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NY HAL SKAL BRUGES AF ALLE: Sådan kommer den nye multihal på Valhøj Skoel til at se ud. Det er Rødovre Kommunes ambition, at hallen skal bruges af Rødovres idræts- og forenigsliv efter skoletid. Foto: Rødovre Kommune

Multihal på Valhøj Skole skal ikke samle støv
Den kommende multihal på Valhøj Skole er
naturligvis forbeholdt skolens elever, men når
det har ringet ud til sidste time, skal hallen
ikke stå tom. ”Det er helt afgørende, at hallen
også kan bruges af kommunens idræts- og foreningsliv,” siger Flemming Lunde Østergaard
Hansen, der er formand for styregruppen for
udbygningen af Valhøj Skole.
Af Christian Valsted
Mange
idrætsforeninger
kæmper om haltider i Rødovrehallen og i Rødovre
Stadionhal på Elstedvej.
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Flere af Rødovres idrætsanlæg er presset på kapaciteten, men i 2025 vil den nye
multihal kunne være med
til at afhjælpe problemet.
Multihallen bliver bygget
på Valhøj Skole, som led i
en større udvidelse af skolen. Rødovre Kommunes
prognoser viser, at Valhøj
Skole skal kunne rumme
ca. 350 flere børn i løbet
af de næste 10 år, fordi så
mange familier flytter til
Rødovre.
Der er i alt afsat 150 millioner kroner til skoleudvidelsen, der foruden en
udvidelse af indskolingen
med SFO, og en ny bygning
til udskoling, der skal huse
7.-9. klassetrin, altså også
indeholder en ny multihal,
der bliver forbundet med
den eksisterende festsal og
skolens to gymnastiksale.

Skal bruges
hele tiden
Multihallen får, som navnet også antyder, multifunktioner og Flemming
Lunde Østergaard Hansen
(S), der udover at være formand for Børne- og Skoleudvalget, også er formand
for styregruppen bag udbygningen af Valhøjs Skole,
fortæller, at selve halbanen
får en dimension, der gør
det muligt at spille håndbold og floorball.
”Skolerne har ikke nød-

vendigvis behov for en stor
bane, men med den nye
mulitihal er det afgørende,
at banen får den rigtige dimension, så den kan bruges
til for eksempel floorball,
håndbold og badminton,”
fortæller Flemming Lunde
Østergaard Hansen.
Det er nemlig Rødovre
Kommunes ambition, at
multihallen skal bruges,
når eleverne ikke er i skole.
”Multihallen skal bruges
så meget som overhovedet
muligt. Den bliver bygget på skolen, for at skolens elever kan bruge den,
men den får mål der gør,
at idræts- og foreningslivet
kan benytte hallen i de sene eftermiddags- og aftentimer samt i weekenden,
hvor eleverne ikke er i skole. Jeg har lagt meget vægt
på, at multihallen også skal
kunne facilitere idræts- og
foreningslivet,” siger Flemming Lunde Østergaard
Hansen.
Hvordan de ledige haltider skal disponeres, er endnu ikke fastlagt, men vil ske
i dialog med foreningerne.
”Vi har haft drøftelser
med FIR og er blandt andet blevet enige om, at der
vil blive stillet depotrum til
rådighed til de foreninger,
der skal benytte haller. Så
håndboldklubben, som et
eksempel, ikke skal slæbe
håndbolde med hver gang,
men får et aflåst rum,” siger
Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Den syvende hal
Hvis man fra et helikopter-perspektiv spejder ud
over Rødovres idrætsfaciliteter, med fokus på haller,

er der to haller i Rødovre
Stadionhal på Elstedvej og
fire haller i Rødovrehallen,
hvor Rødovres foreninger
kappes om haltider.
Den kommende multihal
på Valhøj Skole bliver dermed hal ’nummer syv’ og
det vil unægtelig tage lidt
at trykket, men det løser
selvfølgelig ikke alle udfordringer.
"Det er der ingen tvivl
om, at multihallen på Valhøj Skole vil give noget ekstra, men vi skal se på hele
udnyttelsen af haltider. For
uanset hvor mange haller vi
har, vil de være spidsbelastningsperioder,” siger Flemming Lunde Østergaard
Hansen.
Og netop bedre udnyttelse af haltider var
også et tema, da FIR tidligere på måneden inviterede til debat om fremtidens
idræts-Rødovre på Rødovregaard.
Her nævnte borgmester
Britt Jensen blandt andet,
at et nyt bookingsystem
skal være med til at hæve
udnyttelsesgraden af haltider.
”Vi udnytter ikke vores
faciliteter optimalt, fordi vi
ikke har et booking-system,
der er godt nok. Derfor har
vi afsat 200.000 kroner på
budgettet til næste år, så
vi får et booking-system vi
kan stole på, der kan være
med til at hæve udnyttelsesgraden, og samtidig gøre
det nemmere at booke haltider,” fortalte hun.

