
Bilag 1: Projektbeskrivelse: 
 

 
Fritids og Naturpark i Sdr. Bork: 
 

Planen er:      

- at omdanne den lukkede boldbane i Sdr. Bork til et nyt Grønt 

Aktivitetsrum med plads til både mennesker og natur, en Fritids og 

Naturpark, som kan danne ramme og være støttepunkt for et aktivt 

udeliv for såvel børn som voksne. Parken skal være åben og 

 gratis at benytte for såvel fastboende i nærområdet som for og 
for områdets mange turister (til højre ses ”Før-billede”) 
 
 
Formål og idé: 
Formålet med Fritids- og Naturparken er, at skabe et nyt og anderledes aktivitetsområde til 
uformel leg og bevægelse, træning og motion og at skabe liv og fællesskab på den tidligere 

boldbane, et aktivitetsområde, hvor små som store kan lege, motionere og øve sikkerhed og 
færdigheder på hjul i et beskyttet og trafiksikkert uderum, men også et sted med plads til 

fællesskabsaktiviteter, fordybelse og en snak på bænken.  

 

Fritids- og Naturparken skal være en blanding af rå, uplejet natur, som afspejler den nære, 
vilde, vestjyske natur og plejede arealer med bl. a. æblelund, nøddehegn, blomstereng og 
fårefold. Desuden slynger en udfordrende aktivitets-sti sig rundt gennem hele parken, her 
er både faste og løse forhindringer og ramper til de, der gerne vil udfordres lidt ekstra, ja, 
man kan faktisk slet ikke lade være med at bevæge sig i naturen – slet ikke, hvis man er 
barn eller ung!  
 
Midt i naturen etableres forskellige aktivitetsspots til ”leg med bold”, ”leg på hjul”, ”leg 
for de stille” og ”leg for de vilde” mv. og med plads til fællesskabsaktiviteter som 
æblemostpresning, mad på bål, en vandretur på stierne eller en snak på bænken.  
 
 
Udeliv i den friske Vestjyske natur. 
I Fritids og Naturparken er naturen ikke kun til pynt.  
Den skal kunne bruges til sjov, leg og motion, den skal give gode oplevelser og 
udfordringer for alle, uanset om du er med kondisko, i kørestol eller på stiletter. 
 

 
Etape 1 er færdigetableret og etape 2 er godt på vej. (Indhold: Se senere) 



Nye aktivitetsmuligheder:  
Men vi ønsker ikke at stoppe her. Vi vil udvikle nye aktivitetsspots i Parken i en etape 2A:  

Vi vil omdanne den store bakke bag fårefolden i 

Fritidsparken (6 m høj) til en aktivitetsbakke med 

løbetrappe til trappetræning og motion – eller ”bare” 

til at nå op på toppen. På toppen bliver der bygget en 

8-kantet topterrasse med en 8-kantet bænk i midten, 

dels til udstrækning og dels til bare at tage et hvil og 

nyde udsigten. (Løbetrappen og topterrassen er 

finansieret af Landdistriktspuljen)  

Desuden ønsker vi at lave en lang rutsjebane, en 

helårskælkebakke fra toppen og et klatretov til toppen 

mm. 

Indhold i etape 1 og etape 2: 
➢ Rå natur med plads til træning og motion, leg og bevægelse og fællesskab. 
➢ Aktivitetssti med diverse udfordringer 
➢ Leg på hjul 
➢ Leg med bold 

➢ Bakkelegeplads 

➢ Petanque baner.  

➢ Frisbee kurve 

➢ Krible-krableleg for de stille 

➢ Parkour og pumptrack bane for de vilde. 

➢ Grillhytte, bålplads, madpakkehus og køjekreds. 

➢ Skattejagt og leg med elektroniske medier som guide 

➢ Æblelund, nøddehegn og blomstereng. 

➢ Fårefold. 

 

Parken  
➢ er lettilgængelig, har gode parkeringsforhold, 

fri adgang og plads til alle. 
➢ understøtter et aktivt udeliv og i hverdagen for 

alle aldersgrupper. 
➢ har udfordrende og sjove aktiviteter i 

nærområdet for lokale og for egnens mange 
turister 

 
Fondsstøtte mm. til etape 1 og etape 2: 

➢ Landdistriktspuljen 
➢ Nordea Fonden, ”Her Bor Vi” puljen 
➢ Ringkøbing-Skjern Kommune 
➢ Lokale og Anlægsfonden 
➢ Norlys Vækstpulje 
➢ Friluftsraadet 
➢ VELUX FONDEN 
➢ Den lokale Møllepulje 
➢ Sol og Strand 
➢ Grønne Hjem, Gentofte 
➢ Herudover har frivillige fra sognet har bidraget med frivilligt arbejde, hvor der har 

været behov og hvor det har været forsvarligt. 
 



