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Forening:
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På hvilke områder skaber foreningen værdi for borgerne i Rødovre?
Islev Taekwondo er en inkluderende og udadvendt forening, vi mener bestemt vi
bidrager til kommunen og den enkelte borger med god energi, god sportsånd og en
masse smil.
Da sporten som det primære er en individuel sportsgren, er der derfor meget fokus på
individet og dennes personlige udvikling. Men da vi træner på hold, skaber vi de
gode relationer på tværs af alder, køn og tilknytning. Vi har en stor berørings flade,
både helt lokalt i Islev men også i resten af Rødovre. Deltager aktivt i de mange tiltag
der tages i kommunen, om det er RØDovredagen eller om det er skolerne
idrætsprojekter. Sidstnævnte håber vi giver direkte værdi til elever, lærer og familie.
Vi skaber et stærkt alternativ til holdsporten med både bredde og elite samlet i samme
klub.

På hvilke områder kan foreningen udvikle sig de kommende 5 år:
Med de nye og større lokaler vil vi kunne åbne op for motions hold, familie-hold som
er meget efterspurgt. Vi vil også kunne lave flere idrætsvenlige events, samt flere
indgå i sociale initiativer, eksempelvis få taget hul på handicap idrætten. Bedre
rammer vil også muliggøre den ekstra fokus på eliten og dens udvikling som vi
ønsker at kunne give, så de store mål kan nås.
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Hvordan kan et kommunalt bidrag lette foreningens værdiskabelse?
(Idrætsanlæg, mødesteder, NON-anlæg, administration, udvikling)

Det vil give os ro til at gøre det vi er bedst til, nemlig at skabe rammer hvor børn,
unge, voksne og familier kan dyrke idræt og finde trykke rammer til at udvikle sig.
Vi har pt meget fokus på fastholdelse af især de unge. Det at have at et sted "at hænge
ud" med kammeraterne før og efter træning, betyder at de har lyst til at komme og
træne.
For mindre børn og forældre betyder det at hverdagen bliver mindre stresset når det
er muligt at få slappet og hygget i dejlige omgivelser mens børnene træner. Eller
endnu bedre mens man selv træner.
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