Men er det nok
Fra et foreningsperspektiv er det selvfølgelig rigtig
positivt med mere haltid,

men det forbliver et godt
spørgsmål, om en enkelt
skolehal mere vil kunne
gøre det på et tidspunkt,
hvor indendørsidrætterne
enten er tvunget til at have
ventelister, eller hvor den
enkelte forening har valgt
at barbere i den eksisterede haltid. Næstformand
i Rødovre Håndboldklub
Thomas Anker udtaler:
”Vi har altid haft et grundlæggende princip om, at alle, der har lyst til at spille
håndbold i Rødovre, også
skal have mulighed for det.
For at undgå ventelister
har vi derfor barberet et
kvarter af mange af vores
træningstider, så de ikke er
1,5 timer lange men blot
1 time og et kvarter. Hos
os betyder de nuværende
forhold mindst to væsentlige ting: For det første så
har vi ikke haltid nok i den
spidsbelastningsperiode
mellem kl. 17 og 20, hvor
de fleste børn reelt har mulighed for at dyrke idræt
dvs. efter skoledagen og
før de skal i seng. Med disse tider overbooket bliver
det efterfølgende svært at
finde attraktive træningstider til vores elitehold,”
siger Thomas
Anker.
Han fortsætter:
”For vores 1. divisionsdamer skal vi vist være glade
for, at vi er gode til mange
andre ting som forening,
for vi tiltrækker i hvert
fald ingen spillere på attraktive træningstider. Her
kan vi fortælle om spillere,
der stopper træningen et
sted mellem klokken 22
og 22.30 om aftenen, og
efter en tur hjem på cykel
kan den nemt blive over

midnat, før man kan falde
til ro. Det er selvsagt ikke optimalt, når de fleste
spillere har almindeligt arbejde eller er studerende,
som skal op og i skole om
morgenen," siger Thomas
Anker.
Det komplicerede spørgsmål omkring haltiderne til
kommunens
indendørsidrætter er altså ikke kun
et spørgsmål om samlet
haltid. En konklusion er
desuden, at det handler
om at have halkapacitet
nok på de tidspunkter af
døgnet og ugen, hvor de
idrætsaktive i praksis kan
dyrke deres idræt.
Måske skulle man i den
forbindelse ikke tænke idrætten og idrætsbyggeri
for
snævert,
mener Thomas Anker.
”Det er jo helt paradoksalt, at vi kan fortælle, at
vi mangler rigtig meget
haltid, når vi samtidig
må konstatere, at vi ikke kan bruge den tildelte
haltid fredag aften. Vi har
simpelthen ikke hold og
medlemmer nok, der kan
træne fredag efter klokken 20, men måske kunne
man forestille sig andre
kulturelle organisationer,
der kunne have glæde af
de tider? Sidstnævnte kan
vist ikke forstås som andet
end en opfordring og en
invitation til øget og styrket samarbejde på tværs af
forskellige sektorer i kommunen, hvor andre folkeoplysende organisationer
kunne komme i spil sammen med foreninger på
idrætssområdet," slutter
Thomas Anker.
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Hvad gør vi nu, lille du
Tirsdag den 16.
november skal der
stemmes til kommunalvalget. I dette
FIR-indstik giver
vi de ni opstillingsberettigede partier mulighed for at
dele deres visioner for
idrætslivet i Rødovre
kommune. Samtidig
kigger vi nærmere på,
hvordan kommende
idrætsanlæg fremover kan indtænkes i
byudviklingen. God
læselyst.
Af Poul Lundberg,
formand for FIR
Der er endnu ingen fast
køreplan for, hvordan
fremtidens idrætsliv i Rødovre Kommune ser ud,
men kommunens idrætspolitik er på trapperne, og
visionen er blandt andet, at
alle borgere skal have mulighed for et aktivt, sundt
og mangfoldigt idrætsliv
gennem hele livet.
Den vision bakker FIR
naturligvis op omkring,
men hvordan kommer vi i
mål?
I FIR er vi først og fremmest taknemmelige over, at
vi med de nye idrætspolitik
får et opdateret grundlag at
arbejde videre med. For det
andet er det positivt, at der

er afsat 100 millioner kroner til nye idrætsanlæg over
en 10-årig periode. Dertil
kommer, at der fremover
kommer flere midler til
systematisk vedligeholdelse af kommunens mange
bygninger og anlæg, herunder
idrætsanlæggene.
At der måske også bliver
mulighed for at rejse større idrætsprojekter – kaldet
signaturprojekter - i tillæg
til det foregående er også et
stort skridt fremad.

