlæg.

Kort 1: Holstebro – Idrætscenter Vest
Idrætscenter Vest
Mozartsvej 5
7500 Holstebro
Idrætscenter Vest er Holstebros største idrætsanlæg. Idrætscenter Vest består af to idrætshaller med hver en 20x40 meter håndboldbane. I hallerne kan
der desuden spilles volleyball, badminton, fodbold og basketball.
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Idrætscenter Vest er rammen om et topmoderne springcenter og indeholder
også to bevægelsesrum, som er velegnede til dans, gymnastik, pilates m.m.
Derudover er der lokaler, hvor der kan dyrkes karate, bueskydning og styrketræning. Der er 16 udendørs fodboldbaner. Én af disse fodboldbaner er en
kunststofbane, som kan benyttes året rundt.
Idrætscenter Vest er kommunalt ejet.

Kort 2: Holstebro – Måbjerg
Måbjerg Skole
Måbjerg Skolevej 6
7500 Holstebro
www.storaaskolen.dk
Måbjerg Skole hører under Storåskolen og er en specialskole for børn med
autisme. Den dækker hele skoleforløbet fra indskolingen til 10. klasse. Der er
en SFH tilknyttet skolen. I forbindelse med skolen er der boldbaner.
Skolen er en kommunal specialskole.

Den Kristne Friskole
Valdemar Poulsens Vej 16
7500 Holstebro
www.denkristnefriskole.skoleintra.dk
Der er en SFO tilknyttet skolen.
Skolen er en friskole og dermed selvejende.

Kort 3: Holstebro – Ellebæk og Birkelund
Ellebækskolen
Beethovensvej 24
7500 Holstebro
www.ellebaekskolen.dk
I umiddelbar nærhed af skolen ligger boldbaner. Der er flere SFH tilknyttet
skolen.
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Skolen er kommunalt ejet.

Birkelundskolen
Nørre Boulevard 57
7500 Holstebro
www.birkelundskolen.dk
Der er SFH tilknyttet skolen.
Skolen er kommunalt ejet.

Birkelundsskolens Idrætshal
Nørre Boulevard 57
7500 Holstebro
http://www.holstebro.dk/Birkelundsskolens-Idraetshal-583.aspx
Birkelundsskolens Idrætshal består af en idrætshal og en gymnastiksal. Der
er også køkken/cafeteria, mødelokaler og omklædningsfaciliteter. Hallen og
gymnastiksalen bruges primært af elever, men kan også lejes.
Der er boldbaner i tilknytning til Birkelundsskolen og Birkelundsskolens
Idrætshal.
Idrætshallen er kommunalt ejet.

Kort 4: Holstebro – Døesvejen
Døesvejens Fritidscenter
Døesvej 56
7500 Holstebro
http://www.doesvejfc.dk/
Døesvejens Fritidscenter består af en hal, med diverse boldspilsmuligheder
og fitnessmuligheder, samt udendørs boldbaner, herunder også beachbane
og basketball bane. Der er også en springgrav i hallen. Der er cafe og mødelokaler. Udenfor er der også en legeplads.
Fritidscentret bruges dels af skoleelever fra Sct. Jørgen Skole og dels af foreninger.
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Bygningen er omdannet til fritidscenter i 2000 og har tidligere været svømmehal. Bygningen er opført i 1969-1971. Hele bygningen er handicapvenlig.
Fritidscentret er kommunalt ejet.

Gymnasiehallen
Døesvej 64
7500 Holstebro
Gymnasiehallen hører under Holstebro Gymnasium og HF. Den lejes ikke ud
til andre end foreninger under Folkeoplysningsloven. Hallen er forholdsvis
lille. Den er mindre end reglerne for en håndboldbane og er desuden mindre
egnet til eksempelvis indendørs fodbold, da der ikke er bander langs kanten
af banen, men kun net. Den bruges primært til gymnastik, ud over gymnasiets
egen brug. Der er ingen online information om Gymnasiehallen. Information
er indhentet ved samtale med administrationschef Henning Rønn Clemmensen.
Hallen hører under Holstebro Gymnasium og HF.

Sct. Jørgens Skole
Døesvej 54
7500 Holstebro
www.sct-joergens-sk.dk
Skolen er udnævnt til idrætsskole, og gør brug af faciliteterne på Døesvejens
Fritidscenter. Der er to SFH tilknyttet skolen.
Skolen er kommunalt ejet.

Kort 5: Holstebro – Arena
Gråkjær Arena
Hostrupsvej
7500 Holstebro
www.arenaholstebro.dk
Gråkjær Arena har plads til 3.250 tilskuere, heraf 2.750 siddepladser, og bruges bl.a. som hjemmebane for håndboldklubben Team Tvis Holstebro.
Der er to sponsorlounges/mødelokaler, med en samlet kapacitet på 500 gæster.
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Der er fem stk. Skybokse, med 16 pladser i hver.
Foyeren er på 1.000 m²
Gulvarealet i hallen er 44x24 meter.
Der er en række faciliteter til spillerne bestående af fire omklædningsrum,
dommeromklædning, fitnessrum og fysioterapirum.
Der er en cafe/restaurant og seks permanente barer.
Hallen blev indviet d. 2. februar 2011 og er således af nyere dato.
Hallen er kommunalt ejet.

