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Skema 1. Værdianalyse idrætsforening i Rødovre
Internt notat – foreløbigt og ikke bindende

Forening:
Boldklubben Avarta
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På hvilke områder leverer skaber foreningen værdi for borgerne i Rødovre?

Boldklubben Avarta er en fodboldklub som favner både bredde og elite i dansk fodbold. Vi
har medlemmer fra 5 år til 70 år i begge køn. Derudover har vi såkaldt fodbold-fitness
samt special-sport (under og i samarbejde med IFEL – Idrætsforeningen Espelunden). Vi
giver dermed borgere i alle aldre og på alle niveauer mulighed for at motionere, træne og
holde kroppen sund i et fællesskab med andre borgere.
Med de mange (alle) aldersklasser for såvel piger/kvinder som drenge/mænd og bredde
samt elite og den udvikling, ikke bare samfundet, men også klub-og foreningslivet er i,
kræver det en indsats fra mange sider og personer.
Avarta forsøger også at skabe internationale, sociale værdier ved at samarbejde med
Rødovre Kommunes forskellige venskabsbyer i de øvrige nordiske lande. Vi har faste,
årlige ture for vores ungdom til især venskabsklubben i Lørenskog (Norge), der tilsvarende
gæster os og benytter vore faciliteter.
Klubben har tillige – så vidt vi ved - som den eneste fodboldklub et samarbejde med IFEL
(special-sport på Skovmoseskolen ved Rødovrehallen og Arenaen) i lokalerne i
Espelunden. Det omfatter bl.a. et fodboldhold under special-sport.
Yderligere har vi – som formentlig den første og endnu eneste klub i kommunen – med
stor succes startet en ”Fitness-afdeling” for både mænd og kvinder samt blandede hold.
For tiden er der i Fitness-afdelingen fire hold med medlemmer mellem 18 og 66 år!

På hvilke områder kan foreningen udvikle sig de kommende 5 år:

Avarta oplever allerede en kraftig tilvækst af medlemmer fra ikke mindst de nærliggende,
nye bydels-områder. Og her vil klubben gerne være i stand til at kunne optage alle samt
tiltrække flere – unge som ældre, handicappede som ikke handicappede – i et sportsligt
og socialt fællesskab. Men det fordrer, at vi har kapaciteterne og forholdene til at kunne
opsuge de (mange) nye samt fastholde de mange nuværende medlemmer.
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Men klubben har – sammen med og ved siden af – også elitehold i stort set alle
ungdomsafdelinger og som ”leverandører” og support til 2. divisionsholdet. Det er en af
vores intentioner også at skabe sammenhold og kammeratskab i et elite præget miljø. Vi
vil gerne – sammen med den store bredde – udvikle os mere sportsligt og professionelt
ved også at satse på unge i 10-13 års alderen.

Hvordan kan et kommunalt bidrag lette foreningens værdiskabelse?

At optage og fastholde det store og stadigt voksende medlemsantal er en ekstrem
vanskelig opgave at løfte og fastholde, navnlig når visse ”borgergrupper” ikke tæller med
på medlemslisterne som ”almindelige borgere” – fx tages der ikke højde for børn under 13
år, personer indenfor såvel special-sport som fodbold-fitness ved den kommunale for- og
tildeling af eksempelsvis tider på kunstbaner.
Klubben kunne godt ønske sig en udbygning af især banefaciliteterne i Espelunden, hvor
også en række af kommunens andre klubber træner. Men hvis vi ser på situationen i et
noget større perspektiv, vil vi foreslå, at en ny kunststofbane i første omgang anlægges på
Islev skole. Det vil give den bedste værdiskabelse for flest foreninger! Og det medfører, at
skolen kan bruge anlægget hele året.
Så behøver Orients fodboldafdeling samt Boldklubben Islev heller ikke skulle bevæge sig
til Espelundens anlæg, men kan benytte ”deres eget”. Samtidig frigives der tid og
banekapacitet i Espelunden til de øvrige brugere/fodboldklubber samt på idrætsanlægget
på Elstedvej.
Hvis Boldklubben Islev så samtidig får tildelt et klublokale – hvis de ønsker det – i
forbindelse med Islev skole (tilsvarende Orient), så vil der yderligere være mulighed for at
”Løbeklubben Gå-Lunt-Løb” kan få deres eget klublokale i Espelunden.
Det vil så tillige være en stor værdiskabelse for Avarta, hvis medlemmerne fra især de
yngre årgange (10-11-12 år) kommer med i fordelingen af tider på kunstbanerne om
vinteren. Men det samme gælder for de mange deltagere af begge køn i fodbold-fitness
samt special-sport.
Avarta satser både breddemæssigt og på eliteplan på forskellige niveauer – vi har en
professionel afdeling, som vi har skilt ud fra klubben, så denne ikke kan belaste klubben.
Den professionelle afdeling er økonomisk uafhængig af klubben, som alene besidder
licensen.
Der foreligger aftaler på sigt vedrørende stadion i Espelunden, men hvis klubbens 2.
divisionshold skulle rykke op (i 1. division), vil der komme skærpede krav om forholdene i
og omkring stadionbanen fra DBU (Dansk Boldspil Union). Men her kunne et kommunalt
bidrag til en såkaldt storskærm med inkluderet måltavle samt i særlig grad et tidssvarende
lysanlæg gøre gavn – så der også kan afvikles aftenkampe på kommunens største stadion
– ikke mindst i divisions-regi.
Vi vil også for god ordens skyld gøre opmærksom på, at der fra EU-side er forlydender
om, at medlemslandene skal tage stilling til at droppe den såkaldte sommertid. Det vil give
kæmpe-udfordringer med lys på banerne, hvis vi går tilbage til såkaldt normaltid hele året!
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