Hvad vil politikerne?
Den 7. oktober inviterede
FIR til debatmøde på Rødovregaard, hvor fremtidens
idrætsliv var til debat. Debatmødet gav spidskandidaterne til kommunalvalget
mulighed for at præsentere
deres visioner for idrætslivet i kommunen fremover.
I denne avis samler vi op
på de vigtigste visioner fra
denne debat, inden der
stemmes ved kommunalvalget den 16. november.
Alle ni opstillingsberettigede partier har fået mulighed for at være med, men
Det Radikale Venstre og
Nye Borgerlige har ikke taget imod tilbuddet.

Det mener vi i FIR
I FIR er vi glade for, at vi er
blevet betroet at være med
til at prioritere, hvilke pro-

jekter der skal fremmes i
årene fremover. Der er ikke
en egentlig vision for, hvor
langt vi skal nå på idrætsområdet, og vi mener, at
visionerne mangler især
følgende elementer:
For det første er der ikke endnu konkluderet på
en samlet analyse omkring
idrættens fremtidige behov
i Rødovre. FIR har fremlagt tal for en sandsynlig
udvikling i medlemstallet,
men der er ingen, der har
sammenholdt disse tal med
kapaciteten på de eksisterende idrætsanlæg. Derfor er det umuligt at vide,
hvad der reelt er behov
for at bygge eller renovere. For det andet betyder
det, at der er risiko for at
sætte projekter i gang med
de nævnte 10 gange 10
millioner, der kommer til
at stå i vejen for større og
mere helhedsorienterede
løsninger – f.eks. de ikke
nærmere definerede signaturprojekter. Dermed kan
man med pilotprojekterne
i efteråret 2021 komme til
at begå et stort selvmål. For
det tredje lyder 10 gange
10 millioner kroner af mange penge i folkemunde,
men når vi taler nyt idrætsbyggeri, så vil langt de fleste af pengene være brugt,
hvis man ønsker sig noget,
der kunne minde om en

hal til indendørsidræt. Vi
må altså konkludere, at det
ikke umiddelbart ser ud til,
at selve kapaciteten i vores
indendørs idrætsanlæg har
mulighed for at blive sat
væsentligt op. Øvelsen bliver derfor at effektivisere
adgangen til og brugen af
de eksisterende indendørs
idrætsanlæg. Et sandsynligt perspektiv for de store
indendørsidrætter bliver,
at de må sætte deres lid til
de såkaldte signaturprojekter. Her pegede debatten
på Rødovregaard i retning
af en mulig placering i Valhøjskvarteret, men som en
opmærksom deltager gjorde opmærksom på, så er
de grunde, der i givet fald
skulle bygges på, ikke ejet
af kommunen, og skal man
først til at købe byggegrunde med de nuværende markedspriser, så er det ikke
svært at forestille sig en pris
ikke bare på et 2-cifret men
på et 3-cifret millionbeløb.
Hvor skal de penge komme
fra?

Er målet realistisk?
Konkluderende kan det altså siges, at der er sket en del
positive forandringer både i
forhold til samarbejdets karakter mellem kommunen
og FIR, og når det kommer
til økonomi og bevillinger
til småprojekter idrætsligt

LEDER: Ifølge FIR skal idrætsanlæg fremover tænkes aktivt
ind i al byudvikling. Foto: Brian Poulsen

set. At der til ansøgningerne om en del af de første
10 millioner hører et meget
omfattende
ansøgningsskema, lader vi ligge. Men
man må dog konstatere, at
det ikke er alle idrætsforeninger, som er i stand til
at leve op til kommunens
dokumentationskrav i forbindelse med prioriteringsprocessen. Denne situation
kan i sig selv forhindre, at
alle gode ideer får en fair
chance for at komme i betragtning.
Det politiske mål om at
komme på omgangshøjde
med de øvrige vestegnskommuner lyder godt, men
vi må i FIR ende med at
spørge, om dette mål er
realistisk, når den samlede