Kort 6: Holstebro – Sønderland på Nørreland
Sønderlandsskolen
Døesvej 7
7500 Holstebro
www.soenderland-sk.skoleporten.dk
Der er en række boldbaner i umiddelbar nærhed af Sønderlandsskolen. Der
621 elever på skolen. Der er SFH tilknyttet.
Skolen er kommunalt ejet.

Storåskolen
Odinsvej 2
7500 Holstebro
www.storaaskolen.dk
Storåskolen er en kommunal specialskole for udviklingshæmmede børn og
unge.

Kort 7: Holstebro – Rolf Krake området
Rolf Krake Skolen
Rolf Krakes Vej 7A
7500 Holstebro
www.rolf-krake-sk.dk
Der er 665 elever på skolen. Der er SFH tilknyttet skolen.
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Skolen er kommunalt ejet.

Holstebro Idrætspark og Stadionhallen
Rolf Krakesvej 9
7500 Holstebro
http://www.holstebro.dk/holstebro-idraetspark-580.aspx
Idrætsparken råder over tre fodboldbaner, hvoraf én er egnet til rugby. Der er
også et kombineret atletik- og fodboldstadion, hvor der er plads til 8.000 tilskuere. Stadionhallen ligger i umiddelbar forbindelse med Holstebro Idrætspark og anvendes primært til basketball og volleyball. Der er også mulighed
for yoga. Stadion er hjemmebane for byens største fodboldklub, Holstebro
Boldklub. Der forefindes også mødelokale, yogalokale og flere omklædningsrum i forbindelse med hallen.
I sammenhæng med hallen findes også en hyggelig café, som er åben i når
der er stævner, arrangementer.
Der er også 3 fodboldbaner, hvoraf den ene bruges til rugby samt 2 beachvolleyball baner, som bruges aktivt i sommersæsonen.
Holstebro Idrætspark og Stadionhal er kommunale idrætsfaciliteter.

Tennishallen Holstebro
Rolf Krakesvej 9
7500 Holstebro
Tennishallen på Rolf Krakesvej består af 2 indendørs baner og 7 udendørs
baner og ligger i forbindelse med Holstebro Idrætspark og Stadionhallen.
Tennishallen hører under de kommunale idrætsfaciliteter.

Idrætsefterskolen Lægården
Lægårdvej 72
7500 Holstebro
www.lægården.dk
Skolen har for nyligt indviet en ny hal. Derudover er der en moderne foredragssal, springsal med indbyggede trampoliner, fitnesscenter, en lille boldspilshal, nyanlagt fodboldbane på skolens engareal, beachvolleybaner og
udendørs crossfit område.
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Kort 8: Holstebro – Holstebro Friskole, Lægårdvej
Holstebro Friskole
Lægaardvej 102
7500 Holstebro
www.holstebrofriskole.dk
Der er en SFO tilknyttet skolen.
Skolen er en friskole.

Kort 9: Holstebro – Holstebro Centrum
Holstebro Badeland
Jeppe Schous Gade 14
7500 Holstebro
www.holstebro-badeland.dk
Badelandet og svømmehallen er på 3500 m² og har 8 bassiner med temperaturer fra 27,5° til 37°. Der er en række forskellige faciliteter i badelandet, bl.a.
sauna, boblebad og modstrømsanlæg. I svømmehallen er der 1 og 3 meter
vippe i 50 meter bassinet. Der er også café og et mødelokale i Holstebro Badeland.
Holstebro Badeland er privatejet. Der er indgået en samarbejdsaftale med
Holstebro Kommune, kommunen giver tilskud til gengæld for skolers og foreningers brug af Holstebro Badeland.

Holstebro Friluftsbad
Boldhusgade 1
7500 Holstebro
http://www.holstebro.dk/Holstebro-Friluftsbad-579.aspx
Friluftsbadet har åbent i sommerperioden. Der er et voksenbassin, et opvarmet børnebassin og et opvarmet soppebassin. Derudover er der mulighed for
beachvolley og boldspil på en lille kunststofbane.
Friluftsbadet hører under de kommunale faciliteter.
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Badminton Hallen Holstebro
Boldhusgade 2
7500 Holstebro
www.holstebro-badminton.dk
Badminton Hallen består af en hal med flere badmintonbaner. Den har karakter af idrætshal.
Badminton Hallen er selvejende.

