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3UDVIKLINGSPL AN FOR IDR ÆTS- OG FRITIDSOMRÅDET

Idrætten i Danmark og lokalt i Helsingør Kommune er i 
konstant forandring og udvikling. Nye behov, aktiviteter og 
ønsker om faciliteter spirer frem. I forlængelse af dette, er der 
opstået et politisk ønske om en udviklingsplan for fremtidens 
facilitets-og investeringsbehov på idræts- og fritidsområdet i 
Helsingør Kommune. 

Udviklingsplanen skal give indblik i behov og muligheder for 
udvikling af kommunens faciliteter og kvalificere grundlaget for 
fremtidige prioriteringer. 

Helsingørs Vision 2030 indeholder et stærkt fokus på fælles-
skaber, et rigt foreningsliv og etableringen af sunde og grønne 
rammer om idræts- og fritidslivet. 

Udviklingsplanen er med til at realisere Kommunes Vision 2030 
ved at oversætte visionerne til en række nære valg og priorite-
ringer. 

Udviklingsplanen skal således fungere som et politisk forankret 
udviklings- og styringsredskab, som Idræts- og Fritidsudvalget 
kan navigere efter i de kommende år. Både i det daglige og når 
der tænkes i nye større tiltag. 
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Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har stået for proces 
og udarbejdelse af udviklingsplanen. Undervejs har en række 
videns instanser og forskellige centre i kommunen givet inputs 
og kommet med faglig sparring, som alt sammen har været 
med i arbejdet med at konkretisere behovsforslagene for de 
enkelte lokalområder. 

Hvis politikerne ønsker at arbejde videre med behovsforslage-
ne, skal det oplyses, at økonomien i forslagene er afhængig af 
udmøntningen i de konkrete projekter. Økonomien skal derfor 
først beregnes, når der forelægger et eller flere projekter til 
budgetprocessen.  

FAGLIG ARBEJDSGRUPPE 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe som består af medarbejder-
repræsentanter fra Center for dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, 
Idræt og Anlæg, Bylab, Center for Økonomi og Ejendomme 
og Center for By, Land og Vand. Alle medarbejdere i arbejds-
gruppen har fungeret som videns personer, og har i forskelligt 
omfang bidraget med specialiseret viden, der har været med til 
at kvalificere arbejdet med udviklingsplanen. 

POLITISK AFSÆT 
På Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 13. november 2019 
blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en udviklingsplan 
for fremtidens facilitets- og investeringsønsker på idræts- og 
fritidsområdet i Helsingør Kommune. I forlængelse heraf ved-
tog udvalget et kommissorium for udviklingsplanen på deres 
møde 11 maj 2020. 

FORENINGSUNDERSØGELSE 
Alle foreninger i området er blevet tilsendt en spørgeskemaun-
dersøgelse. En spørgeskemaundersøgelse som muliggjorde, at 
foreningerne kunne give udtryk for, hvad de vurderer der er 
behov for i lokalområdet. 

BORGERUNDERSØGELSE 
Der er udsendt et spørgeskema til en stikprøve af befolkningen 
over 18 år i området (svarende til 5 %). Spørgeskemaet har 
givet kommunen større viden omkring borgerens idrætsvaner, 
og borgernes forslag og indblik i behov og muligheder for 
udvikling af kommunens faciliteter. 

FORENINGSWORKSHOP 
Repræsentanter fra alle foreningerne samt hovedforeningerne 
i det enkelte område inviteres til en workshop. Workshoppen 
tager udgangspunkt i foreningsundersøgelsen, borgerundersø-
gelsen, befolkningsprognosen samt viden om tendenser inden 
for området. Foreningerne får stillet nogle spørgsmål, der leder 
frem til en yderligere præcisering af udviklingsforslag og mulig-
heder i området. Efterfølgende bliver input og behov bearbej-
det og indarbejdet i udviklingsplanens behovsforslag. 