økonomi, det samlede behov og bebyggelsesgraden i
kommunen tages i betragtning?
Hvis for mange mindre
projekter og reparationer
gennemføres, kan det være, at vi binder (for) mange midler her og ud fra en
overordnet betragtning og
dermed suboptimerer. Der
bør derfor snarest muligt
tages initiativer til at kortlægge, hvilke signaturprojekter der muligvis kunne
levere den manglende sammenhæng i ovenstående
indlæg. Og idrætsanlæg
skal fremover tænkes aktivt
ind i al byudvikling.
Vi ønsker alle, men specielt
idrætsudøverne, et godt valg.

Multihaller kan være fremtidens løsning
Økonomi sætter
helt naturligvis begrænsninger for, hvor
mange idrætsanlæg
der kan bygges, men i
Rødovre, der er en af
landets tættest befolkede kommuner,
er pladsmangel også
en naturlig barriere. Sportshaller med
multifunktioner kan
være løsningen.
Af Christian Valsted
Foreningernes ønskelister
til placering og udformning
af fremtidige idrætsanlæg
i Rødovre Kommune er
med garanti lange.
Rødovre Håndboldklub
efterlyser blandt andet
endnu en træningstal til det
voksende antal medlemmer og hos ROG har en
ny hal til gymnastikken og
foreningens 1400 medlemmer længe været et ønske,
for bare at nævne et par eksempler.
Men at der i årene fremover knopvis og drypvis

skyder idrætsanlæg op,
der er målrettet specifikke
idrætsgrene, kan være utopi.
I hvert fald lagde Rødovre borgmester, Britt Jensen
(S), op til, på et debatmøde om idrættens fremtid på
Rødovregaard den 7. oktober, at hun i højere grad vil
kigge på muligheder, hvor
multihaller kan samle en
lang række sportsgrene under samme tag.
”Når vi fremadrettet skal
planlægge idrætsfaciliteter,
kunne jeg sagtens forestille mig multihaller i nogle
af de nye boligområder,”
fortæller borgmester Britt
Jensen.
Og en af de steder, hvor
det kunne blive aktuelt,
er i Valhøj-kvarteret, hvor
Kommunalbestyrelsen har
haft de første temadrøftelser, og i begyndelsen af det
nye år vil begynde arbejdet
med udarbejdelsen af en
lokalplan.
”Her har vi talt om, at der
skal være idrætsanlæg, for
det er der brug for. Vi kan

SPORT UNDER SAMME TAG : Idéen med at bygge kombinerede idrætsanlæg er ikke ny.
På billedet ses skøjte- og tennishallen fra 2009 i to etager. Foto: Brian Poulsen

ikke have, at mange mennesker skal stå på ventelister. Det skal ikke kun være
en hal til håndbolden eller
gymnastikken, men haller
med multifunktioner,” fortalte hun på debatmødet.

Signatur-projekter
vil give løft
Over de næste ti år skal

en plan til 100 millioner
kroner bane vejen for, at
klubber og foreninger i
kommunen har de faciliteter, som de har brug for.
Idrætsanlæg koster millioner. Mange millioner,
men en multihal, der
sagtens kunne blive et
signatur-projekt, vil ikke
nødvendigvis blive taget

fra puljen med de 100
øremærkede idrætsmillioner.
”Det kan komme på
tale med signatur-projekter, der rækker ud over de
100 millioner kroner,” understregende borgmester
Britt Jensen på idrætsmødet den 7. oktober.
En holdning og målsæt-

