
Fakta om Stensballe og Østbirk

Stensballe

•  Stensballe er en mindre by, der grænser helt op til Horsens. Der bor 6.417 borgere i skoledistriktet 
(pr. januar 2019), heraf 796 i alderen 13-24 år samt 782 i alderen 25-39 år.

•  Byen har et aktivt foreningsliv med en flerstrenget idrætsforening (fodbold, håndbold, badminton, 
gymnastik, tennis og bueskydning) samt en golfklub. Derudover ligger der en rideskole og en 
spejdergruppe med eget spejderhus i Stensballe. 

•  De ovennævnte foreningstilbud har i alt ca. 3.000 medlemmer (ikke nødvendigvis alle fra Stensbal-
le). Ca. 1.600 af disse er under 25 år.

•  I Stensballe finder man et kommunalt idrætsanlæg med en almindelig idrætshal og en ny multisal 
samt boldbaner og en kunstgræsbane. Hallen og multisalen er placeret ved siden af skolen, hvor 
der findes en gymnastiksal.

•  Stensballe har ikke noget fitnesstilbud, men der er kun 3 km ind til Horsens, som tilbyder flere 
forskellige kommercielle fitnesstilbud.

•  I Stensballe finder man en skole, der går fra 0. til 9. klasse. Der er tre spor på langt de fleste årgan-
ge. Skolen har i alt 864 elever.

•  Stensballe har fem forskellige daginstitutioner. Der er i alt 200 børnehavebørn, 75 vuggestuebørn 
og 43 dagplejebørn i Dagtilbud Stensballe.

Østbirk

•  Østbirk er en mindre oplandsby, der ligger 15 km uden for Horsens midtby. Der bor 3.766 borgere 
i skoledistriktet (pr. januar 2019), heraf 468 i alderen 13-24 år og 602 i alderen 25-39 år.

•  Byen har et aktivt foreningsliv med en flerstrenget idrætsforening (atletik og senior, badminton, 
cykling, e-sport, fodbold, gymnastik, håndbold, løb, petanque og tennis). Desuden er der en dart-
klub, en skytteforening og en spejdergruppe med eget spejderhus.

•  De ovennævnte idrætstilbud har i alt ca. 1.650 medlemmer (formodentlig er de fleste fra Østbirk 
eller omegn). Ca. 900 af disse er børn og unge under 25 år.

•  I Østbirk finder man et idrætsanlæg med to idrætshaller (hvoraf den ene kan deles op i 1/3 og 2/3 
hal) samt boldbaner. Anlægget har også 15 m. skydebaner i kælderen. Anlægget er selvejende, og 
derudover er der en gymnastiksal på skolen, som ligger i umiddelbar nærhed af anlægget.

•  Den selvejende hal har etableret et fitnesscenter i hallen. Det er ikke en del af foreningerne. Man 
køber et særskilt adgangskort til fitness, hvis man ønsker at benytte det.

•  I Østbirk er der en skole, der går fra 0. til 9. klasse. Der er to spor på hver årgang. Skolen har i alt 
453 elever.

• Dagtilbud Østbirk har to forskellige huse. Der er i alt 140 børnehavebørn, 45 vuggestuebørn og 37 
dagplejebørn i Dagtilbud Østbirk.


