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Idræt og foreninger 
spiller en stor rolle 
i de fællesskaber og 
den sammenhængs-
kraft, som kendeteg-
ner Rødovre.

Af Borgmester, 
Britt Jensen

Derfor skal der lyde stor 
tak til foreningerne, det 
enorme arbejde og de man-
ge frivillige kræfter, som er 
med til at bringe menne-
sker sammen, skabe ven-
skaber, oplevelser og øge 
sammenhængskraften.

Klare ambitioner på 
idrætsområdet
I skaber noget vigtigt, som 
Rødovre Kommune vil 
bygge videre på. Derfor har 
kommunalbestyrelsen store 
ambitioner for idrætslivet.

Mine egne mål er, at vi 
skal have flere medlemmer 
i vores idrætsforeninger. 
Vi skal som minimum på 
niveau med kommunerne 
på Vestegnen. Vi skal også 
sikre, at færre stopper med 
at dyrke idræt. Og så er 
det en klar ambition at få 
ventelisterne ned. Børn og  
unge, der har lyst til at dyr-

ke idræt, skal ikke vente på 
en ledig plads.

Vi er allerede  
godt i gang
Jeg tror, at vi kan lykkes, 
fordi vi allerede er godt i 
gang.

Kommunalbestyrelsen 
har igangsat udvikling af en 
ny idrætspolitik med en ny 
facilitetsstrategi. Målet er 
at investere i flere idræts-
faciliteter og sikre bedre 
renovering af vores nuvæ-
rende. Jeg håber, at vi som 
minimum kan investere 10 
millioner kroner årligt og 

for at ramme rigtigt, skal 
investeringerne ske i dialog 
med foreningerne.

Dialogen er i gang, og vi 
ser allerede gode resultater. 
Sidste år indgik Rødov-
re kommune en partner-
skabsaftale med DGI, som 
skal løfte foreningsdeltagel-
sen blandt børn og unge. 
Sæsonen for vores idræts-
foreninger er forlænget, så 
vores haller har holdt åbent 
henover sommeren.

 Og Rødovre Kommune 
har besluttet at ansætte en 
foreningskoordinator, der 
som bindeled mellem kom-

munen, skoler, institutio-
ner og foreningslivet skal få 
flere aktive i foreningerne.

Vi vil prioritere områ-
det højt, fordi idrætten og 
foreningslivet holder vo-
res ældre i gang, styrker 
børns sundhed, trivsel og 
læring og skaber sammen-
hængskraft på tværs af alle 
skel. Og så er det i vores 
idrætsforeninger, at børn 
for første gang møder de-
mokratiet.

Det er også her, at de læ-
rer om frivillighed og om 
at hjælpe sit hold og sine 
venner.

Så det er ikke uden 
grund, at jeg er glad for det 
store engagement, som al-
le idrætsforeningerne har 
lagt for dagen. Tak for de 
mange gode dialoger vi 
har haft i det seneste år. 
Jeg ser frem til det fortsat-
te gode samarbejde om at 
udvikle vores idrætsliv og 
sikre gode idrætsfacilite-
ter i Rødovre, ikke mindst 
med den nye idrætspolitik, 
som Kommunalbestyrel-
sen godkender til januar.

Jeg er sikker på, vi kom-
mer godt i mål.

Idræt og foreningsliv gør 
en vigtig forskel for Rødovre
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Sommeren 2019 satte 
ni af FIRs foreninger 
en proces i gang med 
en udtalt ambition 
om at føre til øget og 
forbedret aktivitet i 
kommunens idræts-
foreninger.

Af formand for FIR,
Poul Lundberg Andreasen
 
Det er yderst nødvendigt, 
da vi befinder os på 50 % 
af landsgennemsnittet. Og 
det oveni købet efter, at 
antallet af aktivitetsmed-
lemmer i Kommunens for-
eninger er gået frem med 
ca. 2.000 medlemmer de 
sidste 8 år til 9.265 i 2020. 
(læs mere om medlemstal-
lene på side 28-29).

Medlemstallet skal op 
på 14.000, hvis vi skal på 
niveau med Vestegnen ge-
nerelt.

Nye, yngre borgere flyt-
ter til Kommunen, befolk-
ningstallet vokser med ca. 
20 % på 10 år, så befolk-
ningsgrundlaget er til ste-
de.

Vi er ikke i mål
Den 3. marts 2020 ved-
tog medlemmerne på et 
ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde i FIR, at 
vi skulle henvende os til 
den nye borgmester Britt 
Jensen for at få afklaret, 
hvordan kommunen sam-
men med idrætten kunne 
komme videre med:
• Vækst og udvikling af de 
eksisterende foreninger, 
så medlemstallene kunne 
øges med 35-50 % inden 
for 5-10 år.
• Gennemsigtighed og 
indflydelse på, hvornår og 
hvordan kommunen inve-
sterer tilstrækkeligt i nye 
anlæg samt renovering af 
nedslidte gamle anlæg.

To år senere konsta-
terer vi på kommunens 
høringskonference i Rød-
ovrehallen den 12. juni 
med deltagelse af 60 ledere 
fra 30 foreninger, at der er 
sket en vending i den må-
de, der i Kommunen tales 
om idrættens muligheder 
og glæder samt investerin-
ger i samme. 

Og FIR er en vigtig part-
ner for kommunen i denne 
proces. 

Men vi er bare slet ikke i 
mål endnu! 

Status her medio 
2021 er, at:
• der foreligger en transpa-
rent metode hos Kommu-
nen til at vurdere forslag til 
nye idrætsanlæg,
• FIR vil være involveret 
i prioriteringen af, hvilke 
anlæg, der skal bygges,
• der er forslag fra borgme-
ster Britt Jensen om, at der 
over en 10-årig periode in-
vesteres ca. 10 mio kr. år-
ligt i nye idrætsanlæg,
• der skal være nok midler 
til at vedligeholde og reno-
vere eksisterende idræts-
anlæg. Teknisk Forvaltning 
har kortlagt omfanget af 
disse opgaver ikke blot 
på idrætsanlæggene, men 
alle anlæg og bygninger i 
Kommunen,    
• der er en ny idrætspolitik 
på vej, der skal afløse det 
gamle sæt politikker fra 
2008.

De områder, der for øje-
blikket savnes en afklaring 
af:
• Hvilke oplevelser giver  
deltagelse i idræt den en-
kelte borger og hvilke ele-
menter vil være særligt 
påkrævede de kommende 
år? 
• Hvordan sikrer vi en væ-
sentlig vækst i antallet af 
idrætsudøvere, så borg-
mester Britt Jensens am-
bition om at nå de øvrige 
Vestegnskommuners ni-
veau inden for en kortere 
årrække kan indfries? 

FIR har, igennem vores 
henvendelse fra 11. marts 
2020, leveret nogle gode 
bud på, hvad der skal til. 
Dette er fulgt op af 28 mø-
der pr. video med borgme-
ster Britt Jensen, direktør 
for Børne og skoleområ-
det Camilla Niebuhr og 
idrætskonsulent Morten 
Vestergaard og hvor jeg har 
repræsenteret FIR. 

Foreningernes 
løsningsforslag
FIRs bud på, hvad der skal 
til er:
• Den enkelte forening skal 
bakkes op af kommunen 
med hensyn til tidssvaren-
de lokaler/anlæg samt flek-
sibel adgang til og brug af 
disse. 
• Og foreningerne skal of-
te arbejde sammen for at 
løfte nogle opgaver i fæl-
lesskab.

• Der skal gøres en større 
indsats for særlige grupper 
som:
• Piger/kvinder i alderen 
13-24 år.
• Ældre borgere – motioni-
ster i alderen 40-80 år
• Borgere med særlige be-
hov:
• Fysiske, mentale udfor-
dringer.
• Privatøkonomiske udfor-
dringer.
• Etniske udfordringer.

Når den enkelte for-
ening går langt i at levere 
løsninger, der imødekom-
mer disse borgeres behov, 
så vil det kræve et bidrag 
fra kommunens side, da 
eventuelle særomkostnin-
ger ellers skal betales af de 
øvrige medlemmer, hvilket 
ikke er driftsmæssigt mu-
ligt i det lange løb.

Omkring piger/kvinder 
er udfordringerne især:
• At der skal skabes gode 
sociale rammer med jævn-
aldrende.
• At hygiejne og design af 

anlæg, omklædningsrum 
og klubrum skal være i top.
• For nogle idrætsgrenes 
vedkommende, at man 
skal i gang med at tage pi-
ger/kvinder ind.

For ældre borgeres ved-
kommende er behovene 
især:
• Er der overhovedet plads 
til idrætsudøvere over 40 
år?
• Hvis der er plads på an-
læggene på egnede tids-
punkter, skal de sociale 
muligheder også være i 
orden.

For borgere med særlige 
behov er udfordringerne 
en tak mere omfattende:
• Kommunen indfører nu 
et fritidspas, der kommer 
til at gælde børn og unge 
op til 25 år. Det vil i sig selv 
gøre det lettere for økono-
misk udsatte familier med 
børn samt unge bedre mu-
lighed for at kunne være 
med i en idrætsforening,
• Men en sådan ordning 

burde principielt udstræk-
kes til også at gælde:
• Alle voksne, der har en 
svær privatøkonomi.
• Etnisk udsatte grupper, 
der ofte også har svært ved 
at komme i gang. 

Utålmodighed
Der er ingen tvivl om, at 
frustrationerne i Rødovres 
idrætsliv har været store, 
fordi vi føler, at vi har stået 
bagest i køen igennem et 
årti, når det gælder bedre 
vilkår. Derfor rykker vores 
idrætsudøvere og -ledere 
under FIR for en hurtig 
afklaring. 

En idrætsforening be-
stemmer selv, hvordan og 
hvilke former for idræt, 
den vil bedrive, inden 
for folkeoplysningslovens 
rammer med mindre, den 
vælger at være privat finan-
sieret som for eksempel 
golfklubber, bowlingcentre 
og senest også padelcentre.  

På de kommunale 
idrætsanlæg bestemmer 
kommunen vilkårene for 

idrættens rammer, her-
under også anlæggelse, 
vedligeholdelse og drift af 
anlæggene. Det er hoved-
modellen i Rødovre og et 
stort gode, da vi stort set 
sparer 50-65 % af de nor-
male udgifter ved at drive 
en forening på denne må-
de. Rigtigt mange borgere 
kan deltage, når idrætten 
billiggøres. En ulempe er 
desværre, at det til tider 
kan gå for langsomt og 
trægt med at få bygget og 
renoveret anlæg. 

FIR kan omkring idræts-
anlæg og nye idrætspoli-
tikker kun bringe forslag 
videre, og argumentere for, 
at de skal fremmes. Efter 
høringskonferencen i Rød-
ovrehallen den 12. juni 
2021 skal FIR som et nyt 
princip involveres i priori-
teringen af, hvilke opgaver 
der skal igangsættes først. 
Det er yderst positivt og vi 
glæder os til opgaven.

Idrætsaviser 
og møde med 
politikerne 
FIR har valgt at udgive to 
idrætsaviser:

Denne, som du sidder 
med i hånden, og en avis 
igen, som vi forventer ud-
komme den 20. oktober, 
hvor bl.a. politikerne kan 
komme med deres visioner 
for idrættens fremtid. Her 
kan vi yderligere gå i dyb-
den på de områder, der ik-
ke blev belyst tilstrækkeligt 
i denne udgave.

Forliggende udgave er 
med artikler og annoncer 
betalt af de enkelte for-
eninger under FIR og i alt 
har 29 ud af 41 foreninger 
valgt at deltage. 

Tak for det!

Fællesdelen i denne avis 
dækker de vigtigste ele-
menter på tværs af idræt-
ten i Rødovre. Udgiften 
dækkes af FIR med et til-
skud fra folkeoplysnings-
udvalget.

Den 7. oktober klokken 
19 afvikler vi debatmøde 
med de politiske partier, 
der stiller op til kommu-
nalvalget den 16. novem-
ber. Sæt X i kalenderen, så 
du kommer med til mødet 
på Rødovregaard.

Rigtig god læse-  
og debatlyst!

Opprioritering af idræt 
for alle overalt i byen

FORMANDEN HAR ORDET: FIRs formand Poul Lundberg Andreasen har skrevet denne 
leder på vegne af Fællesrepræsentationen af Idrætsforening i Rødovre, FIR. Foto: Red.
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Når politikerne inve-
sterer i faciliteter og 
bedre foreningsledel-
se, i håbet om at flere 
vil dyrke idræt, så er 
det en langsigtet men 
klog investering.

Af Thomas Anker 
og Peter Fugl Jensen

Når vi dyrker motion, så 
styrker vi vores helbred. 
Det er bevist, fordi krop-
pen bliver styrket både 
fysisk og psykisk, hvilket 
er godt for en selv og man 
kan lægge op til 10 år mere 
på sin levetid i forhold til 
dem, der ikke dyrker mo-
tion.

Men det er også godt for 
samfundet, fordi motioni-
ster generelt har færre livs-
stilssygdomme.

Når politikerne derfor 
forsøger at få os til at dyr-

ke motion, så er det altså 
en klog beslutning. Derfor 
kan man undre sig over, at 
det først er her i 2021, at 
lokalpolitikerne begynder 
at prioritere idræt her i 
Rødovre.

Det er ret simpelt
Vi har set lidt på fakta om-
kring motion. For et bedre 
og sundere samfund har 
Sundhedsstyrelsen udar-
bejdet KRAM-faktorerne, 
der har stor indvirkning på 
vores helbred:
Kost
Rygning
Alkohol
Motion

Faktorerne er egentlig 
ret simple ud fra en sam-
fundsøkonomisk men også 
individuel trivsels-og sund-
hedsmæssig betragtning:

De fire faktorer, som 
sundhedsstyrelsen lægger 

vægt på, når man vil gøre 
en indsats for det gode liv 
og forebyggelse af blandt 
andet livsstilssygdomme.

Det er bevist, at motion 
giver et både indholds-
mæssigt bedre liv og et 
længere liv. Det anslås, at 
man afkorter sin gennem-
snitslevealder med 5 til 10 
år, hvis man ikke dyrker 
motion.

Desuden er der cirka 
4.000, der dør for tidligt 
om året i Danmark på 
grund af manglende mo-
tion.

Når alle sundhedsmæs-
sige anbefalinger desuden 
peger på, at det er bedre at 
forebygge end at behandle, 
så er det simpel logik, at 
der både er masser af pen-
ge at spare og masser af liv 
med en højere kvalitet at 
leve, hvis man investerer i 
idrætsdeltagelsen.

Sammenklumpning
Hvilke livsstilssygdomme 
kan man holde ’fra døren’, 
hvis man dyrker motion?

Men først skal vi lige 
have med, at livsstilssyg-
domme har en tendens til 
at følges ad, hvis de først 
forekommer. Det er et 
fænomen, som kaldes for 
”clustering” (sammen-
klumpning). De mange 
fedme- og konditionsrela-
terede livsstilssygdomme 
kaldes samlet for det meta-
boliske syndrom. Begrebet 
dækker over eksempelvis 
diabetes type 2, forhøjet 
blodtryk og forhøjet kole-
steroltal.

Heldigvis kan man, ved 
en relativt beskeden ind-
sats, opnå en lang række 
forbedringer såvel fysisk, 
mentalt og socialt. 

Alle tre er vigtige fak-
torer, når man tager 
udgangspunkt i verdens-
sundhedsorganisationen 
(WHO’s) sundhedsdefini-
tion, der siger, at sundhed 
ikke bare handler om ikke 
at være syg, men også om 
at trives såvel fysisk som 
mentalt og socialt.

Hvor meget skal 
man røre sig?
Anbefalingerne for voksne 
er, at man dyrker fysisk ak-
tivitet i mindst 30 minutter 
pr. dag ved moderat eller 
høj intensitet.

Motion dyrket under 
10 minutter betragtes ik-
ke som motion. Så lunt 
tre gange rundt om huset 
er ikke motion, med min-

dre man har et sommer-
residens på størrelse med 
Hendes Højhed.

Ud af den samlede fy-
siske aktivitet skal mindst 
20 minutter, to gange om 

ugen være med høj intensi-
tet. Endelig kan man sige, 
at jo mere fysisk aktivitet 
jo bedre, hvis man ser bort 
fra ekstremsport og visse 
typer af elitesport.

Bliv 10 år ældre – dyrk motion

Ensomhed er et 
stigende problem i 
Danmark, men fakta 
er, at motion og idræt 
også forebygger en-
somhed. Til gengæld 
er evidensen for mo-
tion mod aktiv stress 
stadig mangelfuld.

Af Thomas Anker 
og Peter Fugl Jensen

Det er vigtigt at gøre klart, 
at stress og ensomhed er 
to ret forskellige ting, som 
bestemt ikke behøver at 
have noget med hinanden 
at gøre.

Mens motion og idræt er 
fremragende mod ensom-
hed, så er det noget andet 
med stress.

Man kan sige, at der ikke 
er nogen tvivl om, at fysisk 
aktivitet kan bruges som 

forebyggelse mod stress.
Men når det kommer til 

behandling er situationen 
en lille smule anderledes. 
Her er resultaterne stadig 
gode men ikke så entydige.

Der er nemlig lav til 
moderat grad af evidens 
for, at man kan reducere 
graden af stress, hvis man 
først er blevet stress-ramt, 
træner regelmæssigt og er 
i god fysisk form. Jo bedre 
træningstilstand man er i, 
desto mindre er graden af 
oplevet stress. 

Forskningsresultater pe-
ger i forskellige retning, 
hvad angår, om man skal 
træne ved en høj eller 
moderat intensitet for at 

undgå stress, men kreds-
løbstræning har tilsynela-
dende en bedre effekt end 
styrketræning. 

Inaktivitet 
er psykisk farligt
Modsat hvad mange men-

nesker tror, så kan det 
være en meget hård be-
lastning rent psykisk ikke 
at foretage sig noget og at 
være eller at føle sig afskå-
ret fra andre. 

Det er nok meget sand-
synligt, at forståelsen for 

den situation og den sam-
menhæng er blevet bedre i 
løbet af corona-epidimien, 
da flere mennesker end 
normalt har oplevet den 
tilstand hos dem selv. 

Rigtig skidt står det til, 
hvis situationen havner 
i det, man kalder tillært 
hjælpeløshed. Man kan 
blive så afmægtig og få så 
mange dårlige vaner, at det 

ikke engang giver mening 
for det enkelte menneske 
at prøve og komme i gang.

I den vestlige verden og 
herunder Danmark anses 
det som værende sundt 
at være fysisk aktiv, og en 
person, der lider under 
psykisk stress men som 
samtidig er fysisk aktiv, 
kan med andre ord for-
vente at modtage positivt 
feedback fra omverdenen 
og forøgelse af sin sociale 
kontakt. Hvem kender ik-
ke det fra antallet af likes, 
hjerter og deslige, når der 
ligger et billede af en godt 
brugt og gennemsvedt per-
son eksempelvis på Face-
book eller Instagram?

Man kan altså i bedste 
fald komme ind i en posi-
tiv spiral: Den, der er fysisk 
aktiv, kommer efterhånden 
til at føle sig normal. Det 
er både godt mod ensom-
heden og stressreduceren-
de.

Motionér ensomheden væk

MOTION ER GOT: Det er beviseligt, at motion er mere end god kondi. Det forebygger også 
ensomhed og styrker det sociale aspekt enormt. Det er også sundhed. Foto: Brian Poulsen

FAKTA
Her er nogle af de effekter, som 
fysisk aktivitet er godt for:
•  Kan reducere symptomer ved kronisk angst.
•  Forebygger tyktarmskræft, brystkræft og 
 prostatakræft.
•  Selv med kræftdiagnose forbedres overlevelses- 
 chancerne.
•  Mindsker psykisk belastning under 
 kemoterapi.
•  Positiv effekt på lungefunktion, muskelstyrke 
 og kondition ved cystisk fibrose.
•  Muligvis effekt på kognitiv funktion ved 
 demens.
• Muligvis svag effekt på symptomer ved 
 depression.
•  Sammen med kost og medicin kan diabetes 
 type 2 kureres. Her virker konditionstræning 
 kombineret med styrketræning bedst, og 
 insulinfølsomheden øges.
•  Forbedrer kondition, styrke og livskvalitet 
 ved HIV.
•  Overlevelseschancerne øges ved iskæmisk 
 hjertesygdom.
• Blodtrykket sænkes hos dem, der har forhøjet 
 blodtryk (både konditions- og styrketræning 
 har denne effekt).
• Positiv effekt på træthed og livskvalitet hos 
 KOL-patienter (KOL betyder Kronisk 
 Obstruktiv Lungesygdom og kaldes populært 
 ”rygerlunger”).
•  Knoglemineraltætheden øges (det betyder, at 
 man får stærkere knogler) hos osteoporose- 
 patienter. Både konditions- og styrketræning 
 har denne effekt.
• Bedre gang hos mennesker med Parkinsons.
• Konditionstræning har beskeden positiv effekt 
 (ved høj intensitet) for stress-ramte. Her har 
 styrketræning ingen effekt.

MOTION: Motion og bevæ-
gelse er godt for mange ting. 

fysisk aktivitet forebygger 
blandt andet stress. 

Foto: Brian Poulsen
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Han har været med 
siden ruder konge var 
knægt. 72-årige Pre-
ben Riel har i årtier 
været en af idrættens 
stemmer i Rødovre 
og i disse år oplever 
han større forbrød-
ring og forståelse for-
eningerne i mellem. 
”Og det er netop, når 
vi arbejder i samlet 
flok, at vi når i mål,” 
siger han. 
 
Af Christian Valsted 
 
Det var en diskussion om 
muligheden for at opsætte 
reklameskilte på Rødovre 
Kommunes idrætsanlæg, 
der tilbage i 80’erne fik 
Preben Riel til at melde sig 
ind i Fællesrepræsentatio-
nen for idrætsforeninger i 
Rødovre (FIR).

Som formand for fod-
boldafdelingen i B77 så 

han gode muligheder i at 
foreningerne, klubberne 
og medlemmerne kunne få 
indtægter fra salg af ban-
dereklamer, og da der ikke 
var enighed om at forslaget 
var en god idé på rådhuset, 
meldte han sig under fa-
nerne i FIR.

Reklameordningen blev 
senere vedtaget og er i dag 
en vigtig indtægtskilde for 
mange foreninger. Og Pre-
ben Riel, ja han blev hæn-
gende i FIR-regi.  

Godt nok var han ude 
i en kortere periode som 
folkevalgt lokalpolitiker 
i Kommunalbestyrelsen, 
men ellers har han fra 1983 
til 2010 både været sekre-
tær, bestyrelsesmedlem, 
næstformand og formand. 

Samarbejde 
er nøgleord
Formands-depechen gav 
han videre til Poul Lund-

berg Andreasen i 2010. I 
dag oplever Preben Riel, at 
sammenholdet og forståel-
se mellem foreningerne, er 
stærkere end nogensinde 
før.

”FIR er selvfølgelig et 
helt andet sted i dag end i 
80’er og 90’erne. Idrætten 
er blevet langt mere pro-
fessionel. Både bredde- og 
eliteidrætten. Samtidig har 
jeg de senere år oplevet 
et højere engagement fra 
foreningens side. Tidligere 
har der i højere grad været 
en ’brokke-kultur’, hvor 
foreningerne måske mere 
kiggede på egne ønsker og 
brokkede sig over, hvorfor 
FIR ikke gjorde dit og dat. 
Sådan er det ikke længere,” 
siger Preben Riel, der som 
dirigent stadig deltager i 
FIRs repræsentantskabs-
møder, selvom han ikke 
længere er en del af besty-
relsen.

”I 90’erne og i starten af 
00’erne lykkedes det at ska-
be gode faciliteter til vores 
store foreninger, men jeg 
oplever i dag, at der er en 
langt mere konstruktiv til-
gang til at skulle samarbej-
de foreningerne i mellem. 
I dag løfter foreningerne i 
samlet flok, og det er net-
op, når vi arbejder i samlet 
flok, at vi når i mål og kan 
få vores ønsker i gennem 
politisk,” siger Preben Riel, 
inden han minder om, at 
det, i sidste ende, stadig er 
politikerne, der skal træffe 
beslutningerne om, hvor 
mange millioner, der skal 
spenderes på idrætsom-
rådet og hvilke faciliteter, 
som står øverste på listen.

”Meget har ændret sig, 
men i sidste ende er det op 
til politikerne at bestemme. 
Og derfor er samarbejde et 
nøgleord. Det nytter no-
get, når man står sammen 

og laver et godt grundlag, 
for at politikerne kan træf-
fe de gode beslutninger for 
idrættens fremtid i Rødov-
re,” fortæller Preben Riel i 

forbindelse med, at Rød-
ovre Kommune vil afsætte 
100 millioner kroner til nye 
og moderne idrætsfacilite-
ter over de næste 10 år. 

”I dag løfter foreningerne i samlet flok”

ERFAREN IDRÆTSMAND: Preben Riel er formentlig den 
rødovreborger med mest erfaring fra Rødovres idrætsverden. 
Foto: CV

Citatet stammer fra 
Gurpaul Singh Rehal, 
som for snart et årti 
siden var drivkraften 
bag etableringen af 
Rødovre Interna-
tional Street Klub 
(RISK).

Af Prosper Raaberg

De spiller (stadig) street- 
basket og basketball på 
asfalten bag Valhøj sko-
le, som de har gjort siden 
starten af 90'erne. Den 
gang med hans læreme-
ster samt mentor Corne-
lio Garcia, og denne ånd 
bringer Gurpaul Singh 
Rehal videre i dag til hans 

mentee, Rokas Garlauskas. 
Dog har det de sidste 20 
års tid været med Gurpaul 
Singh Rehal som hoved-
mand og er det fortsat - en 
indsats han i øvrigt mod-
tog 2610-prisen for. 

Selvom han selv helst vil 
vinde, er det ikke hoved-
formålet i RISK. For til 
overskriften skal tilføjes: 

”...så længe du viser dig 
på banen.” Og det er der 
stadig adskillige, som gør. 

”Meningen er, at alle 
skal have det sjovt og føle 
sig velkommen,” påpeger 
han, og tilføjer, ”har man 
ikke talent, så kan man 
have lyst eller vilje. Der 
er plads til alle, men det 

er vigtigt, at man kommer 
med et positivt sind samti-
dig med, at man skal være 
klar til at kæmpe for sejr. 
Den følelse, der kommer 
med en sejr, skal alle have 
lov til at mærke.”

Derfor inddeles holdene 
sådan, at alle har mulighed 
for at vinde. Og der æn-
dres, hvis det ene hold er 
for overlegent.

Streetbasket spilles på en 
halv bane og kræver blot 
en enkelt bold og kurv. 
Der spilles to mod to, tre 
mod tre eller fire mod fire 
og så videre.

Det foregår som hidtil 
hver onsdag fra kl. 18. 

Det smukke ved sport er 
at alle kan være med...

SPORT FOR ALLE: Musikken pumper ud over asfaltbanen bag Valhøj Skole, mens alle, som 
er mødt frem, spiller basketball så godt som de magter under en bagende sol. Foto: Red.

Den 4. september 
giver Rødovredagen 
mulighed for, at alle 
kan mødes igen og 
fejre dagen sammen 
efter et langt år med 
nedlukning. 

Af Rikke Ranzau,  
kulturkonsulent i RK

Rødovredagen foregår fra 
klokken 13 til 21 og byder 
på et væld af aktiviteter, 
som spreder sig ud over 
både Rådhuspladsen, Kul-
turhuset Viften, biblioteket, 
Rådhusplænen og Rødovre 
Centrums P-plads.