ning som vækker glæde
hos FIR.
”Det er uundgåeligt at
tænke i større løsninger
– såkaldte signaturprojekter – også, når fremtidens
idrætsfaciliteter i Rødovre
skal designes og opføres,”
lyder det fra Poul Lundberg, der er formand i
FIR. Han mener ligeledes,
at det er vigtigt at idrætsanlæg bliver tænkt ind i
de fremtidige kommunale
byudviklingsplaner.
”I oktober måned var
jeg til indvielse af den flotte nye musikskole. Dette
byggeri er et signaturprojekt, som forener mange
ønsker og som samtidigt
er tænkt ind i bymiljøet
omkring Viften, Rødovre
Bibliotek og Rådhuset.
Derfor kunne det være relevant at gå i gang med at
lave en mindre liste over
mulige signaturprojekter,
som kan forene nogle af
de enkeltønsker, der kommer frem i en jævn strøm.”
siger han.
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Socialdemokratiet om
fremtidens Idræts-Rødovre
Hvordan vil dit parti
være med til at sikre, at
idrætstilbuddene kan
følge med udviklingen,
når flere borgere stiller
nye krav?
"For
Socialdemokratiet er ambitionen, at der
kommer endnu flere medlemmer i vores mange foreninger i Rødovre. Det
gælder naturligvis også
inden for idrætten. Det er
samtidig en særskilt prioritet, at færre unge stopper
med at dyrke idræt, når de
når teenagealderen. For at
det kan lade sig gøre, skal
vi både have gode fysiske
rammer og motiverede ledere. Desuden skal vi være
åbne over for nye idrætsgrene og måder at dyrke idræt
på. Paddletennis er fx en
forholdsvis ny idrætsgren,
som vi skal finde plads til
i de kommende år. Det
samme gælder de forskellige former for selvorganiseret idræt, fx gåture og løb,
som ikke mindst er opstået
i tiden med Corona. Vedligeholdelse af eksisterende
idrætsanlæg er tilsvarende

afgørende. Det falder derfor på et tørt sted, at vi de
kommende år fordobler
kommunens
vedligeholdelsesbudget til 29 mio. kr.
årligt. Vores mange dygtige
frivillige ledere løfter en
stor opgave, som vi bør være dybt taknemmelige for.
For at støtte op om dette
flotte arbejde har vi med
udgangspunkt i et stort ønske fra foreningslivet fået
ansat en foreningskoordinator fra den 1. oktober i
år. Foreningskoordinatoren
skal støtte foreningerne i at
rekruttere og fastholde flere børn og unge i tæt samarbejde med kommunens
skoler og institutioner."
Rødovre
Kommune
har afsat 100 millioner
kroner til nye anlæg til
idrætten over en 10-årig
periode. Hvor mener du,
at pengene vil gøre mest
gavn?
"For at kunne håndtere
de mange ønsker og behov
er det for Socialdemokratiet afgørende, at vi sikrer
en åben, involverende og

transparent proces for udvælgelsen af fremtidige anlægsinvesteringer. Vi skal
sikre, at alle borgere og foreninger får mulighed for at
blive hørt. Socialdemokratiet tror på, at beslutninger
bedst træffes på et oplyst
grundlag. Et solidt vidensgrundlag vil lette arbejdet
med at prioritere og vægte
forskellige
anlægsønsker
mod hinanden på et område, hvor økonomien altid
vil sætte grænser for, hvor
meget, vi kan.
Socialdemokratiet vil afvente den kommende inddragelsesproces, inden vi
lægger os fast på, hvor de
mange afsatte penge skal
bruges. Der er dog ingen
tvivl om, at det vil vægte
højt, at de kommende investeringer skal komme mange borgere til gode; ikke
mindst borgere der er bosiddende i Rødovre. Og så
skal tilbud til børn og unge
prioriteres."
Hvor mange penge
skal der, i dine øjne til,
over en 10-årig periode,

for at idrætten har tilbud, der er tilstrækkelige til, at alle borgere, der
har lyst, får konkretet
muligheder for at bevæge sig?
"På idrætsområdet vil
ønskerne altid værre større, end hvad den kommunale pengepung tillader.
Det gælder til alle tider og
over hele landet. Når det
er sagt, så er idræt, og foreningslivet i det hele taget,
en meget stor prioritet for
Socialdemokratiet.
Derfor har vi foreslået, og fået gennemført, at der de
kommende ti år hvert år
afsættes et minimumsbeløb til idrætsfaciliteter på
10 mio. kr. Deroveni skal
lægges allerede besluttede
initiativer som ny multihal
ved Valhøj Skole til ca. 15
mio. kr., ny rullehockeyhal
ved Espelunden til knap
13 mio. kr., forbedring af
kommunens tennisanlæg
med bl.a. fire hybridbaner
til knap 4 mio. kr. og nye
rammer til Islev Taekwondo til 7,3 mio. kr.
Om de afsatte beløb er

