
Mission - Vision - Strategi





SEPE er en større del af Esbjerg-borgernes liv, end 
mange forestiller sig. Men vi er også en del af en sam-
fundsudvikling, hvor danskerne – herunder borgere 
i Esbjerg Kommune – er aktive i deres fritid på nye 
måder. 

I de senere år deltager flere og flere i selvorganiseret 
idræt, og deres behov skal vi facilitere, sideløbende 
med at foreningerne, som fortsat vil være SEPEs 
primære brugergruppe, vil opleve SEPE som en stadig 
mere proaktiv partner.

SEPE’s kerneydelse er at rumme og skabe rammer for 
alle former for idræt – den folkeoplysende, bredden, 
den selvorganiserede, store og små events samt talent- 
udviklingen og eliten – til glæde for Esbjerg Kommunes 
borgere og udenbys gæster og turister. 

Vi betragter os selv som Esbjerg Kommunes sam-  
arbejdspartner i bestræbelserne på at føre en ambitiøs 
vækststrategi ud i livet. 

SEPE er med andre ord en del af noget større, hvorfor 
vi naturligt understøtter Esbjerg Kommunes bestræbelser 
på at forfølge FNs 17 verdensmål – og dermed bidrage 
til en bæredygtig udvikling i Esbjerg Kommune såvel 
som i verden. 

Nærværende mission, vision og strategi for SEPE har 
afsæt i:

• Esbjerg Kommunes Vision 2025 – velfærd og vækst
• Esbjerg Kommunes Politik for fritids- og idrætsliv 

2020 – 2025  (høringsversion)
• Bevæg dig for livet - hvor Esbjerg Kommune er  

visionskommune

Vi vil også i fremtiden leve op til navnet Sport & Event 
Park Esbjerg, hvor vi udvikler byens idrætsanlæg og 
bevæger Esbjerg Kommunes borgere med aktiviteter, 
events og oplevelser - og vi vil understøtte foreninger, 
både med faciliteter og aktiviteter.

Forord





Mission
Vi driver og udvikler moderne og fleksible faciliteter, 
der skaber en aktiv livsstil, oplevelser og glæde for bor-
gerne i Esbjerg Kommune.

Think Global

 - Act Local

Vision
I SEPE vil vi understøtte et mangfoldigt fritids- og 
idrætsliv med en bred vifte af tilbud, der sikrer, at bor-
gere i alle livets faser kan have et aktivt og attraktivt 
fritids- og idrætsliv, som er meningsfuldt og fyldt med 
livskvalitet for den enkelte. 

I SEPE tænker vi os som en del af noget større, og ved 
at pejle efter FNs 17 verdensmål, Esbjerg Kommunes 
Vision 2025 og Politik for fritids- og idrætsliv, medvirker 
vi til at sikre en bæredygtig udvikling i verden og sam-
menhæng med Esbjerg Kommunes mål og politikker. 

Vi reagerer på det internationale – og vi agerer lokalt.



Strategi
Vi vil være blandt de førende i Danmark 
når det gælder:

Udnytte og udvikle faciliteter
Vi vil udnytte og udvikle fleksible faciliteter, så 
de altid passer med borgernes behov – uanset 
om det er til foreninger, selvorganiseret idræt, 
elite eller bredde.

Udvikle medarbejdere
Vi vil tiltrække og udvikle dynamiske med-  
arbejdere, der skaber unikke oplevelser for  
kunder og brugere.

Kvalificeret børneidræt
Vi vil skabe rammer og motivere børn og unge 
til et aktivt fritidsliv og understøtte Esbjerg 
Kommunes talenttræner projekt.

Voksne på arbejdsmarkedet
Vi vil understøtte foreningernes fritidstilbud til 
voksne og skabe gode og fleksible rammer for 
de selvorganiserede udøvere.

Inklusion – social ansvarlighed
Vi vil arbejde målrettet mod at flere børn og 
unge i udsatte positioner vælger at være en del 
af fritids- og idrætslivet – som aktive og  
frivillige.

Udvikle netværk og partnerskaber 
Vi vil indgå i forpligtende samarbejder med 
blandt andet borgere, foreninger, forbund,  
Esbjerg Kommunes afdelinger, andre faciliteter, 
så vi sikrer, at Esbjerg Kommune har de bedste 
tilbud til alle aldersgrupper.



Etisk forbrug
Vi vil i vores indkøb af produkter og serviceydelser 
tage hensyn til at disse fremstilles og leveres på 
en etisk og moralsk forsvarlig måde.  

Seniorer
Vi vil udvikle og udbrede aktivitetsmulighederne 
for seniorer. 

Elite/professionel idræt og talentudvikling
Vi vil understøtte og skabe rammer for talent- 
udvikling og eliteidræt.

Understøtte foreninger og frivillighed
Vi vil understøtte foreningernes bestræbelser på 
at rekruttere og fastholde frivillige.

Klima, miljø og bæredygtighed
Vi vil målrettet arbejde på at få bæredygtig drift 
på anlæg og faciliteter.

Events og store begivenheder
Vi vil, som del af en international og rummelig 
kommune, skabe og tiltrække events og store 
begivenheder – gerne i partnerskab.

Sundhed og trivsel
Vi vil arbejde for, at Esbjerg Kommunes borgere 
i alle livsfaser har mulighed for og faciliteter til 
at optimerer deres sundhed og trivsel gennem 
fysisk aktivitet.

Kommunikation
Vi vil være med til at sætte Esbjerg på det nationale 
og internationale landkort – de gode historier skal 
fortælles lokalt, regionalt og nationalt.



Virksomhedskultur 
Sport & Event Park Esbjerg er kendetegnet ved service, 
imødekommenhed, samarbejde, udvikling, engagement 
og kvalitet.

R
ev

id
er

et
 d

ec
em

b
er

 2
0

20