Idræt og  
opvisninger
På dagen vil mange af 
Rødovres foreninger være  
til stede med masser af be-
vægelsesaktiviteter. Du kan 
blandt andet møde idræts-
foreninger og spille hånd-
bold, tennis, ishockey eller 
prøve kræfter med at spar-
ke brædder over.

På Rådhuspladsen er der 
også opvisning med danse- 
og gymnastikforeninger, 
blandt andet med Rockets 
Cheerleaders, som er aktu-
elle i DR’s serie om ’Cheer- 
leaderne fra Rødovre’. De 
seje piger giver et show 
med stunts, kast og py-
ramider. Bagefter kan du 
prøve at ’stunte’ sammen 
med pigerne.

BørneTour
Som noget nyt i år afvikles 
der på Rødovre Centrums 
P-plads et børne-Tour de 
France for de cykelglade. 

Touren arrangeres af Cy-
kelklubben CK Fix i sam-
arbejde med Danmarks 
Cykle Union. BørneTour 
er et børnecykelløb for 
nybegyndere, der afvikles 
over hele landet op til Tour 
de France Grand Depart i 
Danmark i 2022. 

Sjovt univers
Cykelløbet køres efter al-
dersgrupper, så alle kan 
være med. Det handler 
ikke om at komme først, 
men om at have det sjovt 
og prøve kræfter med cy-
kelsporten. Alle får en goo-
diebag og en guldmedalje. 
Det koster 50 kroner at 
deltage og kræver tilmel-
ding via børnetour.dk.  Alle 
de mange øvrige aktivite-

ter på dagen er gratis. Ud 
over foreningsaktiviteter-
ne vil Rødovre Bibliotek 
skabe et sjovt univers om 
Sallys Far-bøgerne foran 
biblioteket, hvor børnene 
blandt andet kan tegne 
med illustrator bag bø-
gerne, Thorbjørn Chri-
stoffersen, og opleve en 
snigpremiere på en ny Sal-
lys Far-bog med forfatter 
Thomas Brunstrøm. Gurli 
Gris kigger også forbi råd-
husplænen, og så kommer 
der en perlerække af gode 
koncerter med Hardinger 
Band (SHU-BI-DUA), 
Djämes Braun og Jesu 
Brødre.  

Hele programmet kan ses 
på: rk.dk/oplevroedovre

Fuld fart på Rødovredagen

OPVISNINGER: Sådan så det ud, da der i 2019 var 
gymnastikopvisning på rådhuspladsen til Rødovredagen. 
Foto: Arkiv
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Hvordan er de 
idrætslige og mo-
tionsmæssige visio-
ner og fremtiden for 
dem? Her er nogle af 
de lokale repræsen-
tanters bud og forslag 
– samlet blandt andet 
gennem foreninger-
nes paraply-organisa-
tion, FIR 

Af Prosper Raaberg

Skal vi (os i Rødovre) og 
kommunen blot (fortsat) 
være en forstadskommu-
ne, en soveby eller – med 
de mange, nye tilflyttere og 
borgere i de opskydende, 
ligeså nye bydele – være 
aktive medspillere eller skal 
vi fortsætte som søvngæn-
gere?

Tja, det er vel et valg, 
man med jævne mellerum 
bør eller må stille sig selv 
– og hvad man vil være en 
del af?

I FIR, Fællesrepræsenta-

tionen for Idrætsforeninger 
i Rødovre, har bestyrelse 
og repræsentanter gen-
nem længere tid arbejdet 
med ideer og visioner fra 
medlemsklubber og or-
ganisationer samt navnlig 
deres medlemmer. Og det 
har givet et væld af visio- 
nære ønsker og forslag – på 
baggrund af den aktuelle 
situation samt ikke mindst 
mangel på faciliteter og 
muligheder for udfoldelse, 
der er i kommunen. FIR’s 
formål er netop:

"at virke for fremme af 
idræt i Rødovre kommune 
(…) og at varetage idræt-
tens interesser overfor 
myndigheder med videre.”

Padel – det nye sort
Et af tidens mest hotte em-
ner i sportslig regi hedder 
'Padel' – padeltennis, der 
er den hurtigst voksende 
idrætsaktivitet i Europa. 

I Rødovre arbejder to 
foreninger – Rødovre Padel 

Club og Rødovre Tennis-
klub - allerede med projek-
ter på og for området. 

Formand for Rødovre 
Tennisklub, Poul Lundberg  
Andreasen, som desuden 
er formand for FIR, er  
helt naturligt varm forta-
ler for få etableret 'padel' i 
Rødovre og lufter i den for-
bindelse en tanke: 

”Når to klubber arbej-
der med samme ideer, er 
det vel også nærliggende 
at tænke i fælles baner, når 
det gælder anlæg.” 

Og han suppleres af sin 
bestyrelses-kollega i FIR, 
Rasmus Mellerup, fra 
ROG: 

”Et øget samarbejde på 
tværs af kommunerne i 
området kan også indgå i 
overvejelserne. Det er må-
ske mest iøjnefaldende på 
større projekter, men kan 
også gå med mindre pro-
jekter og faciliteter,” siger 
han og nævner Vestbad 
som et godt eksempel på 

tværkommunalt samarbej-
de.

I samme åndedrag ser 
han savnet af manglende 
byggegrunde i Rødovre til 
nye idrætsfaciliteter, men 
tilføjer: 

”En idé kunne være en 
større eller total ombyg-
ning af den eksisterende 
Rødovrehallen, som i for-
vejen i høj grad trænger 
til renovering. En større 
ombygning kan gøre, at 
der bygges i flere niveau-
er, hvor udøvere fra flere 
sportsgrene kan mødes på 
tværs."

"Eksempelvis kan der 
spilles fodbold, floorball 
eller basketball på taget, 
dyrkes gymnastik i midter-
niveauet og noget helt tred-
je i stueplan. Desuden kan 
skolerne anvende hallen 
om dagen i idrætstimerne, 
hvor der vil være mulighed 
for at prøve andre idræts-
grene af, end der er mulig-
hed for på skolerne.”   

Indtænkes i nyt 
byggeri og/eller 
genetableres?
”Det er dejligt at idræts-
politiken er kommet høje-
re op på dagsordenen end 
tidligere, og at vores poli-
tikere giver udtryk for, at 
tænke idrætsrummet ind 
i byplanlægningen frem-
over”, understreger han.

Og egentlig er det vel 
heller ikke umuligt, at der 
(gen)-etableres nogle mini- 
baner rundt om i kom-
munen. Da Kærene langs 
banelegemet fra Rødovre 
til Brøndbyøster Station 
var forholdsvis nyt bygge-
ri med mange børn, blev  
både græsarealer – stør-
re som mindre – samt 
legepladser, ofte indheg-
nede og asfalterede, ivrigt 
benyttet til både diverse 

boldspil, skøjteløb med 
mere. 

Arealerne er der stadig, 
og i dag vil det sikkert lige 
så flittigt også kunne bru-
ges af skatere.   

”I første omgang vil 
det dog være mere nød-
vendigt at fokusere på at  
gøre eksisterende facilite-
ter tidssvarende og attrak-
tive."

"Et lille skridt kan blandt 
andet hurtigt gøres ved at 
lette tilgangen til facilite-
terne, så de kan bruges, 
når det passer borgerne. 
Det kan eksempelvis ske 
ved hjælp af en chip og 
kode – og måske også ved 
at give brugerne mulighed 
for at få eget skab,” påpe-
ger han.

Volleyball og 
håndbold i sand
Lidt i samme tankegang 
i nyere retning er Karin 
Finner Madsen fra RS 
Volley. Hun nævner, at  
både volleyball og hånd-
bold kan spilles i strand- 
sand på fælles baner og 
endda i byrummet. 

Det kræver lidt plads, 
måske på nye steder, men 
det vil alt andet lige også 
tage belastning fra andre 
steder. 

Men der er også andre 
områder og projekter. Og-
så nogle, der allerede er sat 
i gang og fungerer, som 
eksempelvis 'streetbasket', 
der blev etableret for om-
kring fem år siden. (se ar-
tiklerne på side 5 og side 
13). 

Et af de seneste ek-
sempler på en sådan lo-
kal succes-historie er 
'Gå-Lunt-Løb-projektet', 
hvor man ikke mindst 
kommer rundt i kom-
munen og byrummet og 
fortrinsvis benytter sig af 
allerede eksisterende faci-
liteter. 

Men det fortæller de selv 
mere om her i avisen, som 
kan læses på side 31.

Rødovre som 
soveby eller en 
by i bevægelse?

MULIGHEDER: Der er et stort potentiale for bedre udnyt-
telse og moderne faciliteter, hvis Rødovrehallen ombygges.
Foto: Red.

AKTIV BY: Banen nær Valhøj Skole bliver flittigt brugt af børn og unge, der spiller fodbold og basket, når det passer ind i deres dagligdag. Det er et stort øn-
ske, at der kommer flere af lignende multibaner, når der bygges nye boligområde, fordi alle kan benytte dem. Foto: Red.
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Den tidligere stabs-
chef for Børne- og 
Ungdomsforvalt-
ningen i København 
Mark Pelle Noppen er 
sat i spidsen til at til-
rettelægge og fasthol-
de en – forhåbentlig 
– ny æra indenfor den 
lokale idrætspolitik 
og facilitetsstrategi.

Af Prosper Raaberg

Det er en – for byen og 
kommunen – ny kultur- og 
fritidschef, som skal holde 
styr på og sørge for både 
indkøring og styring af den 
nyligt vedtagne idrætspo-
litik samt facilitetsstrategi. 
Chefen er en mand, som 
hedder Mark Pelle Nop-
pen, er 40 år og kommer 
fra en stilling i Køben-
havns Kommune, hvor 
han senest fungerede som 
stabschef i Børne- og Ung-
domsforvaltningen.

Og han glæder sig, skal 
man tro hans udtalelser:

”Ja, til det hele. Både  

til at møde og arbejde 
sammen med ikke mindst 
idrætten og den øvrige kul-
tur i Rødovre og nye ini- 
tiativer, der må komme. 
Jeg ved, der er store for-
ventninger fra begge sider, 
fra brugere såvel som fra 
kommunal side,” stråler 
han og uddyber:

”Noget af det, jeg umid-
delbart ser frem til, bliver 
at afprøve samarbejderne 
med de forskellige grup-
per i en såkaldt transpirant 
proces - åbent og gennem-
skueligt!"

"Det er eksempelvis 

lykkedes godt i Gladsaxe, 
men jeg er da klar over, at 
der kan opstå 'børnesyg-
domme' i en sådan pro-
ces,” pointerer Mark Pelle 
Noppen og tilføjer, at det 
blandt andet er udfor-
dringerne, der er med til 
at skabe udvikling i og et 
godt samarbejde.

Og det er nyt, at kom-
munalbestyrelsen har 
vedtaget et udvidet sam-
arbejde med diverse for-
eninger og organisationer 
i kommunen – se blandt 
andet borgmester Britt 
Jensens indlæg på side 2 i 

dette indstik. 
Det startede i fjor med 

en aftale med DGI og føl-
ges nu op med ansættelsen 
af en foreningskoordina-
tor, der under den nye chef 
skal fungere som bindeled 
mellem kommunen og 
skoler, institutioner og for-
eningslivet generelt. 

”Den nye model for an-
lægs- og idrætsområdet er 
netop vedtaget, så noget af 

det første, vi skal, er at få 
fastlagt en udvælgelses-ko-
mité mellem FIR og kom-
munen,” forklarer Mark 
Pelle Noppen, som tilføjer, 
at der både fra foreningssi-
de samt kommunen er øn-
sker og mål om at få 'flere 
aktiviteter for flere med-
lemmer'.

”På den måde vil jeg 
være med til både at plan-
lægge og administrere – 

jeg ser det som en løbende 
diskussion og proces, som 
vi forhåbentlig lykkes med. 
Og her ser jeg også den 
kommende foreningskoor-
dinator som en vigtig med-
spiller i både koordinering 
og dialog,” påpeger Mark 
Pelle Noppen, som forven-
ter den første del af sam-
arbejdet indledt allerede 
med 'pilotprocessen' i det 
nært forestående efterår.

Ny mand ved idrætsroret

Et resultat, der er 
stort i sig selv, af 
høringsprocesserne 
er, at FIRs bestyrel-
se fremover bliver 
en aktiv og vigtig del 
af prioriteringen af 
anlægskronerne på 
idrættens område. 

Af formand for FIR,
Poul Lundberg Andreasen

Vi har med glæde note-
ret os at:
• Kommunen arbejder 
med en investeringsramme 
på 10 mio kroner om året 
de næste 10 år.

•  Den afsluttende vur-
dering af behovene for 
vedligeholdelse af alle an-
lægstyper i Rødovre er af-
sluttet. Her har vi hørt, at 
porteføljen af vigtige ved- 
ligeholdelsesopgaver på al-
le anlæg ligger i størrelses-
ordenen 250-400 millioner 
kroner. De systematiske 
vedligeholdelsesopgaver er 
kategoriseret i fem niveau-
er 1-5, hvor de to laveste (4 
og 5) vedrører anlæg, der 
stort set ikke fungerer læn-
gere eller fungerer langt 
under tidens standard.

• Der er plads til såkaldte 
signaturprojekter, der går 
ud over rammen med de 
10 x 10 millioner kroner. 

FIRs bestyrelse ser frem til 
disse prioriteringsopgaver, 
der kræver meget af såvel 
kommunen som idrætsfor-
eningerne og FIRs besty-
relse.

Udspil afventes 
med interesse
Vi glæder os til at se den 
nye kulturchefs tilgang til 
denne opgave, men vi for-
står, at vi skal i gang i sep-
tember måned 2021.

Vores tilgang til dette 
er:
• Vi skal snarest muligt  
have et pilotprojekt sam-
men, hvor vi kan prøve den 
nye programmerings- og 
beslutningsmodel af.

• Dertil forventer vi at blive 
inddraget i prioritering af 
vedligeholdelsesopgaver-
ne, da en del af de oplæg, 
som vi udarbejdede for 1½ 
år siden, formentlig befin-
der sig i denne kategori.

• Dernæst må det være en 
målsætning, at arbejdet 
med en samlet projektprio-
ritering for perioden 2022-
2029 kommer i gang.

Vi må naturligvis afven-
te afklaring af de endelige 
nye idrætspolitikker samt 
kommunalvalget til no-
vember. Men overordnet 

set skal vi snart i arbejds- 
tøjet – nærmere bestemt 
om 3-5 måneder.

Hvad kræver 
det af FIR?
Det er et meget stort 
spørgsmål, men kunne føl-
gende bud ikke række et 
stykke tid:

• Fælles afklaring af, hvilke 
idrætsformer der skal prio-
riteres i fremtiden?

• Nyanlæg og forsinket 
vedligeholdelse.

• Hvordan debatterer vi de 
komplekse forslag?

• Kræver ofte forprojekte-
ring.

• Hvordan håndterer vi de 
leverede oplæg?

• Hvilke ressourcer afsæt-
tes der i kommunen og 
blandt idrætsforeningerne 
til opgaven?  

FIRs bestyrelse glæder sig til prioriteringsopgaven

NY CHEF: Den 40-årige Mark Pelle Noppen er ny Kultur- og Fritidschef, som de fleste 
idrætsforeninger i Rødovre har et et godt kendskab til. Foto: Brian Poulsen

FORNYELSE OG 
VEDLIGEHOLDELSE: 

Byens idrætsanlæg er blandt 
fokuspunkterne på FIRs 

prioriteringsliste. 
Foto: Brian Poulsen

FAKTA
Hvem er han?
Mark Pelle Noppen, cand. polit, 40 år, gift og tre 
børn (Karl 14, Esther 10 og Anker 3 måneder).
Han er opvokset i Zambia de første fem år og har 
boet flere steder i Afrika, da Marks forældre har væ-
ret udstationeret.  
Forventer at færdiggøre MBA (påbegyndt 2020) in-
den årsskiftet. Tidligere ansat i Københavns Kom-
mune, hos social- og indenrigsministeriet samt 
Danmarks Evalueringsinstitut.
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Har du lyst til at
spille bordtennis?

Vi er tæt på at være 
30 ungdomsmedlemmer
og 40 seniormedlemmer.

Hvis du ønsker at spille lidt
bordtennis med os andre, kan du

kontakte klubbens formand
Kim Abildgaard på mail.:

B77bestyrelse@gmail.com
eller på tlf. 51 61 29 56

Rigtig hjertelig velkommen i 
B77-Bordtennis.

Er du af ældre årgang
og ønsker at spille
lidt hyggefodbold?

Så er Islev Boldklub
måske noget for dig.

Vi har seniorhold,
oldboyshold,
superveteran

samt futsal hold.
Se meget mere på

www.islev.dk

Vi har også plads til dig!
Har du lyst til at spille bowling, så kom

ned forbi vi træner hver torsdag.

Ungdom:   Kl. 17 – 19
Seniorer:   Kl. 19 – 20

Vi glæder os til at se dig.

Bowling

Se mere om os på www.bksisu.dk

Kælderdøren under 
hal 3 i Rødovrehallen 
er åben for alle, når 
B77 Bordtennis træ-
ner. Klubben ønsker 
mere plads og har 
fokus på det sociale 
sammenhold.
 
Af Christian Valsted
 
I et kælderlokale under hal 
3 i Rødovrehallen kan man 
hele sæsonen igennem  
høre lyden af bordtennis-
bolde på overarbejde. 

B77 Bordtennis er en 
breddeklub med højt til 
loftet. Klubben tæller godt 
60 medlemmer, der er for-
delt på ungdomshold, se-
niorhold og veteranhold. 

Rigtig mange borgere vi-
ser interesse for at blive en 
del af fællesskabet med bat 

og bold, men manglende 
plads er ved at sætte sine 
begrænsninger.

"Vi optager stadig både  
nye ungdoms- og senior- 
medlemmer  i B77 Bord-
tennis, men pladsen er ved 
at være trang, så vi håber 
på mere og bedre plads 
samt mere haltid,” lyder 
det fra formanden Kim 
Abildgaard.

B77 Bordtennis arbejder 
blandt andet på at få op-
rettet et formiddagshold 
for +65 år og på at få gen-
etableret et damehold.

”Vi kan rumme de fleste 
og er en breddeklub, hvis 
formål er at fremme bord-
tennis både på det seriøse 
niveau, men også på mo-
tionsplan,” lyder det fra 
klubben.  

Fællesskab   
med bat og bold

BK Sisu har ambi-
tioner om at spille 
i landets stærkeste 
række både for her-
rer og damer. Og så 
håber de, at bowling-
centeret kan blive 
kommunalt.

Af Peter Fugl Jensen

Bowlingklubben Sisu har 
siden sin spæde start væ-
ret en klub, som har væ-
ret med helt fremme. De 
mange trofæer og triumfer, 
selv et verdensmesterskab, 
kan ses på væggene i bow-
linghallen under Rødovre 
Centrum.

"Vi arbejder på at få en 
stærk dameafdeling. Det 
gør vi her og nu ved at  re-
kruttere nogle dygtige spil-
lere. Det gør vi for, at der 
er nogle at se op til og træ-
ne med, når vores dygtige 
ungdomsspillere rykker op 
i løbet af de næste sæso-
ner," siger kassererer Gert 
Nielsen. Han fortsætter:

"Holdet er attraktivt, 
fordi vi har nogle dygtige 
trænere."

Sisus herrer er lige ryk-
ket op i landets bedste 

række, hvor de kæmper for 
at blive.

"I fremtiden skal vi bru-
ger mange ressourcer på 
vores ungdomsafdeling, 
fordi vores kultur er, at vi 
skal være selvforsynende 
til seniorholdene. Det er 
Sisus DNA," mener Gert 
Nielsen.

Ser gerne hallen 
bliver kommunal
BK Sisu er stiftet i 1965 
på Islands Brygge. I 1966 
flyttede klubben til Rødov-
re Centrum, hvor man har 
spillet siden, men sådan 
behøver det ikke at være i 
fremtiden.

"Der er ingen tvivl om, 
at det ville være rart med 
en kommunal bowlinghal i 
Rødovre, for vores erfaring 
fortæller, det er noget bil- 
ligere at træne og være i 
en kommunal hal og den 
behøver ikke være placeret 
samme sted som i dag," 
slutter Gert Nielsen.

I dag har Bowlingklub-
ben Sisu 40 seniorspillere 
og 22 ungdomsmedlem-
mer. Medlemstal, som de 
gerne ser stige allerede fra 
den kommende sæson.

Sisu satser på 
ungdommen

Islev Boldklub bygger 
på bredde, hvor der 
skal være plads til 
alle.

Af Peter Fugl Jensen

Når man har fulgt Islev 
Boldklub gennem de to 
forrige årtier, så har klub-
ben været gennem op- og 
nedture, men en ting er 
stensikkert. Der er altid 
god stemning i klublokalet 
i Espelunden, hvor lyden 
af billardkugler, der vælter 
kegler og glade stemmer 
kommer én i møde.

Sådan er det stadig og 
det er oftere end længe, 
for klubben er atter i gang 
med en positiv udvikling, 
ifølge formand Jan Kon-
gebro.

”Ja, vi har godt gang i 
seniorafdelingen igen, så 
fremtiden ser ok ud der, 
men senest har vi fået me-
re end 30 børn og vi har 
ressourcerne til at tage 
mod flere, fordi vi har fået 
hele pakken tilført – altså 
både trænere, spillere og 
forældre, der er klar til det 
frivillige arbejde.”

”Spillernes niveau er af 

blandet kvalitet, men det 
passer os fint, fordi vi er 
mangfoldige. Vi bygger på 
det sociale og der skal være 
plads til alle. Vi er bredde-
klubben, hvor vi vil sikre, 
at alle kan spille fodbold 
uanset kompetencer og 
kvalifikationer,” slår Kon-
gebro fast.

Han og Islev Boldklub 
har ingen deciderede an-
lægsønsker, men de har 
ønsker.

"Vi har mere et ønske 
om dialog med hensyn til 
den rigtige fordeling af 
det eksisterende anlæg og  
banefordeling, men her 
hos os i Islev er vi godt til-
fredse og har de banetider 
vi ønsker."

"Objektivt set er det jo 
meldt ud, at der bliver re-
noveret og bygget det, som 
bør bygges og renoveres i 
den nære fremtid, så vi ser 
positivt på den kommende 
år her i Islev Boldklub," 
siger formand Jan Konge-
bro, der også er medlem af 
kommunalbestyrelsen.

Du kan læse mere om  
Islev Boldklub på islev.dk

Islev baseres på
mangfoldighed

FOR ALLE: Hold dig ikke tilbage, hvis du har lyst til at spille 
bordtennis. I B77 er alle velkomne. Foto: Privat
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Islev Taekwondo 
klub har været en af 
Rødovres hurtigst 
voksende foreninger i 
medlemsantal. Det er 
sket via en synlig og 
inkluderende ledelse.

Af Peter Fugl Jensen

"Vi siger tit nede hos os:  
Fordi det også skal være 
sjovt."

Sådan lyder det nærmest 
enstemmigt fra formand 
Ann Oxfeldt Olsen og kas-
serer Susan Rimbæklund, 
da vi mødes i fællesskab 
for at finde frem til denne 
artikels indhold.

"Fællesskab er et ord, 
der går igen for Ann og Su-
san, der ofte griner af deres 
egen forening. Ikke, fordi 
Islev Taekwondo klub på 
nogen måde er komisk, 
men fordi de har bygget en 
stor og stærk forening op, 
hvor man har det godt og 
der er plads til at have det 
sjovt - også når man skri-
ver en artikel i fællesskab.

"Hos os har vi plads til 
alle og vi er et stort fæl-
lesskab, selvom vi er mere 
end 120 medlemmer," si-
ger Susan. Hun fortsætter:

"Fællesskabet er en stor 
ting for os og det har jo 
været svært under corona, 

fordi man ikke har kunnet 
dyrke fællesskabet."

"Vi har jo forældre, som 
kommer og drikker kaffe, 
selvom børnene melder 
afbud. Hos os er det lidt 
følelsen af at komme på 
Sams Bar."

Voksede på ingen tid
Sådan har det ikke altid 
været, for da Ann Oxfeldt 
Olsen blev formand for 12 
år siden, var der knap 40 
medlemmer.

"Vi skabte en bestyrelse, 
som var til stede og skabte 
nærvær. Vi forsøgte at få 
alle til at føle sig velkom-
men - også forældrene, 

mens de ventede på deres 
børn," fortæller Ann, hvis 
øjne stråler af stolthed, da 
hun fortæller videre:

"Det var en vild dag, da 
vi rundede 100 medlem-
mer og det var ret hurtigt 
efter jeg blev formand."

Medlemstallet kunne 
sagtens være større, men 
corona har betydet en 
midlertidig medlemsned-
gang.

"Vi er cirka 120 medle-
mer og har mistet omkring 
50 i coronatiden. Jeg er 
ikke så bekymret for med-
lemstallet, for vi har en 
lang venteliste, så vi skal 
nok få medlemstallet op 

igen," siger Susan.
De forventer begge, at 

klubben snart, er på rette 
køl igen.

"Det er dejligt at være 
en stor forening, men det 
må bare ikke gå for stærkt, 
for  vi skal nå at holde fast 
i os selv og vores værdier," 
siger Ann.

Nye lokaler venter
Klubben har poomsae- 
udøvere på høje-
ste internationale ni- 
veau. Poomsae er taek- 
wondo udkæmpet som en 
teknisk disciplin.

"Vi er rigtig stolte af, at 
vi har nogle, som er dyg-
tige nok til landsholdet. 
Men vi er, når, alt kom-
mer til alt, en forening for 
bredden," siger Susan og 
fortsætter:

"Derfor forventer vi og-
så, at vores eliteudøvere 
også er aktive til de nor-
male træninger. Det er 
kendetegnende for vores 
klub, at alle mere eller 
mindre kender hinanden, 
for vi er en stor familie."

Den store 'familie' hol-
der til i en kælder under 
Islev Skole.

"Hvis vi kan få bedre 
udluftning, bedre toilet-
forhold og man kan regn-
vejrssikre os, så er vi jo 
glade for at være, hvor vi 
er. Men lige nu er det vig-
tigt, vi får de nye lokaler 
på plads, så vi kan få en 
samlet klub," siger Ann 
Oxfeldt Olsen, der er lidt 
træt af de udfordringer, 
der har været omkring de 

lokaler i forlængelse af 
Orients nye klubhus.

"Tegningerne er på 
plads, men der er stadig 
ikke sat en spade i jorden. 
Vi glæder os helt klart til vi 
kommer op af kælderen."

"Det vi glæder os rig-
tig meget til er, at de nye 
lokaler også vil give os 
mulighed for at foretage 
ting, som intet har med  
taekwondo at gøre, men 
der imod sociale tiltag. 
Eksempelvis, at de unge 
kan komme inden træning 
og læse lektier," siger Ann.

Hanen og hønsene
Selvom det sociale vægtes 
højt, så er det primære sta-
dig taekwondo.

"Vi vægter tra-
ditionel taek- 
wondo, og vi træner det 
hele indenfor taekwondo. 
Det er lidt old school hos 
os med høj disciplin, som  
er absolut vigtigt hos os. 
Man skal respektere tra-
ditionen i sporten og det 
kan være alt lige fra de små 
ting som at hilse på natio-
nalflaget inden træning, at 
man træner i dobok og lig-
nende," siger Susan.

