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LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

• Udvikler og giver støtte til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

• Indsamler og formidler viden

• Rådgiver i forbindelse med udviklings-, planlægnings- og byggeprojekter

• Uddeler ca. 80- 100 mio. DKK om året i en sektor, hvor der bygges for 4 mia.



VORES MÅL:

Udvikle nyskabende projekter hvor så mange 

som muligt oplever at de indgår i et fællesskab.







• Støtter projekter fra 100.000 til 1.500.000 DKK

• Fonden giver 1/3 - max. kr. 200.000 DKK

• Der er ingen projektudviklende sagsbehandling

• Støtter etablering af rammerne omkring det sociale samvær i 
forbindelse med en aktivitet, f. eks. et klubhus

• Vi støtter ikke undervisning, pasning, bolig eller renovering

MINDRE PROJEKTER



• Problembaseret tilgang

• Faciliteter bredt forstået – ude og inde 

• Fornyelse i funktioner og aktivitetsformer

• Arkitektonisk kvalitet

• Flerfunktionalitet

• Flere brugergrupper

• Kommunal opbakning og lokal forankring

• Tilskud kun til anlægsudgiften og 

• aldrig mere end ”rejst ved lokale initiativer”

FONDSPROJEKTER
Udviklingsprojekter med lokal betydning 

og national relevans







HVEM BYGGER VI FOR?
Værter og gæster / hverdag og fest

Forbipasserende/ 
event

Tilbagevendende 
brugere

Hyppigt 
tilbagevendende 

brugere

Faste (forenings-) 
brugere

• Generelle kvaliteter

• (skjulte) Læringslag

• Særlige faciliteter

• Funktionel robusthed

• Fleksible / skalerbare 
arealer

• Umiddelbare –
let tilgængelige 
aktivitetsmuligheder

• Balancerede 
ejerskabsfølelser















Det er ikke nok 
at være til stede …

De unge







Progression og udfordring, at se og blive setPROGRESSION - SIKRER STEDER OG UDFORINGER



De ældre



HVILKET BEHOV ADRESSERER VI?

Uopfyldte behov

(needs)

Skabe 
adfærdsændring

(nudging)

Forbedre 
eksisterende 

forhold

(nurturing)







Funktionalitet

Multi -

Fler -

Dobbelt-

Mono -



Funktionalitet

Multi -

Fler -

Dobbelt-

Mono -



















• Sikre mangfoldighed i udfoldelsesmuligheder

• Skabe rammer for socialt samvær

• Have høj tilgængelighed

• Være inkluderende 

• Tilbyde kvalitet og være tidssvarende

• Anlægges og drives på tværs af sektorer

• Bygge på flerfunktionalitet

• Udnytte uderummene

• Være tilpasset lokale behov

ENGAGERENDE FACILITETER TIL DE ENGAGERENDE 
FRITIDSFACILTETER KAN OG BØR



Tak for opmærksomheden!

Sidsel Hye-Knudsen
Udviklingskonsulent
Lokale og Anlægsfonden
shk@loa-fonden.dk



SE PROJEKTERNE HER: www.loa-fonden.dk
• Lethal i Harboøre
• Atletikanlæg ved SDU i Odense
• Gymnastik- og motorikhal i Aarhus
• Havnebad og blåt støttepunkt i Faaborg
• Mariaparken i Vejle
• Konditaget i Nordhavn i København
• Vodskov Kultur & Idrætscenter

Sidsel Hye-Knudsen
Udviklingskonsulent
Lokale og Anlægsfonden
shk@loa-fonden.dk

http://www.loa-fonden.dk/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2012/lethal-i-harbooere/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2012/atletikanlaeg-ved-sdu-i-odense/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2010/gymnastik-og-motorikhal-i-aarhus/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2014/havnebad-og-blaat-stoettepunkt-i-faaborg/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2013/mariaparken-i-vejle/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2016/konditaget-i-nordhavn-i-koebenhavn/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2013/vodskov-kultur-idraetscenter/
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