 
Baggrund:  
Den lokale folkeskoles boldbane i Sdr. Bork var tidligere sognets uformelle samlingssted 
for boldspil, sjov, leg og aktiviteter af enhver art. Men tiden har ændret sig. Der er bygget 
en ny fælles folkeskole for 4 nabosogne og dermed er mange af de traditionelle aktiviteter 
på boldbanen i Sdr. Bork forsvundet og nu har Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK) så 
besluttet, at man helt vil tage banen ud af drift.  
 
 
Lokale mødesteder forsvinder, men nye opstår: 
Men når kommunale arealer tages ud af drift, forsvinder også sognets uformelle 
samlingssted, et tab, som især mærkes af børn, unge og ældre uden kørekort, fordi 
tilbuddene ofte ligger ”udenfor cykelafstand”. Resultatet er ofte ensomhed og mangel på 
både motion og samvær med andre mennesker for både unge og ældre 
 
Men måske har vi slet ikke behov for en 11- mands fodboldbane til trænings og 
seriekampe i de mindre landsbyer! Måske har vi i stedet brug for en helt anden type 
aktivitets og samlingssted end en fodboldbane!  
 
Måske er der mere brug for et samlingssted og støttepunkt for outdoor-idrætten.  
For naturen er populær som man aldrig har set før og til mangeartede former for motion 
og idræt. Naturen er faktisk så populær som udendørs idrætsarena, at den overgår både 
hallen og fodboldbanen som ramme for familiens aktiviteter i fritiden  
 
Det er dog især de ”voksne”, som er aktive i naturen. Børn og unge kan være svære at 
lokke ud i naturen i en tid, hvor det letteste bare er, at sætte sig til computeren og ”dyrke 
E-Sport” 
 
Men det er vigtigt for børnenes fysiske og mentale sundhed at komme ud i den friske luft, 
at komme ud og bevæge sig og mødes fysisk med andre mennesker, så hvis ikke man kan 
trække børnene og de unge ud i naturen, ja, så må man jo trække naturen ind til dem!! 
 
Og det er netop, hvad vi vil i Sdr. Bork: Vi vil trække naturen ind på boldbanen:  
 
Ind til det de unge kender, ind, hvor de er vant til at komme, ind, hvor børnene og unge 
føler sig trygge, hvor det er nemt at komme frem og med gode parkeringsforhold. 
 
 
Frivillige:  
Vi er begunstiget af en stor tradition for at lave frivilligt arbejde her i Sdr. Bork og vi har 
en liste med mere end 50 frivillige, som vi kan trække på og som dækker alt arbejde med 
skovl, maskiner hænder til arbejde ved kødgryderne og de stiller op, så snart der er brug 
for det.  
 
Vi forventer, at en del af det forberedende jordarbejde vil kunne foretages af frivillige, 
ligesom frivillige kan støtte op med hjælp til selve anlægsarbejdet.   
 
Men af sikkerhedshensyn forventes selve etableringen af Parken at skulle gennemføres 
med professionelle fagfolk. 



 

 
 
Budget og finansiering og drift: Se Bilag 3 
 

 
Organisering og samarbejde: 
Boldbanen er ifølge kommuneplanen udlagt til: ”fritidsformål såsom grønt område, 
bypark, sportsplads og legeplads”  
 
Boldbanen er ejet af Ringkøbing-Skjern kommune, men der er underskrevet en brugsretsaftale med 

kommunen om brugsret over arealet i 20 år. 

 

Selve anlægget, derimod, etableres og driftes i et samarbejde mellem de 3 involverede foreninger:  
• Sogneforeningen, Bork for Land og By 

• Foreningen Sdr. Bork Forsamlingshus 

• Aktivitetsforeningen, Aktiv Fritid i West.  
 

En styregruppe, som forventes nedsat af repræsentanter fra de 3 foreninger og evt. andre 
interesserede vil få ansvar for udvikling og etablering af projektet samt lave aftaler med 
frivillige og eksterne aktører om den fremtidige drift og vedligehold af Parken.  
 
 
Formidling: 
Alle bidragydere vil selvfølgelig blive nævnt i omtaler af vores projekt, ligesom der vil 
blive opsat et skilt med navne, logoer og tak til bidragyderne, når hele projektet er færdigt. 
 
 
Fremtiden:  
Fritids og Naturparken skal være et sted for hele familien, hvor man kan være sammen og 
udfordres i sjov og leg og hvor man evt. kan slutte dagen af omkring et bål til mad og en 
bål-sang. 
 
I Fritids og Naturparken forventer vi, at der løbende arrangeres events som 
”Æblemostpresning”, ”Mad på bål”, ”Tips og tricks på hjul”, ”Familieaktivitetsdage”, 
”Naturens dag”, eller brugerne kan arrangere børnefødselsdage osv. 
 
Fritids- og Naturparken er allerede blevet et meget attraktivt aktivitetsområde og 
mødested for såvel lokale fastboende, besøgende fra nærområdet og for områdets mange 
turister, men også som støttepunkt eller naturligt pit-stop for områdets mange natur-
motionister. 