Man kan læse meget 
mere om Islev Taekwondo 
klub på islevtaekwondo.
dk, hvor man blandt andet 
kan se en enorm træner- 
og lederliste samt besty-
relsen.

"Bestyrelsen består i dag 
af Henning og hønsene," 
siger de begge i kor og så 
griner de hjerteligt.

Vores styrke er mangfoldighed
FÆLLESSKAB: I Islev Taekwondo Klub er fællesskab og traditioner nogle af nøglepunkterne. Foto: Brian Poulsen

Velkommen til
Islev Taekwondo Klub

Hos os fi nder du:
Traditionel taekwondo • En pause fra den travle hverdag

Fysisk og mentalt velvære • Engagerede instruktører
Plads til alle • Personlig udvikling • Fællesskab

Respekt • Tradition • Disciplin • Venskaber

Vi tilbyder altid gratis prøveperiode.

Kontakt os for nærmere info på kontakt@islevtaekwondo.dk
eller læs mere på www.islevtaekwondo.dk
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Spil petanque
i Rødovre

Petanque er en sport hvor
præcision, taktik og koncentration 
betyder mere end muskelkraft og 

kondition.

Petanque spilles af alle og er
en sport hvor unge som ældre, 
kvinder såvel som mænd kan

udfordre hinanden på lige vilkår.

Vi holder til på Jyllingevej 128, 
2610 Rødovre.

Vi mødes tirsdag og torsdag
kl. 18:00 og spiller så længe

folk har lyst.

BK Center savner 
flere klubkammerater
Har du lyst til at prøve vores sport i 
et hyggeligt og inkluderende bowling-
miljø, så kom forbi om onsdagen i 
World Cup Hallen. 
Man kan bare møde op – bare spørg
efter vores formand Jeanette Kjøller.

Onsdagstræning
Ungdom   kl. 17 – 18
Senionerer  kl. 19 – 20

Kontakt Jeanette Kjøller på tlf. 5356 5575 
eller mail formand@bkcenter.dk

www.bkcenter.dk

Er du til fodbold 
og en kold øl 

bagefter, så er 
B77 fodbold

måske noget
for dig.

Vi er en fodboldklub 
i hjertet af Rødovre, 
hvor fællesskabet er

i højsæddet.

Læs mere om B77 fodbold på 
www.b77fodbold.dk

Du har sikkert prøvet 
kræfter med petan- 
que til sommerfesten 
eller i festligt lag med 
vennerne. Hvis spillet 
med de tunge kugler 
fascinerer, kan du 
blive en del af fæl-
lesskabet i Rødovre 
Petanque Klub.

Af Christian Valsted

På Jyllingevej 128 bliver 
der hver uge kastet med 
kugler og hygget i Rød-
ovre Petanque Klub, hvor 
50 medlemmer i alle aldre 
spiller spillet, hvor præci-
sion og snilde er vigtigere 
end rå muskelkraft. 

Rødovre Petanque Klub 
spiller hver tirsdag fra 
klokken 18 og så læn-
ge vejret tillader det. Fra 
marts til oktober er der 
også gang i banerne hver 
torsdag.

”Hvis du er blevet lidt 
interesseret eller nysger-
rig, så mød op en tirsdag 
i vores klubhus og spil 
med. Klubben glæder sig 
til at fremvise banerne og 
instruere i spillet, hvis reg-
ler er hurtige og nemme 
at lære. Der bliver natur-
ligvis også mulighed for 
at hele familien kan prøve 
spillet,” fortæller formand 
Svend Terney.

Kugleskør sport 
for hele familien 

B77 Fodbold glæder 
sig over et nyt klub-
hus og håber på en 
kunstofbane.

Af Peter Fugl Jensen

Der er udfordringer for en 
fodboldklub, når man de-
ler banen med en skole og 
ikke har en ungdomsafde-
ling.

"Vi har for få medlemmer 
og det er selvforskyldt, for-
di vi ikke har en ungdoms-
afdeling," siger formand 
for B77 Daniel Lundstrøm 
Hammer. Han fortsætter:

"Men det bliver ikke let-
tere af, at vi deler banen 

med en skole, for banen 
trænger til en kærlig hård. 
Vi håber på, at skolen får 
en kunststofbane i forbin-
delse med udvidelsen af 
Valhøj Skole."

"Klubberne mister jo 
medlemmer, fordi vi ikke 
har så mange kunststofba-
ner i Rødovre og derfor har 
for lidt banetid generelt."

"Vi får et nyt klubhus i 
forbindelse med ombyg-
ningen, hvilket vi sætter 
kæmpe stor pris på. For 
kommunen kunne ligeså 
godt have fravalgt os i den 
store ombygning," siger 
formand Lundstrøm Ham-
mer.

Kunststofbane 
vil være lykken

Hos BK Center 
passer fællesskab og 
bowling ligeså godt 
sammen, som fingre-
ne i bowlingkuglens 
huller.

Af Peter Fugl Jensen

Kælderen under Rødovre 
Centrum er mere end køle-
rum og varelager, for der er 
landets største bowlinghal, 
World Cup Hallen. Lyden 
af kegler, der vælter, høres 
konstant mellem rosende 
tilråb eller en fræk kom-
mentar, når makkeren har 
skudt – ofte akkompagne-
ret af en ’high five’ og store 
smil.

Der er bowling i sin bed-
ste forstand, som er blevet 
dyrket i Bowlingklubben 
Center siden 1965. 

”I dag er vi lidt over 50 
medlemmer og har både 
ungdoms- samt senioraf-

deling og vi har hold på 
alle niveauer, lige fra liga 
til hyggehold,” fortæller 
formand Jeanette Kjøller, 
hvis overordnede fokus i 
klubben er fællesskab, altså 
lige bortset for bowling.

”Vi har plads til alle. For 
os handler det om bowling 
og om at inkludere og brin-
ge folk sammen. Kort sagt 
om fællesskab, der skaber 
værdier og binder bånd.”

”Vi har absolut også vil-
jen til sejr og har da også 
trænere i klubben. Vi har 
valgt, at man træner både 
med jævnbyrdige og med 
dem, der er dygtigere end 
os andre.”

”Så vi kender alle hinan-
den, når vi mødes til fest 
og hygge nogle gange om 
året,” siger Jeanette Kjøl-
ler, der opfordrer alle in-
teresserede til at komme 
forbi og prøve sig af,” siger 
Jeanette Kjøller.

Bowling og fællesskab

FOR ALLE: Hos Center er der plads til alle, der vil spille 
bowling. Foto: Brian Poulsen

KLUBHUS: Rødovre Petanque Klub har netop haft 30 års 
jubilæum og har egne baner med adgang til klubhus, hvor der 
er køkken- og toiletfaciliteter. Foto: Arkiv

FREMTIDEN: Formand for B77 fodbold er Daniel Lund-
strøm Hammer, der håber på en kunststofbane på Valhøj 
Skole i forbindelse med ombygningen. Foto: Brian Poulsen
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Rødovre Floorball 
Club (RFC) tænker 
innovativt og er en 
klub i udvikling, men 
de mangler banetid 
for at kunne gennem-
føre alle idéerne. Og 
så savner de enormt 
meget et klubhus.

Af Peter Fugl Jensen

Der satses på motionshold.
Der satses på ungdommen, 
så man kan forme sin egen 
fremtid som klub. Der sat-
ses på eliten. Der skal sat-
ses på piger.

Rødovre Floorball Club 
har visioner og ambitioner, 
men det er en kamp at nå 
sine målsætninger, men 
det er de også friske på hos 
RFC.

Eliten spiller oftest deres 
kampe i Rødovre Stadion- 
hal, som er mere tilskuer-
venligt end Rødovrehallen, 
men det er primært den 
store og umoderne ko-
lods på Rødovre Parkvej, 
der danner rammen om 
trænings- og kampeda-

ge for klubbens hold. 
Men Rødovrehallen er  
både umoderne og uchar-
merende, så det er svært 
at skabe sociale relationer 
for klubbens medlemmer, 
fordi langt størstedelen af 
ungdomsspillerne fore-
trækker at klæde om og gå i 
bad der hjemme.

"Sådan er udviklingen 
blandt børn og unge, men 
det er også utiltalende om-
klædningsrum i Rødovre-
hallen," siger Oliver Have, 
der er i klubbens PR-ud-
valg og er målmand på  
eliteholdet, selvom han kun 
er 19 år.

Klubhuset er 
et samlingspunkt
Ungdomsformand er Gitte 
Have og du har sikkert al-
lerede gættet, at Oliver og 
Gitte er i familie. Gitte er 
Olivers mor. Hun supplerer 
Oliver:

"Vi mangler helt sikkert 
et klubhus. Det giver sam-
menhold, fordi et klub-
hus kan samle holdene på 
tværs, så et hold ikke bliver 

en klub i klubben. Man 
mødes i klubhuset, det gi-
ver mulighed for at holde et 
møde for forældrene, som 
også har et sted at hygge sig, 
mens børnene er til træning 
eller har et sted at vente. Vi 
har brug for at skabe socialt 
samvær som klub og med 
et klubhus vil det helt sik-

kert komme i højsædet," 
siger Søren Madsen, der er 
ansvarlig for motionsafde-
lingen.

I klubhuset mødes
eliten og bredden
Det er også måden, hvor 
ungdommen kan møde 
deres idoler på eliteholdet, 

der spiller i landets bedste 
række.

"Vores elitespillere er jo 
en del af klubben og de skal 
kunne møde vores ung-
domsspillere i et afslappet 
miljø, det giver en positiv 
synergi til hele klubben. 
Det er vigtigt, de unge kan 
møde stjernerne," siger 

Gitte Have og fortsætter:
"Man kan mærke på vo-

res trænere, at de er inte-
reseret i klubben på tværs 
af holdene, hvilket vil være 
med til at skabe en stærk 
social profil," siger hun.

Pigerne er sociale
RFC har et damehold på 
eliteniveau, men klubben 
har ingen pigehold i ung-
domsafdelingen.

"Vi mener, det er et krav 
i fremtidens RFC, at vi sat-
ser på piger," siger Gitte 
Have. Hun fortsætter:

"Vi er en af få floorball- 
klubber, der ikke har pige-
hold. Vi hører fra eksperter, 
at det sociale er meget vig-
tigt, når man har pigehold 
og det kan vi ikke tilby-
de dem, når vi ikke har et 
klubhus."

"Det undrer os, vi ikke 
har et klubhus endnu, for 
lovgivningen siger, at en 
forening har krav på at få 
klublokaler stillet til rådig-
hed,  hvor man kan sætte sit 
eget præg," siger hun.

Svært at være klub uden klubhus

Det er ret unikt, at 
RFC gør meget for at 
få flere medlemmer. 
På søndag er der 
eksempelvis Floor- 
ballens Dag.

Af Peter Fugl Jensen

Der er gang i Rødovre Flo-
orball Club, når det gælder 
rekruttering af nye med-
lemmer.

"På søndag den 29. 

august har vi Floorballens 
Dag, som foregår i Rødov-
rehallens Hal 3 fra klokken 
10 til 15," siger ungdoms-
formand Gitte Have. Hun 
fortsætter:

"Vi er også med til Sjov 
Lørdag og i ugen op til ef-
terårsferien er det skoler-
nes floorballdag."

Som noget helt nyt vil 
RFC modtage en trailer 
fra forbundet med en mo-
bil floorballbane.

Vil du starte 
til en fed sport?

SAMMENHOLD: Fællesskabet styrkes i klubhuset, men det er også en vigtig social faktor, 
hvis der skal gang i pige-floorball. Men RFC har ikke et klubhus. Foto: Brian Poulsen

RFC mangler banetid 
og det er et voksende 
problem, hvis med-
lemstallet skal øges.

Af Peter Fugl Jensen

Det er stensikkert, at mere 
haltid vil give flere med-
lemmer hos RFC, ifølge 
ungdomsformand Gitte 
Have.

"Vi har udfyldt vores 
haltider, så vi kan ikke op-
rette nye hold. Derfor kan 
vi også kun tage mod nye 
medlemmer, hvis vi allere-
de har et hold i klubben."

"Under FIR har vi en 
ambition om at få flere 
borgere til at dyrke sport 
og for RFCs vedkommen-
de skal de naturligvis spil-
le floorball. Selvom det er 
underordnet, hvilken sport 
det er, for det er fællesska-
bet man skal ind og mær-
ke, men det kan vi også 
tilbyde," siger Gitte Have. 
Hun fortsætter uden at 
sætte lyset for sin klub un-
der en skæppe:

"Vi er jo Danmarks bed-
ste klub – både sports-
ligt og socialt, så man vil 
komme ind i en god klub, 
uanset om man er barn, 
ung eller til vores motions-
hold."

"Men det er altså svært 
at starte et hold for eksem-
pelvis piger, når vi ikke har 

tider til dem." siger Gitte 
Have.

Søren Madsen er ansvar-
lig for motionsafdelingen.

"Vores afdeling vokser 
hele tiden og vi kan godt 
bruge en banetid mere. Vi 
vokser, fordi vi hygger os 
og vi får nogle gode relati-
oner til de andre forældre, 
for der er mange forældre, 
der er med."

Motions-floorball
Motions-floorball består 
af spillere fra teenageårene 
op til 60 år.

"Her kan en udendørs 
bane i traileren hjælpe 
til. Street-floorbal vinder 
frem, fordi man ikke har 
haltider nok rundt om-
kring," siger Søren Mad-
sen.

Hos RFC har de takket 

nej til nye hold.
"Gentofte Børnepsyk 

ønskede haltid om dagen, 
men det kunne vi ikke få 
og det endte med at blive 
fredag aften, som var no-
get juks for familierne. Vi 
vil også gerne have folk 
fra dagcentrene ud i dag-
timerne," siger Gitte Have, 
der fortæller, at RFC har 
måtte takke nej til haltider 
fra klokken 16 til 16.30, 
fordi eleverne ikke kan nå 
fra skole.

Målsætninger
De tre repræsentanter fra 
RFC er klare i spyttet, da 
de bliver spurgt, hvad de-
res målsætninger er.

"Vi vil være danmarks-
mestre," siger Oliver Have. 
Han fortsætter:

"Det skal vi nå via en sta-

bil ungdom, for pengene 
er ikke store i floorball. På 
den måde kan man skabe 
sine egne talenter og fylde 
op, så vi ikke får de store 
huller, som en udlænding 
giver, når de tager hjem."

"Der er jo ikke nogen 
penge i det, så det skal væ-
re sjovt. Et godt sammen-
hold gør meget, siger den 
19-årige Oliver Have, der 
fik ligadebut som 13-årig."

Men det opnås også ved 
at have bedre ledere.

"Vi skal være bedre til at 
uddanne vores ledere, så 
vi selv bliver mere dygtige. 
Desuden skal vi kigge mod 
Sverige, for de er bare bed-
re end os i Danmark, som 
tingene er i dag.

Ønsker et godt ry
Målsætninger kan være 
meget forskellige og hos 
RFC er en af udmeldin-
gerne lidt overraskende, 
for RFC ønsker et godt ry, 
som skal opbygges, fordi 
klubben gør det godt og 
generelt opfører sig or-
dentligt.

"Vores holdning er, at nu 
skal vi have det gode ry. 
Det gælder både internt, i 
kommunen og hos andre 
floorball-klubber. Det be-
tyder, at alle i klubben skal 
opføre sig ordentligt og at 
vi gør det godt generelt," 
siger Søren Madsen.

Banetid = flere medlemmer

MØD OS: RFC ser gerne flere medlemmer og alle er vel-
kommen i klubben. Foto: Brian Poulsen

FLERE MEDLEMMER: Det er relativt tilgængeligt at spille 
floorball, fordi sporten ikke kræver det store udstyr, men RFC 
mangler haltid, hvis medlemstallet skal øges. Foto: BP

FAKTA
Her træner vores hold i Rødovrehallen
U5, U7 og U9: Mandag og onsdag kl. 16.30-17.30
U11: Tirsdag kl. 16.30-18 / onsdag kl. 18-19.30
U13: Tirsdag kl. 18-20 / torsdag kl. 16.30-18
U15: Mandag kl. 17.30-19 / torsdag kl. 18-19.45
U18: Mandag kl. 17.30-19 / torsdag kl. 18-19.45
Motion: Onsdag kl. 19.30-21.30
Damer (liga): Mandag kl. 20.30-21.45
Herrer 2: Tirsdag kl. 20-21.45
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Godt kammeratskab 
og selvforsvar
I Foreningshuset 
Højnæsvej er der 
Budo for dem, der vil 
lære at forsvare sig 
selv kombineret med 
nyt kammeratskab.

Af Peter Fugl Jensen

Formand eller rettere Shi-
han for Nakada Budo Ryu 
er Søren Olesen, der elsker 
at lære fra sig og øge kend-
skabet til budo. 

”Hos os mødes man i 
forståelse og i godt kam-
meratskab. Det er virkelig 
vigtigt, men det gælder 
også om at udbrede kend-
skabet både kulturelt og 
sportsligt til budosport, 
som er en fælles betegnel-

se for blandt andet judo, 
jiu-jitsu, selvforsvar, iaido, 
ken-jutsu, kobudo og ken-
do,” siger Søren Olesen.

For at blive medlem hos 
Nakada Budo Ryu på Høj-
næsvej skal man være fyldt 
6 år. Der udover skal man 
bare møde op i sportstøj og 
have en drikkedunk med, 
så er man klar til sporten.

Søren Olesen undervi-
ser også hos Fritid for Dig 
og så er han i bestyrelsen i 
Anne Halling fonden, der 
hvert år sender to elever på 
træningsophold i Japan.

”To elever her fra Rød-
ovre skal til Japan næste 
år med alt betalt, så det 
er kæmpe stort for vores 
klub,” siger Søren Olesen.

Gå til budo (selvforsvar) hos
Nakada Budo Ryo

I Foreningshuset, Højnæsvej 

Vi træner hver tirsdag kl. 16-18 og 18-20

Se mere på: www.nakadabudoryu.dk
Tlf.: 441521030

Eller kontakt Shihan Søren Olesen på 
tlf. 28308950

Kan du forsvare dig selv?

Har du lyst til at træne med os?

Ungdomshold
Mandag og torsdag kl. 16.30-17-30

Kamphold
Mandag, tirsdag, torsdag kl. 17.30 – 19 
samt lørdag kl. 11-12.30

Motionshold
Tirsdag og tirsdag kl. 19.15 – 20.15

Se mere på www.rbk77.dk/ 
og på Facebook.

Du er også velkommen til at kontakte 
Stuart Watson på tlf. 2681 5302

BUDO: Søren Olesen er formand og træner for Nakada 
Budu Ryu på Højnæsvej, hvor man sætter en ære i den japan-
ske kampsport, både sportsligt og kulturelt. Foto: Privat 

Mere end en bokseklub
Rødovre Bokseklub 
er for alle, slår de fast 
i klubben.

Af Peter Fugl Jensen

Det er næsten altid smil, 
svedperler og høj disciplin, 
som kommer én i møde, 
når man besøger bokse-
klubben på Højnæsvej, 
hvor de går meget op i at 
være en klub for alle.

”Det er lige præcis, hvad 
vi er. Altså en klub for al-
le,” siger cheftræner Stuart 
Watson. Han fortsætter:

”Vi tilbyder forskellige 
klasser på forskellige ni-

veau til alle aldre. På vores 
ungdomshold drejer det 
sig naturligvis om at lære  
børnene at bokse, men 
det gælder også om at give 
dem en bedre kondition og 
ikke mindst selvtillid. I de 
sidste år har vi også opnået 
nogle danske ungdomsme-
sterskaber.”

”På vores motionshold 
får man en fantastisk form 
for fitness. Der har vi med-
lemmer fra 16 til 60 år, 
hvor vi især arbejder på 
konditionstræning, teknik 
og så lidt mere konditions-
træning,” siger Watson, der 
har fået et stærkt kamp-
hold i de seneste år.

”Vores kamphold er hol-
det, hvor man har lært ba-
sis-teknikken og har modet 
til at teste sig selv i en bok-
sering. Her har vi også en 
god bredde med boksere 
på alle niveauer fra begyn-
dere til landsholdsbokse-
re.”

Selvom boksning er en 
individuel sport, der kræ-
ver megen selvdisciplin, 
så forsøger man i Rødov-
re Bokseklub at få alle til 
at føle sig som en del af et 
hold.

”Vi hjælper hvert individ 
til at gøre andre til bedre 
boksere,” slutter Stuart 
Watson.

BOKSNING: Man sve-
der meget, når man træner 
boksning, som giver en unik 
kondition, fællesskab og et 
større selvværd. Foto: Brian 
Poulsen

Dygtiggørelse, men-
talitet og godt socialt 
samvær er nøgleor-
dene hos Rødovre 
Karateskole.

Af formand  
Torsten Land Daugaard

Rødovre Karateskole er en 
klub, hvor fokus er dygtig-
gørelse af den enkelte elev. 
Kampkunst handler om 
hele tiden at forbedre sig 
og fokusere på alt det, som 
kan blive bedre. Karate er 
– når alt kommer til alt – 
mental træning. Derfor er 
noget af det vigtigste at  
lære vores elever at fordybe 
sig.

Vi er en klub, hvor der er 
plads til alle; vores eneste 
krav er, at du er seriøs med 
dine anstrengelser. 

Vi lægger vægt på at del- 
tage i træningslejre i ind- 

og udland, hvor fokus er 
på at dygtiggøre sig teknisk 
og ikke mindst det sociale 
samvær. 

Vores træning sigter 
mod, at karate skal virke, 
hvis man kommer i en si-
tuation, hvor man ikke har 
andet valg end at kæmpe.

Vi har hold fra 7 år og op 
– fordelt på børn, juniorer 
og voksne – og vi træner 
tirsdag og torsdag i kamp-
sportskælderen under hal 
3 i Rødovrehallen.

Vi dyrker stilarten Wado- 
ryu Karate-do, som har sit 
udspring i de kampformer, 
som samuraierne trænede i 
det gamle Japan. 

Som stilarten fremstår i 
dag, er det en yderst tek-
nisk betonet stilart, hvor 
hastighed anses for altaf-
gørende, og hvor teknik-
ken hovedsageligt sigter på 
at kunne anvendes i kamp.

Karate er mental træning

TEKNIK: Torsten Land Daugaard i fuld gang med at under-
vise i karate. Foto: Brian Poulsen

Mød os på:
www.roedovrekarateskole.dk

Her kan du blandt andet læse mere om :
 • Wado-ryu 
 • Hvordan du bliver medlem  
 • Vores træningstider
 • Instruktører

Du kan også møde os på  
Facebook/Rødovre Karateskole

Vi glæder os til at se dig!
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Den nye hal til rul-
lehockey har fået 
Copenhagen Vikings 
hjem til Rødovre. De 
har et ønske om et 
stærkt samarbejde 
med Rødovre Devils.

Af Peter Fugl Jensen

Den kommende hal til 
skaterhockey, som snart 
står klar til brug i Espelun-
den, får den oprindelige 
rødovreklub Copenhagen 
Vikings hjem til Rødovre.

Det er en klub med store 
meritter, som startede, da 
de vandt bronze til DM for 
første gang i 1987, men Vi-
kings er mere end mester-
skaber.

”Vi er gode til at afhol-
de stævner, det vil vi også 
gerne fortsætte med i den 
nye hal, som kommer i 
Espelunden, vi har alle-
rede en håndfuld på teg-
nebrættet,” siger formand 
Thomas Ask Wiatr. Han 
fortsætter: 

”Vi har pt hold for U11, 

U16 og U19, samt et moti-
onshold og et veteranhold 
hvor vi lægger meget vægt 
på det sociale samtidig 
med at vi altid går efter at 
vinde.”

”Det, som altid har væ-
ret vores drøm, er jo en 
indendørs hal i Rødovre, 
så sporten kan blomstre. 
En hal vil betyde et kæmpe 
boost for sporten og ikke 
mindst for vores forening. 
Vi har en del frivillige 
kræfter, for mange har en 
finger med i Vikings, men 
vi søger stadig frivillige til 
vores ungdomshold. Ge-
nerelt er jeg overbevist om, 
at vi, i samarbejde med 
Rødovre red Devils, vil 
kunne løfte sporten geval-
digt de kommende år,” si-
ger Thomas Ask Wiatr, der 
slutter optimistisk:

”Vi er overbevist om, at 
det bliver godt, vi skal bare 
lige have hallen op og stå.” 
siger Thomas Ask Wiatr, 
der slutter optimistisk:

”Vi er overbevist om, at 
det bliver godt.”

Vikings tilbage i Rødovre

HJEMME IGEN: Copenhagen Vikings er tilbage i Rødovre, 
fordi der bliver bygget en hal til sporten. Foto: Ian Nielsen

Lær at forsvare dig selv i et 
roligt, hyggeligt og engageret miljø
med uddannede trænere som har 
meget erfaring.

Børnehold fra 10 til 15 år
Onsdag kl. 18.00 – 19.15

Voksenhold fra 16 år
Mandag og onsdag 
fra kl. 19.30 – 21.00

Man kan starte til sporten i alle 
aldre fra 10 år og opefter, og man 
behøver ikke være trænet i forvejen.

Kontakt: Per Gewecke, 
e-mail: pgewecke@gmail.com

KOM TIL 
 PRØVETRÆNING
KOM TIL 
 PRØVETRÆNING

Yawara - Rødovre 
Jiu-Jitsu klub – håber 
på flere nye med-
lemmer, fordi de har 
mistet mange under 
coronakrisen.

Af Peter Fugl Jensen

Formanden for Yawara, 
Per Gewecke, viser rundt 
og fortæller om Jiu-Jitsu 
eller mere mundret selv-
forsvar i kælderlokalet un-
der hal 3 i Rødovrehallen.

”Når vi træner, er vi 
nødt til at have en meget 
høj disciplin. Fordi det er 
en sport med nærkontakt, 
kan man komme til skade, 
hvis vi ikke har disciplin,” 
siger Per Gewecke, der til 
gengæld kan love, at man 
udvikler sig både person-
ligt og fysisk.

”Når man lærer selvfor-
svar, så får man selvtillid 
samt en bedre forståelse 
for egne og andres grænser 
og en række positive værdi-
er for hverdagen.”

Børnene 
har savnet os
Hos den cirka 50 år gamle 
klub Yawara er der et bør-
ne- og et voksenhold, der 
undervises af meget erfarne 
instruktører, der har flere 
medaljer fra danske me-
sterskaber i bagagen.

”Vi er glade og tilfred-
se. Selvfølgelig kan vi godt 
tænke os mere trænings- og 
haltid. Men i første om-
gang glæder vi os over, vi 
har en fantastisk hal, hvor 
vi får stillet muligheder til 
rådighed, som andre kamp-
sportsklubber misunder 
os,” siger Per Gewecke, der 
håber på flere medlemmer i 
efteråret.

”Da der blev åbnet igen 
i maj måned, var det bare 
fedt at komme i gang igen, 
blandt andet fordi vi har 
hørt fra børnene, at de har 
savnet os, men de elsker 
altså også at være her.”

”Desværre har vi mistet 
medlemmer på grund af 
corona og samtidig har vi 
ikke kunnet tage nye med-
lemmer ind, fordi kamp-
sport har været lukket. 
Men nu er vi her og vi har 
plads, så det er bare at mø-
de op,” siger Per Gewecke 
og tilføjer:

”Man skal ikke tænke, 
at man er for gammel til at 
starte til Jiu-Jitsu,” for han 
var selv 42 år, da han stil-
lede på måtten for første 
gang, i øvrigt sammen med 
sin datter og søn.

