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Formål med vision & masterplan 

 

Starup UIF fodbold har i løbet af de seneste år været i dialog med Haderslev 

kommune om udbygning af fodboldbanerne i Starup. Denne skrivelse skal være 

med til at synliggøre ønsket, behovet og en konkret plan for udvikling af fodbold 

faciliteterne i Starup. 

Dette skal ses som et selvstændigt supplement til ”Vision Starup” fra 2017, hvor fokus 

primært vare rettet mod de indvendige faciliteter og etablering at Starup Kultur og 

Idrætscenter, men fodbolden er en vigtig del som bidrager med at understøtte de 

overordnede mål for Vision Starup: 

• Skabe idrætsfaciliteter som indbyder til en bred vifte af motionsaktiviteter, leg 

og socialt samvær for alle aldersgrupper og alle niveauer   

• Bidrage til sundhed og trivsel blandt byens beboere og brugere – både fysisk 

og socialt   

• Bidrage til at Starup forbliver et attraktivt område med alsidige fritidstilbud og 

et godt renommé for at sikre den fortsatte vækst i Starup 

 

Starup UIF fodbold har igennem mange år oplevet en positiv udvikling med 

medlemstilgang og øget aktivitet i klubben. Dette har medført at rammerne er for 

lille og et øget pres på bane faciliteterne, og vi oplever store problemer med at 

finde træningstider til alle holdene.  

På vores 11 mands kampbane er der også opkridtet 8 mands bane for at være i 

stand til at afvikle kampe, og kampbanen er ligeledes inddraget til træning på 

hverdage. Desuden spilles en del kampe på hverdagsaftener, både på 

træningsbane og kampbane, som betyder at de andre hold dermed ikke kan 

træne på de aftalte tidspunkter. 

Vores nuværende baner er allerede belastet da der konstant bliver trænet og spillet 

kampe på alle banerne. Igennem de seneste år har fodbolden ligeledes udviklet sig 

til at blive en helårssport, også for bredde fodbolden, og vi ser flere og flere hold 

som ønsker at deltage i vinterturneringen. Vi har dog meget begrænset muligheder 

for at træne om efterår og vinteren, da den nuværende vinterbane med lys ikke er 

stor nok til 11 mands fodbold. 

I samarbejde med kommunen skal vi som klub vi være med til at sikre rammerne og 

facilitteterne for den fortsatte positive udvikling for fodbolden i Starup, derfor skal 

denne skrivelse ses som en anmodning om hjælpe fra kommunen til at sikre dette. 

 

 

 

 



  
Starup UIF fodbold baggrund 

 

Starup UIF fodboldafdeling er en selvstændig underafdeling af Starup UIF 

hovedforening, og med egen bestyrelse til ledelse og drift af fodbold afdelingen. 

Fodbold afdelingen har medlemmer med de yngste årgange fra ca 4 år og op til 

oldboys og veteran hold, og vi er aktive med deltagelse i både ude turnering 

sommer og vinter, indefodbold og seneste aktivitet er deltagelse i DBU e-fodbold.  

Fodbold i Starup UIF er baseret på frivillige trænere og ledere, p.t. er der ca 40 

frivillige i klubben som træner og leder, der alle arbejder med at skabe nogle forhold 

og rammer i klubben som er med til at give hinanden og specielt vores 

ungdomsspillere en masse gode fodboldoplevelser.  

Det er vores mål at få så mange som muligt til at spille fodbold, ud fra de evner og 

forudsætninger som den enkelte besidder, samt at alle får positive oplevelser ved at 

spille fodbold i Starup UIF. Igennem den seneste årrække har vi oplevet en markant 

fremgang, både som en del af byens udvikling men også at flere i de enkelte 

årgange starter med fodbold, samt en øget tilgang af pige fodbold spillere. 

Antal medlemmer for Starup UIF fodbold 

2021 = 356 personer 

2020 = 368 personer 

2019 = 296 personer 

2018 = 314 personer 

2017 = 319 personer 

2016 = 277 personer 

Kilde: Medlemstal fra det Central ForeningsRegister (medlemstal.dk) 

I 2020 blev Starup UIF tildelt prisen som årets fodboldklub blandt de 170 fodbold 

klubber i DBU region 4/Sydjylland. Nogle af nøgleordene for tildelingen var en 

veldrevet ærketypisk jysk breddeklub med en stor indsats fra frivillige der er med til at 

skabe et stærkt, socialt sammenhold på holdene og tilgang af nye medlemmer. 