TENDENSER OG ANALYSER 
Som baggrund for behovsforslagene står en række undersø-
gelser og viden om tendenser inden for idræts- og fritidsområ-
det. Sidst i udviklingsplanen findes en liste med henvisning til 
litteratur og materiale. 

Udviklingsplanen lægger op til at relevant materiale og analy-
ser indhentes, når de enkelte muligheder realiseres i løbet af 
de kommende år.

BAGGRUND OG METODE
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BEFOLKNINGSPROGNOSE
Der er indhentet informationer om befolkningsprognoser for 
hvert enkelt lokalområde i forbindelse med spørgeskemaun-
dersøgelserne. Befolkningsprognoserne er udarbejdet af Hel-
singør BYLAB og bygger på de seneste års udvikling i demografi 
og samt boligprogrammet.

Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er 
en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning 
af indbyggertallet, ud fra en forventning om, at de opstillede 
forudsætninger holder i hele prognoseperioden.

Følgende tendenser er gældende for befolkningsprognosen for 
2022:
•  vi bliver flere borgere i den potentielt plejekrævende alder
•  vi bliver færre borgere i den arbejdsdygtige alder
•  vi bliver færre borgere pr. bolig.
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VORES 
IDRÆTSFACILITETER
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FACILITETSDATABASEN
Facilitetsdatabasen er en national database over idrætsfacilite-
ter og idrætsanlæg i Danmark. Databasen udgives af Idrættens 
Analyseinstitut i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden.

Databasen viser bl.a., hvor mange faciliteter pr. indbyggere, der 
findes i Helsingør Kommune sammenlignet med landsplan. 

 

LANDSSTATISTIK FOR FACILITETER 
Antal anlæg: 11.895 

Indbyggere pr. anlæg: 494 

Antal km2 pr. anlæg: 3,6 

STATISTIK FOR HELSINGØR KOMMUNE 
Antal anlæg: 117 

Indbyggere pr. anlæg: 537,4 

Antal km2 pr. anlæg: 1,0 

*I forhold til landsstatistikken skal det nævnes, at der altid vil 
være flere indbyggere pr. anlæg i byerne end på landet. 

Facilitetsdatabasen viser også en oversigt over private og andre 
faciliteter som fx fitnesscentre, multibaner, mountainbikespor 
mv. 
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ANBEFALING BESKRIVELSE AF BEHOVSFORSLAG

Behovsforslag 1: 

Multihal og klub og 
samværsområde ved 
Hornbæk Idrætscenter

Ved at bygge en multihal og etablere et klub- og samværsområde ved Hornbæk Idrætscenter vil kom-
munen imødekomme de behov, der trækkes frem af foreningerne såvel som borgerne - nemlig bedre 
muligheder for at skabe mere kapacitet for idrætten på Hornbæk Idrætsanlæg, udvikle det sociale liv 
i foreningerne og styrke samværet på tværs af idrætsgrene og organiseringsformer. Multihallen skal 
indeholde to sale til tennis og gymnastik samt omklædningsfaciliteter.

Behovsforslag 2: 

Havnen og kysten som 
et maritimt idrætsmiljø

Blandt områdets borgere er der et stort ønske om et maritimt samlingshus, som skal fungere som 
mødested for byens borgere, foreninger, naturformidlere og turister, hvor de kan dyrke aktiviteter på 
og i vandet. Det vil gøre det muligt at samle aktiviteter som fx havsvømning, vinterbadning, dykning, 
Stand Up Paddle og sejlads i en facilitet, hvor brugerne får mulighed for at opbevare udstyr og dyrke 
fællesskabet på tværs af idrætsgrene og organiseringsformer. Aktiviteter som i dag bliver dyrket både 
organiseret i foreninger og på egen hånd uden et fast mødested. 

Det maritime samlingshus er tænkt ind i helhedsplanen for Hornbæk havn og strand, som blev vedta-
get i Byrådet i maj 2022.