Klar til nye 
medlemmer

SELVFORSVAR: Formand 
Per Gewecke får en lufttur, 
men han har lært at lande 
rigtigt. Foto: Brian Poulsen

Til Steetbasket mø-
der man bare op, 
uanset hvor dygtig 
man er, men det skal 
være til tiden. Til 
gengæld er det gratis.

Af Peter Fugl Jensen

"Keep grinding - du skal 
blive ved, hvis du selv fø-
ler det er rigtigt, men lad 
være med at opgive. Sådan 
er det i basket og sådan er 
det i livet," siger Gurpaul 
Singh Rehal, der er tov-
holder på Rødovres eneste 
Streetbasket klub.

"Vores eneste krav er, at 
man skal møde til tiden og 
når vi er her, så dropper vi 
alt med hensyn til at ry-
ge, drikke eller andet pjat. 
Vi er her for at spille og få 
tankerne i den rigtige ret-
ning."

"Streetbasket er for alle 
og jeg mener virkelig alle. 
Man skal have lyst til at 
komme her og man skal 
hygge sig, uanset om man 
er 15 eller 50 år," siger 
Gurpaul, der bevidst mø-
der i gamle gummisko og 
spiller med briller på, så 
han på den måde viser, at 
alle kan spille med.

"Vores målsætning med 
RISK er hygge og vi skal 

have det sjovt, men vi kan 
sagtens bruge streetbaskets 
mentalitet," siger han og 
uddyber:

"Man får nederlag og 
man får slag ligesom i hver- 
dagen. Uanset, hvor meget 
man er bagud, så fortsæt-
ter man og kæmper for sej-
ren."

Nyt underlag
Banen bag Valhøj Skole 
var tidligere en atletikbane. 
Den er fjernet og banen er 
i stedet belagt med asfalt.

"Vi spiller på en super 
hård asfaltbane og det ser 
jo flot ud, men det er me-
get hårdt at spille på. Det 
vil være super fedt, hvis vi 
kan få et underlag, der pas-
ser til sporten."

"Ellers kunne vi godt 
tænke os at spille tre mod 
tre turnering, da det er på 
OL-programmet. Men det 
findes ikke i Danmark og 
vi kan jo blive de første."

Ellers er bolde jo altid 
velkommen, da de lynhur-
tigt bliver slidt, men jeg 
må hellere skynde mig at 
sige, at her har Kultur- og 
Fritidsforvaltningen al-
tid været gode til at støtte 
os," siger Gurpaul, mens 
sveden dropper fra pan-
den.

Keep grinding

Vi søger frivillige
Copenhagen Vikings Rødovre

søger frivillige til både vores
juniorarbejde, så vi kan fortsætte med 
at give ungerne nogle fede oplevelser, 
samt en masse gode sæt hænder til de 
kommende stævner der skal afholdes i 

den nye skaterhockey hal. 

Vi vil gerne gå efter nogle af de store 
stævner, så vi kan få åbnet den ny hal 
med maner. Det kræver altid en stor 

opbakning og frivillige. 

Forarbejdet til disse stævner er som 
regel et helt år i forvejen. Derfor er vi 

hurtigt ude. 

skriv til
thomaswiatr31@gmail.com

Hvis det kunne have interesse
at være en del af

Copenhagen Vikings Rødovre.

BASKET BASKET 
FOR ALLEFOR ALLE

Alle kanAlle kan
deltage uanset niveau, deltage uanset niveau, 
alder og kønalder og køn

Vores eneste krav er:Vores eneste krav er:
      Mød til tiden
      Kom i godt humør
      Det er gratis at deltageDet er gratis at deltage

RISKRISK

Kom og spil Kom og spil 
basketballbasketball
hver onsdag hver onsdag 
kl. 18.30kl. 18.30

… det sker på … det sker på 
banen bag banen bag 
Valhøj Skole Valhøj Skole 

      Mød til tiden
      Kom i godt humør
      

ILDSJÆL: Gurpaul Singh Rehal er tovholder for Streetba-
sket, der har mere end 20 års historie i Rødovre. Foto: Red.
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Orient El-hockey og 
powerchair Floor-
ball er to helt unik-
ke sportsgrene for 
handicappede børn 
og voksne.

Af aktivitetsformand for 
El-hockey og powerchair 
Dorte Berenth 

Hvem kan spille 
El-hockey?
El-hockey spilles af han-
dicappede børn (fra 4 
år) og unge i specielle 
El-hockeystole som fore-
findes i klubben. Stolene 

kan køre 14 km/t og har 
påmonteret en stav, der 
styrer bolden ved afle-
veringer og afslutninger, 
mens stolens bevægelser 
styres af et joystick og giver 
bolden fart og retning

Powerchair 
Floorball
Det spilles af fysisk handi-
cappede i alderen fra 14 år 
og opefter.

Man kan benytte sin dag- 
lige El-kørestol, der er dog 
udviklet specielle stole til 
sporten, som spillerne selv 
anskaffer sig enten via de-

res bopælskommune eller 
via fonde. Men det er ikke 
et krav, at man skal have en 
sportsstol. 

Klubben råder over nog-
le El-kørestole som kan 
udlånes.

Man kan spille med 
håndholdt stav eller med 
en T-stick som monteres 
på selve kørestolen.

I Orient Powerchair Flo-
orball har vi verdens bed-
ste spiller med håndholdt 
stav, desuden har vi fire 
landsholdspillere i klub-
ben.

El-hockey er for bredde og elite

IDRÆTSMÆRKET: Hanne træner slyngbold tirsdag aften på Rødovre Stadion. Foto: wehlitz.dk

Idrætsmærket og 
sommermotion er en 
afdeling under Orient, 
der lige nu slutter sæ-
sonen, men vi er klar 
igen til foråret.

Af aktivitetsformand 
Lisbeth Steensborg

Det er tirsdag og en skøn 
sommeraften på Rødovre 
Stadion. Vi er nogle, der 
glæder os til god motion 
under åben himmel. 

Nogle vil tage idrætsmær-
ke, andre blot motionere og 
deltage i gymnastikken eller 
træne ved de udendørs fit-
nessmaskiner.

Mens vi er i gang med at 
stille udstyr op til atletiktræ-
ning, møder folk efterhån-
den op og alle bliver mødt 
med smil og snak. 

Her er man i godt selskab.

Alle kan være med
Enkelte deltagere har taget 
idrætsmærke i 50 år og an-
dre er helt nye på stadion. 
Kravene til idrætsmærket 
er gradueret efter alder og 
køn, så alle kan være med. 

Vi starter på græsset, hvor 
vi varmer grundigt op til 
musik i en halv time. Her 
udfordrer man sin puls, 
smidighed, balance og ko-
ordinering.

Herefter træner vi løb, 
gang, kast, spring eller bru-
ger fitnessmaskinerne. Alle 
kan være med og vores in-
struktør vejleder. Tirsdagen 
sluttes af med udstrækning 
og naturligvis skal der også 
snakkes af. Det er en del af 
Idrætsmærket.

Sæsonen løber fra april 
til august, hver tirsdag af-
ten klokken 18 til 19.30. 
Vi overrækker idrætsmær-
ker efter sæsonslut ved 
en festlig sammenkomst i 
Orienthuset, hvor alle del-
tagere i Sommermotion 
er velkomne. Find os på  
orient-gif.dk 

Sommermotion i godt selskab

STJERNER I STOLEN: Orient El-hockey og powerchair har bredden og en fornem historie, 
men de har også nogle af verdens bedste spillere i klubben. Foto: Privat

I Orients gymnastik-
afdeling er alsidig-
heden enorm. Den 
yngste er to år, den 
ældste er 92 år. Fæl-
les for dem alle er, at 
det er sundt og sjovt.

Af aktivitetsformand 
Elisabeth Petersen

Med en omfattende in-
struktørstab, som har en 
alsidig uddannelse, bør der 
også være et hold, der pas-
ser til dig, hvad enten du er 
2 år eller 92 år. 

Undervisningen er til-
rettelagt, så den passer de 
individuelle aldre og grup-
per. 

Børn skal have det sjovt 

og motorikken skal udvik-
les.

Unge skal have udfor-
dringer og tempo, mens 
voksne skal træne for at 
styrke kroppen.

Man kan se mere om 
Orients gymnastiktilbud 
og om hvert enkelt af vores 
mange hold på hjemme- 
siden orient-gif.dk

Der kan du læse om Fa-
milie-ræs, Tumletrolde, de 
andre seks blandede bør-
nehold og om rytmepiger, 
juniorpiger, springpiger, 
seks kvindehold, tre herre-
hold samt et mix-hold der 
støtter sig til stole.

Humøret er altid 
bedre efter træning

En af Orients mange 
medlemmer er Jens Chr. 
Led, der både dyrker gym-
nastik, Sommermotion og 
Idrætsmærket i klubben.

”Det sker da, at det kan 
være lidt svært at komme 
ud ad døren og til gymna-
stik, men mødet med de 
andre på holdet og vores 
veloplagte trænere giver 
motivationen," siger Jens 
Chr. Led. Han fortsætter:

"Så når jeg møder de an-
dre i Orient, får jeg energi 
til at gennemføre den fysi-
ske træning, som jeg godt 
ved, jeg har brug for," siger 
han og griner, inden han 
fortsætter om det gode so-
ciale sammenhold.

"Det er inspirerende at  

være fælles om at røre sig, 
og der er respekt omkring, 
at vi hver især gør det, vi 
kan klare."

"Efter træning er jeg 
godt brugt, men altid i 

bedre humør. Man får sig 
ofte en snak med de andre 
på gymnastikholdet, og der 
er plads til lidt drilleri, især 
hvis man har pjækket. Når 
sæsonen for gymnastik 

slutter til april, holder jeg 
mig i gang ved at deltage 
i Orients Sommermotion 
og idrætsmærketræning på 
stadion.”

Gymnastik er for alle

GYMNASTIK: Der er teamwork på gymnastikkens motionshold. Her styrker Jens Chr. Led, i 
den røde T-shirt, sine mavemuskler. Foto: wehlitz.dk

MESTERHOLDET: Det 
bomstærke hold, der vandt 
Oldboys Veteran pulje 2018.
Foto: Privat

Orient Håndbold 
OBV er Orients 
bedste og pt. eneste 
håndboldhold. Vi er 
så gode, at det lykke-
des os at vinde Old-
boys Veteran puljen i 
2018. 

Af holdleder, Jesper Buck

Holdet består af 17 aktive 
spillere og nogle passive. 
Vi “træner” en gang om 
ugen i Rødovrehallen i hal 

2 i små 2 timer. Vi varmer 
op med fodbold og deref-
ter håndbold. Og så er der 
3. halvleg bagefter - lige-
som efter kampene.

De vigtige sociale
arrangementer
Derudover har vi en del 
sociale arrangementer, når 
der altså ikke er Corona! 
• Græsstævne på Fyn i en 
weekend i juni måned
• Håndboldture til Tysk-
land og mesterskab (som 

afholdes i Sverige)
• Golf-, fodbold- og grill-
hygge
• Byture blandt andet bow-
ling, spisning og musik
• Hjælp til Copenhagen 
Historic Grand Prix
• Hjælp til Bellahøj Kræm-
mermarked
  På holdet, som er en 
blanding af it-supportere, 
en optiker, en læge, elek-
trikere, en politimand, en 
ejendomsmægler, en graf-
fiti-fjerner med flere, nyder 
vi hinandens selskab både 
på og uden for banen.
Holdets ældste er fra 1946 
- målmand og psykolog, 
så han kigger os ud til ti-
der. Ellers er vi i alderen 
fra midt i 40’erne til sidst 
i 50’erne.
Selvom vi er en godt fast-
tømret gruppe, er vi posi- 
tive over for nytilkomne. 
Få kontakt via:
orient-gif.dk 

Håndbold i Orient 
står for hygge
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Med syv vidt forskel-
lige sportsgrene og 
næsten 1600 medlem-
mer er vi Rødovres 
største idrætsfor-
ening. 

Af Lisbeth Steensborg

Orient er den paraply, som 
vores afdelinger samles 
under. Hver afdeling op-
leves som en lille familie 
med sit eget sammenhold 
og særpræg. 

Men alle aktive med-
lemmer og instruktører 
brænder for den samme 
bevægelsesglæde, det so-
ciale fællesskab, sundhed, 
tryghed samt trivsel og at 
have det sjovt sammen. 
Her er der plads til alle og 
respekt for den enkelte.

Tradition 
og fornyelse
GIF Orient har eksiste-
ret på fuldt tryk lige siden 
drengene for 90 år siden 

spillede fodbold på en 
mark i Islev, hvor køerne 
gik og græssede. Fodbold-
drengene var ambitiøse 
og gav foreningen navnet 
’Orient’ efter en kendt 
engelsk klub. Gymnastik 
og fodbold var det før-
ste på programmet, siden 

er svømning, håndbold, 
idrætsmærke, powerchair 
floorball og el-hockey 
kommet til. 

Mange medlemmer 
– mange muligheder
Vores forening er ikke bare 
stor, men også rummelig 

med plads til alle: 
• Alle interesser 
• Alle ambitioner
• Alle aldre. 

En stor forening giver 
også større mulighed for 
kurser og god uddannelse 
af ledere, instruktører og 
trænere og for flere forskel-

lige sociale aktiviteter.
Vi er store nok til en 

ordentlig fastelavnsfest, 
en stor årlig fejring af 
foreningens fødselsdag, 
bankospil, juletræsfest 
og andre større events, 
uden at det går ud over 
de små hyggelige arrange-
menter, ture og camps i 
sportsgrenene.

Bredde og 
udvikling af 
talenter
Én klub, et tilhørsforhold, 
flere sportsgrene, alle al-
dersgrupper, udendørs, in-
dendørs, til lands til vands 
og i luften – det sidste 
gælder i hvert fald Orients 
målmænd og -piger. 

For ikke at tale om høj-
despringerne på atletiksta- 
dion.

Orient er ikke en eli-
teforening med fokus på 
konkurrencen, men står 
for bredden med tillid til at 
hver enkelt gør sit bedste 

på sit eget niveau. Alligevel 
vinder vores talentsvøm-
mere præmier og slår re-
korder. 

Orient Fodbold er ud-
peget af DBU Sjælland til 
Årets Børneklub 2020 og 
vi har verdens bedste flo-
orballspiller i powerchair.  

Familiernes familie
Når nogen i en familie star-
ter i Orient, går der som 
regel ikke lang tid, før de 
andre i familien har fundet 
sig en plads i en sportsgren 
på et Orienthold, som li-
ge passer til den enkel-
tes ønsker til at bevæge 
sig sammen med andre. 
Du er også velkommen! 
www.orient-gif.dk

Gymnastik- og idrætsforeningen ORIENT
Stort fællesskab - med plads til flere

FRA ORIENTS ÅRLIGE GYMNASTIKDAG 2019: De små gymnaster lader sig ikke 
dupere af det store publikum, men holder koncentrationen. Foto: Brian Poulsen/arkiv

SVØMNING: Orient svømning har tilbud for de yngste til de ældste, dem som vil lære og 
hygge samt dem der vil hygge og konkurrere, men ens for dem alle er, at de bliver bedre. 
Foto: Brian Poulsen

Orients svømmeaf-
deling favner både 
vandhunde, konkur-
rencesvømmere og 
dem som skal vænne 
sig til vand.

Af aktivitetsformand  
Maria Grøndahl

Islevbadet er en dejlig 
svømmehal, hvor Orients 
svømmere virkelig føler sig 
hjemme. Vi ville bare øn-
ske, at den var dobbelt så 
stor, så der var plads til nye 
hold til alle dem, der er på 
venteliste. 

 Vi har alle slags 
hold lige fra tilvæn-
ning til vandet for de 
allermindste på Haletudse- 

holdene – sammen med 
mor/far om fredagen eller 
uden forældre de andre 
dage. 

Er man lidt mere parat 
til svømmeverdenen, har vi 
sælunger, sæler og pingvi-
ner. Her lærer man trinvist 
de forskellige svømmearter 
at kende, så man bliver tryg 
og dygtiggør sig løbende.

Hyggehold 
og konkurrence
Vores ungdomshold er for 
dem, som ikke synes, kon-
kurrence-svømning er det 
rigtige. Her har man mu-
lighed for at forbedre sine 
svømmefærdigheder.

I vores talent- og kon-
kurrenceafdeling er der 

både sjov og alvor. Vi tager 
til stævner og forbedrer vo-
res tider samtidig med, at 
vores sammenhold og fæl-
lesskab bliver tættere.

Vores voksenhold har 
forskellige niveauer.

For de "uprøvede" er der 
selvfølgelig også mulighed 
for at lære vandet at kende 
under kyndig vejledning, 
mens vores øvede kan for-
bedre deres teknikker

Og så er der selvfølgelig 
vores to hold til vandgym-
nastik, der er i vandet tirs-
dag eller torsdag aften.

Aquacampen, som tidli-
gere har fundet sted i som-
merferien, satser vi på kan 
blive i efterårsferien. 

Der er vand til alle

Vi er i gang igen, og 
vi passer på hinanden 
hos Orient Fodbold.

Af  ungdomsformand,
Susanne Mounaix

Fodbold, leg og sjov: Det 
er sådan, vi har det i Ori-
ent Fodbold, hvor vi ligger 
i hjertet af bydelen Islev. 
Fodboldklubben er måske 
endda hjertet af Islev.

Vores hjemmebane er 
på Islev Skole, hvor vores 
klubhus “Hulen” også er 
at finde, men vi træner og-
så på Tinderhøj Skole og 
på kunstgræs ved Rødovre 
Stadion. 

Orient Fodbold har hold 
i alle aldre – både til dren-
ge og piger. Vi tilbyder 

også Smølfebold for de al-
leryngste fra 2½ år. 

Hos de voksne har vi 
hold fra senior til veteran. 

Vores 1. herresenior spil-
ler i serie 2, men vi har og-
så hygge- og motionshold.

I 2020 blev vi kåret til 
Årets Børneklub af DBU 
Sjælland.

Som leder eller medlem 
i Orient bliver du en del af 
et fantastisk fællesskab og 
vi lover, at du ikke vil for-
tryde det!

En ny far i klubben
Vi 'fangede' en ny far, Ca-
sper Persson, på trænings-
banen på Islev Skole.

"Jeg havde hørt, at Ori-
ent skulle have de bedste 
pigehold. Det lød da godt, 

så jeg kiggede på orient- 
expressen.dk for at danne 
mig et bedre indtryk. Det 
så rigtigt spændende ud, så 
det ville vi gerne prøve, for 
min datter ville spille fod-
bold."

"Vi blev taget godt imod 
og siden har vi oplevet 
gode trænere, som mø-
der børnene i øjenhøjde i 
forhold til aldersgrupper-
ne. Deres entusiasme og 
engagement smitter af og 
det giver god stemning og 
sammenhold," fortæller 
Casper.

Se mere om os på: 
www.orientexpressen.dk

eller besøg vores facebooksi-
de: Orient Fodbold

En klub med hjerte i Islev

FODBOLD: Orient Fodbold er leg, sjov og fodbold for alle aldre og begge køn. Her ses et af 
pigeholdene i fuld gang på græstæppet på Islev Skole. Foto: wehlitz.dk
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I BK Avarta griber 
foldbold-fitness og 
gammelmands-bold 
om sig men der er 
stadig også masser af 
plads til ungdom og 
meget andet

Af Prosper Raaberg

Flere nye spændende og 
populære tiltag på vej i 
klubben – E-sport allerede 
i gang, mens futsal synes på 
vej.

Selvom det gennem de 
seneste snart 70 år nok har 
været ungdommen og et 
divisionshold, der har væ-
ret genstand for mest op-
mærksomhed i og omkring 
fodboldklubben Avarta, så 
er det for tiden sikkert en 
hastigt voksende gruppe 
af voksne – kvinder som 
mænd – der påkalder sig 
mest interesse og bevågen-
hed og så måske lige også 
unge med interesse for 
E-sport!

Klubben med hjem-
sted i Espelunden og i de 
grøn-hvide spilledragter 
har nemlig siden 2013 væ-
ret særdeles ihærdige med 

aktiviteten fodbold-fitness, 
der kan og dyrkes lige godt 
af begge køn – og egentlig 
også af alle alderstrin. Men 
det er navnlig de lidt ældre 
(voksne) aldre, som har 
indtaget græsplænerne i 
Lunden, som stedet kaldes 
lokalt. Vores stadion hedder 
Tømrermester Jim Jensen 
Park og her spiller vores 
bedste hold!

Siden starten har fit-
ness-truppen udviklet sig 
til to hold, der fordeles 
og træner over to dage for 
henholdsvis øvede og let-
tere øvede. Interessen for 
fodbold-fitness’en har fak-
tisk bevirket, at klubben 
har øget aktiviteterne i 
OldBoys-afdelingen (spil-
lere over 30 år) så meget, 
at klubben også her (igen) 
satser på og er i gang med 
at udvide afdelingen. Hvis 
du vil møde eller deltage 
som fodbold-fitnesser, kan 
du kontakte afdelingens 
leder, Bent Hansen, på 
tlf. 3032 1571 eller møde 
i Espelunden onsdag eller 
torsdag fra kl. 17. (Husk 
gerne trænings- og fodtøj).

E-sportsafdelingen har 

knap et år på bagen og be-
står af cirka 10-12 aktive 
spillere, der indtil videre 
navnlig har haft deres akti-
viteter i klubbens lokaler i 
vinterhalvåret. De deltager 
i turneringer og stævner 
under især DBU.   

Pigefodbold en 
mangelvare - futsal 
måske på vej
Men klubben er vel fort-
sat kommunens største 
på såvel senior- som ung-
domsplan. Tidligere tal-
te klubben næsten 1000 
medlemmer, i de seneste 
år har tallet svinget noget 
lavere.

Og klubben har i øje-
blikket heller ingen pige-
hold i ungdomsrækkerne. 
Drengeholdene strækker 
sig derimod over hele pa-
letten fra de absolut yngste 
(5 år) til ældste teenagere. 
Se træningstider og steder, 
hvor du skal henvende dig 
i klubbens store annonce 
i dette tillæg. Eller klik fx 
på klubbens link: https://
www.avarta.dk/  og https://
avartaelite.dk/ Men du kan 
også – uanset om du er 

forældre til interesserede 
fodboldspillere eller blot 
interesseret - besøge klub-
ben og eller forretningsfø-
reren torsdage kl. 17 - 19 
på kontoret i Espelunden. 
Eller ringe på tlf. 36 70 91 
94.

Men en anden aktuel ak-
tivitet, der ser ud til at være 
på vej i klubben, er det me-
re og mere populære futsal, 
der er indendørs fodbold 
på en håndboldbane uden 
bander. (se særskilt artikel 
andetsteds i avisen).

En helt tredje attraktion 
har i forsommeren også 
været på tale – nemlig et 
samarbejde med Rødov-
re Folkekøkken. Men de 
har – efter redaktionens 
afslutning - fået base i Un-
gecenter 2610, som omtalt 
i Lokal Nyt 18. august.

Avarta håber på tilgang 
- og at få pigehold igen

Futsal er indendørs 
fodbold, men det 
adskiller sig på vig-
tige punkter fra det 
klassiske indendørs 
fodbold, som mange 
kender. 

Af Prosper Raaberg

I futsal spiller man, i mod-
sætning til velkendt in-
dendørs fodbold, med en 
mindre bold.

Bolden vejer det samme 
som en normal bold, men 
har en blødere inderbold, 
hvilket gør, at bolden ikke 
hopper så meget og derfor 
er nemmere at kontrollere.

Samtidig er der ingen 
bander, så når bolden er ude 

af spil, skal der foretages et 
indspark ved igangsætnin-
gen. Yderligere spilles der 
med en målmand, som 
må bruge hænderne inde i 
straffesparksfeltet.

Futsal spilles på en bane 
på størrelse med en hånd-
boldbane, ligesom målene  
også er håndboldmål. En 
kamp består af to halvlege  
á 20 minutters effektiv spil-
letid. Hvert hold har en 
målmand og fire markspil-
lere på banen af gangen.

I 2006/2007 gik DBU 
for alvor ind i arbejdet med 
udviklingen og udbredel-
sen af futsal og besluttede 
at forsøge at integrere futsal 
som en del af DBU’s offi-
cielle turneringer.

Mød futsal: blødbold 
uden rammer

MYRETUE: Et af Avartas 
kendetegn var i mange år 

klubbens Kristi Himmelfarts-
stævne, der blev betegnet 

som ”myrekrig” som følge af 
de 100-vis af helt unge, der 
deltog i det sociale fodbold-

stævne, hvor samværet var 
lige så højt prioriteret som 

det sportslige, og der var 
præmier til alle. Foto: Arkiv

FAKTA
• "Sala/de salon" på spansk og "futebol de salão" 

på portugisisk kan oversættes til ”indendørs 
fodbold”. 

• Futsals historie kan dateres helt tilbage til 
Uruguay i 1930. 

• Fodbold var, og er, suverænt den mest po-
pulære sport i Sydamerika og man spillede 
fodbold hvor og hvornår man kunne. Derfor 
opstod der også mange afarter af fodbold og 
det var på denne måde futsal opstod.

AV
ARTA

Tømrermester Jim Jensen Park

Kontortid: torsdag kl. 17-19 • Tlf.: 36 70 91 94
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Man kan altid starte til ishockey i RSIK.
Men i RSIK har vi specielle events,  
hvor man kan prøve ishockey.

Ishockey er både sjovt, spændende og udfordrende på  
sammen tid og vores engagerede trænere skal nok få lært 
dig at løbe på skøjter…
 
Besøg os 
Den 3. og 4. september til Valby Kulturdage
Den 4. september til Rødovredagen  
Den 11. september til Ishockeyens Dag  
(Rødovre Centrum Arena)
Den 9. oktober på en særlig Pige-ishockeyens Dag  
(Rødovre Centrum Arena)
Den 15. januar til Ishockeyens Dag (Rødovre Centrum Arena)

Vores almindelige træning for begyndere er allerede startet, 
så ønsker man at prøve kræfter med sporten, kan det lade 
sig gøre allerede nu ved at kontakte os på:  
begynder@rsik.dk eller på vores hjemmeside rsik.dk/klub/
rodovre-ishockey-klub/sider/nybegyndere

INVITATION TIL BØRN 3-7 ÅR 

Vi holder ÅBENT HUS
lørdag den 28. december 2013 fra kl. 13.15-15.45

hvor du kan spille ishockey i fuldt udstyr.

Du skal blot:
•  Møde op 30 minutter før
•  Medbringe et sæt ski-undertøj eller joggingsæt

Alt andet hjælper vi med… og der er selvfølgelig nogen som hjælper dig i udstyret 
og skøjterne.
På isen har vi stativer, som du kan støtte dig til og der er trænere som hjælper dig.
 
Du er velkommen til at tage en ven med!
 
Ishockey er både for drenge og piger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Morten på tlf. 6170 7408
eller på begynder@rsik.dk

Mange hilsner
Rødovre Ishockey Klub

Begynderhold 2021/2022Begynderhold 2021/2022

Når man træner 
mere end syv gange 
om ugen, så kræves 
der meget af klubben 
og den udfordring er 
vi klar over i RSIK. 
Vi har fokus på det 
hele menneske og har 
skabt en strategi, der 
viser, vi mener det.