Holstebro Ungdomsskole
Danmarksgade 24
7500 Holstebro
www.hk-ung.dk
Holstebro Ungdomsskole er en kommunal ungdomsskole, der tilbyder en
række aktiviteter for kommunens unge.

Skøjtebanen
Lystanlægget
7500 Holstebro
http://www.holstebro.dk/Skoejtebanen-598.aspx
Skøjtebanen er pt. ikke i funktion. Skøjtebanen drives normalt med tilskud fra
Holstebro Kommune.

Hjertestien – Holstebro
Lystanlægget 1
7500 Holstebro
http://www.holstebro.dk/Vandreture-1456.aspx
Hjertestien er en afmærket rute på 5,6 km. rundt i Holstebro midtby og anvendes bl.a. af Hjerteforeningen til arrangerede motionsture. Hjertestien benyttes dog af alle interesserede motionister på alle dage.

Balletskolen
Den Røde Plads 4
7500 Holstebro
www.balletskolenholstebro.dk
Skolen er en privatskole.
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Kort 10: Vinderup
Down Town Vinderup
Nylandsvej 9
7830 Vinderup
Down Town Vinderup er et aktivitetsområde for børn og unge, hvor der er
fokus på forskellige streetaktiviteter.
Området er ejet af Holstebro Kommune.

Vinderup Skole
Sevelvej 27
7830 Vinderup
www.vinderup-skole.dk
Skolen har 371 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse. Der er et specialklassespor sideløbende med de øvrige klassetrin.
Skolen er en almindelig kommunal folkeskole.

Vinderup Realskole
Sevelvej 42
7830 Vinderup
www.vinderup-real.dk
Overbygningsskole, der tilbyder undervisning for 8.-10. klassetrin.
Det er en privatskole, men den fungerer som overbygningsskole for Vinderup
Skole og der er derfor et tæt samarbejde mellem Vinderup Realskole og Holstebro Kommune.

Vinderup Hallerne
Halvej 2B
7830 Vinderup
www.vinderup-hallerne.dk
Vinderup Hallerne tilbyder de almindelige boldspilsmuligheder. Der er flere
udendørs fodboldbaner af varierende størrelse. Der er to idrætshaller og 2
svømmehal. Byggeriet er fra 2012.
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Vinderup Hallerne inklusiv svømmehallen er selvejende.

Kort 10a: Vinderup
Nærbillede af Vinderup Hallerne og svømmehallen.

Kort 11: Ulfborg
Teen Town Ulfborg
Sportsvej 3
6990 Ulfborg
Teen Town Ulfborg er et aktivitetsområde for børn og unge, hvor der er fokus
på forskellige streetaktiviteter.
Området er ejet af Holstebro Kommune.

Vestjydsk Fritidscenter i Ulfborg
Sportsvej 1
6990 Ulfborg
www.vestjydskfritidscenter.dk
Vestjydsk Fritidscenter består blandt andet af en idrætshal, som rummer faciliteter til idrætsgrene som håndbold, indendørs fodbold, badminton, volleyball,
basketball og gymnastik. Der kan desuden spilles rulleskøjte-hockey.
I forbindelse med hallen er en forholdsvis nyopført multisal, som primært anvendes til gymnastik og badminton.
Den tredje ”gren” i Vestjydsk Fritidscenter er svømmehallen (Ulfborg Svømmehal), som består af tre forskellige bassiner og rutsjebaner.
Der er flere mødelokale i Vestjydsk Fritidscenter og centret bruges også til
ikke-sportslige aktiviteter.
Vestjydsk Fritidscenter er kommunalt ejet.
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Ulfborg Skole
Holmegade 25
6990 Ulfborg
www.ulfborg-skole.dk
Der er 314 elever på skolen. Ulfborg Skole er en kommunal folkeskole.

Kort 12: Vemb
Vemb Skole
Skolegade 12
7570 Vemb
www.vemb-skole.dk
Der er 188 elever på skolen. Der er en SFH tilknyttet skolen. Vemb Skole er
en kommunal folkeskole.

Vemb Forsamlingshus
Kjærsvej 3
7570 Vemb
www.smagogsans.dk
Vemb Kultur og Forsamlingshus fungerer som nøglehus, hvor lejeren selv
står for opdækning, madlavning og oprydning, som alt-inklusive restaurant og alle tænkelige kombinationer derimellem.

Vemb Hallerne
Stadion Allé 2
7570 Vemb
http://www.holstebro.dk/Vemb-Hallerne-1083.aspx
Vemb Hallerne består af en større og en mindre hal, som ligger i forlængelse
af hinanden. I den store hal er der mulighed for at spille håndbold og badminton, mens den mindre primært bruges til gymnastik, men også til andre
sports- og idrætsaktiviteter.
Der er desuden tilknyttet et motionscenter til Vemb Hallerne, hvor der er mulighed for forskellige aktiviteter i form af styrke- og konditionstræning.
Vemb Hallerne er kommunalt drevne.
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Kort 13: Nr. Felding
Nr. Felding Skole
Skolevej 7
Nr. Felding
7500 Holstebro
www.nrfeldingskole.dk
Der er 172 elever på Nr. Felding Skole. Der er en SFH tilknyttet. Skolen er en
kommunal folkeskole.

