
De mest innovative danske kommuner har i dag to klare visioner: 
At gøre kommunens byrum så attraktive, at borgere i alle alders-
grupper har lyst til at opholde sig i dem – og at hjælpe borgerne 
med at leve et så sundt og aktivt liv som muligt. Med et BKO 
får I opfyldt begge disse ønsker – og oven i købet for en meget 
beskeden investering.

BevægelsesKlart 
Område – BKO



AKtIve ByruM Og 
et sunDt  uDenDørslIv

BKO betyder ”BevægelsesKlart Område”, og konceptet er videreudviklet af MOtiva-
tIOn som et byrum med et fundament af utraditionelle idrætsaktiviteter til fysisk 
udfoldelse og leg. Derudover kan et BKO f.eks. profileres med træklatring, mountain-
biking, rollespil, cross fitness, kajakroning og andre vandaktiviteter. Idéen er at skabe 
et tilbud, som appellerer til alle – også de idrætsusikre, der normalt ikke dyrker 
motion eller benytter kommunens traditionelle faciliteter. Kort fortalt giver et BKO:

 Bevarelse og bedre udnyttelse af byrum og bynær natur
 Helt nye rammer for et sundt udendørsliv
 Inspiration til et højere fysisk aktivitetsniveau blandt borgerne
 udvikling af læreres og pædagogers kompetencer
 Forebyggelse af fedme, ensomhed og livsstilsproblemer

såDAn uDvIKler 
vI et BKO

et BKO skal som udgangspunkt etableres i et levende område tæt på potentielle 
brugergrupper – f.eks. i nærheden af skoler, institutioner eller boligområder. udvik-
lings- og etableringsfasen varer cirka 1-1½ år. Indledningsvis udarbejder vi – sammen 
med jer – projektbeskrivelse, aktivitetshæfter, planer for workshops og happenings, 
og retningslinjer for den daglige brug. Dernæst skal der etableres udstyrsdepot og 
netværkssamarbejde og udarbejdes markedsføringsplaner.  

I den næste fase skal BKO’et manifestere sig som et utraditionelt og favnende tilbud 
med åbent hus-arrangementer og kurser for lærere, pædagoger og andre fagfolk. Den 
daglige drift skal strømlines med tilsyn og brugervenlige reservationsprocedurer.

BesKeDne AnlægsuDgIFter 
Og  øKOnOMIsK DrIFt

Anlægsudgifterne til et BKO er langt lavere end til 
traditionelle idrætsfaciliteter, og driften og ved-
ligeholdelsen er meget økonomisk. Der skal også 
afsættes mindre beløb til årlige introkurser og en 
årlig inspirations- og udviklingsdag, således at jeres 
BKO konstant kan forny sig og løbende tiltrække nye 
brugere. Den positive udvikling kan forstærkes med 
formidlingstimer og vejledning ved særlige begiven-
heder, tematiseret undervisning og tværfaglige forløb 
med idræt, leg og bevægelse.

I virkeligheden er det kun fantasien, der sætter græn-
sen. Kontakt MOtivatIOn og lad os drøfte etablering 
af et BKO, der kunne være interessant for netop jeres 
kommune.

 FAKTA om GenToFTe Kommunes BKo ChArloTTenlund ForT 2011:
4.918 børn og unge har været aktive under åbent hus-arrangementer og aktivitetsforløb 
med vejledning fra BKO-ansvarlige. Antallet af aktive brugere er reelt højere, eftersom kun 
84 ud af 158 aktivitetsforløb på BKO Charlottenlund Fort 2011 er registreret i gæstebogen.

Blandt BKO-brugerne var børn og unge fra samtlige 12 folkeskoler og fritidsordninger inklu-
siv kommunens specialskole og fire private specialskoletilbud, fra ungdomsskolen, fra ni ud 
af ti fritidscentre og endelig fra ni ud af 18 spejdergrupper.



”Brillante Boldlege, Fabelagtige Fangelege og Action Games er nogle af de 
spændende og anderledes aktivitetskoncepter som børn og unge i Gentofte 
Kommune kan prøve kræfter med på BKO Charlottenlund Fort. I naturskønne 
omgivelser bliver de mødt i øjenhøjde og den utraditionelle og legende til-
gang gør det til en positiv oplevelse for børnene og de unge at bevæge sig.
Konceptet er udviklet af MOtivaTION, som har formået at udvikle et attraktivt 
tilbud, der inspirerer skoler, skolefritidsordninger, fritidscentre og spejdere til 
mere og nye former for bevægelse”

MOtivatIOn har indenfor idræt, leg og bevægelse gennem en årrække udviklet og ledet idræts- og bevægelses-
projekter, leveret kompetenceudvikling og inspirationsforløb og forestået unikke teamevents og –oplevelser for 
børn, unge, borgere generelt og medarbejdere i en lang række kommuner landet over.
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- stig eiberg, leder af idræt og fritid i gentofte Kommune
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