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På hvilke områder skaber foreningen værdi for borgerne i Rødovre?
RFC har 178 antal medlemmer der er fordelt i mange alders grupper der ønsker og
have en aktiv fritid både fysisk, psykisk og socialt.
Vi tilbyder en sport der går fra 4 år og går op til så langt som muligt - Floorball er en
sport i vækst og som kan dyrkes af alle om det er på 2 ben eller siddende på en stol på
plejehjemmet.
Alle muligheder er åbne, hvis ressourcerne er til det.
For 10 år siden lå medlemstallene på 50 % lavere på landsplan og i dag er det en sport
der dyrkes både i daginstitutioner, uddannelsessteder, plejehjem og så i en floorball
club som RFC.
Floorball er forholdsvis billig sport at gå til og en fantastik sport som kan dyrkes af
alle både inde for normal -samt special området.
RFC er både en elite og brede klub som sætter en ære i at der skal være plads til alle
lige meget hvilke udfordringer som skulle være.
For få år siden var de primært er drenge og herre sport, men der kommer flere og flere
piger og damer til. RFC startede damehold liga op for 3 sæsoner siden og det gør der
på sigt kommer flere piger. Der vil fra 2021 også være U 19 dame hold med til dame
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U19 VM, hvilket betyder vi vil opleve en større tilgang af damer.
Floorball er som nævnt en sport i vækst. Udover den er en sport som alle andre
sportsgrene er det en sport som man i Rødovre skal se som en sport man kan dyrke,
hvis man synes Ishockey er for dyrt eller hvis man pådrager sig skader ved ishockey,
så den sport bliver for hård så er muligheden for at man kan lave noget der ligner der er mange tidligere ishockey spiller der når de bliver ældre vælger og spille
floorball i stedet for at stoppe en aktiv fritid.
På hvilke områder kan foreningen udvikle sig de kommende 5 år:
Igennem de sidste par år kan man mærke en stigene interesse for sporten. En af
grundene er at man fra det politiske system har valgt og sætte floorball på
dagsordnen i undervisnings planer og i lovgivningen .
Problemet er af denne interesse gør at der kommer flere og flere medlemmer og vi på
et tidspunkt må sige nej tak til medlems tilgang dels fordi kommune ikke kan stille
hverken hal eller eget klub lokale til rådighed og der ikke er økonomiske resurser til
rådighed.
Ved klublokale er der mulighed for vi kan stille vores præmier op så alle kan se hvad
er målet i den sidste enden – svært at tage folk med ned i kælder på en skole for at
åbne et skab.
Et klublokale som vi selv råder over kan vi bruge til ungdommen, de kan mødes her
både før og efter træning og derved er der større chance for at undgå, at de unge
hænger på gaden. I sidste ende må det hvis man ser på det økonomiske, give meget
større besparelse, hvis man kan hold så mange fra gaden som muligt
De voksne der går på arbejde kan komme til en træning direkte fra job og der kan
laves fælles spisning efter træning så de også får det sociale netværk bygget op og vi
undgår ensomheden og det kan give flere der finder tid til at dyrke motion.
Vi har oplevet vi må sige nej til, til Parasport Danmark, der gerne ville have et
børnehold midt på dagen for børn med særlige behov. Vi har måtte sige nej fordi vi
har ikke mulighed for hal tid, da svaret fra Rødovre kommune er, at de er booket til
skolerne samt vi har ikke noget klublokale, vi kan tilbyde børnene og pædagogerne
kan trække sig over I, hvis der skulle være behov for det, og da det er børn fra 29
forskellige kommuner der kommer sammen så kan de ikke stoppe alle floorball for et
barn måske har behov for 10 minutter i et rum alene.
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Et hold for Rødovre kommunes ældre på plejehjemmene er heller ikke muligt, da
hallen ikke er ledig om dagen samt de kan ikke tage kaffe og kage med, men skal
købe til dyre hal cafe priser, hvilket mange ældre ikke vil have råd til.
For at kunne udnytte og videre udvikle denne interesse for sporten skal der flere og
bedre hal tider til samt der skal være mulighed for at kunne give sociale koncepter
ved samvær uden for floorball banen via et egnet klublokale, hvor de unge og ældre
kan mødes og indrettet et fælles rum, hvor alle kan være og for de unge
vedkommende undgå de render rundt på gader og stræder, som ofte udvikles til uro
og ballade for øvrige borger i kommunen.