Idrætscenter Syd/Nr. Felding Hallen
Idrætsvej 30
Nr. Felding
7500 Holstebro
http://bricksite.com/nrfelding/idraets-center-syd
Hallen benyttes bl.a. til gymnastik, karate, fodbold og badminton. Der er
udendørs boldbaner tilknyttet hallen.
Der er ingen information tilgængelig om hallens størrelse m.m.

Kort 14: Tvis
Tvis Centret
Kirkevænget 8
Tvis
7500 Holstebro
www.tviscentret.tvisby.dk
Der er bl.a. mulighed for badminton, fitness, fodbold, gymnastik, håndbold og
tennis i Tvis Centret. Der er en petanquebane og udendørs fodboldbaner.
Tvis Centret er selvejende.

Tvis Skole
Skolevænget 1
Tvis
7500 Holstebro
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www.tvisskole.dk
Der er 384 elever på Tvis Skole fra børnehaveklasse til 9. klasse. Der er to
SFH tilknyttet skolen. Skolen er en kommunal folkeskole.

Tvis Sognegård
Hovedgaden 2
Tvis
7500 Holstebro
www.tvissognegaard.dk
Tvis Sognegård giver mulighed for at bruge lokalerne til bl.a. mødelokaler. De
kan også anvendes til eksempelvis gymnastik, men indtrykket er, at lokalerne
hovedsageligt anvendes til festlige sammenkomster.

Kort 14a: Tvis
Nærbillede af Tvis Centret.

Kort 15: Mejdal-Halgård
Mejdal-Hallen
Slåenvej 65
Mejdal
7500 Holstebro
www.mejdalhallen.mejdal.net
Mejdal-Hallen består af to haller, hvoraf den store har internationale mål til
håndbold, badminton m.m. Den lille hal bruges til badminton, gymnastik m.m.
Udendørs er der boldbaner til fodbold, samt baner til petanque og tennis.

Halgård Skole
Halgårdvej 1-3
7500 Holstebro
www.halgaardskole.skoleporten.dk
Der er 438 elever på Halgård Skole fra børnehaveklasse til 7. klasse.
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I april 2014 påbegyndtes byggeriet af en hal, som forventes færdig i februar
2015.
Skolen er en kommunal folkeskole.

Kort 15a: Mejdal
Nærbillede af Mejdal Hallen.

Kort 16: Mejrup
Mejrup Skole
Mejrup Kirkevej 3
Mejrup
7500 Holstebro
www.mejrupskole.dk
Der er 618 elever i Mejrup Skole, fordelt på klassetrin fra børnehaveklasse til
9. klasse.
Der er en ældre gymnastiksal i tilknytning til skolen.
Skolen er en kommunal folkeskole.

Mejrup Sognegård
Mejrup Kirkevej 4
Mejrup
7500 Holstebro
http://www.holstebro.dk/Sognegaarde-og-forsamlingshuse-576.aspx

Mejrup Kultur og Fritidscenter
Elkjærvej 26
Mejrup
7500 Holstebro
Der er to haller. Hal A har også en springgrav. Kultur og Fritidscentret består
også af et multihus på 22x20 meter, hvor der er 3 badmintonbaner, 1
squashbane og et fitnesscenter. Der er tilknyttet en række boldbaner til Kultur- og Fritidscentret, hvoraf den ene er en kunststofbane.
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Mejrup Kultur og Fritidscenter er selvejende.

Mejrup Friluftsbad
Elkjærvej 26A
Mejrup
7500 Holstebro
Der er åbent i sommerhalvåret – normalt fra maj til august. Der er et 25 meter
bassin med opvarmet vand og et soppebassin med opvarmet vand.
Mejrup Friluftsbad er selvejende.

Kort 16a: Mejrup
Nærbillede af Mejrup Kultur og Fritidscenter, samt Mejrup Friluftsbad.

Kort 17: Skave
Skave Hallen
Viborgvej 201
Skave
7500 Holstebro
www.skave.info/hallen
Skave Hallen blev bygget i 1975 som en 20 x 40 m. håndboldhal. I 1982 blev
hallen kraftigt udvidet med blandt andet cafeteria og mødelokaler. I 2007 blev
hallen yderligere udbygget, for at gøre plads til Skave Fitness.
I dag bruges Skave Hallen til en række forskellige idrætsaktiviteter som primært tilbydes af Hogager GF, Trabjerg GF og Skave Fitness.
Hertil kommer andre brugere som Skave Seniorklub, Skave Børnehus og
Skave skole med både idrætstimer og skolemadsordning.