Dette var et kæmpe skulderklap til det arbejde der bliver lavet i klubben og noget 

som vi fortsat ønsker at bygge videre på fremover. 

 

 



  
Vision Starup UIF fodbold 

 

Klubben har fokus på at alle skal have en god oplevelse når man spiller fodbold i 

Starup UIF. Som klub ønsker vi at skabe et sted hvor alle føler sig velkommen, det 

primære fokus er fodbold men der skal også være plads til det sociale.  

 

Vi arbejder ud fra følgende målsætninger: 

• Det skal være sjovt at gå til fodbold, men nogen gange må det godt være hårdt 

• Det skal være lærerigt at gå til fodbold, træningen skal udvikle spilleren og 

holdet 

• Der spilles fodbold hele året – vi ønsker at deltage i de turneringer DBU udbyder 

• Der skal være gode sociale rammer med plads til alle 

 

Det er et stort arbejde at sikre rammerne for de frivilligere ledere og trænerne, samt 

at fastholde medlemmerne som aktive i klubben, og det kræver altid store 

ressourcer at starte nye årgange og aktiviteter op.  

 

I fremtiden ser vi et øget behov for fleksibel hold former og arrangementer der skal 

være med til at sikre børn, unge og voksne en god fodbold oplevelse og klub 

sammenhold. Vi skal være i stand til at tilbyde medlemmer at spille fodbold på 

tidspunkter hvor de er tilgængelige og de frivillige har mulighed for at træne. 

 

Som allerede nævnt er vores kampbane inddraget til træning for at få kabalen med 

træningstider til at gå op. Specielt om efterår og vinteren er vi udfordret, og vi har 

haft hold der har kørt til Vojens kunstbane for at træne, ligesom vi har tider i 

Lethallen. Fremover er vi desuden tildelt tider på den nye kunstbane i Sydbyen. 

 

Vi oplever dog udfordringen, specielt med børne og ungdomshold, når de skal 

træne andre steder hvor der er behov for kørsel til træning. En stor del af klubbens 

identitet er at mødes på træningsanlægget hvor der også er opbakning fra 

forældre der evt hjælper til med træning på de mindste børnehold. Ligeledes 

muligheden for at børn selv kan komme til træning, nogle direkte fra SFO og andre 

som cykler til fodbold. Det er bare ikke muligt når man skal træne andre steder og vi 

ser en stor risiko for at miste nogle medlemmer. 

 

Formålet med vores vision er at der skal være bedre mulighed for adgang til at spille 

fodbold, både for at møde spillernes ønske og for at sikre vi har frivillige der kan 

træne holdene på de tider de er til rådighed.  

 

Desuden er det også vores vision at forbedre klub faciliteterne udenfor banen, for at 

styrke det sociale sammenhold omkring klubben, og dermed bidrage til at fastholde 

og tiltrække nye medlemmer.  

 

Konkret betyder det at vi ser et klart behov for at udbygge bane faciliteterne her og 

nu, dette er derfor en nøgledel af vores masterplan.  

 

 

 



  
Masterplan fodbold faciliteterne i Starup 

 

Masterplanen indeholder de overordnede ønsker og konkrete tiltag for hvordan de 

nuværende fodbold baner ved Starup hallen kan udvikles og omdannes rent fysisk. 

 

Dette er baseret på de oprindelige ideer om bane udvidelserne fra Vision Starup 

2017 og vi ønsker også at gøre opmærksom på at det vil kræve en tilpasning af den 

nuværende kommuneplan (se bilag 1). 

 

Som beskrevet er vi allerede nu er udfordret med de begrænsede baneforhold hvor 

vi pt. har følgende: 

1x11 mands træningsbane 

1x8 mands træningsbane 

2x5 mands træningsbane 

1x11 mands kampbane 

1x vinterbane ”Trekanten” (ca ¾ 11 mandsbane) 

 

 

 
 

 

Der blev i 2021 afsat 350.000kr til forbedring af forholdene til vintertræning med 

udvidelse af Trekanten, dræning og optimering af lys på banen. Efter grunding 

gennemgang med kommunen dækker dette beløb kun til dræning og optimering 

af lys, og ikke til udvidelse af banen. Ifølge aftale med Kultur og Fritid (Jørn Mejer) er 

beløbet tilbageført og skal genbevilliges i 2022 til kun at dække udbedring af 

dræning og optimering af lys. 