Behovsforslag 3: 

Udnyt gamle gymnastik-
sale på nye måder 

At renovere gymnastiksalen på Hornbæk Skole vil imødekommende det stigende behov, der er for 
moderne faciliteter både til skole- og foreningsbrug. Idrætsfaget er blevet et prøvefag i udskolingen, og 
det stiller nye krav til skolens faciliteter. Derudover efterspørger gymnastikforeningen bedre forhold til 
deres ugentlige træninger i gymnastiksalen. Det drejer sig bl.a. om mere plads til opbevaring af deres 
redskaber, renovering af omklædningsfaciliteter og mulighed for at samle medlemmerne til socialt 
samvær i forbindelse med træningen.

Behovsforslag 4: 

Trailcenter for forskel-
lige brugere af naturen 
i Hornbæk, Saunte og 
Borsholm

Både foreninger og borgere efterspørger et trailcenter i området Hornbæk, Saunte og Borsholm. Trail-
centeret kan danne ramme om og understøtte en bred række af idræts- og fritidsaktiviteter i naturen. 
Det drejer sig bl.a. om løb, ridning, mountainbike, spejderliv mv., som både dyrkes i organiseret og 
selvorganiseret regi i området. Det skal give nye brugere mulighed for at dyrke det aktive udeliv, her-
under blandt andet børn og unge, som modsat voksne opholder sig mindre i naturen. 

Trailcentret skal bl.a. fungere som en servicebygning og mødested for alle former for outdoor idrætter 
og aktiviteter. Det kan både være en større facilitet i naturen med toiletfaciliteter, vandforsyning og 
indendørslokale, eller blot være et mindre pitstop, hvor der er en overdækning med borde og bænke. 

Der kan arbejdes hen imod, at et trailcenter sammentænkes med spejderfaciliteter, hvilket vil åbne op 
for en bredere brugergruppe.

POLITISK GODKENDTE 
BEHOVSFORSLAG

I det nedenstående afsnit præsenteres de politik godkendte behovsforslag fra de undersøgte lokalområder.  
Behovsforslagene bygger på data fra spørgeskemaundersøgelser, workshops med foreninger og aftenskoler, 
nationale undersøgelser og kommunens vision 2030.

HORNBÆK, SAUNTE, BORSHOLM
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ANBEFALING BESKRIVELSE AF BEHOVSFORSLAG

Behovsforslag 1: 

omklædningsfaciliteter 
og klub- og samværsfa-
ciliteter ved Espergær-
dehallen 

Espergærdehallen bliver fremhævet som en vigtig hal i lokalområdet, hvor der forgår mange 
foreningsaktiviteter, og Tibberupsskolen bruger hallen i dagtimerne til idrætsundervisning. Hallens 
omklædningsfaciliteter og klubhus trænger til en større renovering eller udskiftning. Det kan være 
med til at løfte foreningslivet og det sociale samvær omkring træningen i Espergærdehallen. En 
nyindrettet og renoveret klub- og samværsfacilitet kan desuden fungere som et lokalt mødested for 
borgere og selvorganiserede motionister. På den måde kan faciliteten samle borgerne på tværs af 
idrætsgrene og organiseringsformer.

Behovsforslag 2: 

Fællesskab på tværs af 
foreninger 

Foreningerne i Espergærde har et ønske om at samarbejde mere med hinanden for at udvikle nye 
idrætstilbud og skabe synlighed omkring de eksisterende tilbud. Samarbejdet skal være med til at 
højne kvaliteten af foreningsidrætten i Espergærde og fastholde medlemmerne.

Foreningerne fremhæver følgende områder, som de ønsker at samarbejde omkring: 

•  Fælles brug af klublokaler 

•  Fælles træneruddannelse 

•  Fælles arrangementer og events 

Behovsforslag 3: 

Grønne åndehuller og 
udendørs træningsfaci-
liteter  

Både borgere og foreninger i Espergærde bruger naturen til at dyrke deres idræts- og fritidsaktivite-
ter. Naturen benyttes til alt fra gåture til organiseret holdtræning. Foreningerne peger på, at det vil 
gavne lokalområdets idræts-og fritidsliv, hvis der etableres flere grønne åndehuller og multifunktio-
nelle faciliteter, hvor borgerne.