Skave Skole
Viborgvej 203
Skave
7500 Holstebro
www.skave.info/skolen
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Der er 1 spor på skolen med klassetrin fra børnehaveklasse til 7. klasse.
Der er en SFH tilknyttet skolen.
Skave Skole er en kommunal folkeskole.

Skave Sognegård
Viborgvej 21
Skave
7500 Holstebro
www.skave.info/Skave-Sognegård
Sognegården består af en stor sal, en lille sal, stort godkendt køkken, aula,
garderobe og toiletter, inkl. handicaptoilet. Lille sal rummer 50 personer,
mens den store sal rummer 150 personer.

Kort 18: Borbjerg
Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter
Hvamvej 84
Borbjerg
7500 Holstebro
www.kulturogfritidscenter.dk
Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter består af en multisal, en sognegård
med en lille og en stor sal, et fritidshus, en hal og en indendørs klatrevæg.
Der er bl.a. muligved for at dyrke badminton, fitness, fodbold, gymnastik,
håndbold og volleyball i Kultur- og Fritidscentret.

Borbjerg Sognegård
Bukdalvej 1
Borbjerg
7500 Holstebro
www.kulturogfritidscenter.dk/sognegård
Sognegården indeholder en stor sal med plads til ca. 150 personer, en lille sal
med plads til ca. 70 personer. Der er en scene i den store sal. Derudover er
der en aula. Der er handicaptoilet + kørestolelift til 1. sal og gode køkkenfaciliteter.
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Borbjerg Skole
Bukdalvej 1
Borbjerg
7500 Holstebro
www.borbjergskole.dk
Der er 149 elever fra 0. til 7. klasse på Borbjerg Skole.
Til den oprindelige skolebygning hører en gammel gymnastiksal.
Skolen er en kommunal folkeskole.

Borbjerg Mølle Golf
Borbjerg Møllevej 3
Borbjerg
7500 Holstebro
www.borbjergmill.dk
Der er en 9-hulsbane Pay & Play bane i varieret terræn.

Borbjerg Mølle Sø
Borbjerg Mølle Sø/Borbjerg Møllevej
7500 Holstebro
http://www.holstebro.dk/Vandreture-1456.aspx
Der er en ca. 2 km. lang vandrerute rundt om Borbjerg Mølle Sø.

Hjertestien – Borbjerg
Møllesø
Borbjerg
7500 Holstebro
http://www.holstebro.dk/Vandreture-1456.aspx
Hjertestien rundt om Møllesø starter ved Bukdalvej 50 og er 4,5 km lang.

Kort 18a: Borbjerg
Nærbillede af faciliteterne i Borbjerg centrum, med fokus på faciliteterne ved
Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter.
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Kort 19: Sevel
Sevel Hallen
Halallé 8
Sevel
7830 Vinderup
http://www.sevelby.dk/29_sevel%20hallen.htm
Der er mulighed for badminton, fodbold, gymnastik og tennis i Sevel Hallen.
Der er en udendørs tennisbane.

Sevel Skole
Skoletoften 3-5
Sevel
7830 Vinderup
www.sevel-skole.dk
Der er ét klassespor fra 0. til 7. klassetrin på Sevel Skole. Der er en SFH tilknyttet skolen. Sevel Skole er en kommunal folkeskole.

Sevel Forsamlingsgård
Djeldvej 9
7830 Vinderup
www.sevel-forsamlingsgaard.dk
På Sevel Forsamlingsgård er der plads til 250 personer, fordelt på 2 selskabslokaler, med plads til 50 og 200 personer.

Kort 20: Thorsminde
Thorsminde Hallen
Skolegade 25 A
Thorsminde
6990 Ulfborg
http://www.thorsmindeby.dk/pages/webside.asp?articleGuid=64802
Thorsmindehallen består af en idrætshal, hvori der er skiftende aktiviteter.
Der er en kantine, selskabslokaler og klublokaler i tilknytning til idrætshallen.
Thorsminde Hallen står angivet som hørende under Holstebro Kommunes
idrætsanlæg, men hallen drives på frivillig basis.
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Mindbo Centret
Skolegade 25
Thorsminde
6990 Ulfborg
http://www.thorsmindeby.dk/pages/webside.asp?articleGuid=64714
Mindbo Centret bruges både til forskellige aktiviteter, men også som medborgerhus.

Kort 21: Krunderup
Sir-Lyngbjerg Centret
Sirvej 4b
Krunderup
7500 Holstebro
www.sir-lyngbjergcentret.dk
Centret indeholder multibane, petanque, beach volley og håndboldbaner,
samt udendørs fodboldbaner. Der er de almindelige boldspilsmuligheder i
hallen.

Naur-Sir Skole
Sirvej 3
7500 Holstebro
www.naursirskole.dk
Der er ét klassespor på Naur-Sir Skole. Skolen har elever fra 0. til 7. klasse.
Der er en USFH tilknyttet skolen. Skolen er en kommunal folkeskole.

