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Det traditionelle er 
under pres
De traditionelle idrætsgrene som håndbold, fodbold og 
badminton er under pres  Dette underbygges af faldende 
medlemstal i de store traditionelle idrætsgrene, specielt 
blandt unge  Se graferne i bilagene, som viser medlemsud-
viklingen, i perioden 2011 til 2015, i de 3 største idrætsgrene 
i Danmark for aldersgruppen u  25 år 

I samme periode har der været en stor stigning i alterna-
tive muligheder for idrætsudøvelse  Denne stigning viser, 
at der klart er interesse for at dyrke andre former for sport, 
end de traditionelle  Især individuel idrætsudøvelse og at 
kunne dyrke idræt lige præcis, når man har tid, er meget 
efterspurgt i dag 

Som udbyder af sportsfaciliteter ønsker vi derfor, at være på 
forkant med nye tiltag og nye rammer til fremtidige former 
for idrætsudøvelse  I Midtmors Sport er vi overbevist om, at 
begrebet ”idræt” skal udvides, og vi skal i højere grad være 
i stand til at facilitere flere og meget forskellige aktivitets-
former  Vi er allerede i dag udbyder af en lang række både 
traditionelle og nye, individuelle idrætsgrene  

Siden etableringen af Midtmors Sport har vi arbejdet på at 
bryde de negative tendenser  Blandt andet har vi haft stort 
held med at få voksne 40+ ind i centeret  Vi har i dag cirka 
1600 brugere på årsbasis og vores mål er 2020 brugere i år 
2020  Hver dag benyttes Midtmors Sport af mellem 300 og 
500 mennesker, og i forbindelse med events mange flere 
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eSport på vej
Som en af de helt store fremtidige aktiviteter ser vi eSport (elektronisk sport), som 
er i hastig fremgang verden over  I 2025 anslås eSport at være den anden mest sete 
sport i verden  Vi ser allerede nu, at professionelle investorer og organisationer går ind 
i eSport med store investeringer  Tiden hvor man så eSport som en flok nørder hjemme 
i forældrenes kælder med chips og cola på bordet er slut  De bedste indenfor eSport 
træner flere timer dagligt og er i topform, fysisk og psykisk, for at kunne præstere på 
topniveau  De største eSport-konkurrencer afholdes i fodboldstadioner på størrelse 
med Parken i København, hvor op mod 50 000 tilskuere dukker op for at kigge på spil-
lere, der konkurrerer med mus og tastatur, mens millioner af mennesker følger med i 
konkurrencerne via internet og tv  ESport er anerkendt som en idrætsgren i lande som 
USA, Kina og Sydafrika, men endnu ikke i Danmark 

Vi mener det er på tide, at man begynder at acceptere eSport som en egentlig sport på 
lige fod med øvrige idrætsgrene og for at være på forkant med udviklingen, ønsker vi 
at udvide vores center, så vi kan tilbyde eSport  Vi ser eSport som en fantastisk mulig-
hed for at integrere de unge og deres forældre i et traditionelt foreningsmiljø  Gennem 
vores research har vi også lokaliseret en målgruppe på 20-35 år, som ofte også sidder 
hjemme og spiller 

eSport giver nye muligheder
Vi ønsker at skabe aktiviteter, der medvirker til at alle 
aldre får mulighed for at dyrke motion og aktiviteter i 
fællesskab og individuelt   Vi er konstant på udkig efter 
nye udviklingsmuligheder, og i den forbindelse ser vi 
eSport som en spændende sport at integrere i vores i 
forvejen store udbud af aktivitet  ESport er speciel in-
teressant, idet vi får mulighed for at komme i kontakt 

med brugere, som ellers ikke vil benytte vores øvrige 
tilbud  Hvis vi skaber de rigtige rammer, kan vi måske 
være med til at inspirere flere i denne målgruppe til 
også at dyrke andre former for idræt 

Vi har allerede en rigtig god belægningsprocent i Midt-
mors Sport  Vores nuværende rammer er ikke gearet til 

at rumme det store antal forskellige aktiviteter og den 
fleksibilitet, som vi forventer, bliver nødvendigt frem 
mod 2025  Der er derfor behov for om- og tilbygning 
for at sikre den fremtidige udvikling af centret  Om- og 
tilbygningen er nødvendig for at skabe rammerne til at 
imødegå udviklingen 
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I forhold til eSport ønsker vi:
•  Opføre og indrette lokaler til brug for eSport  Fokus vil være på at gøre lokalerne til en central og inte-

greret del af det eksisterende miljø, således at eSport bliver en synlig del af det daglige liv i Midtmors  