Resultaterne er en opfordring til, at Helsingør Kommune i fremtiden bør samarbejde mere på tværs 
af centre, når der skal udvikles nye stisystemer, grønne områder samt faciliteter til leg og fysisk akti-
vitet langs kysten. Det kan vil understøtte borgernes bevægelsesvaner, fordi det er her, den voksne 
del af befolkningen foretrækker at være fysisk aktiv.

ESPERGÆRDE
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ANBEFALING BESKRIVELSE AF BEHOVSFORSLAG

Behovsforslag 1: 

Nyt liv i en gammel 
opvisningshal 

Behovsforslaget peger på en fokuseret renovering af Helsingørhallen, så den fremstår som en 
moderne, sammenhængende og multifunktionel facilitet, der møder tidens ønsker og behov. Helt 
konkret foreslås der en renovering og modernisering af: 

• bade- og omklædningsfaciliteter, som vil give et æstetisk løft, styrke muligheden for at dyrke 
fællesskabet blandt idrætsudøverne og bidrage positivt til idrætsdeltagelsen særligt for piger og 
kvinder.

• klub- og samværsfaciliteter i forhallen, så der skabes et indbydende samværsområde, der vil 
fungere som mødested for foreninger, enkelte brugere og besøgende i hallen samt tilbyde rum 
til fordybelse i andre forpligtelser og interesser.

• faciliteterne i hallerne, som vil gøre dem mere multifunktionelle og tidssvarende og dermed give 
mulighed for at invitere nye brugergrupper og sportsgrene såvel som kulturelle arrangementer 
indenfor.

Behovsforslag 2: 

Facilitet til Gymnastik i 
Helsingør 

Dette behovsforslag præsenterer foreningernes ønsker til en facilitet, der er målrettet gymnastik. 
Foreningerne ønsker en facilitet, der rummer permanente redskabsopstillinger til springgymnastik, 
hvor de kan samle alle deres foreningsaktiviteter og tilbyde medlemmerne klub- og samværsfacilite-
ter. Det vil give foreningerne mere optimale træningsforhold. Samtidig kan faciliteten danne ramme 
om andre foreningsaktiviteter som fx kampsport og yoga samt undervisningsforløb i gymnastik for 
dagtilbud og skoler.

HELSINGØR
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ANBEFALING BESKRIVELSE AF BEHOVSFORSLAG

Behovsforslag 1: 

Plads til opbevaring og 
aktivitet

Foreningerne ønsker mere plads til både aktivitet og opbevaring. Særligt Helsingør Sejlklub og Kajak-
klubben Krogen angiver, at de har brug for mere plads, hvis de skal kunne udvikle sig som foreninger 
i forhold til aktiviteter og medlemmer. Begge foreningers pladsbehov kan imødekommes ved at 
tildele et større udendørsareal til Helsingør Sejlklub, hvilket vil frigøre et større areal til Kajakklubben 
Krogen foran den bygning, de i forvejen anvender til opbevaring af kajakker.

Nordhavnens administration peger på, at det større areal til Helsingør Sejlklub kan findes to mulige 
steder: 1. Græsplænen ved siden af minigolfbanen

 2. Midtermolen - på arealet, som sejlklubben i dag anvender som trailerplads

Behovsforslag 2: 

“Sejlernes Hus” – Klub- 
og samværsfaciliteter på 
Nordhavnen

Der er et stort ønske om mere fællesskab på tværs af de forskellige brugere af Nordhavnen, men der 
findes ikke et socialt mødested for brugerne i Nordhavnen. Etablering af ”Sejlernes Hus” vil imøde-
komme behovet for et fælles uformelt mødested for brugerne af Nordhavnen og vil samtidig kunne 
opfylde andre konkrete praktiske behov, såsom køkken, opholdsrum til brug i forbindelse med fx 
fællesmøder samt bade-, toilet- og omklædningsfaciliteter.