Naur-Sir Sognegård
Sirvej 3
7500 Holstebro
http://www.aas.dk/selskaber/naur-sir-sognegaard/
Der er to sale i Naur-Sir Sognegård. Den store sal kan rumme op til 150 personer og den lille sal kan rumme 40 personer.
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Kort 22: Idom
Idom-Råsted Skole
Idomlundvej 27
7500 Holstebro
www.idomraastedskole.dk
Der er 118 elever fordel på 0. til 7. klassetrin. Skolen er en kommunal folkeskole.

Plexus Idom-Råsted
Idomlundvej 23A
Idom
7500 Holstebro
www.plexus-ir.dk
Plexus Idom-Råsted er en hal med almindelige boldfaciliteter. Der er udendørs boldbaner tilknyttet. Plexus er et kultur-, fritids- og idrætscenter med selskabslokaler, møde-, kursus- og konferencefaciliteter samt et køkken. Der er
også en café og nærbutik. I konferenceområdet er der plads til op til 250 personer. Lokalerne er udstyret med moderne AV-udstyr og et lydanlæg i teaterkvalitet.

Kort 23: Staby
Staby Skole
Stabyvej 36
Staby
6990 Ulfborg
www.stabyskole.dk
Der er 166 elever på Staby Skole. De er fordelt på 0. til 7. klassetrin. Der er
en USFH tilknyttet skolen.

Staby Sognegård
Stabyvej 36
6990 Ulfborg
www.staby.nu/udlejning-staby-sognegaard
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Staby Sognegård bruges primært som selskabslokaler. Der er en stor og en
lille sal med plads til i alt 250 personer.

Kort 24: Mogenstrup
Hjelm Hede Friskole
Tingvej 37
Mogenstrup
7800 Skive
www.hjelmhede.dk/skolens
Der er ca. 50 elever fra 0. klasse til 7. klasse. Der er USFH tilknyttet.
Skolen er en privatskole.

Mogenstrup Forsamlingshus
Tingvej 49
Mogenstrup
7800 Skive
www.hjelmhede.dk/forsamlingshuset
Der er plads til 140 personer i Mogenstrup Forsamlingshus. Der er køkken og
nye toiletfaciliteter.

Mogenstrup Idrætsforening
Tingvej 63
Mogenstrup
7800 Skive
www.hjelmhede.dk/idraetsforeningen
Mogenstrup Idrætsforening er en meget aktiv forening, der får meget ud af få
faciliteter. Der er anlagt boldbaner og et tennisanlæg, og derudover bruges
skolens faciliteter og skolens område (eksempelvis skolegården og gymnastiksalen). Der tilbydes forskellige aktiviteter som fodbold, håndbold, gymnastik, badminton, tennis, volley, trial og atletik.
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Kort 25: Sdr. Nissum
Multihallen Sdr. Nissum
Kirkebyvej 11A
Sdr. Nissum
6990 Ulfborg
www.nissumfjand.dk/multihallen
I Multihallen i Sdr. Nissum er der mulighed for en række idrætsmuligheder i
form af fodbold, håndbold, tennis, badminton, samt minibaner til fodbold og
håndbold, volleyball og basketball. Derudover er der muligheder for aktiviteter
som gymnastik, zumba, dans, teater, fitness, squash, golfsimulator og billard/pool.
Derudover er en række udendørs faciliteter i form af multibane, pannabane,
petanquebane, amfi og legeflade, naturfitness og tarzanbane, helårs kælkebakke, svævebane, stangtennis, krolf og frisbee.
Multihallen råder også over moderne køkkenfaciliteter samt mulighed for
overnatning i køjesenge, så den egner sig til alle former for arrangementer:
Receptioner, møder, teambuilding med ude- og inde-aktiviteter, lejrskoler og
træningslejre, fester og familiesammenkomster.

Kort 26: Husby
Husby Sognegård
Sognegårdsvej 15
Husby
6990 Ulfborg
Husby Sognegård bruges til udlejning i forbindelse med selskaber og lignende.

Kort 27: Bur
Bur Forsamlingshus
Bygade 19
Bur
7570 Vemb
www.burforsamlingshus.dk
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Der er en stor sal med plads til 120 personer og en lille sal med plads til 40
personer. Forsamlingshuset er privatejet og drives som selskabsrestaurant.

Bur Fodboldklub/Idrætsforening
Burvej 56A
Bur
7570 Vemb
http://holstebro.odeum.com/dk/bysamfund_og_bydele/landsbyer_/bur.htm
Der er et klubhus, hvor en række foreninger holder til, samt boldbaner.

