
  

 
 

 

 
SVENDBORG SPORTSFESTIVAL 2018 // SPULT 2019 
 
Evaluering og fremadrettede tanker 
 

Generelt 
Efter evaluering med SIS og mange af de deltagende institutioner og foreninger er den 
overordnede konklusion, at Svendborg Sportsfestival forløb godt og med mange 
deltagere.  
 

Aktiviteter 
Antal deltagende foreninger/institutioner 47 
Antal aktive (estimat)   750 
Antal besøgende   2000 
 
  

Locations 
 
Svendborg Idrætscenter 
Oplevelsen ved Svendborg Idrætscenter var overordnet set god, men området er meget 
stort at fylde med aktivitet. Selvom der var mange mennesker og mange aktiviteter virkede 
der en smule tomt. Gymnastikopvisningen tiltrækker mange mennesker – både aktive og 
tilskuere, mens de foreninger der tilbyder aktiviteter man kan deltage i oplever ringere 
tilslutning.  
  
Tiltag til 2019:  
Der er indgået samarbejde med Skolernes forårsfestival i 2019, hvilket gør, at vi har 500 6. 
klasser og ca. 18 foreninger i og omkring idrætscenteret fredag den 24. maj. Vi arbejder på 
tiltag i form af familieidræt, fællesspisning osv. for at introducere foreningslivet for 
familierne i Svendborg.  
 
Torvet / bymidten 
På Torvet var der etableret dansegulv, som 2 lokale danseforeninger skiftedes til at 
benytte. Oplevelsen her er, at det er nemt at være synlig fordi mange alligevel er på 
Torvet/i byen en lørdag formiddag. Deltagerne udtalte, at der var god stemning og et fint 
antal besøgende.  
Ydermere benyttede vi Ramsherred til en springkavalkade, hvilket virkede godt. Der var 
mange mennesker og kavalkaden var en del af paraden gennem byen.  
 
Frederiksø 
Rigtig meget aktivitet og mange mennesker var kendetegnende for lørdag eftermiddag på 
Frederiksø. Et alsidigt og stort udbud af aktiviteter indenfor både idræt og kultur gjorde 
oplevelsen på Frederiksø særligt god.  
 
 



  

 
 

 
Tiltag i 2019.  
Al aktivitet lørdag forsøges samlet på Frederiksø og i midtbyen. Der arbejdes i at lave 
gymnastikgulv på Frederiksø som en del af DGI Landsstævnes prøvehandling. 
 
En af de aktiviteter som mange fremhæver, er paraden gennem byen, hvor både 
Svendborg Musikskole, SG, Svendborg Skateforening og Ollerup Parkour var frontløbere. 
Det positive var det samlende element på tværs af idræt og kultur. I 2019 arbejdes på en 
event, der ligeledes kan have samlende karakter og markere et tydeligt fællesskab for 
aktive og gæster under festivaldagen. 
 

Nye initiativer til 2019 
 
Projekt KATAPULT 
Formålet med projekt KATAPULT er at uddanne, dygtiggøre og støtte unge, innovative 
projektledere, der ønsker at bidrage til det sydfynske kultur-, idræts- og forenignsliv.  
Ydermere er ønsket, at projektet bidrager aktivt til, at SPULT festival bliver en mangfoldig 
og progressiv synliggørelse af det sydfynske kultur- og idrætsliv i kraft et stort antal 
selvstændige projekter op mod eller under SPULT festival.  
 

Fælles for alle projekter er, at de er forankret i en lokal forening eller institution, hvorved en 
udvikling i de lokale miljøer på Sydfyn forstærkes eller igangsættes. Ydermere samles 
deltagerne fra forskellige baggrunde, hvilket fremmer sparring på tværs af interesser og 
problematikker. 
I projektet arbejdes sammen med Fremtidsfabrikken og DGI Fyn. 
 
Projektet er offentliggjort den 18/9 og allerede nu er der flere positive henvendelse på 
interesserede deltagere.  
 
Forestilling om ”Det gode Liv” 
Gennem bevægelse, musik og kunst fortælles en historie om Sydfyn på Sydfyn. Med 
aktører fra både den frivillige og professionelle verden etableres et samarbejde, der 
sammen skaber en forestilling med højt kunstnerisk niveau.  
 
Nye samarbejder 
Allerede nu ved vi, at flere allerede eksisterende events kommer under SPULT-paraplyen 
næste år. Dette gælder 

- Skolernes forårsfestival (afholdes 24. maj i SIC) 
- Musikskolens festival (afholdes 25.maj på Frederiksø) 
- DGI Landsstævne prøvehandling (her er vi i dialog med DGI) 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
Deltagende aktører i 2018: 
 
Idrætsforeninger 

- Svendborg Gymnastikforening (SG) 
- Svendborg Håndbold Klub 
- Tåsinge Håndboldklub 
- Ollerup Gymnastikforening 
- Projekt Nye Fællesskaber 
- Svendborg Skate Forening 
- Svendborg Tennisklub 
- Thurø Sejlklub 
- SfB - Svendborg forenede Boldklubber 
- Svendborg Basket Ball Club - Rabbits 
- Svendborg Svømmeklub 
- Svendborg Badminton Klub 
- BK Rollo 
- Svendborg Karate 
- Svendborg Tai Chi forening 
- Svendborg Skyttekreds 
- Ulbølle Bueklub 
- Svendborg Roklub 
- Kom & Dans Svendborg 
- Svendborg Linedance 
- Tankefuld Rideklub 
- Næsby IF 
- GS Gudme  
- Svendborg Golfklub 
- Svendborg Admirals 

 
Andre aktører 

- Fremtidsfabrikken 
- BUS Svendborg (spejdernetværk) 
- AOF Center Fyn, Svendborg 
- Byens Gårdbutik 
- Svendborg StreetArt 
- Naturama 
- Café WØ 
- Kulinarisk Sydfyn 
- Emma Svare 
- Færgen Helge - Svendborg Havn 
- Basic BigBand 
- Gymnastikhuset 
- Kammerateriet 
- Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
- Wood’n’wonder 
- Skulpturium 
- Cirkusrummet 
- Danmarks Museum for Lystsejlads 



  

 
 

- THEHANDMAKERLIN 
- DOK 57 - Musik Snedkeriet 

 
Skoler 

- Bernstorffsminde Efterskole 
- Ollerup Gymnastikhøjskole 

 
Offentlige institutioner 

- Svendborg Kommune 
- Svendborg Musikskole 
- Svendborg Bibliotek 
- DGI Fyn 
- DGI Senioridræt 
- Kulturelt Samråd 
- SAK, Kunstbygning 
- Svendborg Havn 
- Svendborg Event 

 
Bidragydere 

- Fonden for Fynske Bank 
- DGI Fyn 
- Svendborg Kommune 
- Vejstrup Efterskole 

 

 