 



  
 

Masterplanen for udvidelse af fodbold banerne er inddelt i flere etaper for at sikre 

de fremtidige rammer på længere sigt. Konkret er det etape 1 vi nu ønsker at få 

igangsat snarest muligt. De efterfølgende etaper skal ses som inspiration til den 

fremtidige udvikling på længere sigt. 

 

 
 

 

Etape 1: 

 

Etablering af 11 mands træningsbane der også kan bruges til vintertræning.  

Den mest optimale bane til at opfylde behovet er en kunstgræsbane. 

 

Baseret på beregning fra Kultur og Fritid i december 2021 så forventes det den 

samlede anlægspris for kunstgræsbane med hegn og lys er 5,5 mio kr. 

 

Vi ønsker at overskudsjord opsamles i en jordvold omkring banen, dette er både 

med til at holde prisen nede for at spare på bortkørsel af jord, samt vil være med til 

at værne mod vind på banen. 

 

Desuden vil der være en mulighed for at overskudsjord fra anlæggelse af 

parkeringsområde i forbindelse med Starup Kultur og Idrætscenter kan bruges i 

forbindelse med jordvolden. Denne besparelse kan anvendes som del af finansiering 

af den nye bane. 

 

Starup UIF fodbold ønsker desuden gerne at bidrage med frivillig indsats i forbindelse 

med etablering af etape 1, det kan være hjælp med jordkørsel, rydning af træer til 

adgangs vej eller andre relevante opgaver. 



  
Etape 2: 

 

Til fremtidig inspiration. En yderlig udvidelse af fodboldbanerne til træning vil blive 

aktuelt med den fulde udbygning af Starup Kultur og Idrætscenter, hvor den sidste 

fase med yderlig tilbygning til hal området vil inddrage en del af nuværende 

træningsbaner, samt baseret på fremtidige medlemstal og aktivitet i klubben. 

 

I den forbindelse påtænker vi at den nuværende 11 mands træningsbane bag 

hallen omdannes til kampbane da dette vil ligge tæt på cafe område og med 

mulighed for udkig indefra kultur og idrætscenteret til banen. Dermed inddrages 

den nuværende kampbane til træningsbane som vil ligge i sammenhæng med 

etape 1 og etape 2. 

 

Etape 3:  

 

Til fremtidig inspiration. Afhængig af det fremtidige behov for den nuværende SFO 

bygning beliggende på Starup Skolevej 30, så ser vi en potentiel mulighed for at 

denne bygning kan gendannes til klubhus for Starup UIF fodbold som var det 

oprindelige formål med bygningen.  

 

Vi ønsker at gøre opmærksom på dette da det i fremtiden vil være endnu vigtigere 

at vi også kan skabe gode rammer udenfor banerne for at fastholde og tiltrække 

nye medlemmer. Dette er ikke afhængig af etape 1 og 2, og skal ses som input til 

hvordan bygning kan benyttes fremover hvis der ikke er behov for SFO faciliteterne. 

 

Næste skridt:  

 

Det er vores håb at denne masterplan bliver brugt til en konkret vurdering og 

tildeling af budget til igangsætning af etape 1 snarest muligt. 

 

Desuden vil vi gerne gøre opmærksom på potentiel synergi til etape 1 i forbindelse 

med etablering af de allerede besluttede parkeringsforhold. I den forbindelse 

påtænkes det evt overskudsjord kan bruges i forbindelse med etablering af jordvold 

omkring fodbold banen og dermed spare på udgiften til bortskaffelse af jord. 

 

 

Kontakt personen for Vison & masterplanen for fremtidig udvikling af fodbold 

faciliteterne i Starup UIF vil være formanden i fodbold afdelingen: 

 

 Ib Overgaard 

 Tlf 23731021 

 Email: formand.fodbold@starup-uif.dk 
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Bilag 1: Kommuneplan 2017 og Vision Starup 2017 

 

Kommuneplan 2017 

 
 

Vision Starup 2017, side 5 

 
 