•  Drive eSport som en forening for derigennem at udnytte de fordele der ved at skabe involvering og 
fællesskab 

•  Etablere samarbejde med det lokale erhvervsliv omkring eSport  Dette gøres med henblik på styrkelse 
af og fastholdelse af unge med meget eftertragtede egenskaber indenfor IT  Vores samarbejdspartner 
Galtrup Musik- og Idrætsefterskole har allerede etableret en eSport linje, hvilket gør et samarbejde 
oplagt  En lokal, stor it-virksomhed er formentlig også meget interesseret i et samarbejde med henblik 
på en rekrutteringskanal for kommende medarbejdere  

•  Etablere samarbejde med skolen i Erslev  I nabobyen Erslev ligger en specialskole for autister  Børnene 
og de unge der har stor interesse i eSport og vi har allerede god kontakt med en af lærerne derfra, som 
vil være træner i vores eSportsforening  Vi vil gerne inkludere eleverne med autisme i foreningen til 
glæde for både dem og de andre unge 

I forhold til fleksibel sport ønsker vi:
•  Fremtidssikre hallen mod et faldende antal udøvende håndboldspillere ved at skabe 

mulighed for opdeling af hallen i to 

•  Etablere flere fleksible rum der kan udnyttes til mindre hold, hvor det er muligt at 
melde sig til ad hoc  De senere år har vi haft stor succes med at få flere brugere i cen-
tret ved at tilbyde yoga, spinning, Hit Fit, Bridge, Bordtennis, Volley, Cross Fit, Tabata 
osv  Aktiviteter som alle i dag er en fast del af vores center, men grundet vores succes 
mangler vi rum til at sikre en fortsat udvikling heraf  

•  Lokalerne vil kunne bruges til mindfulness, yoga, motorik, musik, køreskoler, vægttabs-
hold, senior EDB samt til behandlerrum fx til massør, fysioterapeut, zoneterapeut osv 

Midtmors Sport – centrum for eSport og fleksibel sport
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Mål
I 2020 har Midt Mors eSport 100 medlemmer og 
konkurrerer med andre hold fra hele Danmark  

Vi integrerer eSportsspillerne i anden idræt  
i Midtmors Sport 
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Om- og tilbygning 
Vi ønsker konkret at lave en tilbygning til hallen, som skal huse et nyt, stort lokale dedikeret 
til eSport på 1  sal og et fleksibelt holdlokale nedenunder med plads til yoga  Holdlokalet kan 
deles op i to mindre lokaler  Dertil skal være et lille mødelokale samt et kontor, så vi får frigivet 
andre, eksisterende lokaler til idræt 

Generelt arbejder vi med at skabe åbenhed og gennemsigtighed i centeret via glas, info-
skærme og snart streaming  Man skal fornemme, hvad der sker i centret og få oplevelsen af, at 
der altid er gang i den 
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Midtmors Sport er et idrætscenter beliggende i Øster 
Jølby midt på Mors  Det er historien om en succesfuld 
privatisering af et idrætscenter 

I 2012 tog man nye faciliteter i brug, som skabte en for-
vandling af stedets kapacitet, potentiale og betydning 
i lokalsamfundet 

Stedet har udviklet sig til at være et lokalt kraftcenter 
på Midtmors, hvor mange af borgerne på Midtmors har 
deres daglige gang  Midtmors Sport har på få år udvik-
let sig til at være et naturligt centrum og mødested, 
hele egnens nye forsamlingshus 

Øster Jølby er øens 2  største by og har et stort opland  
Det er meget unikt, at vi i byen både har en folkeskole, 
en friskole samt efterskole  Midtmors Sport blev en ka-
talysator og omdrejningspunkt for større berøring og 
samarbejde mellem byens folkeskole, friskole og efter-
skole – miljøer som i stort omfang havde været paral-
lelle indtil da 

Uanset om man er barn, ung eller ældre, så tilbyder 
Midtmors Sport i samarbejde med meget dygtige for-
eninger idrætsaktiviteter, der er er oppe i tiden  

Med centret er der kommet et markant øget omfang af 
idrætstilbud til lokalbefolkningen 

Centeret har skaffet mange nye brugergrupper og øn-
sker at fortsætte med dette  Vi arbejder aktivt med in-
klusion af svage grupper og nye brugergrupper 