Nordhavnens foreninger vil desuden kunne benytte ”Sejlernes Hus” i forbindelse med sociale 
arrangementer i de enkelte foreninger, ligesom foreninger uden egne foreningsfaciliteter vil kunne 
benytte Sejlernes Hus i forbindelse med afvikling af foreningsaktiviteter og sociale arrangementer 
samt ved dårligt vejr.

Behovsforslag 3: 

Badebro på ydersiden af 
Søndre Mole

Nordhavnen skal fungere som et rekreativt område for alle borgere, men er udfordret af sit begræn-
sede areal – især i sommermånederne, hvor solbadende gæster, bådejere, medlemmer af Helsin-
gør Badelaug m.fl. benytter særligt Søndre Mole. En forlængelse af den eksisterende badebro ved 
Søndre Mole vil gavne alle brugergrupper ved at skabe mere areal og bedre forhold til aktivitet og 
ophold, rykke Helsingør Badelaugs aktivitet tættere på foreningens faciliteter samt sikre fri passage 
på Søndre Mole.

Kronborg Badelaug har udarbejdet et skitseprojekt til en forlængelse af broen langs Søndre Mole, 
som vil være til gavn for badende hele året samt imødekomme flere af de behov, brugerne af Nord-
havnen ønsker.

Behovsforslag 4: 

Flere sociale arrange-
menter og opholdsste-
der på havnen

For at skabe bedre grobund for fællesskaber på tværs af brugerne af Nordhavnen er der behov for 
arrangementer af social karakter, ligesom der er behov for arealer og faciliteter, der indbyder til 
socialt ophold. Fællesskaberne på tværs af brugergrupperne kan styrkes ved at invitere havnens 
brugere til halvårlige møder eksekveret af Helsingør Kommune i samarbejde med Havnen samt ved 
at lave afskærmede opholdssteder på havnen, der indbyder til samvær.

FIRE BEHOVSFORSLAG FOR SEJLADS
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ANBEFALING BESKRIVELSE AF BEHOVSFORSLAG

Behovsforslag 1: 

Omklædningsfaciliteter 
ved Tikøb Idrætsanlæg

Tikøb Idrætsforening (Tikøb IF) har gennem årene fået et behov for flere omklædningsfaciliteter ved 
idrætsanlægget pga. en stigning i antallet af medlemmer. Tikøb IF er en hovedforening med seks un-
derafdelinger for følgende idrætsgrene: badminton, golf, tennis, gymnastik, fodbold, petanque. Det 
er primært fodboldafdelingen, der benytter sig af omklædningsrummene i forbindelse med træning 
og hjemmekampe. Foreningen råder i dag over tre omklædningsrum med to separate baderum og 
to toiletter. Foreningen har et ønske om, at omklædningspavillonerne fra Helsingør Idrætspark bliver 
flyttet til Tikøb Idrætsanlæg, ligesom Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 14. december 2017. 
Det vil afhjælpe foreningens udfordringer med at finde plads til, at alle hold kan klæde om og bade i 
forbindelse med træning.

Behovsforslag 2: 

Foreningslokale til 
Ålsgårde Søspejdere ved 
Langebro

Hellebæk og Ålsgårde er bl.a. kendetegnet ved Langebro, som danner ramme om et rigt foreningsliv 
og badegæster i sommerhalvåret. Ålsgårde Søspejdere er en af de foreninger, som er hjemmehø-
rende ved Langebro. Foreningen afholder spejderaktiviteter ved Langebro i Ålsgårde og i Helsingør 
Nordhavn. Foreningen har gennem de seneste år fordoblet deres medlemstal fra 26 medlemmer i 
2019 til 50 medlemmer i 2021. Derfor har de fået behov for et større foreningslokale ved Langebro, 
hvor de kan samle deres medlemmer til indendørs undervisning og socialt samvær. Det skal bl.a. 
være med til at styrke fællesskabet på tværs af medlemmerne i foreningen.