Kort 28: Ryde
Margrethe Reedtz Skolen
Skolevænget 14
7830 Vinderup
www.margrethereedtzskolen.dk
Der er 80 elever på skolen, fordelt på klassetrin mellem 0. og 7. klasse. Skolen har en gymnastiksal, som også bruges af lokale foreninger.
Skolen er en privatskole.

Ryde Sognegård
Skolevænget 14
Ryde Kirkeby
7830 Vinderup
www.udlejning.mrsnet.dk
Ryde Sognegård udlejes gennem Margrethe Reedtz Skolen. Der er mulighed
for at leje fællessalen og lillesalen. Der er adgang til køkken ved leje af lokalerne.
Lillesal er 10.00 x 6.00 m og kan rumme ca. 55 personer. Stole og borde står
opstillet til ca. 55 personer.
I entréen er et gammelt akustisk klaver.
Fællessalen er 13.50 x 10.00 m og kan rumme ca. 145 personer. Antal borde
(2.00 X 0.80 m): 28 stk. Antal stole: 150 stk.
Scenemål i Fællessalen: H: 144 cm., B: 530 cm, D: 400 cm
31

Der er en smal trappe på kun 56 cm., der fører op til scenen fra en dør ved
siden af scenen.
Begge sale er handicapvenlige med kørestolsrampe til indgangen og handicapvenligt toilet.

Kort 29: Herrup
Herrup Forsamlingshus
Skolegade 17
Herrup
7830 Vinderup
www.herrupforsamlingshus.dk
Der er plads til 100 personer i forsamlingshuset. Der er også køkkenfaciliteter. Der er en legeplads i forbindelse med forsamlingshuset.

Herrup-Bjergby Fællesforening
Skolegade 17A
Herrup
7830 Vinderup
www.herrup.dk
Her er multibane, boldbaner og petanquebane.

Kort 30: Ejsing
Ejsing Forsamlingshus
Geddalvej 21
Ejsing
7830 Vinderup
Hjemmesiden er ude af drift og det har ikke været muligt at få kontakt med
Ejsing Forsamlingshus trods gentagne forsøg. Det har derfor ikke været muligt at få oplysninger om forsamlingshuset.

Ejsing-Egebjerg Hallen
Gl. Landevej 22
Ejsing
7830 Vinderup
32

www.ejsinghallen-ebk.dk
Der er de almindelige boldspilsmuligheder i Ejsing-Egebjerg Hallen.
Der bliver spillet bold, dyrket gymnastik og andre sportsaktiviteter, men der er
også fester og andre arrangementer.
Hallen er bygget 1988 som en traditionel hal, med mange muligheder for aktiviteter. Der er blevet afholdt mange koncerter, udstillinger og andre kulturelle
arrangementer. Der er handicapvenlige toiletter og en elevator op til første
sal, hvor cafeteriet er. Der er mulighed for at leje hallen og hallens køkken til
fest m.m.
Der er plads til 770 personer i hallen.

Ejsing Friskole
Gl. Landevej 24-26
Ejsing
7830 Vinderup
www.ejsingfriskole.dk
Der er 103 elever på skolen fordelt på 0. klasse til 8. klasse. Skolen er en privat friskole.

Kort 31: Staby Efterskole
Staby Efterskole
Nørrevej 2
6990 Ulfborg
www.stabyefterskole.dk
Staby Efterskole er medtaget, fordi deres sports- og idrætsfaciliteter kan lejes.
Der er mulighed for håndbold, fodbold, volleyball og badminton. Der er multisal, idrætshal og et nyt springcenter med trampoliner.

Kort 32: Handbjerg
Handbjerg Beboerhus
Fjordglimt 19
Handbjerg
7830 Vinderup
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www.handbjergstrandby.dk/beboerhus/Beboerhus
Handbjerg Beboerhus er bygget i 1998. Der er plads til max. 100 personer.
Der er anretterkøkken med industri opvaskemaskine (ca. 2 min. pr. opvask).
Gode køleskabe i køkkenet og fryser i udhuset. Gode udendørsforhold med
bl.a. stor terasse, grillpavilion, sportsplads og legeplads.
Huset udlejes uden vært. Huset drives af frivillige.

Kort 33: Hogager
Hogager Sognegård
Langgade 87
Hogager
7500 Holstebro
http://hogager.eu/Borgerog%20kulturhus.htm
Hogager Borger- og Kulturhus er ejet af Holstebro kommune. I 2008 er driften
og al indvendig vedligeholdelse overtaget af borgerforeningen i Hogager. Der
er en stor og en lille sal, som kan lejes hver for sig eller samlet.