En del af vores idegrundlag er også at være medvir-
kende til at udvikle lokalområdet  I de fem år vi har eksi-
steret har vi brugt en del af vores ressourcer til udvikling 
af området  Vi har eksempelvis finansieret ”Midtmors 
2020” et projekt til formål at udvikle hele området og 
vi har overtaget driften af et lokalt rekreativt område, 
Præstbro, som har stor lokalhistorisk og rekreativ be-
tydning  

Vi er ved at overtage nogle af beboerforeningens opga-
ver, så de kan løfte andre vigtige opgaver  

Midtmors Sport drives af en meget engageret og for-
retningsorienteret bestyrelse, og hele centret drives 
forretningsmæssigt, så det er bæredygtigt økonomisk  

Midtmors Sport har pt  4 ansatte og tager socialt ansvar 
ved hele tiden at have forskellige personer i jobtræning, 
praktik mv , pt  er der 3 personer i flexjob 

Midtmors Sport er på alle måder på relativ kort tid ble-
vet hele egnens samlingspunkt, hvor vi tager ansvar for 
fællesskabet i hele nærområdet 

Her 5 år efter er kapaciteten under pres og man øn-
sker en udbygning, som skal understøtte:
• Inklusion og aktivering af de foreningsløse unge
• Kobling af det digitale og fysiske idrætsliv
•  Øget mulighed for holdidræt og samvær på tværs af 

alder og køn

Midtmors Sport i rivende udvikling

2010
Midtmors Sport 
overtager driften 
af gammel nedslidt 
kommunal 
hal, baseret på 
traditionelle 
idrætsgrene 
(håndbold, fodbold 
og gymnastik)

2011
Den gamle hal 
renoveres og der 
laves tilbygning 
på 1600 m2, 
indeholdende 
skydecenter, multihal, 
spinning lokaler, 
fitness lokaler squash 
mv  Dette er en 
fordobling af det 
eksisterende areal

2012
Spinning startes op

Klub Midtmors 
startes op

2013
Harmonikatræf for 
første gang

Seniormotion startes 
op

Mixvolley startes op

Bridge startes op

2014
Stafet for livet 
arrangeres for første 
gang

Beachvolley bane 
bygges

HitFit, Bodytoning og 
Crossgym startes op

Køreskole startes op

2015
Driften af Præstbro 
skov overtages og 
Præstbro renoveres

Badminton for børn 
startes op

2016
Udendørs cross fit 
område bygges 

Visionen for 
Midtmors 2020 
igangsættes

Yoga startes op
Fitall, Flexiton  
og Kids Volley  
startes op

2018
Der etableres 
400 m2 , som 
bl a  indeholder 
ESport center, samt 
multidisponible rum

2020
Vi har 2020 brugere i 
vores center
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Projektet deles op i 3 dele:

• Byggeri

• Indretning, herunder hardware

• Drift

Vi har en egenfinansiering på byggeriet, og resten af 
projektet skal finansieres via tilskud fra kommunen, 
fonde og gennem sponsorater 

Finansieringen forventes at blive en blanding mellem 
tilskud fra Morsø Kommune, fonde mv  og egenfinan-
siering  Vi forventer et færdigt byggeri august 2018  Vi 
har lokaliseret en række fonde, som vi vil i dialog med 

Indretning og inventar forventes sponsoreret af lokale 
virksomheder  Vi vil med eSport kunne tiltrække andre 
virksomheder end de eksisterende sponsorer, da vi 
med eSport rammer en helt ny målgruppe 

Vi ønsker en hurtig opstart, hvorfor foreningen alle-
rede startes fra august 2017  Indtil de nye lokaler står 
klar august 2018 indrettes andre lokaler til formålet  Vi 
ønsker at sikre driften i minimum 2 år frem, hvilket be-
tyder ansættelse af en koordinator/træner på halv tid 

Budgettet for hele projektet samt finansieringen af 
det, kan ses i budgettet, som er et bilag til dette pro-
spekt 

Finansiering Byggeri

Indretning

Drift

Tidsplan

Maj-December 2017

Fondssøgning

Januar-Juli 2018

Byggeri

1. august 2018

Åbning og indvielse
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Medlems-
udvikling Fald i %

Badminton -6 145 -17%

DBU -21 210 -8%

DHF -6 550 -7%

I alt -33 905 -8%

Badminton Danmark
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Midtmors Sport
Poulsen Dalsvej 12

7950 Erslev

www midtmorssport dk
Find os også på Facebook
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