Af Peter Fugl Jensen

Det er en hverdagsefter-
middag i slutningen af ju-
ni måned. Normalt er der 
stille i Rødovre Centrum 
Arena på denne årstid, men 
ikke denne sommer, for hal 
2 er åben, så ishockeyspil-
lerne kan hente lidt af den 
tabte istid fra corona-ned-
lukningen.

Der er dog ikke is på un-
derlaget i Arenaen, der lig-
ger stille i tusmørke, selvom 
solen bager ned udenfor. 

Der er ligeså stille i 
RSIKs klublokale, hvor 
RSIK ishockeys sportschef, 
Mikkel Ry, kommer mig 
smilende i møde. 

Han glæder sig tydelig-
vis til at fortælle om de nye 
strategier og planer for at 
uddanne ishockeyspillere, 

hvoraf nogle stadig kom-
mer til spille i verdens bed-
ste ligaer.

”Vi har været igennem en 
hård tid, fordi vi har ændret 
set-up, så det bliver mere 
moderne at spille ishockey 
i Rødovre,” siger Mikkel Ry 
og ser hurtigt mere alvorlig 
ud, nærmest koncentreret. 
Han fortsætter:

”Helt overordnet skal 
RSIK skille sig positivt 
ud i dansk ishockey igen-
nem et velstruktureret is-
hockeymiljø med plads til 
leg og udforskning af egne 
evner.”

”Med tydelig kommu-
nikation og planlægning 
skal vi skabe en hverdag 
for spillerne, hvor skole, is-

hockey og privatliv hænger 
sammen for den enkelte 
spiller.”

Store krav til ledere
Mikkel Ry er klar over, det 
kræver noget ekstra af le-
derstaben, som langt fra er 
fuldtidsansatte.

”Vi skal fremfor alt tur-
de at stå ved, hvem vi er og 

være bevidst om balancen 
mellem vores historie og en 
fremsynet tilgang til spiller-
udvikling/uddannelse.  Det 
stiller store krav til klub-
ben, trænerne og spillerne.” 
”Helt centralt er uddannel-
sen af vores trænere, det der 
skal sikre et aldersrelateret 
træningsniveau med tydeli-
ge mål for den enkeltes ud-
vikling. Derfor har vi startet 
et internt trænerakademi.”

”Talentudvikling er en 
langsigtet proces og er me-
re end bare gode sportslige 
resultater. Vi har fokus på 
det hele menneske. Man 
skal, for at opnå den opti-
male udvikling i Rødovre 
ishockey, være indforstået 
med dette, kunne identifi-
cere sig med det, klubben 
står for og bakke op om de 
beslutninger, der bliver ta-
get,” slår Mikkel Ry fast.

Vindermentalitet
Visionen er at skabe et in-
spirerende udviklingsmiljø 
for både spillere, trænere og 
ledere. 

”Vores klub skal bygge på 
hårdt arbejde, fællesskab og 
mod. Vi skal rumme bred-
den, samtidig med at vi har 

et særligt fokus på toppen 
i takt med at konkurren-
ceniveauet øges med alde-
ren, så vi kan opnå vores 
målsætning om at skabe 
ishockeyspillere på højeste 
internationale niveau,” si-
ger Ry. Han fortsætter:

”Som en konsekvens af 
vores målrettede talent-
udviklingsarbejde, så for-
venter vi at være talstærkt 
repræsenteret på ungdoms-
landshold, være i stand til 
at sende spillere videre til 
stærke internationale ju-
niorligaer eller Metal Liga-
en.”

”Vejen dertil kræver en 
vindermentalitet – en men-
talitet, vi mener, sagtens 
kan gå hånd i hånd med al-
dersrelateret spilleruddan-
nelse,” siger sportschefen 
og runder af:

”I Rødovre Ishockey skal 
vi behandle hinanden med 
åbenhed og respekt. Alle 
skal bidrage til en positiv 
udvikling af klubben. Vi 
er ærlige og tager socialt 
ansvar igennem et velfun-
gerende ungdomsarbejde 
med fokus på gode værdier, 
interesse for sporten og livs-
lange venskaber.”

Skubber RSIK mod nye tider

SKAL FREMAD: Sportschef Mikkel Ry er klar til at skubbe RSIK i en ny retning, men det 
skal være i respekt for historien og klubbens kultur. Foto: Simon Kierulf Johansen

Bestyrelsen i RSIK ønsker at sende en stor 
tak til vores medlemmer og sponsorer.

Med udgangspunkt i et øget samarbejde mellem 
foreningerne i Rødovre og med dette initiativ fra vores alle 
sammens lokalavis har vi fået denne super mulighed for at 
komme ud til alle Jer i Rødovre, som vi gerne vil have til at 
deltage aktivt i foreningslivet. 

Det kan være som udøver, frivillig eller på anden måde. 
Det har det seneste halvandet år været hårdt på grund af 
pandemien - også for foreningslivet, men vi i RSIK 
Ishockey har oplevet en helt unik opbakning fra alle vores 
medlemmer samt sponsorer og det vil vi gerne benytte 
lejligheden til at sige alle et STORT RUNGENDE TAK for. 

Vi ser nu frem imod en ny og spændende sæson, hvor vi 
igen kan dyrke vores sport, skabe fællesskab og talenter til 
dansk ishockey på både pige- og drengesiden.

De bedste hockey-hilsener RSIKs bestyrelse

INVITATION TIL BØRN 3-7 ÅR 

Vi holder ÅBENT HUS
lørdag den 28. december 2013 fra kl. 13.15-15.45

hvor du kan spille ishockey i fuldt udstyr.

Du skal blot:
•  Møde op 30 minutter før
•  Medbringe et sæt ski-undertøj eller joggingsæt

Alt andet hjælper vi med… og der er selvfølgelig nogen som hjælper dig i udstyret 
og skøjterne.
På isen har vi stativer, som du kan støtte dig til og der er trænere som hjælper dig.
 
Du er velkommen til at tage en ven med!
 
Ishockey er både for drenge og piger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Morten på tlf. 6170 7408
eller på begynder@rsik.dk

Mange hilsner
Rødovre Ishockey Klub

En fantastisk opbakning
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Det er næsten ikke til 
at beskrive med ord, 
hvor meget vi glæder 
os til at komme i gang 
med håndbolden igen 
som én hel, sammen-
hængende klub.

Af Thomas Anker, 
næstformand i Rødovre 
Håndboldklub

Det er først og fremmest 
superfedt at kunne fortæl-
le den positive historie om 
humlebien, der flyver, fordi 
den ikke ved, at den ikke 
burde kunne flyve. 

Sådan har vi det med 
vores 1. divisonsdamer, 
der som klubbens eneste 
har haft ret til at træne og 
deltage i turneringsaktivi-
teter i løbet af det seneste 
år. Det har de gjort så godt, 
at de igen i den kommen-
de sæson har kvalificeret 
sig til at spille med i top-
pen af dansk håndbold på 
1. divisionsniveau. Det 
er samtidig meget be-
mærkelsesværdigt og helt 
fantastisk, at vi som klub 
har oplevet en decideret 
medlemsfremgang under 
coronaperioden, så vi i dag 
tæller ca. 550 medlemmer.

Det kan kun skyldes vo-
res frivillige trænere og 
lederes vanvittige engage-
ment og vores medlem-
mer og forældrenes lyst 
til at hænge i - også når 
det er rigtig svært. Hvilke 
andre klubber kender du 
for eksempel, der er gå-
et fra ingen U19-piger til 
et halvt hundrede stykker 
på et år? Det betyder den 
dag i dag, at vi, ved ind-
gangen til den nye sæson 
2021-2022, mangler plads 
til at træne. Tidligere var 
det vores ønske frem mod 
opførelsen af Stadionhal 2, 
at der ville blive bygget et 

fitnesslokale med adgang 
for alle klubber omkring 
Elstedvej plus den del af 
kommunens borgere, der 
kunne bruge tilbuddet i et 
sundhedsfremmende øje-
med. I mellemtiden er der 
dog sket det, at vi selv har 
fundet en kommerciel løs-
ning, som vi betaler os fra 
hos Rødovre Fitness Club. 
Samarbejdet fungerer fak-
tisk så godt, at vores reelle 
behov i dag ikke er styrke- 
træningsfaciliteter. Det er 
derimod blevet en helt ny 
hal nummer 3.

Behov for ny hal
Hvor kunne vi godt tænke 
os, at de indendørs halfaci-
liteter snart kunne komme 
til at følge bedre med den 
demografiske udvikling i 
kommunen. Det har stået 
sløjt til i mange år, og vi 
mener i hvert fald selv, at 
vi har brugt den platform, 
vi har i FIR, til at gøre op-
mærksom på problemet.

Vi har på ingen måde lyst 
til at sige nej til nye med-
lemmer i fremtiden, og 
vores prioritering har da 
også altid været at skære i 
de eksisterende holds træ-
ningstider, når vi blev flere 
og flere. På den måde har 
vi undgået at oprette ven-
telister.

Men det gør visionen om 
at kunne være kombineret 
elite- og breddeklub langt 
sværere, hvis træningsti-
den er reduceret til fem 
kvarter og samtidig slutter 
klokken 22 enkelte dage. 
Som amatørklub kan vi 
ikke lokke spillere til med 
penge, og det har vi sådan 
set heller ikke lyst til. Men 
vi har derimod stor lyst til 
at lokke alle med til at spil-
le håndbold, og det får vi 
sværere ved ud fra en såvel 
bredde- som eliteoriente-

ret tilgang, når faciliteterne 
ikke svarer til medlems-
tallet og indbyggertallet i 
kommunen generelt. Vi vil 
gerne komme med en klar 
og entydig opfordring til 
at planlægge opførelse af 
en hal 3 på Elstedvej for at 
kunne imødekomme den 
lyst og de fremtidige behov, 
der er for at spille hånd-
bold såvel som floorball og 
badminton i Stadionhal-
lerne i fremtiden. Modsat 

lurer risikoen for dårlige 
klubsamarbejder lige om 
hjørnet, for når truget er 
tomt, så bides hestene som 
bekendt.

Tilbage til sidste nyt om 
noget helt formidabelt. En 
del af den spænding, det 
håb og den længsel, der 
fremgik af overskriften er 
netop blevet udløst. Vi har 
nemlig allerede skudt sæ-
sonen i gang med en kæm-
pestor, fælles klubtur til 
Fredericia. Her kunne man 
opleve alt det, RH handler 
om: Rødovre HK er en for-
ening, der bygger på sunde 
værdier og hårdt arbejde, 
grundlagt af gode frivillige 
med hjertet det rette sted. 
RH har plads til alle.

Selvfølgelig står hånd-
bolden som 1. prioritet, 
men klubben og turen 
rummer plads til så meget 
mere. Der er en fantastisk 

grobund for dannelsen af 
sociale relationer, på kryds 
og tværs af alder, køn, ni-
veau og socioøkonomisk 
status. Sociale relationer, 
der for mange holder hele 
livet. Det er et unikt fælles-
skab, hvor der er plads til at 
udvikle sig som håndbold-
spiller, men måske allervig-
tigst, også som menneske. 
Sociale færdigheder, fæl-
lesskaber og menneskelige 
kompetencer, er blot nog-

le af de ting man får med 
i bagagen. Ting du ikke 
kan lære fra en bog, de skal 
opleves og erfares på egen 
hånd. RH er et værested i 
den forstand, at der altid 
står nogle klar til at hjælpe, 
og der er altid plads til at 
hjælpe andre. Næsten som 
en lille familie.

Det skal summe      
af liv og glade dage
Vi har masser af aktivitet, 
vi kan være stolte af, men 
den helt store opgave bliver 
at få forløst den energi, der 
har ligget og ventet på at 
blive brugt. Vi regner igen i 
den kommende sæson med 
at være mellem 25 og 30 
turneringstilmeldte hold. 
Vi regner med, at de helt 
små i trille-trolle afdelin-
gen bliver endnu flere, og 
så udvider vi samarbejdet 
med IFEL (Idræts-for-

eningen i Espelunden, der 
har fokus på idrætstilbud 
for børn og unge med sær-
lige behov), så vi ud over 
vores hold med RH-warri-
ors også formår at rumme 
børn med særlige behov på 
vores almindelige hold. Et 
stort aktiv i den forbindelse 
er, at vi igen kan se frem til 
at kunne bruge vores klub- 
lokale og vores cafeteria. 
Det har vi savnet big time! 
Her er det visionen, at he-
le området omkring sta- 
dionhallerne skal summe 
af aktivitet hver dag.

Vi fungerer lige nu som 
motor for en hel masse rig-
tig god håndboldaktivitet, 
men på sigt kunne vi også 
nemt se os selv som en del 
af et større idrætsfælles-
skab med udgangspunkt 
i Stadionhallerne og hele 
området omkring Elsted-
vej. Tænk, hvis alle mulige 
mennesker kunne mødes 
omkring mange forskellige 
idrætslige og øvrige kultu-
relle aktiviteter, og det fun-
gerer så godt og ligger i så 
gode rammer, at man slet 
ikke har lyst til at tage hjem 
igen, når man først er mødt 
op. Fedt, ikke sandt?

En lille bøn på falderebet 
skal omhandle den ting, 
som vi, i de senere år, ikke  
rigtig er lykkes med: 

Antallet af sponsorer.
Som det fremgår af an-

noncen på den anden side, 
så er vi utrolig glade for de 
sponsorer, vi allerede har. 
Men det er ingen hemme-
lighed, at vi sagtens kan 
bruge flere sponsorer. 

Så vil vores mulighed bli-
ve rigtig meget bedre for at 
skabe endnu mere fælles-
skab, både på og uden for 
banen... for alle vores med-
lemmer.

En håndboldklub fuld af spænding, håb og længsel

DRØMMER OM NY HAL: Rødovre Håndboldklub håber, at fremtiden byder på endnu en træningshal på Elstedvej. Ikke kun til dem selv, men også til bad-
mintonklubben og Rødovre Floorball Club, der alle kæmper om træningstider. Foto: Brian Poulsen 

Rødovre Håndbold- 
klub blev stiftet på 
Damhuskroen 
den 14. marts 1953.

Af Bent Eriksen, 
Rødovre Håndboldklub

Forholdene var på det tids-
punkt meget beskedne, og 
træningen foregik lørdag 
aften på Rødkildeskolen 

Rigtig gang i den kom 
der først, da Rødovre Sta-
dionhal stod færdig i 1965, 
og man fik 14 trænings-
timer om ugen fordelt 
på tirsdag og fredag. Det 
medførte, at medlemstal-
let steg - især med mange 
ungdomsmedlemmer.

Kvantiteten og kvalite-
ten steg og i kraft af gode 
ungdomsspillere kæmpede 
man sig opad i rækkerne til 
1. division, som dengang 
var den højeste række. 
Herrernes debut i 1. divi-
sion i 1979 var bemærkel-
sesværdig. Holdet indledte 
turneringen hjemme med 
en sejr over Fredericia 
KFUM, der havde vundet 
DM i de fem foregående 
sæsoner. Så var man godt 
i gang.   

Damerne rykkede op i 1. 
division i 1982 og nogle år 
senere blev DM afgjort en 
kold onsdag aften i en lille 
hal i Syvsten i Vendsyssel, 
hvor Rødovre og Lyngså 
afgjorde kampen om DM 
med Rødovre som vinder. 
Begivenheden blev optaget 
af DR, der bragte det sam-
me aften i et 3-4 minutters 
indslag i nyhederne. Lidt 
af en forskel, når man ser 
DM-finalerne nu om dage.

Rødovre Håndboldklub 
har ganske vist kun vundet 
et enkelt Danmarksme-
sterskab for seniorer, men 
har taget godt for sig af 
retterne, når der tales om 
ungdommen. I perioden 
fra 1977 til 1997 er det 
blevet til 20 guldmedaljer, 
10 sølvmedaljer og 6 bron-
zemedaljer. Og så var der 
lige en efternøler i 2011, 
hvor U16 piger vandt guld. 
En del af spillerne fra det 
hold løber i dag rundt på 
diverse ligahold.

Down 
memory lane

Vi vil gerne komme med en klar og 
entydig opfordring til at planlægge 
opførelse af en hal 3 på Elstedvej for 
at kunne imødekomme den lyst og de 
fremtidige behov, der er for at spille 
håndbold såvel som floorball og bad-
minton i Stadionhallerne

 
Thomas Anker,  

Rødovre Håndboldklub

En håndboldklub fuld af 
spænding, håb og længsel
Det er næsten ikke til at beskrive med ord, hvor meget vi glæder os til at komme i gang med 
håndbolden igen som én hel, sammenhængende klub.
Det er først og fremmest su-
perfedt at kunne fortælle den 
positive historie om humle-
bien, der flyver, fordi den ikke 
ved, at den ikke burde kunne. 

Sådan har vi det med vores 1. 
divisonsdamer, der som klubbens 
eneste har haft ret til at træne og 
deltage i turneringsaktiviteter i 
løbet af det seneste år. Det har de 
gjort så godt, at de igen i den kom-
mende sæson har kvalificeret sig 
til at spille med i toppen af dansk 
håndbold på 1. divisionsniveau.

Det er samtidig meget bemær-
kelsesværdigt og helt fantastisk, 
at vi som klub har oplevet en de-
cideret medlemsfremgang under 
coronaperioden, så vi i dag tæller 
ca. 550 medlemmer. Det kan kun 
skyldes vores frivillige trænere 
og lederes vanvittige engagement 
og vores medlemmer og foræl-
drenes lyst til at hænge i - også 
når det er rigtig svært. Hvilke 
andre klubber kender du fx, der 
er gået fra ingen U19-piger til et 
halvt hundrede stykker på et år?!

Det betyder den dag i dag ved 
indgangen til den nye sæson 2021-
2022, at vi næsten har sejret ad 
helvede til. Vi mangler nemlig plads 
til at træne. Tidligere var det vo-
res ønske frem mod opførelsen af 
Stadionhal 2, at der ville blive byg-
get et fitnesslokale med adgang 
for alle klubber omkring Elstedvej 
plus den del af kommunens bor-

gere, der kunne bruge tilbuddet i 
et sundhedsfremmende øjemed. 
I mellemtiden er der dog sket det, 
at vi selv har fundet en kommerciel 
løsning, som vi betaler os fra hos 
Rødovre Fitness Club. Samarbejdet 
fungerer faktisk så godt, at vores 
reelle behov i dag ikke er styrke-
træningsfaciliteter. Det er derimod 
blevet en helt ny hal nummer 3.

Demografisk udvikling

Hvor kunne vi godt tænke os, at 
de indendørs halfaciliteter snart 
kunne komme til at følge bedre 
med den demografiske udvikling i 
kommunen. Det har stået sløjt til i 
mange år, og vi mener i hvert fald 
selv, at vi har brugt den platform, 
vi har i FIR til at gøre opmærk-
som på problemet. Vi har på in-
gen måde lyst til at sige nej til nye 
medlemmer i fremtiden, og vores 
prioritering har da også altid været 
at skære i de eksisterende holds 
træningstider, når vi blev flere og 
flere, så vi på den måde har und-
gået at lave ventelister. Men det 
gør visionen om at kunne være 
kombineret elite- og breddeklub 
langt sværere, hvis træningstiden 
er reduceret til 1 time og et kvarter 
og samtidig ligger frem til 22.00 
enkelte dage. Som amatørklub kan 
vi ikke lokke spillere til med penge, 
og det har vi sådan set heller ikke 
lyst til. Men vi har derimod stor 

lyst til at lokke alle med til at spille 
håndbold, og det får vi sværere og 
sværere ved ud fra en såvel bred-
de- som eliteorienteret tilgang, når 
faciliteterne ikke svarer til med-
lemstallet – og indbyggertallet i 
kommunen generelt. Vi vil gerne 
komme med en klar og entydig 
opfordring til at planlægge opfø-
relse af en hal 3 på Elstedvej for 
at kunne imødekomme den lyst og 
de fremtidige behov, der er for at 
spille håndbold såvel som floorball 
og badminton i Stadionhallerne i 
fremtiden. Modsat lurer risikoen 
for dårlige klubsamarbejder lige 
om hjørnet, for når truget er tomt, 
så bides hestene som bekendt.

Tilbage til sidste nyt om noget 
helt formidabelt. En del af den 
spænding, det håb og den længsel, 
der fremgik af overskriften er netop 
blevet udløst. Vi har nemlig allerede 
skudt sæsonen i gang med en kæm-
pestor, fælles klubtur til Fredericia.

Her kunne man opleve alt det, 
RH handler om: Rødovre HK er en 
forening, der bygger på sunde vær-
dier og hårdt arbejde, grundlagt af 
gode frivillige med hjertet det rette 
sted. RH har plads til alle. Selvfølge-
lig står håndbolden som 1. prioritet, 
men klubben og turen rummer 
plads til så meget mere. Der er en 
fantastisk grobund for dannelsen af 
sociale relationer, på kryds og tværs 
af alder, køn, niveau og socioøkono-
misk status. Sociale relationer der 

for mange holder hele livet. Det er et 
unikt fællesskab, hvor der er plads 
til at udvikle sig som håndboldspil-
ler, men måske allervigtigst, også 
som menneske. Sociale færdighe-
der, fællesskaber og menneskelige 
kompetencer, er blot nogle af de 
ting man får med i bagagen. Ting 
du ikke kan lære fra en bog, de skal 
opleves og erfares på egen hånd. 
RH er et værested i den forstand, at 
der altid står nogle klar til at hjælpe, 
og der er altid plads til at hjælpe 
andre. Næsten som en lille familie.

Aktiviteter

Vi har masser af aktivitet, vi kan 
være stolte af, og den helt store 
opgave bliver nu at få forløst den 
energi, der har ligget og ventet på 
at blive brugt. Vi regner igen i den 
kommende sæson med at være 
mellem 25 og 30 turneringstil-
meldte hold. Vi regner med, at de 
helt små i trille-trolle afdelingen 
bliver endnu flere, og så udvider 
vi samarbejdet med IFEL (Idræts-
foreningen i Espelunden, der har 
fokus på idrætstilbud for børn og 
unge med særlige behov), så vi ud 
over vores hold med RH-warriors 
også formår at rumme børn med 
særlige behov på vores almindelige 
hold. Et stort aktiv i den forbindelse 
er, at vi igen kan se frem til at kun-
ne bruge vores klublokale og vores 
cafeteria. Det har vi savnet big 

time! Her er det visionen, at vi ger-
ne vil have hele området omkring 
stadionhallerne til at summe af ak-
tivitet hver dag. Vi fungerer lige nu 
som motor for en hel masse rigtig 
god håndboldaktivitet, men på sigt 
kunne vi også nemt se os selv som 
en del af et større idrætsfællesskab 
med udgangspunkt i Stadionhal-
lerne og hele området omkring 
Elstedvej. Tænk hvis alle mulige 
mennesker kunne mødes omkring 
mange forskellige idrætslige og 
øvrige kulturelle aktiviteter, og det 
fungerede så godt og lå i så gode 
rammer, at man slet ikke havde 
lyst til at tage hjem igen, når man 
først var mødt op. Fedt, ikke sandt?

En lille bøn på falderebet skal 
omhandle den ting, som vi i de se-
nere år ikke rigtigt lykkes med at få 
skovlen under: Antallet af sponso-
rer. Som det fremgår af annoncen 
på den anden side, så er vi utrolig 
glade for de sponsorer, vi allerede 
har. Men det er ingen hemmelig-
hed, at vi sagtens kunne bruge flere 
sponsorer, og vi er meget langt fra 
de fynske og jyske håndboldklub-
ber, hvor man på en væg i hallerne 
kan se, at stort set alle små lokale 
erhvervsdrivende er repræsenteret. 
Hvis vi kunne præstere bare noget, 
der var en smule i den retning, så 
ville vores mulighed blive rigtig 
meget bedre.for at lave endnu mere 
fællesskab både på og uden for 
banen for alle vores medlemmer.

ANNONCE FRA RØDOVRE HÅNDBOLDKLUB

Down 
memory 
lane
Rødovre Hånd-
boldklub blev 
startet ved en 
stiftende gener-
alforsamling, på 
Damhuskroen 
den 14./3 1953.
Forholdene var på det tidspunkt 
meget beskedne, og træningen 
foregik lørdag aften kl. 20-22 
på Rødkildeskolen - om somme-
ren tillige udendørs på søndage. 

Rigtig gang i den kom der først, 
da Rødovre Stadionhal blev fær-
dig i 1965, og man fik 14 træ-
ningstimer om ugen fordelt på 
tirsdag og fredag. Det medførte, 
at medlemstallet steg - især med 
mange ungdomsmedlemmer.

Ikke alene kvantiteten steg – kva-
liteten gjorde det også - og først i 
70’erne spillede det bedste dame- 
hhv. herrehold i 2. hhv. 3. division. 

I kraft af gode ungdomsspillere 
kæmpede man sig opad i rækkerne 
til 1. division – dengang den højeste 
række. Herrernes debut i 1. division 
i 1979 var bemærkelsesværdig. 
Man indledte turneringen hjemme 
mod Fredericia KFUM, der havde 
vundet DM i de fem foregående 
sæsoner, I næste kamp mødte man 
Saga, der var forsvarende sølvvinde-
re og de måtte også tage hjem med 
et nederlag. Så var man godt i gang.   

Damerne rykkede op i 1. di-
vision i 1982 med en placering 
som nr. 4 i den første sæson, men 
nogle år senere blev DM afgjort en 
kold onsdag aften i regn og slud i 
en lille hal i Syvsten i Vendsyssel, 
hvor Rødovre og Lyngså afgjorde 
kampen om DM med Rødovre som 
vinder. Begivenheden blev opta-
get af DR, der bragte det samme 
aften i et 3-4 minutters indslag i 
nyhederne. Lidt af en forskel, når 
man ser DM-finalerne nu om dage.

Rødovre Håndboldklub har 
ganske vist kun vundet et enkelt 
Danmarksmesterskab for seniorer, 
men har taget godt for sig af ret-
terne, når der tales om ungdom-
men. I perioden fra 1977 til 1997 
er det blevet til 20 guldmedaljer, 10 
sølvmedaljer og 6 bronzemedaljer. 
Og så var der lige en efternøler i 
2011, hvor U16 piger vandt guld. 
En del af spillerne fra det hold lø-
ber i dag rundt på diverse ligahold.   

I de fede år i 80’erne leverede 
Rødovre mange spillere til lands-
holdene – for damernes vedkom-
mende 17 spillere og for her-
rerne vedkommende 8 spillere til 
A-landsholdene. I en periode var 
seks RH-spillerne på A-landsholdet.

RHs damer har også i kraft af 
placeringer i 1. division og i lands-
pokalturneringen deltaget i flere 
Europa Cup turneringer i kampe 
mod Byåsen og Sverresborg fra 
Norge, Dunafer fra Ungarn, Poti 
fra Georgien og Engelskirchen 
fra Tyskland – i en semifinale. 
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Svaret er ja - og 
derfor har vi elite-
håndbold med lokale 
rødder i Rødovre 
Håndboldklub.

Af Thomas Anker og Trine 
Brogaard Hammer, RH

Det er ikke kun ungdoms-
afdelingen og det med-
følgende medlemstal, der 
blomstrer i RH. Gennem 
de senere år har vores me-
get unge damehold kæm-
pet for at etablere sig i 1. 
division. Dette har med-
ført, at vi for 3. sæson i 
træk har et hold i Dan-
marks næstbedste række. 

