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CASE 1B - VISIT SILKEBORG / DANMARKS OUTDOOR 

HOVEDSTAD 
 

 

BAGGRUNDSVIDEN 
Virksomhedsprofil 

VisitSilkeborg er Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstads officielle turist-, konference- og 
eventorganisation. Vores mål er at inspirere og hjælpe turister til deres bedste ferieoplevelse nogensinde og 

at give borgere Silkeborg kommune lyst til aktivt at deltage i kommunens liv. 

 
Vision 

Visit Silkeborg lancerede i 2017 en vision og strategi, for at brande 

Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad. Målet var i første 

omgang, at profilere sig i forhold til den nationale og internationale 
turisme. Sammen med Visit Silkeborgs mange 

samarbejdspartnere, er der blevet skabt et stærkt brand, som 
bruges i forbindelse med kommunens mangfoldige outdooraktiviteter. Det være sig alt fra internationale 

idrætsstævner som fx. golfturneringen Made In Denmark og VM i orienteringsløb for juniorer eller nationale 
og lokale begivenheder for både bredden og eliten som fx. Almind Sø Stafetten, Silkeborg Triatlon, 

Champagneløbet, MTB Festival Søhøjlandet eller når det gælder en tur på Jysk Park for at se SIF. .  

   
Men for at Silkeborg bliver Danmarks Outdoor Hovedstad - ikke bare af navn, men også af gavn, så kræver 

det at Silkeborgs borgere føler sig som en del af Outdoor Hovedstaden. Det er altså ikke nok, at der laves 

aktiviteter henvendt mod turismen, hvis de mennesker der lever i Hovedstaden ikke tager del i fortællingen 
og engagerer sig i at medskabe vores fælles Outdoor Hovedstad. 
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Innovationsspørgsmål 

Hvordan skaber vi rammer, der bidrager til at Silkeborg også bliver Danmarks Outdoor Hovedstad for dig, 

for os, for de unge, for de ældre, for de meget aktive og de mindre aktive i jeres lokalområde? 

 

Casen lægger op til, at der lokalt vælges en primær målgruppe. Dvs. at eleverne fx. designer en artefakt, der 

henvender sig til bestemt målgruppe i deres lokalområde. Det kan være, man ønsker at designe noget, der 

gør ældre på plejehjemmet Sandgårdsparken i stand til at opleve følelsen af et downhill mountainbikeløb. 

 
Designkrav 

- Der skal indgå digital fabrikation i projektets produkt. 
- Projektet og produktet skal afprøves i virkeligheden. 

- Der skal arbejdes i grupper 

 