Foreløbige iagttagelser og konklusioner
Fordeling af idrætsfaciliteter
Generelt er der flertal af idrætsfaciliteter i den centrale del af Holstebro Kommune, hvor Holstebro by er placeret. Set på befolkningstætheden, hvor langt
størsteparten af Holstebro Kommunes indbyggere er bosat i Holstebro by eller umiddelbare nærhed heraf, er det en naturlig fortætning af idrætsfaciliteter.
Fordelingen i hhv. den vestlige og østlige del er nogenlunde lige, dog synes
der på flere områder at være en lille overvægt af faciliteter i den østlige del af
kommunen, men det er i mange tilfælde forårsaget af, at landsbyerne omkring
Vinderup selv har etableret idrætsfaciliteter i en eller anden form. Hvis der på
sigt skal tages beslutninger om ændringer i strukturen og placeringen af
kommunale idrætstilbud, kan der være potentiale forbundet med at trække på
erfaringerne fra de mest engagerede borgerforeninger, for eventuelt at få udbredt erfaringer og løsningsmodeller til flere steder i Holstebro Kommune.
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Afstand til idrætsfaciliteter og foreningspendling
Det er de færreste steder i Holstebro Kommune, hvor borgere har mere end
10-15 km til den nærmeste idrætshal. Umiddelbart virker dette som kort afstand, men det kan være en udfordring – særligt i forhold til at få børn og unge til at dyrke sport. 10-15 km hver vej vurderes som værende for langt i forhold til at kunne cykle til og fra træning, og der er derfor behov for at forældre
har mulighed for at køre deres børn til og fra sport. Dog er idrætsfaciliteterne
placeret i byer og landsbyer, hvorved den faktiske afstand bliver langt mindre.
Udfordringen kommer først for alvor, hvis der ikke er mulighed for at dyrke en
særligt ønsket sport eller idræt i lokalområdet. Eksempelvis er tennis et af de
områder, hvor der kan være udfordringer forbundet med afstanden.
Der kan være potentiale forbundet med foreningspendling, hvis eksempelvis
en nærtliggende idrætshal eller anden facilitetstype kan tilbyde andre mulighed end den/de lokale. Her må transporten dog tages med i betragtningen.

Kommunikation og formidling af muligheder
Der kan være potentiale forbundet med en optimeret formidling af faciliteter
og muligheder på sports- og idrætsområdet i Holstebro Kommune. Gennemgangen i forbindelse med kortlægningen viser, at der på mange områder er
mangelfuld information. Visse steder endog meget mangelfuld Det gælder
såvel på Holstebro.dk som på de enkelte faciliteters hjemmesider.
I et samfund, hvor tendensen er, at vi i højere og højere grad orienterer os
mod digital information, kan det være ufordelagtigt at de forskellige muligheder for et aktivt liv ikke præsenteres online, eller kun i begrænset omfang.
Den besværlige tilgang til information om hvilke muligheder der er, kan være
medvirkende til, at borgere bruger faciliteterne i mindre omfang end de ville
gøre, hvis information om faciliteter, mulighed for brug af faciliteter og eventuelt (privat) bookning af tider var let tilgængelig. Dette kan især være tilfældet
for de klubløse brugere, men kan også virke negativt for foreningspendling.
I forbindelse med bosætning – især tiltrækning af nye borgere til landsbyer –
er det særlig vigtigt med en digital præsentation af mulighederne. Groft sagt
er det sådan, at findes det ikke let og hurtigt via internettet, findes det ikke.
Der kan således være en række fordele forbundet med at bistå lokale foreninger, kommunale og selvejende idrætsfaciliteter m.m. med at præsentere
deres muligheder digitalt, på en attraktiv og lettilgængelig måde.
I forbindelse med udendørs muligheder for at bevæge sig og komme i form,
er der en markant forskel i Holstebro Kommunes fokus på muligheder i naturen. Således er der udelukkende udformet formidlingsmateriale om mulighe35

der i den centrale og østlige del af kommunen. Dette harmonerer hverken
med befolkningstæthed eller faktiske og/eller potentielle muligheder.

Perspektivering
I fase 2 vil kortlægningen blive udvidet med en mere dybdegående klarlægning af:
-

de fysiske rammer
undersøgelse af hvem brugerne er (herunder også ”klubløse” brugere)
hvordan faciliteterne bruges i dag
belægningsgrad
anlæggenes egenkapital
tilskud fra Holstebro Kommune til anlæggene

Kortlægningen og analysen heraf kan fungere som grundlag for Holstebro
Kommunes strukturelle og anlægsmæssige beslutninger på området. Derudover kan kortlægningen give bud på det fremtidige behov for faciliteter, samt
inspirere til udviklingsmuligheder, på baggrund af en bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter, eventuelt i kombination med naturområder og byrum.
På sigt vil en kortlægning og analyse af faciliteterne også give en vurdering
af, hvilke faciliteter Holstebro Kommune får brug for fremadrettet, samt en
vurdering af, hvordan det fremtidige idrætsliv i kommunen kan udvikle sig. Det
kan endvidere være en mulighed at undersøge, hvorvidt der sker ”foreningspendling” mellem anlæggene og/eller vurdere om der kunne være mulighed
herfor.
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