Fundamentet er primært 
lagt af unge damer, der 
kæmper for RH både på og 
udenfor banen. Sidste år 
havde truppen en gennem-
snitsalder på 21 år. Det er 
en af de yngste trupper i 
hele 1. division. Sammen-
lignet med andre klubber 
i 1. division, skiller RH sig 
specielt ud på ét punkt: 
Størstedelen af vores spil-

lere har haft deres hånd-
boldopdragelse i RH. Ud 
af dametruppens 34 spille-
re har hele 27 brugt deres 
ungdomstid i RH.

Det er der ingen andre 
klubber i ligaen eller i 1. di-
vision, der kan prale af. Alle 
spillere betaler kontingent, 
og alle spillere tager deres 
tørn, når vi hjælper til med 

avisomdelinger, serverer øl 
til 'Vi elsker 90'erne' eller 
som garderobevagter på 
Roskildefestivallen. Det ser 
man heller ikke i mange 
andre 1. divisionsklubber, 
hvis nogen overhovedet. 
Spillerne har virkelig for-
stået og kan føle på sig selv, 
hvad det vil sige at være en 
del af noget større. 

Spillere viser vejen
Vi vil selvfølgelig gerne 
præstere vores bedste på 
selve banen, men vi er fuldt 
ud bevidste om, at elite-
spillerne også har funktion 
som rollemodeler. Det er 
meget nemmere for andre 
at følge i elitespillernes 
fodspor, hvis de selv viser 
med konkrete handlin-

ger, hvad der skal til for 
at skabe et godt, sammen-
hængende fællesskab med 
plads til alle.

Vi tør godt at sige, at vo-
res elitespillere er amatører 
på papiret, men professio-
nelle i deres indstilling. 
Vores andre tre seniorelite-
hold spiller også med, hvor 
det er sjovt, hvilket også 

giver mulighed for socialt 
samvær at være fire stærke 
seniorelitehold i alt.

Vores bedste herrehold 
spiller i 2. division og be-
står også primært af lokale 
drenge. Derudover har vi 
flere hold, både på dame- 
og herresiden i lavere ræk-
ker, så der er mulighed for 
at spille håndbold, uanset 
hvilket niveau man hører 
til. Dette giver plads til, 
at ALLE vores ungdoms-
spillere kan fortsætte til 
seniorhåndbold, uanset ni-
veau og ambitioner.

Måske er en særlig ting 
ved RH, som fylder en del 
i vores egen fortælling, at 
vi er meget bevidste om, 
hvor vi kommer fra og  
ikke mindst, hvor vi gerne 
vil hen.

Derfor har vi også valgt 
at bruge plads på at beskri-
ve og fortælle om nogle af 
de begivenheder og episo-
der, der har været med til 
at forme vores klub og vo-
res selvforståelse i dag.

Kan man være amatør og professionel samtidigt?

Vi elsker at
sælge boliger 
i Rødovre
Ring på tlf. 36 44 15 55 
for en uforpligtende 
salgsvurdering.Vi elsker at
sælge boliger 
i Rødovre
Ring på tlf. 36 44 15 55 
for en uforpligtende 
salgsvurdering.

ANNONCE FRA RØDOVRE HÅNDBOLDKLUB

PERSONLIGE 
SPONSORER:

HOLDSPONSORER:

RØDOVRE
KØRESKOLE

RØDOVRE HÅNDBOLDKLUB SIGER TAK FOR STØTTENRØDOVRE HÅNDBOLDKLUB SIGER TAK FOR STØTTEN
FRA VORES MEDLEMMER, FRIVILLIGE TRÆNERE/LEDERE OG SPONSORERFRA VORES MEDLEMMER, FRIVILLIGE TRÆNERE/LEDERE OG SPONSORER

FÆLLESSKAB: Der er et helt særligt sammenhold i Rødovre Håndboldklub. Spillere, trænere og ledere løfter i flok. Foto: Privat 
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ROGs rullende bevæ-
gelseskoncept beyder, 
at foreningen kan 
komme ud og møde 
borgerne, hvor de er.

Af Mille Groth

ROG har modtaget 
250.000 kr. fra Salling 
Fondene med hjælp fra Mi-

chael Samsing, Butikschef 
i Føtex Rødovre Centrum, 
til spritnye redskaber, som 
skal indgå i et projekt, hvor 
ROG kan komme ud til 
Rødovres borgere med op-
visninger og workshops.

Projektet har været for-
sinket på grund af CO-
VID-19 situationen, men 
nu er vi i fuld gang med 

planlægning og indkøb af 
den længe ventede trailer.

En trailer 
med muligheder
Helt konkret skal midlerne 
gå til en trailer, som fyldes 
op med nye airtracks, tram-
poliner, nedspringsmåtter, 
lydanlæg og mange andre 
redskaber og rekvisitter, 

der gør det muligt at kom-
me ud til borgerne med 
både workshops og opvis-
ninger til glæde for både de 
deltagende og tilskuerne. 

I foreningen forventer 
man, at donationen vil  
gøre en mærkbar forskel 
for foreningslivet i Rødov-
re. 

”Donationen er med til 

at give grupper af ældre 
borgere, skolebørn og bor-
gere med særlige behov 
mulighed for at opleve 
opvisninger og workshops 
med krop og bevægelse 
i centrum. Vores ambiti-
on er at skabe oplevelser, 
der giver smil på læben, 
og som styrker sammen-
holdet gennem fælles 
oplevelse. Vi er utroligt 
taknemmelige for, at det 
nu kan lade sig gøre,” for-

tæller Thomas Bak, som 
er bestyrelsesformand i 
ROG. 

Foreningen har allerede 
taget kontakt til kommu-
nen for at lufte muligheden 
for at danne partnerskaber 
med skoler, institutioner 
og ældrehjem. 

I Børne- og Ungefor-
valtningen bliver projektet 
taget godt imod. 

ROGs rullende bevægelseskoncept

Vi betragter vores 
forening som en stor 
familie med samme 
værdier, som man 
har hjemme i famili-
en. Men vi vil gerne 
være flere og vi vil 
gerne kunne samles i 
vores eget forenings-
hus.

Af Thomas Bak, 
formand for ROG

Rødovre- og Omegns 
Gymnastikforenings vær-
dier ligger tæt op af de 
værdier, som vi finder 
hjemme hos familien. Vi 
kalder os "ROG familien", 
og præcis, som hjemme i 
familien, bliver vores med-
lemmer og instruktører i 
ROG en del af et fælles-
skab, hvor vi:
• passer på hinanden
• holder af hinanden
• udvikler os sammen
• har respekt for hinanden
• gerne vil lære noget nyt
• sikrer at der er plads til  
   alle
• er åbne overfor nye  
   medlemmer af familien
•  har det sjovt

Vi ønsker, at alle skal 
kunne deltage i vores for-

ening på lige præcis det ni-
veau, som den enkelte har 
behov for.

Vi tager ansvar
I ROG har vi valgt at tage 
et socialt ansvar. Rødovre 
Kommune ligger sammen 
med resten af Vestegnen 
meget lavt i forhold til an-
tal borgere, som deltager i 
foreningslivet. Vi har som 
en stor forening ressour-
cerne til at gøre en positiv 
forskel. 

Vi har et mål om - i 
samarbejde med Rødovre 
Kommune - at få så mange 
borgere som overhovedet 
muligt ind i foreningslivet.

Bevægelse og deltagelse i  
sunde sociale sammen-
hænge er en katalysator 
for et bedre og et sundere 
liv, og vi vil være med til 
at sikre, at så mange bor-
gere som muligt i vores lo-
kalområde bliver en del af 
foreningslivet. 

Vi har også mål for, at 
de, som har særligt talent 
for gymnastik, har mulig-
hed for at blive udfordret. 
Så vi arbejder målrettet på 
at skabe de bedste rammer 
for nogle af Danmarks 
bedste gymnaster inden-
for TeamGym og Rytmisk 

Sports Gymnastik.

Mangler haltid
Som Rødovres største for-
ening har vi hver sæson 
udfordringer med at have 
haltider nok til alle vores 
hold. 

Vi har et ønske om at 
blive endnu større, så flere 
af Rødovres borgere bliver 
en del af foreningslivet og 
et sundt socialt fællesskab. 
Det kræver faciliteter. 

I vores konkurrence-
afdeling TeamGym er vi 
blandt de bedste i landet 
i flere aldersgrupper og 
klasser. Vi ønsker at kunne 
tiltrække flere TeamGym 
gymnaster fra Rødovre og 
også fra kommunerne om-
kring os. 

Vi mangler faciliteterne 
til at kunne være værts-
forening for nogle af de 
TeamGym konkurrencer, 
som hvert år gennemføres 
i Danmark. 

TeamGym er en af de 
største konkurrence idræts- 
grene i Danmark, og med 
de rette faciliteter vil vi 
kunne sætte Rødovre på 
Danmarkskortet på en 
meget positiv måde, som 
ishockey har været en 
inspiration for børn og  

unge i mange år i Rødovre 
Kommune.

Gymnastik adskiller sig 
på den måde, at vi har 
tilbud for både piger og 
drenge i alle aldre og på 
alle niveauer - så vi håber 
meget, at gymnastikken og 
ROG kan være et vigtigt 
værktøj i Rødovres indsats 

for at fremme idræt og 
sundhed generelt.

Foreningshus
Som "familie" mangler vi 
også et rigtigt "hjem" - et 
ROG foreningshus, hvor 
vores gymnaster og med-
lemmer kan møde deres 
holdkammerater og også 

mødes på tværs af forenin-
gens forskellige hold og 
dyrke det sociale aspekt af 
foreningslivet. 

Vi ser dette, som en me-
get vigtig parameter for at 
fastholde medlemmerne 
i foreningslivet, efterhån-
den som de bliver ældre.

Vi er ROG familien

DIVERSITET: ROG har hold for børn, unge, senioer og ældre - de har for bredden og eliten, 
de har drenge og piger. På billedet er det klubbens mix-hold, som har vundet DM i Teamgym. 
Foto: ROG

HOS ROG ØNSKER  
VI FLERE DRENGE  
I KLUBBEN
 Derfor kan du blive en del af  
ROGs fællesskab – også som dreng!

Gymnastik er ikke kun for piger  
og hos ROG tilbyder vi derfor  
fede muligheder for drenge.

Vi har blandt andet  
følgende hold til drenge:
- Parkour hold
- Bredde spring hold 
- TeamGym konkurrence hold 

Se mere på www.rog.dk eller  
kontakt administrationen på  
rog@rog.dk

DRENGESATSNING

RØDOVRE OG OMEGNS  
GYMNASTIKFORENING

Gymnastik siden 1924LÆS MERE PÅ WWW.ROG.DK
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Rødovre og Omegns 
Gymnastikforening 
(ROG) har givet 
ordet til formanden.

Af Thomas Bak, 
formand for ROG

Hvad forventer vi af den 
kommende sæson? 

Efter en helt ubeskrive-
lig sæson med COVID-19 
som overskrift og trænin-
ger, som har været præget 
af masser af ændringer, 
online træninger, trænin-
ger med færre på holdet, 
aflyste træninger og aflyste 
opvisninger og konkurren-
cer ser jeg og hele teamet 
bag ROG familien frem 
til den kommende sæson, 
som vi forventer kan afhol-
des under stort set norma-
le forhold. 

Vi har allerede fuld gang 
i tilmeldingerne til den nye 
sæson, og vi fornemmer 
over hele linjen at børn, 
unge og voksne i alle aldre 
virkeligt savner foreningsli-
vet med masser af bevægel-
se og socialt samvær.

Vores medlemmer har i 
stor stil støttet op omkring 
os og foreningen under 

nedlukningen - og nu er vi 
klar til at give den alt, hvad 
vi overhovedet kan, for at 
vise vores taknemmelighed 
og glæde ved, at så mange 
borgere bakker op omkring 
vores forskellige aktiviteter.

Det bliver skønt 
at samles igen
Det bliver skønt igen at 
kunne samles i gymna-
stiksalene rundt omkring i 
Rødovre. 

ROG er Rødovres stør-

ste forening. Vi er specia-
liserede i gymnastik og 
tilbyder rigtig mange gen-
rer for alle aldersklasser og 
på alle niveauer. 

Ud over de normale 
træninger har vi savnet at 

lave opvisninger, at gå til 
konkurrencer, at mødes 
til sociale arrangementer 
i vores ROG Familie - og  
ikke mindst at mødes til 
den årlige forårsopvisning, 
som nu to år i træk har 

måttet aflyses. 
Alt dette ser vi nu frem 

til at genoptage i den kom-
mende sæson.

Den gode energi, kon-
centrationen, suget i ma-
ven, det glade smil eller 
grin, som fylder hele an-
sigtet, når tingene lykkes. 
Hold nu op, vi glæder os 
til alt det, som vi alle hol-
der så meget af i ROG fa-
milien. 

Vi har savnet foreningslivet 
ENDELIG TILBAGE: 
Dengang i 2014, da ROG 
blev 90 år, var det norma-
le tider, hvor man kunne 
sidde tæt og komme til helt 
almindelig træning uden 
bekymringer for COVID-19. 
Sådan bliver det forhåbentlig 
også fremover, for gymna-
sterne har savnet deres klub 
og kammerater. Det har 
man tydeligt kunne mærke i 
ROGs ledelse. 
Foto: Brian Poulsen/arkiv

Et spændende samarbejde
Er ROG har indgået 
et samarbejde mel-
lem DGI, og Rødovre 
kommunes SFO’er. 
Målsætningen er et 
større kendskab til 
gymnastik og forhå-
bentlig nye medlem-
mer.

Af Mille Groth

SFO’erne på Valhøj skole 
og Islev skole har startet et 
samarbejde med flere for-
eninger i Rødovre som et 
led i indsatsen ’Vores Sun-

de Hverdag’ i kommunen.
Børnene vil derfor i be-

gyndelsen af det kommen-
de skoleår blive præsenteret 
for nogle idrætsgrene og 
aktiviteter i SFO-/klub- 
tiden. 

ROG og andre for-
eninger i Rødovre Kom-
mune stiller sig til rådighed 
og tilbyder børnene at prø-
ve, hvad det vil sige at gå til 
gymnastik. 

ROG og SFO'erne hå-
ber, at forløbene skal være 
med til at vise børnene de 
mange muligheder, der er 

ved at være en del af en 
forening og et godt fritids-
liv i Rødovre. 

Sådan foregår det
Det kommer til at foregå 
på den måde, at alle børn 
på 1. og 4. årgang på Val-
høj skole og Islev skole 
prøver gymnastikundervis-
ningen af én gang sammen 
med resten af deres klasse. 

Herefter kan børnene til-
melde sig et forløb på otte 
uger, hvor de dyrker gym-
nastik én gang om ugen 
sammen med andre børn, 
en pædagog fra SFO’en og 
instruktører fra vores for-
eningen. 

Forløbet er en del af det 
at gå i SFO/klub og ligger 
i SFO-tiden. Det er gratis 
at deltage og gymnastik-
undervisningen vil foregå i 
Rødovrehallen. 

Det skal gerne udbrede 
kendskabet til gymnastik 
og vi håber det på sigt vil 
give flere nye medlemmer.

Tilmelding via www.rog.dk.  
Vi udbyder alle mulige spændende hold i ROG.  
Her er et lille udpluk: 

• Forældre/barn hold • Basis gymnastik for drenge og piger 
• Rope skipping • Rytmisk Sport Gymnastik hold
• Opvisningshold • TeamGym hold  
• Voksenhold i forskellige former.

Tilmeldingen er allerede åben,  
og sæsonen starter op i september.  
Dog har vores konkurrence hold  
udtagelse i løbet af august. 

TILMELDINGER TIL

SÆSON 2021/2022 ER I GANG

RØDOVRE OG OMEGNS  
GYMNASTIKFORENING

Gymnastik siden 1924

SAMARBEJDE: Mange fle-
re børn i Rødovre får mulig-
hed for at prøve kræfter med 
gymnastik efter samarbejdet 
mellem ROG, kommunen og 
DGI. Foto: Arkiv 
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Tre unge talenter – Olivia 
Thiemke (18), Sofie Vind-
berg (18), Mariam Hassou-
neh (14) tog en pause fra 
træningen med Marcin Go-
sieniecki og Paulo Siqueira.
  Tennis er et fristed, hvor 
pigerne kan komme igen, 
hvis de har en dårlig dag på 
arbejde eller i skolen. Det er 
en ny oplevelse hver gang at 
træne eller spille. Og lykkes 
det perfekt med et slag eller 
et sats, opstår den berømte 
Wauw-virkning. Tennis er 
for dem en livsstil, som ik-
ke skal ophøre foreløbigt. 
Mariam fremhæver, at det 
er dejligt at kunne sætte sig 
individuelle mål, som så kan 
afprøves i en kamp umid-
delbart derefter. 
  Her-og-nu drejer det sig 

om at rykke op i 1. divisi-
on samt at vinde så mange 
kampe som muligt til SM 
eller DM. Det er skønt, at 
der nu er så mange gode 
spillere i klubben, så de kan 
forbedre sig hjemme i klub-
ben. Det gør det også mu-
ligt at få udviklet de sociale 
relationer, som også er en 
væsentlig del af klublivet.
  Marcin supplerer med at 
fastslå, at der med disse un-
ge kvalitetsspillere er muligt 
at give træning og turne-
ringsdeltagelse for de unge 
kvinder et godt løft. Paulo 
udtrykker sin glæde over, at 
han kan få rum til at arbej-
de med Mariams udvikling 
mod U14-/U16-turnerin-
ger samt ITF-turneringer. 

Med +200 unge med-
lemmer og +40 elitespil-
lere deltager Rødovre 
Tennisklub i kapløbet om 
at være blandt de bedste 
tennisklubber spillemæs-
sigt i Danmark. Og de 
bedste 5-10 spillere del-
tager med succes i elite-
turneringer individuelt. 
Vi har 6 eliteturnerings-
hold under Dansk Ten-
nisforbund, hvoraf de to 
bedste spiller divisions-
tennis. Men derudover 
har vi 15 veteran-, mo- 
tionist- og ungdomshold, 
som er tilmeldt Tennis 
Østs turneringer.  

Ambitionen er at styr-
ke og udbygge den-
ne del af klubben 
yderligere de 
k o m m e n d e 
år, da vi bør 
have gode 
spillere på 
alle niveauer 
(U-10, U-12, 
U-14, U-16, 
U-18, senior og 
veteran) for at be-
tragte os som en tids-

svarende klub. De sidste 
otte år er det gået meget 
fremad, men der er sta-
dig behov for væsentlige 
forbedringer. 

De dygtige spillere og 
de 15 trænere er til stor 
inspiration for alle i klub-
ben. Derigennem leveres 
den nødvendige lim til 
at binde klubbens for-
skellige medlemsgrupper 
sammen. Det forholder 
sig nemlig således, at ca. 
450 medlemmer er mo- 
tionsspillere i alderen 
25-85 år. De spiller ten-
nis på alle niveauer, pri-
mært for at få motion og 

dyrke sociale 
re lat io-

ner.      

Filippa Foxby Munch 
bidt af tennis som 8-årig

Tre håbefulde  
tennispiger spiller ud

Stemplede ind  
som 40-årige

Medlemstyper i alle 
aldre bindes sammen af 
træning og holddeltagelse

Marcin, Olivia, Sofie, Mariam og Paulo

fortæller Jeanne Thestrup. Hun er mor til 
Marius på 13 år, medlem i Rødovre Tennis-
klub igennem 6 år. Marius er en af de unge 
med specielle behov, der ikke altid har det 
godt på de normale klubhold - ikke fordi de 
bliver moppet - men bare fordi de måske ser 
verden lidt anderledes.
  Marius er superglad for at være en del af 
klubben igennem et specielt hold, der er en 
del af det landsdækkende Team Fred-pro-
jekt under DGI. 
  Han glæder sig til at komme til tennis hver 
gang, både for at se Bertil igen, men også for 
at være sammen med sine venner på holdet. 
Deltagelsen i tennis er positiv både fysisk og 
psykisk.
  Drengen koncentrerer sig bedre, holder fo-

kus og er med på at dele med de andre på 
holdet og ikke altid skulle være først.  Der-
ved får han også en bedre holdning og har 
taget ejerskab til holdet.
  Så Marius` svar på, hvorfor han går til ten-
nis, er: Fordi man har gode venner og bliver 
glad hele ugen
  Vi har p.t. 5 børn og 3 forældre i Team 
Fred-projektet, men arbejder på at komme 
op på 10-12 og gerne med forældre. Bertil 
Jønsson er dedikeret træner til disse forløb.

Koncentrerer sig bedre via tennis

Bertil, Marius og Jonas.

For to år siden kom Troels Munch med sin 8-årige datter Filippa for 
at spørge, om der var plads til dem begge i klubben. Det var der og 
cheftræner Marcin Gosieniecki betragter den nu 10-årige Filippa som 
et naturtalent, der kan drive det vidt, hvis hun vil og er heldig.
  Filippa går også til håndbold, en ældre søster spiller tennis i KB. 
Lillesøster Rose på 2 år følger forældre og søskende med rundt på 
idrætsanlæggene i Hovedstaden.
  Filippa siger, at tennis er sjovt, fordi hun kan træne med søde træne-
re og bagefter få lov til at se, om det virker, når hun konkurrerer med 
andre jævnaldrende børn. 
 

Troels Munch synes rigtigt godt om:
• Udendørsanlægget i grønne omgivelser samt hallen  
 med tre baner.
• At der stadig er lille-klub-miljø samtidigt med,  
 at der  trænes professionelt og spilles god tennis.
• At han selv kan træne med Filippa, når de har lyst.    

Han har følgende forslag til forbedringer:
• At der kommer flere gode spillere på de samme alders- 
 trin.
• At vi får lagt nogle af banerne om til helårsanvendelse.

Jytte Muszynsky (48) begyndte i klubben 
for 10 år siden og Rikke Thye-Bach (46) for 
4. En vigtig grund til at melde sig ind, var, 
at der var mange kvinder i klubben til ”at 
vise dem til rette i en idræt, hvor mæn-
dene udgør 2/3 af udøverne”. Fodbold-
spillet var blevet for hårdt fysisk for Rikke. 
Jytte syntes ikke, at cykling og gymnastik 
var spændende nok i længden.
  Da de kom i gang med tennis, blev de 
begge ”bidt af det” og fik ambitioner om 
at blive langt bedre gennem køb af per-
sonlig træning og deltagelse i turneringer 
både for hold og individuelt.
  De er glade for at være i klubben, specielt 
omkring det sociale og de gode trænere. 

Har flg. ønsker til forbedrin-
ger:
·  Hvorfor tillader Rødovre Kommune ik-
ke brug af hallen om sommeren uden, at 
klubben skal betale? Det hjælper på ka-
paciteten under spidsbelastning samt når 
det regner eller bliver tidligt mørkt.

•  Kapaciteten kan også udvides ved, at vi 
får helårsbaner udendørs med ordentligt 
lys.

•  Glæder sig til, at der snart kommer et 
rent damehold

•  Begge supplerer med medlemskab i Al-
bertslund og Hillerød, da pladsen er be-
grænset i Rødovre.

Tre ældre 
herrers drømme
Selv et år med Covid-19-re-
striktioner får ikke tre 
stammedlemmer (Lars Ahl-
strand - 67, Ole Sørensen - 
62 og Benny Nielsen - 66) 
til at drømme om at stoppe 
med at spille tennis. 
  De får regelmæssig motion 
sammen ved formiddagspil 
med 5 jævnaldrende ons-
dag og fredag, men også 
med andre spillere i klub-
ben eller i opgør med andre 
klubbers holdspillere. De er 
glade for det sociale sam-
menhold i klubben.
  Dejligt at kunne spille hele 
året, om sommeren uden-
dørs på et anlæg i smukke 

omgivelser samt på de tre 
baner i hallen om vinteren. 

Trekløveret udtryk-
ker ønske om:
• At udendørsanlægget som 
 lovet allerede i 2003 reno- 
 veres, inden det falder fra 
 hinanden.
• At hallen bliver taget i  
 brug i spidsbelastnings- 
 perioder om sommeren.
• At klubben igen tilbyder  
 fælles bespisning nogle  
 gange om uge.
• At de seneste års støjgener  
 fra de mange veje i områ- 
 det dæmpes.   

Restriktionerne er lempet og det sociale i tennisklubben er igen 
en del af hverdagen. Fællesspisning et par gange om ugen er på 
ønskelisten.

Tennis er 
for sjov

H
el

e v
ejen rundt i tennisklubben

H
el

e v
ejen rundt i tennisklubben
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Prioriterede forslag afleveret til kommunen 6. januar 2021
Målsætninger med forslagene:

Udendørs padelbane.

Prioriterede forslag afleveret til kommunen 6. januar 2021
 Målsætninger med forslagene:
 At levere gode baner til flere brugere året rundt på en billig måde
 Og dermed at støtte udvikling mod klub i TOP10 i Danmark
 Medlemsvæksten kan over 5 år øges med 50-100 %:
 Børn og unge fra 200 til 300/400
 Elite fra 40 til 60/80
 Motionister fra 460 til 690/920
 Samlet fra 700 til 1.050-1.400   

De prioriterede forslag med bidrag fra klubben:
 Renovering af 9 udendørsbaner (udsat i 18 år)
 Anlægget lukker ned 1-4 uger ad gangen, hvis flere dage med regn,
 4 baner med helårsbelægning, så pres på hallen kan reduceres
 Medfinansiering efter tilsvarende model som tidligere 

Padelmulighed på foreningsvilkår:
 Hastigt voksende kommerciel idræt i Danmark 
 2-3 udendørsbaner nær tennisanlægget
 4-6 baner i dedikeret padelhal
 Søger aktivt ”intelligent finansiel løsning” 
 Samarbejde med Rødovre Padel Club samt RISK & andre
 Unionshal på Vestegnen Rødovre sammen med 
 1-2 andre kommuner

    

I Rødovre Tennisklub er 
det muligt at spille tennis 
året rundt. Udendørs fra 
1. maj til 30. september 
og indendørs fra 1- okto-
ber – 30. april.

Banerne er til rådighed kl. 
6.00-24.00 alle 7 dage i 
ugen, selvom det er jul, 
påske, pinse eller an-
dre helligdage. Som 
medlem har man 
adgang til et sy-
stem, hvor det 
er meget let at 
booke en ledig 
bane. Det 
kræver bare 
eget og en 
makkers 
medlem-
snummer 
for at 
booke. 

For at 
have til-
stræk-
keligt 
med 
valg-
mulig-

heder har 
de fleste 
faste spil-
lere lavet 
netværk, 
hvor der 
ad hoc 
sættes 
spilleforløb 
op, som det 

nu passer 
de enkeltes 
kalendre.

Via nøg-
lekort og 
nøglebrik-
ker har alle 

medlemmer  
direkte ad-

gang til baner og 
klub-lokaler, når det 

ønskes. 

Et sådant system passer 
glimrende ind i trav-
le nutidsmenneskers 
hverdag. Samtidigt er 
udnyttelsesgraden af 
anlæggene i dag ca. 75 
% højere end for 25 år 
siden.

Rødovre Tennisklub 
Rødovre Parkvej 425

Mail eller ring og få en fornemmelse af klubben 
og find den løsning, der bedst passer dig.  

Eller læs på www.roedovretennis.dk  ·  medlemmer@roedovretennis.dk · Eller ring på tlf. 40 20 44 42

Tennis året rundt
- livet igennem!

Når man er 6-15 år
Her går man i gang 
Man lærer alt det 

grundlæggende, og 
har det sjovt.