ANBEFALING BESKRIVELSE AF BEHOVSFORSLAG

Behovsforslag 1: 

Klub og samværsfacili-
teter ved Snekkersten 
idrætsanlæg

Som det er i dag bruger mange mennesker Snekkersten Idrætscenter, når de skal være aktive. Der er 
derfor et stort potentiale i, at udvikle klub- og samværsfaciliteter ved Snekkersten Idrætscenter fx i 
den tidligere cafe. Lokalet skal fungere som opholdssted og klublokale for både foreninger, aftensko-
ler og borgere i området. Det skal bidrage til det sociale liv i foreningen og styrke samværet på tværs 
af idrætsgrene og organiseringsformer.

Behovsforslag 2: 

Gamle gymnastiksale – 
Nye muligheder

Gamle gymnastiksale – Nye muligheder har til formål at skabe et levende sted for unge – et 
idrætskraftcenter, hvor unge kan udvikle sig fagligt, fysisk og socialt både i skolen og fritiden. Det 
færdige idrætskraftcenter kan desuden understøtte talenttræning i bl.a. golf og sejlads i foreningsre-
gi i vinterhalvåret. 

I projektet indrettes de to gymnastiksale med faciliteter som understøtter idrætsundervisningen i 
udskolingen og kan være et særligt varetegn for skolens idrætsprofil, som vært for idrætsklasserne. 
Gymnastiksalene åbnes op som aktivt og trygt mødested for de unge og for lokalsamfundet uden for 
skoletiden.

HELLEBÆK, ÅLSGÅRDE, TIKØB OG GURRE

SNEKKERSTEN
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ALLE INDKOMNE FORSLAG TIL FREMTI-
DENS IDRÆTS- OG FRITIDSFACILITETER
Både foreninger, aftenskoler og borgere blev spurgt, om de har 
forslag til udvikling af fremtiden faciliteter. Nogle har uddybet 
deres svar og er kommet med konkrete forslag til faciliteter, 
som bliver nævnt i vilkårlig rækkefølge nedenfor:

HORNBÆK, SAUNTE, BORSHOLM
• Samlingspunkt for foreningsudøvere, særligt den unge 

målgruppe

• Bedre kommunikation foreninger imellem 

• Padel tennis

• Indendørs træningsfaciliteter som kan bruges til forskellige 
formål

• Faciliteter i naturen til outdoor idræt

• Svømmehal

• Faciliteter ved vandet

• Cykelstier i Hornbæk og mellem Borsholm og Saunte

• Beachvolleybaner ved Hornbæk Idrætsanlæg

• Lys på kunstgræsbanen

• Faciliteter til ridning

• Basketballbaner

• Skydebaner til lerdueskydning og riffel

• Faciliteter til spinning

• Parkourbane 

• Fitnesscenter i Hornbæk centrum

ESPERGÆRDE
• Løberuter/træningsfaciliteter i naturen

• Flere faciliteter til boldspilsaktiviteter

• Kunstgræsbane ved Gymnasievej

• Padel tennis anlæg

• Tennis indendørs/udendørs grusbaner 

• Mere haltid (eller bedre kapacitetsudnyttelse, kan flere 
foreninger evt. træne sammen).

• Indbydende faciliteter – ift. rengøring, belysning mm. 

• Svømmehal/vandkulturhus

• Faciliteter/mødested for både idrætsforeninger og selvor-
ganiserede brugere

• Flere faciliteter målrettet særlige målgrupper såsom æl-
dre, handicappede, svage borgere mv. 

• Samlet facilitet til tankesport sm fx kortspil, skak, back-
gammon, bridge mfl.

• Overdækket udendørs bane til floorball, streetbasket mm.             

• Udendørs boldbure/baner der kan benyttes til flere 
idrætsgrene som fx basket, fodbold, floorball, padel 
tennis.