For at udvikle en bedre junior og elite forening skal der gøre følgende
1)
Her skal vi gerne kunne blive det dobbelt af medlemmerne end der er i dag, dette er
taget ud fra vi er en sport i udvikling og vi ligger i et område, hvor der bygges og der
kommer flere og flere børnefamilie til kommunen, hvilket vil give øget interesse for
at gå til sport generelt. Det er en tilgang, som vi tænker, man har taget med i sine
overvejelser, da man begyndte og bygge rundt om i kommunen, men selvfølgelig
betyder en vækst på alle områder.
2)
at kommer på de bedste placeringer både i bredden og på elite plan.
3)
Forsætte med at være en bredeklub fra 4 til 100 år, hvor der skal være plads til alle
uanset om det er inde for normal eller special området.
4)
Samarbejde på tværs af kommunen med de øvrige sportsgrene, så der er plads til alle
og de enkeltes behov.
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Hvordan kan et kommunalt bidrag lette foreningens værdiskabelse?
(Idrætsanlæg, mødesteder, NON-anlæg, administration, udvikling)

Vi har siden juni 2014 afleveret ønske om et klubhus samt vi har haft ønske om mere
haltid, da det kan give flere muligheder for at henvender sig til både børm, unge,
ældre, og mennesker med særlige behov, så vi kan rumme alle borger i kommunen
der ønsker, at dyrke idræt. Floorball er en sport der har mange muligheder, da man
også kan lave det på en stol - forholdende skal bare være dertil.
Men om vi snakker klubhus eller haltid så er det begge tiltag der kan gøre der kan
rummes flere medlemmer og derved også give tilbud til de mange nye borger der
kommer til Rødovre Kommune, grundet et stigende indbyggertal jf de nye bolig
områder i kommunen.
Hvis man ser på f. eks Copenhagen floorball Club der har det største medlemstal i
hovedstaden, og en klub hvor medlemmerne lige så godt kunne vælge RFC, så er det
som regel Copenhagen vi skal gå til hvis vi får en ekstra kampe, da hallerne i Rødovre
ikke er ledige.
Copenhagen har flere hal tider da der ikke er meget andet end floorball i deres hal.
Copenhagen har deres eget klublokale, hvor de kan lave de sociale arrangementer der
er behov for i hverdagen, for at fastholde medlemmerne fordi det er ikke kun motion
der skal dyrkes men det er også det sociale netværk man vil have bygget op, når man
kommer til floorball.
Da vi er meget bevist om, at vi ikke kan få en ny sportshal og nye klublokaler fra den
ene dag til den anden vil vi her prøve og lave en skitse som kan være et mål inden for
de næste 2 år
Vi har i dag 2 haller vi træner i, og ofte træner vores ungdomshold ikke i den hal de
spiller hjemmebane kampe, så det som er en af vores hjemmebane fordel, som andre
klubber har, den har RFC ikke Forslaget er derfor at man rykker alle vores træninger
ned i Stadion hallen på Elstedvej og så er det kun er de tider i Rødovre hallen som vi
har om onsdagen vi beholder – så alle ugens dage fra kl. 16-22 (fredag kl. 20) i
stadionhallen + Rødovre hallen Hal 3 om onsdagen fra kl.16-22
Derudover ville vi gerne have en gymnastik sal der 2 gange om ugen fra 16.00 til
22.00 der kan bruges til de helt små hold samt vores motionshold og et evt.
kommende 60+ 70+ hold.
Vedr. klublokale kan vi ved at ved de nye omklædningen ville der være mulighed for,
at lave klublokale til os eller der kan sættes en pavillon op i forlængelse af hallen som
4

kan være i flere etager, så kan være til andre klubber, der som os stå uden lokaler og
som har tilholdssted på Elstedvej.
I primo 2020 vil vi i samarbejde med andre klubber fra Rødovre kommune og som
har tilholdssted på Elstedvej får lavet et overslag af førende leverandør i kommunen.
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