Når man er 31-60 år
Et socialt mødested

Med sund idræt,
Der kan dyrkes når 

som helst.
Med hvem som helst.

Når man er 16-30 år
Nogle få når toppen.

Mange har deres 
idræt med i tasken, 

hvor de færdes.

Når man er plus 60 år
Tennis giver dig
10 ekstra leveår

Og masser af oplevelser
med jævnbyrdige 

i alle aldre.

T

Glæden ved tennis varer ved. Uanset alder. Uanset færdigheder.  
Frisk luft og motion giver livskvalitet.

Rødovre Tennisklub tilbyder det hele til alle aldre og køn.

Glædelig 

jul og 

godt nytår!

Tennis når  
det passer dig

H
el

e v
ejen rundt i tennisklubben

H
el

e v
ejen rundt i tennisklubben
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Det er en volleyball-
klub i fremdrift, der 
ser frem til sæson-
starten her i august. 

Af Christian Valsted

RS Rødovre Volley har 
brugt coronapausen på at 
tage klubbens fremtid op 
til overvejelse. I de sidste 
fem år har klubben haft et 
holdsamarbejde med Ishøj 
Volley på ungdoms- og se-
niorsiden, men efter den 
forgangne sæson har klub-
ben valgt at stoppe dette 
samarbejde og stå alene.  

"Det giver os større fri-
hed til at rykke hurtigt på 

tingene, når beslutninger 
skal tages," siger formand 
Peder Toftgård. 

Efter nogle gode år, i 
samarbejde med Ishøj Vol-
ley, har RS Rødovre Volley 
i dag spillere nok til at stå 

på egne ben. 
”Og vi mener det alvor-

ligt, når vi siger, at vi satser 
stort på ungdomsarbej-
det,” siger Peder Toftgård. 
Det understreges af, at RS 
Rødovre Volley har ansat 
en fuldtidstræner til den 
kommende sæson. Valget 
er faldet på den 24-årige 
Mark Piorkowski fra New 
Jersey, USA, som har flere 
års erfaring som både spil-
ler og træner. 

"Vi venter os meget af 
samarbejdet med Mark 
Piorkowski, som skal være 
spillende træner for vores 
talentfulde herrehold, som 
i den kommende sæson 

spiller i Danmarksserien," 
siger Peder Toftgård.  

Mark Piorkowski skal 
også være træner for 
HU17-holdet, samt være 
inde over træningen for 
U15 drenge og piger.  

"Det er jo ikke gratis at 
hente en fuldtidstræner 
ind, så vi skal også have 
noget for pengene," siger 
Peder Toftgård, som og-
så nævner ’Vores Sunde 
Hverdag’ og etablering af 
Bedstevolley for de ældste 
Rødovreborgere, der er 
projekter, som Mark Pior-
kowski bliver involveret i.  

"Vi kan mærke, at FIR 
og Rødovre Kommune, 
sammen med DGI, i disse 
år rykker positivt på tin-
gene og ønsker at få flere 
børn og unge til at dyrke 
foreningsidræt," siger Pe-
der Toftgård. 

Det er en udvikling, 
som RS Rødovre Volley 
hilser velkommen og øn-
sker at være en del af. Det 
er derfor naturligt for RS 
Rødovre Volley at være 
med i projektet Børn og 
Unge i forening, som er et 
samarbejde mellem Rød-
ovre Kommune og DGI 
Storkøbenhavn omkring 
foreningsudvikling de 
kommende fire år. 

Af udviklingsprojekter  
nævner Peder Toftgård  
fastholdelse af de unge  
mennesker i forenings- 
idrætten og udvikling af 
egne trænere. 

"Vi har de senere år op-
levet en vækst i antallet af 
børn og unge, som ønsker 
at spille volley. Det stiller 
blandt andet krav om at 
udvikle egne trænere," si-
ger Peder Toftgård. 

Af andre projekter kan 
nævnes Vores Sunde Hver-
dag, som RS Rødovre Vol-
ley også er en del af. Det 
er et samarbejde med for-
eninger i SFO-tiden, hvor 
skoleelever i 1. til 4, klas-
se kan prøve kræfter med 
kidsvolley i SFO-tiden. 
Det er et spændende pro-
jekt," siger Peder Toftgård.

"Med vores mangeårige 
Kids ansvarlige, Lars Val-
lentin, ved roret, skal det 

nok blive en succes. Vi har 
været så heldige at kunne 
råde over Hal 2 til dette 
projekt, så SFO-børnene 
kommer derfor til at træne 
ved siden af vores Kids i 
Hal 1. Vi håber derfor, at 
endnu flere børn ønsker at 
starte til Kidsvolley," for-
tæller Peder Toftgård. 

Klubbens 
kulturbærere 
Status på RS Rødovre Vol-
ley lige nu er, at klubben 
har en meget velfunge-
rende Kidsafdeling med 
cirka 50 børn fra 0. til 6. 
klasse, samt ungdomshold 
i alle aldersklasser for både 
drenge og piger. 

På seniorsiden har RS 
Rødovre Volley et dame- 
og et herrehold, samt et 

MixMax-hold, som er et 
hold for voksne af begge 
køn uanset niveau, kan 
være med.  

Klubbens Mixhold, 
som hovedsagelig består 
af gamle RS'ere, er klub-
bens kulturbærere. Det 
er på dette hold, at spil-
lerne - anført af klubbens 
mangeårige kasserer Karin 
Finner Madsen, kan huske 
tilbage til de gode gamle 
dage, hvor Rødovrehallen i 
påskedagene var fyldt med 
(fest-)glade spillere fra fle-
re lande.  

Til maj 2022 håber 
klubben igen at kunne 
fylde Rødovrehallen, idet 
klubben skal være vært for 
det officielle Danmarks-
mesterskab for U15 dren-
ge og piger. 

"Det bliver en spæn-
dende opgave, som vi helt 
sikkert skal lykkes med 
at løfte i flok. Her kan vi 
blandt andet trække på 
klubbens erfaring med af-
vikling af Påskestævnet, 
og de senere år har vi også 
vist, at vi kan fylde både 
Rødovrehallen og Stadi-
onhallen med glade børn 
til det årlige skolestævne 
for Rødovre Kommunes 
skoler. Vi har mange frivil-
lige forældre og andre med 
interesse for klubben som 
kommer, når vi kalder, og 
det sætter vi pris på," siger 
Peder Toftgård. 

"Vi har altid plads til nye 
spillere, så kig på vores 
hjemmeside, hvis du øn-
sker at spille volley i Rød-
ovre," slutter han. 

RS Rødovre Volley ser positivt på fremtiden 

SKOLESTÆVNE: De store Kids-volley stævner i Rødovrehallen, for skoleelever i 3.-6.klasse 
i Rødovre, er altid populære. I 2019 deltog mere end 1200 elever i Rødovrehallen og i Rødovre 
Stadionhal. Foto: Arkiv

FOR ALLE: Volleyball er for børn i alle aldre. Foto. Privat

GLÆDE: Sådan så det ud, da damernes seniorhold vandt sæsonens første kamp tilbage i 
efteråret 2020. Foto: Privat

HISTORIE: Rødovre Statsskoles Volleyball Klub, RS Volley i daglig tale, blev startet i 1963 
af elever og lærere på Rødovre Statsskole; idag Rødovre Gymnasium. Fra midten af 60’erne til 
sidst i 70’erne var RS Volley med til at præge dansk volley på herre-, dame- og ungdomssiden 
på topplan. Foto: Privat
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Hos RS Rødovre volley tilbyder vi volleyball
fra 6 års alderen og helt op til senior, hvor vi også har mix hold
der spiller for motionen og for at have det sjovt på samme tid.

Se mere på www.rs-volley.dk
for information om vores hold og kontaktoplsyninger.
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Tilbage i moderne rammer
Rødovre Skytte-
forening er tilbage 
under Vestbad efter 
4½ år.

Af formand Jens Grønlund

Endelig skal vi tilbage til 
vores lokaler under Vest-
bad. Vores gamle skyde-
bane er erstattet af 10 nye 
baner, der er indrettet 
med 10 moderne stand-
pladser med individuel 
belysning, hæve-sænke 
borde, monitor og flytbare  
afskærmning under et  nyt  
ventilationsanlæg og på en 
helt ny gulvbelægningen.

Rødovre Skytteforening 
er landskendt for vores 
instruktørers engagement 
i ungdomsafdelingen med 
at skabe trygge og udfor-
drende rammer for børn 
og unge med særlige be-
hov. Det arbejde fortsætter 

vi med i de nye omgivel-
ser, hvor der også er skabt 
faciliteter for både køre-
stolsbrugere og blinde, der 
ønsker at dyrke skydespor-
ten.

Internationalt niveau
Vi består af fire afdelin-
ger: Ungdomsafdelingen, 
Pistolafdelingen, Riffelaf-
delingen og det nye er Air-
Softafdelingen .

Det nyeste er et elek-
tronisk markeringsanlæg 
på alle 10 baner, så det er 
nemt at flytte fra 10 til 15 
meter. Dermed er er vores 
baner på internationalt ni-
veau. 

På hver standplads er 
opstillet en skærm, hvor 
skytten kan aflæse resulta-
tet af det afgivne skud.

Rødovre Skytteforening 
er stærkt tilbage, vi glæder 
os til at se dig!

Isen kan bære alle
En skøjtebane kan 
måske føles som et 
noget usikkert ele-
ment, for de uprø-
vede, men formand 
i RSIK Kunst, Fie 
Aagaard, forsikrer 
hold på alle niveau.

Af Christian Valsted

RSIK er synonym med 
ishockey, men Rødovre 
Skøjte & Ishockey Klub har 
også en afdeling for kunst-
skøjteløbere og her er der 
plads til alle, uanset niveau.

”Vi har både FunSkate, 
hold for begyndere, med 
’hold i hånd piger’, Mix-
hold for børn og unge 
med særlige behov, vok- 
senhold samt alders- og 
niveauinddelte hold for 
konkurrence- og mester-
skabsløbere,” oplyser for-
mand Fie Aagaard.

Kunstskøjteafdelingen 
deler istid med Rødovre 
Mighty Bulls og Rødovre 
Ishockey Klub og har træ-
ning både på og uden for 
isen.

”Vi går op i, at det skal 
være sjovt at komme til 
træning, samtidig med at 
alle vores medlemmer ud-
vikler deres tekniske fær-
digheder,” fortæller Fie 
Aagaard.

Hvert år afholder 
klubben juleafslutning, 
fastelavn og en stor afslut-
ningsshow, hvor alle vores 
skøjteløbere deltager. 

Hvis du eller dit barn har 
lyst til at få en gratis prøve-
time, så send os en mail på 
provetime@rsik-kunst.dk.

”Så finder vi et hold, der 
passer til lige netop dig. 
Du kan låne skøjter gratis 
til prøvetimen,” siger Fie 
Aagaard.

Selvom BK Vests 1. 
senior har ambitio-
ner om oprykning, så 
satses der helhjertet 
på bredden og det 
sociale.

Af Peter Fugl Jensen

Det emmer af hygge i og 
omkring klubhuset, som 
er bygget af træ og er om-
kranset af træer, så man på 
ingen måde kan mærke, vi 
sidder i den ellers beton-
fyldte bydel, Kærene, hvor 
BK Vest holder til. 

”Det passer godt til vo-
res fokus, som er det so-
ciale. Klubhuset er en god 
base for vores tilgang til 
fodbold, der er baseret på 
bredden,” siger formand 
Jan Thranholm, der pas-

sioneret fortæller om sin 
hjerteklub.

”Vores 1. senior er meget 
ambitiøse og går målrettet 
efter oprykning til serie 2. 
’Originals’ er vores 2. se-
nior, som er vores gamle 
drenge i klubben, der ef-
terhånden mere er oldboys 
end seniorer.”

”I ungdomsafdelingen 
har vi hold for U9, U11, 
U12 og U14 og i maj star-
tede vi et U7/U8 hold, der 
på få uger voksede til me-
re end 10 spillere,” siger 
Thranholm.

Her i august starter de 
også et hold for U5/U6, 
men det er ikke det eneste 
nye i klubben.

” Vi har startet E-sport 
op, så vi deltager også i FI-
FA-turneringen."

Fokus på det sociale

RØ
DOVRE

K
U
N

S T S K ØJ T E L
Ø
B

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub 
Rødovre Skøjte Arena • Rødovre Parkvej 425 

2610 Rødovre • www.rsik-kunst.dk

Vil du …Vil du …
– lære at løbe på skøjter?– lære at løbe på skøjter?
– have det sjovt på isen?– have det sjovt på isen?
– have flere venner & veninder?– have flere venner & veninder?
– undervises af dygtige trænere?– undervises af dygtige trænere?

Kom og prøv Kom og prøv 
kunstskøjteløbkunstskøjteløb

SpecialsportSpecialsport
Som noget helt nyt, har vi fra sæsonen 
2021/2022 oprettet et hold for børn og unge 
med særlige behov. 

Til disse træninger tilbyder vi …  
– Små hold
– Helt faste rammer og træningstider
– Altid de samme trænere, og rigelig af dem
– Masser af godt humør

Skøjter
Til prøvetimen kan du gratis låne skøjter.  
Når du er meldt ind, er det muligt at leje  
skøjter for en sæson ad gangen

Gratis prøvetime
Kunne du tænke dig at booke en prøvetime, 
eller måske bare høre mere, så skriv til os på  
provetime@rsik-kunst.dk

Så kom og prøv kunstskøjteløb i  
Rødovre Skøjte- & Ishockey Klub (RSIK)

GRATIS

PRØVETIME

Kom og vær med til at dyrke Skydesporten 
sammen med os i Rødovre Skytteforening

Du kan møde os i vores nye moderne omgivelser under 
Vestbad. Her har du muligheden for at dyrke den spændende 
og udfordrende skydesport i fællesskab med vores medlemmer. 
Skydesporten er også en familie sport, hvor der er plads til alle 
med ønsket om at dyrke sporten individuelt, sammen med andre 
eller mod hinanden.

Rødovre Skytteforening har fire afdelinger, Ungdomsafdelingen, 
Pistolafdelingen, Riffelafdelingen og AirSoftafdelingen, de holder 
Intro-dage en gang om måneden. 

Ungdomsafdelingen har hold med både piger og drenge, fra de 
yngste på 6 år til juniorer, der træner på Pistol og Riffel, tirsdag og 
torsdag fra klokken 18:30 til 21:00. Sæsonen begynder i august og 
slutter i juli. Afdelingen har uddannede instruktører der brænder 
for at børn og unge med særlige behov, kørestolsbrugere og 
blinde får mulighed for at blive en del af fællesskabet.

Pistolafdelingen og Riffelafdelingen har hold for seniorer, og 
veteraner der træner både mandag og onsdag fra klokken 19:00 
til 22:00. Sæsonen begynder i september og slutter i august, 
du har også mulighed for at træne udendørs på Kalvebod
Skyttecenter på Amager hver onsdag fra maj til august.

Vi har installeret 10 nye internationalt elektronisk markeringsan-
læg på 10 og 15 m. banerne. Skytten får på skærmen vist resulta-
tet af hvert enkelt afgivet skud.
Kontingent er årligt for ungdom 800 kr.  for seniorer 650 kr. og 
for veteraner 450 kr. Lån af foreningens våben er gratis for alle 
medlemmer.  Du har mulighed for betaling med MobilePay.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Rødovre Skytteforening
Læs mere på vores hjemmeside Rodovreskytteforening.dk
Rødovre Skytteforening, Nykær 26, u/Vestbad, 2605 Brøndby, 
Mobilnr. 49 40 27 14

SPILLERE SØGES
til vores ungdom

Hold           Dag Tid
U10/U12       kl. 17.00-18.30
U13.       kl. 16.45-18.30
U15.       kl. 16.45-18.30
U8/U9.       kl. 17.00-18.15

Vi mangler også ledere og trænere til vores hold, 
så har du lyst til at blive en del af en fodbold-
klub, hvor det sociale er i fokus, er du 
velkommen - vi mangler dig.

Se mere på 
Facebook/BK Vest 
– Ungdomsafdeling

Tirsdag og torsdag
Onsdag og fredag
Tirsdag og torsdag
Mandag

BREDDE: BK Vest værdsætter breddefodbold, hvor udvikling, 
hygge og skønne fodboldtimer er mindst ligeså vigtigt som 
sejre. Foto: Brian Poulsen

RAMMER PLET: Rødovre Skytteforening er klar til at indstil-
le sigtekornet i kælderen under Vestbad. Foto: Brian Poulsen

PIRUETTER PÅ ISEN: Hos RSIK Kunst kan du låne 
skøjter til en gratis prøvetime. Foto: Arkiv
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ER DU VOKSEN OG MANGLER LØBEVENNER?

LØBER DU ALLEREDE EN SMULE OG GERNE VIL LØBE MERE?

ER DU VILD MED GODT FÆLLESSKAB?

SÅ ER LØBEKLUBBEN RØDOVRE AC MÅSKE NOGET FOR DIG

Vi træner fast mandag og onsdag kl. 17.30 og mødes 

på Rødovre Stadion. Lørdag starter vi kl. 9 og mødes 

forskellige steder. Vi findes på Facebook og vi tager 

varmt imod alle, der har lyst til at løbe med os

Find os på facebook:  Rødovre Atletik Club
www.rac.dk

Rødovre AC kombi-
nerer sammenhold 
med den personlige 
træningsfleksibilitet

Af Peter Rundle 

Mange motionister ken-
der nok følelsen: Man vil 
i princippet gerne ud at  
løbe, men lige i dag regner 
det / blæser det / er det for 
varmt / er man for træt. 
Indsæt selv undskyldning 
efter behov.

Men sådan behøver det 
ikke at være, i hvert fald  
ikke, hvis man er medlem 
af løbeklubben Rødovre 
AC. Klubben træner klok-
ken 17.30 hver mandag og 
onsdag året rundt - og klo-
ken 9 lørdag morgen. Uan-
set vejr, form og træthed.

”Det er en af de ting, jeg 
elsker ved at være med i 
klubben. Jeg behøver sim-
pelthen ikke overveje, om 
jeg nu har lyst eller kræf-
ter til at løbe i dag. Den 

beslutning er allerede ta-
get, så jeg behøver bare at  
møde op - og så få den eks-
tra energi af at løbe sam-
men med de andre,” siger 
Rosa Abelgren, der har væ-
ret medlem af RAC i tre år.

Før det havde hun som 
mange af klubbens andre 
medlemmer løbet for sig 
selv med jævne og ofte 
ujævne mellemrum. I RAC 
har hun, ud over motivati-
onen, også fundet et fælles-
skab med ligesindede.

”Vi er på alle måder en 
meget forskellig skare af 
medlemmer både i forhold 
til profession, alder, hastig-
hed og ambitionsniveau. 
Men det er vigtigt for os, at 
alle føler, det er deres klub, 
der passer til dem,” siger 
formanden for Rødovre 
AC, Tonny Hartvig.

Med udgangspunkt i 
Rødovre Stadion løbes der 
derfor forskellige ruter i va-
rierende tempo og længde 
- og så trænes der interval 
og tekniske færdigheder på 
den indbydende løbebane 
på stadion.

Det er også fra Rødovre 
Stadion, at klubbens kron-
juvel ”RAC-milen” løbes 8 
gange om året med delta-
gelse af andre løbeklubber 
og løbere. Her afvikles en 
dansk mil (ca. 7,5 km) om 
Damhusengen og -søen 
samt en lidt kortere rute på 
4,7 kilometer. Herudover 
stiller løbere fra klubben 
ofte også op sammen i an-
dre større løb som Royal 
Run, Eremitageløbet, Eta-

pe København, Copenha-
gen Half og Copenhagen 
Marathon. Fælles for såvel 
løb som træning er dog, at 
der ikke er noget pres om 
at deltage.

”Nogle af vores med-
lemmer kan af forskellige 
grunde ikke deltage i alle 
træninger eller må i perio-
der holde pauser, og nogle 
kommer primært på grund 
af træningen og er mindre 

aktive ved de forskellige 
løb. Og det er der fint plads 
til,” siger formand Tonny 
Hartvig.

Året igennem er der og-
så en række sociale arran-
gementer, hvor der godt 
nok løbes, men hvor mid-
dagen og det sociale sam-
vær trækker mindst lige så 
meget. Klubben har 70-års 
jubilæum i 2023 og har he-
le tiden udviklet sig. Først 

fra en ”fuld” atletikklub til 
udelukkende en løbeklub, 
og i dag handler det meget 
om at rumme medlem-
mernes forskellige ønsker.

”Vi forsøger at kombine-
re fleksibiliteten, som folk 
oplever i den individuelle 
personlige træning, med 
det sammenhold og sam-
vær, det giver at være med i 
en klub,” siger Tonny Hart-
vig.

Løbeklubben med højt til loftet

LØB MED: Hvis du mangler en løbeven, så er Løbeklubben Rødovre AC måske noget for dig. 
Her mødes unge og ældre hver uge til løb ved Elstedvej. Foto: Brian Poulsen  

FÅ PULSEN OP: Der er rig mulighed for at få pulsen op i 
løbeklubben Rødovre AC. Foto: Brian Poulsen
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Set over de sidste otte år er medlemstallene i Rødovres idrætsfor- 
eninger steget, så er det op til dig at vurdere, om det er godt nok.  
Vi går tæt på fakta og uden om konklusioner i dette indlæg.

Af formand Poul Lundberg Andreasen 

Idrætsudøvere i Rødovre – fortid – nutid og fremtid?
Det er et centralt spørgsmål i debatten om foreningsidrættens fremtid i Rødovre. 
Fakta er nemlig, at vi generelt har lave medlemstal i kommunens idrætsforeninger. 
På Vestegnen ligger Rødovre lavest med 20-23 %. Vestegnskommunerne ligger i  
forvejen lavt i forhold til resten af landet, da cirka 30 % af befolkningen dyrker  
idræt på Vestegnen, mens landsgennemsnittet ligger omkring 40 %.
  Det var i det lys, at FIR i marts 2020 fremsatte forslag til kommunen, om at øge 
medlemstallene med 3.200 medlemmer til 12.000 medlemmer over en kortere  
årrække.

Hvilke mål for medlemstallene skal vi nå i Rødovre? 
Ni foreninger iværksatte i foråret 2019 en udviklingsproces med henblik på at  
skabe yderligere udvikling og vækst i idrætslivet i Rødovre.

De ni foreninger var:
• Boldklubben Avarta
• Gå-Lunt-Løb
• Islev Taekwondo
• RS Volley
• ROG – Rødovre og Omegns Gymnastikforening
• Rødovre Håndboldklub
• Rødovre Floorball Club
• Rødovre Skøjte og  
  Ishockeyklub
• Rødovre Tennisklub.

I foråret 2020 besluttede FIRs repræsentantskab at rette henvendelse til borgmester 
Britt Jensen, som man kan læse meget mere om på www.fir.dk

På baggrund af ni værdianalyser fremkom følgende vurdering af udviklingspotentialet 
i de cirka 15 foreninger, som initiativet omfatter.

FIRs bud på medlemsvækst frem mod 2025 lå på 2.316 og 3.200 samlet, så 12.000 
aktivitetsmedlemmer kunne nås i 2025. Det vil svare til cirka 27 % af befolkningen. 
Det er stadig under gennemsnittet for Vestegnen og DGIs/DIFs målsætning om  
50 %, men dog en betragtelig stigning i forhold til 2021-tallene.

På trods af en fin fremgang siden 2012 ligger Rødovre meget 
lavt
DGI Storkøbenhavn har, som en del af partnerskabsaftalen med Rødovre Kommune, 
offentliggjort en analyse af omfanget af idrætsudøvere i Rødovre.
Det kan man læse meget mere op på www.dgi.dk under:  
roedovre-i-bevaegelse-en-analyse-af-idraetten-i-roedovre-kommune.

På side 20 findes en kurve for antallet af aktivitetsmedlemmer i Idrætsforeninger i 
Rødovre Kommune 2012-2019.  
  
Vi har suppleret med tallene for 2020, så vi har tallene for perioden 2012-2020  
herunder:  

 
Aktivitetsprocenten er steget fra  
19,9 til 22,5 i perioden 2012-2020 
Rødovre Kommune havde ved udgangen af 2020 41.119 indbyggere. 
Ultimo 2012 var der 36.883 indbyggere. 
Det betyder, at vi i Rødore i løbet af otte år er har haft en befolkningstilvækst på 
4.236 personer eller cirka 11,5 %, mens antallet af aktivitetsmedlemmer i samme 
periode er vokset med 1935 personer som svarer til 26 %.
Antallet af idrætsaktive er procentuelt vokset mere end dobbelt så meget som  
indbyggertallet. 
 
Dividerer man indbyggertallet op i antallet af aktivitetsmedlemmer, får man en  
aktivitetsprocent.
 
I 2012 var aktivitetsprocenten på 19,9 mod 23,5  i 2017, hvor det lå højest. Altså en 
pæn fremgang.
 
Men igen - sammenligner man med de øvrige vestegnskommuner, ligger de typisk 
omkring 30 %, medens landstallet er 40 %. DGI og DIF fastlagde i 2015 et mål om 
50 % for landet som helhed i 2025. Det er om 4 år.
 
Aktivitetsprocenten i Rødovre ligger dermed lan gt under de kommuner, vi gerne vil 
sammenligne os med.  

Hvem dyrker idræt?  
Den organiserede idræt udøves i cirka 50 idrætsforeninger, hvor 40 er organiseret i 
FIR. I perioden 2012-2020 er 11 foreninger ophørt og otte nye kommet til. 

Den samlede fremgang på 26 % er fordelt på en meget stor fremgang i aldersgruppen 
0-12 år på 959 idrætsudøvere eller 43 %.
Teenagegruppen på 13-18 år udviser blot en vækst på 6 %, hvilket dels kan skyldes, 
at de pågældende ikke var i gang med idræt i en tidlig alder, dels at organiseret idræt 
hyppigt fravælges blandt teenagers. En tredje forklaring kan være, at mange yngre 
børn er med i to til tre idrætsgrene i starten, hvor der ”leges”, for så at vælge fra, når 
sporten bliver mere elitær. 

De øvrige aldersgrupper følger stort set den generelle udvikling med en vækst i inter-
vallet 22-24 %. 

Det ser ud til, at en forbedret indsats for at dyrke idræt i teenageårene kunne for-
bedre aktivitetsprocenten afgørende. I det hele taget er det meget uheldigt, at det 
lykkes at få de yngre børn til at dyrke idræt for så at tabe dem som idrætsudøvere, når 
de bliver 13-18 år. Men overordnet set er det glædeligt med fremgang for samtlige 
aldersgrupper.

Årsnorm
I 4. kolonne i tabellen er der via begrebet ”årsnorm” fundet en indikator for, hvor 
mange idrætsaktive, der var i 2020 i de respektive aldersgrupper.
Tallet er på 531 for de yngste årgange og lavest på 76 for de ældste årgange.  
Gennemsnittet for alle er 125. Det antages, at der er seks hele årgange i aldersgrup-
pen 0-12 år og 20 hele årgange i aldersgruppen Plus 60). 

Vi har stigende medlemstal...

