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Vildt år 2021 - også i Holbæk Sportsby 

 

2021 blev også i Holbæk Sportsby et meget anderledes år end forudset for et år siden. Covid-19 

restriktioner og omstillingsparathed for de 34 foreninger har i den grad præget hverdagen. På trods af 

Covid-19 har Holbæk Sportsby gennemført mange events og arrangementer som foredrag, koncert, 

opvisning af Verdensholdet, Danmarksmesterskabet i Petanque, og de 34 foreninger har formået at finde 

en god vej igennem restriktionerne, så aktiviteterne for de flestes vedkommende har kunnet 

gennemføres hen over året. Direktør Carsten Damgaard udtaler: ”Det er fantastisk at opleve 

foreningerne og de mange ildsjæle, der formår at forberede og gennemføre turneringer og den daglige 

idræt inden for de regler og rammer, som myndighederne fastsætter. Det viser, at viljen kan finde en vej 

– selv under snævre og svære betingelser”. Foreningerne med base i Holbæk Sportsby har præsteret 

fremgang i samlet antal medlemmer under coronakrisen i modsætning til medlemsudviklingen generelt i 

Danmark, som har konstateret markant tilbagegang i antal foreningsmedlemmer. Fantastisk stærk 

bedrift af de 34 foreninger i Sportsbyen. 

Region Sjælland åbnede i februar måned det store midlertidige vaccinecenter i Multihallen i Holbæk 

Sportsby. Det betød, at flere end 120.000 vaccinationer blev givet inden vaccinecentret igen flyttede ud, 

og sporten kunne komme tilbage i Multihallen. Stor imødekommenhed fra foreningerne og hjælpsomhed 

i det hele taget gjorde dette samfundsmæssige tiltag muligt. 

Det har på mange måder været et vildt år 2021, og et hårdt og udfordrende år. Vi ser dog med stor 

optimisme ind i 2022, hvor vi forventer at kunne færdes i en mere normal hverdag. Holbæk Sportsby er 

en helt unik facilitet både ude og inde – vi har rammerne, så vi er klar til positivt at angribe 2022, når det 

samfundsmæssigt er trygt og sikkert at samles igen. Selv under pandemien sker der dog stor udvikling i 

Sportsbyen. Fire nye pedalbaner er etableret, så der nu tilbydes hele otte padelbaner. Nyt MTB/ Cykel 

Cross spor, der bliver færdigbygget i foråret 2022. Ridesti er etableret rundt om hele udearealet. Der er 

etableret servicebygning ved atletikstadion og toiletter ved miniarenaen, så det ikke er nødvendigt at gå 

helt ind på toilettet i Sportsby bygningen. Endelig bliver den 4.000 etagemeter store erhvervsbygning klar 

til indflytning i sensommeren 2022. En del andre ønsker står på ønskelisten for 2022 og fremefter – 

udviklingen af Holbæk Sportsby er langt fra sat i stå. 

Kendskabet til Holbæk Sportsby skal i 2022 udbredes endnu mere regionalt og nationalt. Med 

etableringen af Holbæk365 indgik vi i 2021 partnerskabsaftale med lokale kulturaktører, og flere 

partnerskabsaftaler vil blive indgået i 2022 med det formål i fællesskab at tiltrække flere gæster til 

Holbæk og dermed også til Holbæk Sportsby. Flere arrangementer og events er i støbeskeen for 2022, og 

Holbæk Sportsby vil selvfølgelig også markere, at Tour de France kommer igennem Holbæk Kommune til 

sommer. 

Carsten Damgaard fortsætter: ”Jeg er meget optimistisk i forhold til 2022. Med det engagement lederne i 

foreningerne og de frivillige lægger for dagen, så er jeg helt sikker på, at hver dag vil blive en fornøjelse 

med masser af bevægelse og aktivitet både ude og inde i Holbæk Sportsby. Vi har faciliteterne, så når 

restriktionerne tillader det, og det igen bliver sundhedsmæssigt forsvarligt, så vil Sportsbyen igen samle 

borgerne til Fællesskab, Samarbejde, Bevægelse og Sundhed, som er vores fire kerneværdier”. 

Holbæk Sportsby siger tak for 2021 og ønsker alle et Godt Nytår 2022. 
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