FLERE MEDLEMMER: Flemming Lunde Østergaard
Hansen, gruppeformand for Socialdemokratiet, fortæller, at en
af partiets ambitioner er, at få flere emdlemmer i foreningerne.
Foto: Brian Poulsen

tilstrækkelige, vil vi i Socialdemokratiet altid være
villige til at se på og drøfte.
Det afgørende er, at vi får
flere borgere ind i idrætslivet i Rødovre."
Under hvilke betingelser kan private investorer være med til at
finansiere idrætsanlæg,
hvis kommunen ikke
har midlerne?
"I Socialdemokratiet vil
vii ikke udelukke brugen
af private investorer til forbedringer og udbygning af
vores idrætsanlæg. Men det
må ikke påvirke kommunes
økonomi eller kommunens
økonomiske handlemuligheder i form af begrænsninger ift. deponeringsreglerne
og lånerammen. Vi har tidligere medvirket til at skaffe

bidrag til driftsmidler og
andre tilskud til idrætten
fra private virksomheder,
som vi f. eks. kender det fra
Espelundens Idrætsanlæg
og Rødovre Skøjtearena,
hvor private har fået navnerettighederne, eller fra
Team Rødovre, hvor virksomheder sammen med
Rødovre Kommune, støtter op om eliteidrætten i
Rødovre.
De private investorers bidrag skal naturligvis ligge
inden for rammerne af den
kommende idrætspolitik,
som for øjeblikket er ved
at blive lavet med tæt inddragelse af foreninger og
borgere."
Flemming Lunde Østergaard Hansen, gruppeformand Socialdemokratiet

Konservative: Vi skal være
Storkøbenhavns førende idrætsby
Hvordan vil dit parti
være med til at sikre, at
idrætstilbuddene
kan
følge med udviklingen,
når flere borgere stiller
nye krav?
"Idræt skal være for alle
og alle skal have mulighed
for at dyrke idræt. idræt
kan både foregå individuelt
og som en del af et fællesskab. Derfor skal der være
en stor diversitet i Rødovre
Kommunes idrætspolitik.
Det Konservative Folkeparti ønsker, at Rødovre
bliver Storkøbenhavns førende idrætsby, hvor flest
mulige har mulighed for at
dyrke den idræt, der passer
til dem.
Med et øget befolkningstal i Rødovre har vi en udfordring med kapaciteten
på vores idrætsanlæg.
Det kan løses på to måder: Dels ved at udnytte
den nuværende kapacitet
bedre, dels ved at bygge
nye faciliteter.
For at kunne udnytte den
nuværende kapacitet bedre, kræver det, at idrætsforeningerne bliver hinandens
medspillere i højere grad
end i dag. Det vil sige, at

idrætsforeningerne lader
andre
idrætsforeninger
bruge de haltider, som de
ikke selv kan udnytte. Det
er ikke et quickfix, men
gennem god dialog mellem
idrætsforeningerne, kan vi
sikre en bedre udnyttelse af
faciliteterne.
Rødovre ligger nummer
92 ud af 98 kommuner
med hensyn til indbyggere
pr. idrætsfacilitet. I Rødovre er der ca. 734 indbyggere pr. idrætsfacilitet.
Det mener vi i Det Konservative Folkeparti ikke
er godt nok. Hvis flere skal
dyrke idræt, så handler
det både om, at borgerne
har de rette tilbud og de
rette faciliteter. Hvis Rødovre Kommune skal ligge
nr. 1 på Vestegnen, så vil
det kræve minimum 12
nye idrætsfaciliteter. Det
er næppe realistisk på den
korte bane. Til gengæld
understreger det behovet
for flere idrætsfaciliteter,
samt renovering af de nuværende, hvilket vi i Det
Konservative
Folkeparti
gerne vil være med til at investere i."

Rødovre
Kommune
har afsat 100 millioner
kroner til nye anlæg til
idrætten over en 10-årig
periode. Hvor vil pengene gøre mest gavn?
"Konservative er en del
den politiske aftale om, at
der afsættes en pulje på
100 millioner over de kommende 10 år. Hvor langt
de penge rækker, er meget
svært at sige. For vi har p.t.
ikke noget overblik over
idrætsforeningernes
ønsker. Processen er først for
nyligt gået i gang, og det
bliver mildt sagt spændende at se, hvilke ønsker der
er, og ikke mindst hvad det
vil koste. Men hvis der er
behov for flere midler, er vi
villige til at lytte. For os er
det vigtigt, at alle har mulighed for at dyrke idræt,
men også at der findes den
rigtige finansiering for projekterne. Det Konservative
Folkeparti foreslår blandt
andet, at der opføres en
skaterpark som et af de nye
idrætsfaciliteter."
Hvor mange penge skal
der, i dine øjne til, over
en 10-årig periode, for