Piger og kvinders medlemstal og -udvikling 2012-2020:

 Aldersgruppe 2012 2020  Årsnorm 2020     Udvikling antal Udvikling %
 0-12 år  1056 1453  242   +397  +38 %
 13-18 år    383   417    69     +34  +  9 %
 19-24 år      97   140    23     +43  +44 %
 25-59 år    609   869    25   +260  +43 %
 60+     654   767    38   +113  +17 %
 Samlet  2799 3646    49   +847  +30 %

Drenge og mænds medlemstal for perioden 2012-2020 viser:

 Aldersgruppe 2012 2020  Årsnorm 2020     Udvikling antal Udvikling %
 0-12 år  1173 1736  289   +563  +48 %
 13-18 år    708   739  123     +31  +  4 %
 19-24 år    398   472    79     +74  +19 %
 25-59 år  1680 1919    57   +239  +14 %
 60+     572   753    38   +181  +32 %
 Samlet  4531 5619    76           +1008  +22 %
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GRAF 1 
Forventet samlet medlemsudvikling 2018-2025

Klub  Medlemmer  Bemærkninger
   2018 2025 Vækst 
Avarta + 6 andre 2500 3000 +500     Alle fodboldforeninger i Rødovre

Gå-Lunt-Løb  225 350 +125     Bevægelse året rundt i naturen

Islev Taekwondo  155 225 +70     Gode faciliteter og Nationalt Center

Rødovre Håndbold 527 625 +98     Tidssvarende forhold til vækst

Rødovre Floorball 178 250 +72     Haltid og klubrum

ROG   1458 2400 +942     Førende TeamGym i Hovedstadsregionen

RS Volley  153 225 +72     Fortsat vækst og udvikling

RSIK   454 514 +60     Flere piger og tilskuere

Rødovre Tennis  623 1000 +377     Top 10-klub i Danmark

Samlet   6.273 8.589 +2.316     Et plus på 37 %

Alle idrætsforeninger 8.800 12.000 +3.200     Et plus på 36 % på 7 år

Graf 4

Graf 5

*) Alle tallene i denne artikel er fra det Centrale Foreningsregister eller DGIs rapport. 
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Aktivitetsmedlemmer Idræt Rødovre 2012-2020

Aldersfordelingen af idrætsudøver:

 Aldersgruppe 2012 2020  Årsnorm 2020      Vækst antal  Vækst i %
 0-12 år  2229 3188  531   959  +43 %
 13-18 år  1091 1156  193     65  +  6 %
 19-24 år    495   612  102   117  +24 %
 25-59 år  2289 2788    78   499  +22 %
 60+   1226 1520    76   294  +24 %
 Samlet  7330 9264  125           1934  +26 %

Graf 3

 Aldersgruppe 2012 2020  Udvikling %
 0-12 år   47  46       Minus 1  
 13-18 år   35  36  +1  
 19-24 år   20  23  +3  
 25-59 år   27  31  +4  
 60+    53  50       Minus 3  
 Samlet   38  39  +1

 Foreninger Vækst/tilbagegang Bemærkninger 
 antal medlemmer 

Graf 6

Graf 7

ROG   +828  Væksten på 155% er uden sidestykke 
B77 Fodbold  +159   
BK Rødovre  +112   
Gå-Lunt-Løb  +166 
Rødovre   +178 
Håndboldklub 
RSIK   +210 
Aktiv Fritid  +66 
FC Elas   +62 
Rødovre   +97 
Bokseklub 
Rødovre   +76 
Floorball Club 
Rødovre   +79 
Tennisklub 
GIF Orient  -56 
Rødovre  -51 
Amatør 
Solstrålen  -56

Så markante fremgange, at det ikke 
kan være en tilfældighed.  
 
Gå-Lunt-Løb er en ny forening. 
 
Sammenlagt + 825 idrætsudøvere

Pæne fremgange 
tilsammen på 
380 idrætsudøvere

Blot 3 foreninger er gået mere end 
50 medlemmer tilbage.  
GIF Orient ramtes af  
Covid-19-lukning af svømmebad
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men det er stadig alt for lavt
Fremover burde vi arbejde videre med udviklingen af begrebet årsnorm og sætte det  
i forhold til de virkelige tal for aldersfordelingen i Kommunen. I 2020 var den gen-
nemsnitlige årsnorm 556. 

Fordelingen på køn er også til debat. 
Se tabellen herunder.   

Det ses, at antallet af kvindelige idrætsudøvere er vokset med 30 %. Størst vækst  
findes igen for børnene op til 12 år (38 %), men også for kvinder i alderen 19-59 år 
(43 %). Årsnormstallene viser, at deltagelsen falder markant fra teenagealderen og 
først stiger igennem ved Plus 60!
Det er et stort potentiale i at levere attraktiv idræt til piger og kvinder fra 13 års- 
alderen og ældre.

Antallet af mandlige idrætsudøvere er vokset med 22 %. Mest for drenge op til 12 år 
og Plus 60 med 32 %. Lav vækst for teenagedrenge som for teenagepiger. 
Bemærkelsesværdigt er det, at årsnormstallene ikke falder lige så meget for piger og 
kvinder. Også her et stort potentiale for flere idrætsudøvere blandt mænd fra 19 år og 
opefter. 

Kvindeandelen er overraskende høj og konstant
Det har været kraftigt debatteret, hvorfor der er så få kvinder/piger, der dyrker idræt i 
Rødovre. 

I tabellen herunder vises den pige-/kvindeandelen andel af idrætsudøverne over tid.

Kvindernes andel af idrætsudøvere er konstant og ligger på 39 % af alle i 2020. 
To aldersgrupper holder trit med mændene. Nemlig piger op til 12 år og kvinder over 
60 år. På de mellemliggende alderstrin synker kvindernes andel til cirka 30 %, selvom 
der er en mindre fremgang i perioden 2012-2020.
 
Det er derfor berettiget at sige, at det kan være en udfordring at få kvinder i alderen 
13-59 år til at dyrke idræt. Men der er mange aktive piger/kvinder allerede, så der er 
et godt udgangspunkt for yderligere indsats på dette område.  

Hvilke idrætsgrene og -foreninger tegner sig så for væksten?
Væksten er jævnt fordelt på mange foreninger og idrætsgrene.
 

De øvrige foreninger har fremgang på mindre end 50 medlemmer (17) og/eller  
ikke en tilbagegang over 49 medlemmer (26). 

20-25 foreninger lever et forholdsvist roligt liv, hvad angår antallet af medlemmer. 
Væksten i perioden 2012-2020 er derfor skabt af 11 foreninger med tilsammen  
2.033 ekstra medlemmer. Mest udtalt er ROGs vækst på 828 medlemmer, men  
de næste 10 på listen byder også på flotte tal.
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Så markante fremgange, at det ikke 
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Gå-Lunt-Løb er en ny forening. 
 
Sammenlagt + 825 idrætsudøvere
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50 medlemmer tilbage.  
GIF Orient ramtes af  
Covid-19-lukning af svømmebad
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Motion styrker  
dit hjerte.... 
Find den sport der passer dig  
og meld dig ind i din lokale forening!
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Rødovre Badminton 
Club har de senere 
år oplevet en stor 
tilstrømning til ung-
domsholdene, men på 
seniorsiden er tilgan-
gen stagneret. 
 
Af Christian Valsted 
 
I Rødovre Badminton 
Club er de seriøse, men på 
den gode måde. Klubben, 
der holder til i Rødovre 
Stadionhal på Elstedvej, 
har især på ungdomshol-
dene oplevet en stor frem-
gang i medlemstallet de 
senere år. På seniorsiden 
kunne klubben dog godt 
bruge nogle flere spillere 
med en god baghånd.

”Vi håber at kunne til-

trække spillere, der er gode 
nok og har lyst til at spille 
på seniorholdene,” fortæl-
ler bestyrelsesmedlem Jo-
nas Jørgensen. 

RBC har en målsætning 
om, at klubbens 1. senior 
kan blive i Københavner-
serien og at 2. senior kan 
rykke op i serie 1. Ambi-
tionerne fejler med andre 
ord ikke noget, men selv-
om klubben har en seriøs 
tilgang til resultaterne på 
banen, så foregår det på 
den gode måde.

”Vi er en klub, der fav-
ner bredt, når det gælder 
alder, og vi er altid åbne 
over for folk der vil spille 
badminton i klubben,” si-
ger Jonas Jørgensen. 

RBC efterlyser  
seniorspillere 

Hos Boldklubben 
Rødovre oplever de 
en enorm fremgang 
i børneafdelingen og 
må lukke for tilgang 
på nogle hold.

Af Peter Fugl Jensen

Det vigtigste fundament 
hos Boldklubben Rødovre 
er klubånd baseret på fæl-
lesskab.

”Vi er sammen om klub-
ben og vi fauner alle uan-
set baggrund, for ingen 
skal forhindres i at spille 
fodbold,” siger formand 
Jan Krügermeier, der ser 
optimistisk på fremtiden.

”Det tegner lyst, for vi 
har lige konstateret en 
medlemsfremgang på 67% 
i børneafdelingen. Det be-
tyder, vi er mere end 300 
børn i klubben i dag. Det 
er en målsætning, som vi 
satte for 10 år siden, men 
først for tre år siden kom 
der for alvor skred i med-
lemsudviklingen.”

”For os er det vigtigt, 
børnene stadig får en god 
oplevelse, selvom vi vok-
ser, men på det seneste har 
vi fået så mange børn, at 

det lige nu halter med træ-
nere og ledere. Vi mangler 
også banetid, så lige nu 
må vi stoppe medlemsti-
gangen på nogle årgange,"  
siger Krügermeier. Han 
fortsætter:

”Vi mangler banetid om 
sommeren med fire baner, 
men vores store udfordring 
er vinteren, hvor vi har en 
kunststofbane, som vi skal 
dele med Orient. Det er 
virkelig en udfordring.”

Hos Boldklubben Rød-
ovre er det ligesom mange 
andre steder, de har svært 
ved at fastholde de unge.

”Vi vil jo gerne samar-
bejde med andre klubber 
i kommunen, hvor vi kan 
deles om vores ressour-
cestærke kræfter, så vi ik-
ke mister så mange unge 
spillere. Vi bør samarbejde 
for at kunne fastholde den 
svære aldersgruppe,” me-
ner Krügermeier.
BK Rødovre har startet 
e-sport.
”Det har vi gjort, fordi de 
unge foretrækker at spille 
computer. Ved at tilbyde 
e-sport har vi stadig kon-
takt til de unge,” slutter 
han.

Plads til alle 
hos BK Rødovre

Hos taekwondoklub-
ben Hwarang er der 
ingen tvivl om, at 
sporten byder på en 
masse positivt for 
børn – også børn med 
udfordringer.

Af Peter Fugl Jensen

Der er lidt trængt, når man 
træder ind i Hwarangs lo-
kaler på Højnæsvej – lige 
ved siden af Foreningshu-
set og det første man be-
mærker er de mange sko, 
der står over alt i entréen, 
for i respekt for sportens 
kultur, går man rundt i 
sokker eller bare fødder.

Oppe på 1. sal er træ-
ningslokalet, men også et 
hyggeligt klubrum, hvor 
nogle af verdens mest lo-
vende taekwondo-talenter 

bruger ufattelig mange ti-
mer. Men de er kun en del 
af en forening, der primært 
er for børn og unge.

”Hos os, Hwarang Rød-
ovre Taekwondo Klub, har 
vi åbent for tilgang af nye 
medlemmer på vores bør-
nehold. Her har vi særligt 
fokus på styrkelse af børns 
selvtillid, motorik og fy-
siske samt sociale færdig-
heder,” forklarer formand 
Tarik Setta som fortsætter:

”Taekwondo er en 
kampsport, der udmærker 
sig i sin alsidighed og har 
vist sig særlig effektiv over-
for unge, der har behov for 
faste rammer og adfærds-
regulering, samt børn med 
tendens til overvægt.”

Sporten er inkluderende 
og derfor er kønsfordelin-
gen også tæt på 50/50.

Taekwondo er godt for børn

INKLUDERENDE: Taekwondo er en god sport for både 
drenge og piger. Foto: Brian Poulsen

KOM GLAD: Rødovre Badminton Club kunne godt bruge 
flere seniorspillere, så kom gerne, hvis du har mod på lidt 
fjerbold. Foto. Privat 

Rødovre Badminton Club
indkalder hermed til 

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Onsdag den 14. maj 2008 kl. 19.00

på Rødovregaard
Dagsorden iflg. Clubbens love

Mvh
Bestryrelsen

Velkommen til 
Rødovre Badminton Club

• Vi er seriøse, men med måde

• 1-2 gange træning om ugen
 giver dig også tid til familien

• Samtidig formår vi
 at hygge

• Kom frisk og giv os
 en chance.

Kontakt formand Søren Nygaard 

på telefon 20 68 12 41 eller via 

mail på soeren-nygaard@pc.dk 

for mere information.

Rødovre Badminton Club
www.roedovrebadmintonclub.dk 

Styrk dit barns  
selvtillid og motorik

Hwarang Rødovre Taekwondo Klub har  
åbent for tilgang af nye medlemmer på  

vores børnehold. 

I Rødovre Taekwondo Klub har vi særligt fokus 
på styrkelse af børns selvtillid, motorik  

og fysiske samt sociale færdigheder. 

Taekwondo er en kampsport, der udmærker 
sig i sin alsidighed. Sporten har vist sig særlig 
effektiv overfor unge, der har behov for faste 

rammer og adfærdsregulering, samt børn med 
tendens til overvægt. Både drenge og piger  
dyrker kampsporten og kønsfordelingen i  

Rødovreklubben er ca. 50/50.

Holdene er aldersinddelt 
4-7 år træner tirsdage fra kl. 17-18.

7-14 år træner mandage og onsdage fra kl. 17-18.

Vi holder til på Højnæsvej 61, 2610 Rødovre.

På vores hjemmeside www.hwarang.dk kan 
man læse mere om holdtider og indmelding.

Rødovres ældste 
fodboldklub

Vil du være en del af Rødovres 
ældste fodboldklub, hvor socialt sam-
menhold, udvikling og bredden er i 
fokus?

Så kontakt vores senior- eller 
ungdomsformand, så fi nder vi 
sammen det hold, der passer lige til 
dig.

Seniorformand, 
David tlf. 4411 2773. 
Ungdomsformand, 
Kenneth tlf. 41787410

Læs mere om 
Boldklubben Rødovre på:
bkrodovre.dk
Facebook/BKRfodbold 

fodboldklub
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Gå-lunt-løb Rødovre 
(GLLR) er for dem, 
der mener, at motion 
også skal være sjovt, 
socialt og sundt. 

Af Peter Fugl Jensen

Vores syv år gamle løbe- 
klub, der holder til på 
Espelundens Idrætsanlæg, 
adskiller sig fra andre løbe- 
klubber ved at integrere 
styrke- og balanceøvelser i 
træningen. 

Alle trænere har gen-

nemgået DGIs løbetræ-
neruddannelse og for os er 
det vigtigere, at hele krop-
pen er i harmoni, end at vi 
kan løbe hurtig. 

Uanset alder og taljemål 
kan alle rummes i GLLR 
og i vores træning.

Nogle vil gerne lære at 
løbe, nogle vil have ugent-
lig motion, mens andre 
træner for at blive hurtige-
re eller for at kunne løbe 
længere. Men vigtigst er, 
at motion hos os skal væ-
re sjovt og hyggeligt sam-

tidig med, at det er sundt 
og forebygger livsstilssyg-
domme.

Vi gør en dyd ud af, 
at holdene kan træne på 
tværs af hinanden. Vores 
vigtigste princip er, at ’vi 
henter’. Derved træner al-
le lige længe og vi går/løber 
altid ud og hjem sammen.

Lige nu er vi cirka 120 
medlemmer, og du kan 
se os løbe, lunte og gå på 
villavejene samt på Vest-
volden, Espelunden og ved 
”Avarta-anlægget”.

Den sociale løbeklub

Hvem er vi?
Navn: Gå-Lunt-Løb Rødovre
Hjemmeside: www.gllr.dk
Mødested: Espelundens Idrætsanlæg,
Korsdalsvej 100, Rødovre.

Træningstider: Onsdag kl.17.30-18.30 og lørdag kl.9.00-10.00 
med DGI-uddannede trænere. 

Træning: Hver træning starter med fælles opvarmning. 
Herefter deler vi os i fi re hold efter niveau og mål med træningen.

Gå-holdet: For dem, der ikke vil eller ikke kan løbe. 
Her går man rask til og der er afsat tid til styrketræning undervejs.

Hold 1: Er for nyløbere og løbere, som ikke har løbet i et stykke tid
f. eks. pga. skader eller andet fravær.

Hold 2: Er for dem, som nyder at løbe og træne sammen med andre.

Hold 3: Er primært for dem, som har sat sig et mål. Måske vil man 
være hurtigere på en 5’er eller løbe sin første længere distance.
Styrketræning er en stor del af træningen på alle hold for at 
forebygge skader og gøre vores medlemmer til stærkere løbere.

Kontingent: Hver sæson varer et kvartal og koster kr. 250,00.
Sociale Medier: Medlemmer af GLLR interagerer via klubbens 
Facebook-grupper. Interesserede kan læse mere og kontakte 
klubben via vores hjemmeside www.gllr.dk

Bemærk: På grund af corona-situationen samt trænermangel, 
er der for øjeblikket lukket for optag af nye medlemmer. 

GÅ-LUNT-LØB: Alle er med under opvarmningen, men det er alle også, når man kommer 
tilbage fra gå-, lunt- eller løbeturen. Foto: Brian Poulsen

Hos Islev Triathlon Klub 
har vi gode træningsfaciliteter
Vi har 6 svømmetider om ugen, spinning, 

løbedage og yoga 
samt mulighed for styrketræning.

Her er plads til alle, på alle niveauer
Islev Triathlon Klub vil afholde en Informationsaften 
onsdag, d. 22. september kl 19:30 på Rødovregaard 

i Havestuen, hvor alle er velkomme.

Vil du prøve kræfter 
med triathlon?

www.i-tri.dk

På land, i vand og på 
to hjul. Islev Triathlon 
Klub har medlemmer 
fra alle sociale lag og 
du behøver ikke at 
have Ironman-drøm-
me for at blive en del 
af klubben.

Af Christian Valsted

Hvis du elsker at løbe, 
svømme og cykle, og hvis 
du savner et sted, hvor du 
kan gøre det sammen med 
andre, så er der heldigvis 
et stærkt fællesskab tæt på, 
der tilbyder det; nemlig Is-
lev Triathlon Klub. 

Hos Islev Triathlon Klub 
dyrker 80 medlemmer i alle 
aldre triatlon på forskellige 
niveauer. Det lyder måske 
umiddelbart som en stor 
mundfuld at kaste sig ud i, 
men formand for klubben, 
Ulla Engell, forsikrer, at  
alle kan være med. 

”Ja, vi har eliteudøvere, 

der deltager i Ironmans 
og har deltaget på Hawaii, 
men vi har også  mange 
helt almindelige motioni-
ster, der bruger fællestræ-
ningen til at få motion, og 
som tager det hele i eget 
tempo”, siger Ulla Engell 
og fortsætter:

”Alle er velkomne i Is-
lev Triathlon Klub. Vi har 
mange, der ikke dyrker alle 
tre discipliner, så hvis man 
har lyst til kun at cykle, så 
er der også plads til det. 
Vi har ingen forventninger 
om, at alle er fuldblodstri-
atleter, eller at man dukker 
op til al fællestræning.”

Savner klubhus
Hvis man er nybegynder 
inden for disciplinerne el-
ler bare gerne vil blive bed-
re, så er der også mulighed 
for det.

”Vi tilbyder eksempel-
vis svømmetræning på alle 
niveauer, så selvom man 

aldrig har svømmet crawl, 
skal man ikke holde sig 
tilbage. Vi har dygtige in-
struktører, der kan lære dig 
at crawle.”

Islev Triathlon Klub 
svømmer i Islevbadet, lø-
ber ofte ved Rødovre Sta-
dionhal på Elstedvej og 
arrangerer cykelture i det 
fri, der passer til medlem-
mernes niveau.

”Vi har det rigtig godt 
sammen, og vi har der-
for arbejdet på at finde et 
klubhus eller et sted, hvor 
vi kan mødes og få vendt 
verdenssituationen over en 
kop kaffe,” siger Ulla En-
gell.” 

Og det ser heldigvis ud 
til, at det i forbindelse med 
etableringen af det kom-
mende medborgerhus på 
Islev Bibliotek kan blive en 
mulighed, så det glæder vi 
os til”.

”Vi har også plads til dig”
TRIATHLON: Triathlon kombinerer løb, cykling og svømning. I Islev Triathlon Klub dyrker 
80 medlemmer de tre motionsformer. Foto: Privat
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FIR 
quizzen - tip en 12’er

Vi mener, at FIR quizzen er så alsidig og svær, at du næppe kan ramme 13 rigtige. Men 
se, hvor mange rigtige du kan få og blev klogere på FIR og nogle af FIRs medlemmer. De 
rigtige svar står nederst på denne side. God fornøjelse.

Hvilken af de eksisterende 
idrætsforeninger er 
Rødovres ældste?

CK Fix 
ROG 
BK Rødovre 
Orient

1

Hvilken klub i Rødovre 
blev stiftet under 
2. Verdenskrig

Rødovre Atletik Club
VK Ares
Rødovre Skytteforening
Rødovre Bokseklub

2

Rødovre yngste klub 
er Rødovre Padel klub 
fra 2020, men hvilken af 
disse idrætsforeninger er yngst?

Rødovre Petanque Klub 
Islev Triathlon Klub 
Bowlingklubben Center 
Islev Sportsdykkerklub

3

Hvilken idrætsforening 
i Rødovre har borgmester 
Britt Jensen været 
medlem af?

Islev Taekwondo Klub
Gå-Lunt-Løb Rødovre
Rødovre Badminton Club
Orient Svømning

4

I 1965 blev Årets Idrætsleder 
første gang kåret af FIR. 
Hvem var den første til at 
modtage den ærefulde pris?

Poul Holmquist, BK Rødovre
Christian Jørgensen, BK Rødovre
Eling Kisbye, BK Rødovre
Erhard Jørgensen, BK Rødovre

5

Siden 1965 har FIR også 
uddelt prisen Årets 
Idrætsudøver. 
Hans V. Petersen fra RAC var 
den første til at modtage prisen, 
men hvem modtog prisen sidste 
år?

Rødovre Tennisklubs herrer
Anders Berenth fra Orient
RHs håndbolddamer
Bowlingklubben Sisus herrer

6

Hvem har siddet længst 
tid som formand for FIR, 
der blev stiftet i 1943?

Poul Lundberg Andreasen, fra 2010 til ?
Palle Berthelsen, fra 1992 til ?
Frode Nykjær Larsen, fra 1981 til ?
Brodthagen, fra 1944 til ?

7

Hvilken idrætshal er ældst?

Rødovrehallen
Rødovre Stadionhal
Islevbadet
Rødovre Centrum Arena

8

Hvad betyder det 
koreanske ord Hwarang?

Respekt for sporten
Unge eliteudøvere
unge koreanske riddere 
Hwarang er sportens oprindelsesby

9

Hvad betyder Avarta?

Åbrink
Det hed Rødovre i det 14. århundrede
Det er en ost fra Pyrenæerne
Det betyder ikke noget

10

Hvad betyder det 
japanske ord yawara

Kriger
Man er fra samfundets øverste klasse
Troskab
Kampsportsvåben

11

Da CK Fix blev stiftet for 
107 år siden betød ordet 
Fix noget helt andet end 
det vi forbinder ordet med 
i dag - doping. Hvad blev ordet 
fix forbundet med i 1914?

Man har stærke ben
Man let kunne reparere sin cykel
Man er hurtig og troværdig
Modstandsdygtig

12

1)  Det er CK Fix, der er fra 1914 og faktisk blev stiftet samme dag, som 1. Verdenskrig brød ud, den 1. september. Klubben flyttede godt nok til Rødovre i 1965 og dermed ikke den idrætsforening, som har 
været længst tid i kommunen, men rigtigt er det, at det er Rødovres ældste idrætsforening. ROG blev i øvrigt stiftet ti år efter i 1924, BK Rødovre i 1927 og Orient i 1932. Det er Rødovres eksisterende ældste 
klubber. 2)  Det lyder lidt underligt, at en skytteklub blev stiftet, mens Danmark var besat. Men Rødovre Skytteklub er fra 1941 og er kommunens 5. ældste idrætsforening. RAC er fra 1953, VK Ares fra 
1958, mens bokseklubben er forholdsvis ung, nemlig fra 1977. 3)  Det er Islev Triathlon Klub, der blev stiftet i 2007 i kølvandet på Islev Tri. Rødovre Petanque Klub er fra 1991, Islev Sportsdykkerklub fra 
1986 og Bowlingklubben Center fra 1985. 4)  Det er Islev Taekwondo Klub. 5)  Det var Erhard, senere kendt som ’Tarok’, når han suste rundt om stadionbanen under kampene på Rødovre Stadion, hvor 
han medbragte en kølevogn med kolde drikke og is. Kisbye blev i øvrigt kåret i 1969, Christian Jørgensen i 1972 og Holmquist i 1974. Hele syv gange er en foreningsleder fra BK Rødovre blevet hædret med 
prisen ’Årets Idrætsleder’, hvilket gør, at BK Rødovres ledere har modtaget prisen flest gange. 6) Det var Rødovre Tennisklubs herrer, der rykkede op i elite-divisionen, som dermed skrev i historie, for 
Rødovre har aldrig tidligere spillet i landets stærkeste række. 7) Palle Berthelsen har siddet i længst tid på formandsposten, nemlig i 14 år, da han gik af som formand i 2006. Brodthagen var formand i ni 
år, da han blev erstattet på posten i 1953. Samme antal år som Frode Nykjær Larsen, som sad på formandsposten til 1990, da Steen Nielsen blev ny formand. Men de to øvrige har den nuværende formand 
Poul Lundberg Andreasen passeret med sit 11. år som formand for FIR og da han stadig er aktiv, er han i spil som den længst siddende formand for FIR nogensinde. 8)  Rødovre Stadionhal er fra 1965 og 
er dermed Rødovres ældste hal. Islevbadet er fra 1971, mens Rødovrehallen er fra 1975. Rødovre Centrum Arena stod klar til brug i 1995 og hed den dengang Rødovre Skøjte Arena. Vestbadet ligger i Brønd-
by Kommune og kun Rødovre Skytteforening er hjemmehørende idrætsforening i lokalerne, men Vestbadet er fra 1958. 9)  Det koreanske ord hwarangdo betyder ”en gruppe af unge eliteudøvere”, som 
egentlig passer godt til vores lokale klub. Men ordet hwarangdo stammer fra ordet Hwarang og så er vi jo fremme til taekwondoklubben i Rødovre. Hwarang bestod af unge mandlige riddere fra Silla, 
der er et oldgammelt kongerige fra den koreanske halvø, der eksisterede til det 10. århundrede. Det rigtige svar er derfor: Unge koreanske riddere. 10)  Både svar 1 og 2 er rigtige. Awerthi, som Avarta 
stammer fra, betyder Åbrink. Men Avarta stiftere skulle have opkaldt klubben efter ordet Aworthæ (senere Awerthi) fra det 14. århundrede, som regionen Rødovre og Hvidovre hed dengang. Men da man 
stiftede Avarta i 1953 fandt man, blandt andet den daværende formand Berthil Nielsen, frem til det mere mundrette ord Avarta. 11)  Yawara er et ord for et japansk kampsportsvåben. 12)  Ordet Fix 
brugte man om personer, der var hurtig, snild (rar) og en person man kunne stole på. Altså er svar nummer tre rigtigt.