• Flere græs/beachvolleybaner                                  
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HELSINGØR
• Mere tid til foreningsaktiviteter i kommunale faciliteter.

• Bedre faciliteter til gymnastik, hvor redskaberne kan stå 
permanet fremme.

• Bedre klub-, bade- og omklædningsfaciliteter ved Helsin-
gørhallen.

• Mulighed for Track fit træning ved atletikbanen. Track fit 
er en kombination af crossfit og atletik. 

• Café/kantine/køkken med køleskab til foreningsbrug i 
nærheden af faciliteterne. Det skal bidrage til det sociale 
liv i klubberne efter træning.

• Belysning på petanquebane ved Helsingørhallen.

• Flere basketballkurve på skolen i bymidten. 

• En skøjtehal.

• Indendørs faciliteter til vintertræning for golfspillere. Udvi-
delse, overdækning og belysning.

• Kampsportscenter.

• Boksering til thaiboksning.

• Opbevaringsplads til udstyr både til foreninger og borgere. 

• Facilitet udelukkende til bridge og skak.

• Bedre klubfaciliteter for bridgeklubberne på Løvdalssko-
len. Fx kan gangen udnyttes ved at placere nogle møbler, 
hvor man kan opholde sig i pauserne.

• Større lokale kun til bordtennis. 

• Generelt indendørs faciliteter særligt i vinterhalvåret til fx 
fodbold.

• Udendørs floorball bane i Helsingør.

• Kunstgræsbane på Løvdalsvej.

• Beach håndboldbane ved Helsingørhallen.

• Overdækket tribune til atletikstadion.

• Bedre offentlige åbningstider i svømmehallen og mere 
belysning på p-pladsen.

• Sikre og gode cykelstier langs nordkysten.

• Udendørs træningsfaciliteter fx styrketræning, basketball.

• Multiidræt i Værfthallerne. Social indsats for unge.

• Mulighed for at spille badminton og tennis for private 
personer i kommunale faciliteter.

• Flere havnepladser til motor- og sejlbåde.

• Badebro ved Højstrup.
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SNEKKERSTEN
• Kunstgræsbane ved Snekkersten Idrætscenter

• Indendørs tennisbaner

• Mere opbevaring/depot plads

• Klublokaler

• Mindre lokaler til yoga, handicaphold, sproghold mm. 
tilgængelige i dagtimerne.

• Mulighed for at opdele Snekkerstenhallen i flere mindre 
rum, så flere brugere kan anvende hallen samtidig fx via 
vægtæppe o. lign.

• Renovering af eksisterende haller og sale

• Renovering og udvidelse af beachvolleyanlæg på Gum-
mistranden

• Lokalt kulturhus

• Legepladser

• Renovering af klubhuset ved Snekkersten Tennis

• Større facilitet til vinterbadning ved Snekkersten Havn

• Udbygning og overdækning af træningsområdet ved 
multiparken

• Udvikling af Snekkersten Havn, så den henvender sig til 
børnefamilier

HELLEBÆK, ÅLSGÅRDE,  
TIKØB OG GURRE

• Opbevaringsrum og fitness ved Tikøb Idrætsanlæg

• Padel tennisbaner

• Indendørs tennisbaner

• Egne klublokaler

• Hybridbane eller kunstgræsbane i Tikøb

• Kunstgræsbane til tennis

• Aktivitetsplads ved tennisbanerne i Tikøb

• Bedre stisystemer fra Brovangsvej i Ålsgårde

• Renovering af omklædningsrum i Helsingørhallen

• Cykelstier langs Harreshøjvej og Hornbækvej ved Tikøb

• Udbygning af de eksisterende cykelstisystemer i kommu-
nen

• Gokart og motorsportsbaner

• Café med billard, dart og skak
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SAMLET UDVIKLINGSPLAN 
FOR FREMTIDENS IDRÆTS- OG FRITIDS-
FACILITETER I HELSINGØR KOMMUNE 