at idrætten har tilbud,
der er tilstrækkelige til,
at alle borgere, der har
lyst, får konkretet muligheder for at bevæge
sig?
"Mange idrætsudøvere
efterspørger en mere ukonventionel måde at være
aktiv på. Det skal vi blive
meget klogere på, så vi kan
få flere til at blive aktive.
Det Konservative Folkeparti ønsker en dialog med
idrætsforeningerne
om,
hvordan vi forbedrer mulighederne for, at flere kan
dyrke idræt. Dette er ikke en beslutning, der skal
træffes udelukkende i byrådssalen, men i stedet skal
den laves i samarbejde med
de foreninger, som har
den daglige kontakt med
idrætsudøverne. Vi er som
politikere og beslutningstagere ikke klogere end
idrætsforeningerne.
Det
Konservative
Folkeparti
mener, at ledelse kommer
oppefra, men ekspertisen
kommer nedefra. Vi er derfor meget afhængige af, at
vi får de nødvendige informationer – ellers ender vi
simpelthen med at træffe

FØRENDE IDRÆTSBY: Konservative har en ambition om,
at Rødovre skal være Storkøbenhavns førende idrætsby. Det
skriver partiets formand, Jens Damgaard Gøtzsche. Foto: Privat

uhensigtsmæssige beslutninger. Derfor ønsker vi ikke at sætte et konkret beløb
på, hvor penge der skal afsættes til at styrke idrætten,
men vi vil se på de forslag,
der kommer ind, vurdere
dem og se på finansieringen af de enkelte forslag."
Under hvilke betingelser kan private investorer være med til at
finansiere idrætsanlæg,
hvis kommunen ikke
har midlerne?
"Det Konservative Folkeparti ser gerne, at private

virksomheder, organisationer eller fonde giver tilskud
til opførelsen af nye idrætsfaciliteter. Vi har heller ingen problemer med, at der
sælges reklamepladser på
offentlige idrætsfaciliteter
til at finansiere enten byggeriet eller driften af anlægget."

Jens Damgaard Gøtzsche,
formand og kandidat til
Kommunalbestyrelsen for
Det Konservative
Folkeparti i Rødovre
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SF: Behovet for nye
anlæg skal kortlægges
Hvordan vil dit parti
være med til at sikre, at
idrætstilbuddene kan
følge med udviklingen,
når flere borgere stiller
nye krav?
"I SF ønsker vi at sikre
mulighed, herunder faciliteter og tilbud som kan
sikre at idrætstilbuddet i
Rødovre matcher de stigende krav til udbud af
sportsgrene og faciliteter
til at favne bredt. Vi vil
gennem dialog med foreninger og borgere arbejde
målrettet hen imod en plan
der tilgodeser foreninger
bredt og lige og sikrer at vi
få sat fart i opbygningen af
en endnu stærkere idrætskommune. En idrætskommune - som favner både
store og små sportsgrene og samler borgerne i
rødovre - om idrætten i
Rødovre. Alle skal kunne
dyrke den idræt, de ønsker.
Der er i dag en tendens
til, at idræt og motion mere og mere dyrkes individuelt. Det er en tendens,
som især for børn og unge
skal imødegås med ini-

tiativer, der lægger op til
fællesskab. Men også for
voksne og ældre skal der
være gode muligheder for
samvær, når man dyrker
sport."
Rødovre
Kommune
har afsat 100 millioner kroner til nye anlæg til idrætten over en
10-årig periode. Hvor
mener du, at pengene
vil gøre mest gavn?
"Det nemme svar er: der
hvor behovet er størst, Det
er desværre ikke hele det
rigtige svar for jeg er sikker
på at alle foreninger mener
at lige præcis deres drøm
om nyt anlæg er den vigtigste. Jeg mener der skal
kigges på hvor de største
mangler på tværs af foreninger er pt. eksempelvis
styrketræningsfaciliteter
der er tidssvarende i både
Rødovrehallen og Stadionhallen som kan benyttes
på tværs af alle brugerne
på de to anlæg og gavne
flere foreninger på samme
tid.
Et andet sted der kun-

