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Kommunale strategier for integration af indendørs- og udendørs aktiviteter 

Velkommen til næste møde i ledernetværket, som denne gang foregår i Nord/ Vestjylland. Befolkningens idrætsaktiviteter flytter i stadigt omfang 
ud i naturen, og flere kombinerer idræt og sport med deres rejser eller bopæl.  

Vi besøger nogle af de områder og aktører, som har gjort naturen til deres primære arena for idræt og aktivitet og hører om deres strategier og 
forretningsplaner.  

Oplægsholdere og undervisere:  

• Direktør Kristian Skjødt fra Feriecenter Slettestrand fortæller om, hvordan de bruger mountainbike og de fantastiske rammer ved Slette 
Strand til at fremme turismen og tilflytningen til kommunen. 

• Vi besøger Cold Hawaii, hvor Martin Falslev Andersen fra Friends of Cold Hawaii vil fortælle os om det arbejde som laves i Klitmøller, for at 
skabe en unik udendørs surf destination, som lokker mennesker til fra ind- og udland. 

• Claus Madsen fra Rudersdal Kommune holder oplæg om kommunale strategier for at integrere udendørs- og indendørs faciliteter og 
hvordan kommunerne kan arbejde med at inddrage de udendørs områder som en del af en kommunal facilitetsstrategi. 

• Jesper Vinter Fruergaard, som er formand for Turistrådet i Lemvig Kommune kommer og fortæller om arbejdet med, at øge turismen med 
udgangspunkt i den unikke natur i Lemvig Kommune, og hvordan de fremmer samarbejdet mellem flere faciliteter og organisationer for at 
fremme turismen 

• På Wærket i Thyborøn vil Martin Berg Lauridsen give en rundvisning i centeret, samt fortælle om hvordan centeret arbejder ind i den 
kommunale strategi, så deres Wærket både er ramme for foreningsaktivitet og om sommeren for turister i området  
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PROGRAM 
Tid Mandag 23. maj  

08.10 – 09.05 Fly KBH - Aalborg Hvis man ønsker at flyve til Aalborg, sørger for vi for opsamling og transport under turen. 
Ankomst i Aalborg, retur fra Karup kl. 16.45  
 

09.30 – 10.00 
Klaus Frejo 

Ankomst til Feriecenter 
Slettestrand, morgenmad 
og netværk. 

Vi mødes, spiser morgenmad og hilser på nye og gamle medlemmer 

10.00 – 11.15  
Kristian Skjødt 

Mountainbike som 
kommunal turisme- og  

Kristian Skjødt direktør ved Feriecenter Slettestrand fortæller om centerets strategi for at 
anvende mountainbikefaciliteter, og hvordan disse anvendes som en led i den kommunale 
strategi med at tiltrække turister og indbyggere.  

11.15 – 12.30 
Bo Villumsen 

Samarbejder mellem 
idrætsforening og 
turismesektoren 
 

Bo Villumsen fortæller med afsæt i sit Ph.d.-studie om de potentialer og udfordringer der 
kan være aktuelle, når idrætsforeninger, turismevirksomheder og offentlige instanser 
samarbejder om outdooraktiviteter- og faciliteter. 
 

12.30 – 13.30  Frokost og netværk  

13.30 – 14.30  Transport til Klitmøller Turen fortsætter mod Klitmøller, hvor vi besøger Cold Hawaii 

14.30 – 16.30 
Martin Falslev 
Andersen 

Cold Hawaii som 
turistattraktion  

Martin fra Friends of Cold Hawaii fortæller om området, og hvordan man har formået at 
skabe en turistattraktion som besøges fra ind- og udland. 

16.30 – 17.30 Transport og check-in på 
Montra Hotel Hanstholm 

Vi kører fra Klitmøller à Montra Hotel Hanstholm, hvor der er god tid til at checke ind og 
komme på plads 

17.30 – 19.00 Netværk  Netværk  

19.00 – ?? Aftensmad og netværk   

 Tirsdag 24. maj 

07.00 – 08.15  Morgenmad og udtjekning Morgenmad på Montra Hotel Hanstholm 

08.15 – 09.00  Transport til færgen Kort færgetur fra 09.20 – 09.40 fra Agger à Thyborøn 

09.20 – 10.00 Færge Færgeoverfart og transport til Wærket i Thyborøn  
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Tilmelding direkte til koordinator Morten Bach på morten@iuce.dk eller 42901387  
 
 
Vi glæder os rigtigt meget til at være sammen med gamle og nye medlemmer igen J !! 
 
 

10.00 – 11.30 
Martin Berg 
Lauridsen 

Oplæg og rundvisning Wærkfører på Wærket Martin Berg giver en rundvisning i centeret og fortæller om hvordan 
centeret arbejder ind i den kommunale strategi, så deres faciliteter ikke kun skal målrettes 
mod de mindre end 2.000 lokale borgere i byen 

11.30 – 12.00 Netværk  

11.30 – 13.30  
Claus Madsen 

Kommunale strategier for 
integration af indendørs- 
og udendørs aktiviteter 

Claus Madsen fra Rudersdal Kommune om kommunale strategier for integration af 
udendørs- og indendørsfaciliteter 

13.30 – 14.30 Frokost  Vi spiser frokost på Wærket i Thyborøn 

14.30 Slut Tak for i dag 

16.45 Fly Karup – KBH Til de ankomne med fly vil der være mulighed for, at blive kørt til Karup, hvorfra der afgår 
et fly 16.45 mod København. 
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