ne sættes ind er på Islev
Skole som har en græsbane, der bliver hårdt prøvet
hver sæson. Ved at anlægge
en kunstgræsbane vil det
samtidig være muligt at
benytte banen året rundt
for klubberne og samtidig være med til at give en
mindre belastning på de
øvrige baner i vinterperioden. Denne bane kan så
passende være som den
der anlægges i Stavtrup på
Aura Park, som er Danmarks mest bæredygtige
kunstgræsbane. Det allervigtigste er dog fortsat, at
alle foreninger får lov at
byde ind med forslag og
bliver hørt om netop deres
forslag."
Hvor mange penge skal
der, i dine øjne til, over
en 10-årig periode, for
at idrætten har tilbud,
der er tilstrækkelige til,
at alle borgere, der har
lyst, får konkrete muligheder for at bevæge
sig?
"Det er umuligt at sige et
specifikt tal, men 100 mil-

lioner er en skridt i den rigtige retning. Det er dog på
ingen måde et beløb som
dækker en restaurering af
Rødovrehallen eller som
kommer hele vejen rundt
om de eksisterende anlæg
der idag findes i Rødovre.
Samtidig så er Rødovre
udfordret på eksempelvis.
streetsport og outdoor faciliteter som kendes fra eksempelvis Den Røde Plads
på Nørrebro og andre parker i københavnsområdet.
Det er en prioritet, at
vi får kortlagt behovet for
opdatering og opførsel af
nye anlæg, samtidig med
der fordeles midler ud fra
de tilførte 100 millioner
kroner. Sidst men ikke
mindst skal vi som kommune gå forrest i at bygge
bæredygtigt alle steder det
er muligt."
Under hvilke betingelser kan private investorer være med til at
finansiere idrætsanlæg,
hvis kommunen ikke
har midlerne?
"Private investorer som

NYE ANLÆG: Det er en prioritet, at vi får kortlagt behovet
for opdatering og opførsel af nye anlæg, samtidig med der
fordeles midler ud fra de tilførte 100 millioner kroner," skriver
SFs Martin Rosenkrantz. Foto: Privat

eksempelvis fonde kan
være et godt værktøj til
specifikke
bæredygtige
projekter som ses opført i
andre byer. Det er dog vigtigt, at anlæggene forbliver
kommunale og kontrol og
vedligeholde drives kommunalt for ikke at skævvride idrætsforeningerne.
Findes der en lokal forening som selv rejser penge

via foreningens venner eksempelvis. til dele af deres
ansøgning til 100 millioner
puljerne, skal det på samme måde som overfor være
muligt - blot at anlægget
forbliver kommunalt."

Martin Rosenkrantz,
kandidat for SF

Kristendemokraterne:
Ventelisterne skal afskaffes
Hvordan vil dit parti være med til at sikre,
at idrætstilbuddene kan
følge med udviklingen,
når flere borgere stiller
nye krav?
Vi
kristendemokrater
ønsker grundlæggende at
støtte det gode liv, som for
mange af os også indeholder idræt, sport og kunst
og kultur. Partiet har om
emnet kort formuleret følgende:
Kommuner skal understøtte det frivillige kulturliv
(amatører) med økonomisk
tilskud f.eks. til brug af haller/lokaler. Og: Kommunen
skal mod en vis brugerbetaling stille sports- og fritidsfaciliteter til rådighed
for borgerne, og tilbyde
fritidsaktiviteter på tværs
af generationer. Hertil kan
bl.a. daginstitutioner og
skolelokaler anvendes. Det
skal prioriteres højt at få
nydanske børn med i forenings- og idrætslivet.
Det vil sige, at når vi får
plads om bordet her i kommunen, skal vi hjælpe med
at afdække de konkrete
behov for Rødovre og løse

udfordringerne her. Et arbejde der heldigvis allerede
så småt er i gang.
Derfor er det også praktisk, at vores spidskandidat,
Johnnie Gregersen, har
mange års erfaring med
netop idrætslivet i Rødovre. Erfaring ikke kun med
de store sportsgrene, også
med flere af de andre gennem børn og børnebørn.
Han har været involveret
på eliteniveau bl.a. med flere landshold, udlands ture /
-ophold og på motionsplan
som træner og leder for både unge og ældre, drenge og
piger. De seneste år er det
blevet til mere overordnet
at have ansvar i klubbens
og hallernes bestyrelser efter at have igangsat hold
og træningsmuligheder for
motionister på alle niveauer og i alle aldersklasser.
Og lige netop her har
det vist sig, at der kan blive
brug for flere faciliteter, for
vi tiltrækker jo også mange
folk fra andre kommuner
udover alle vore egne nytilkomne borgere.
Kulturaktiviteter rækker
langt ud over kommunale

grænser. Måske kunne vi
oprette tættere venskabsforbindelser og samarbejde
med andre kommuner evt.
også i andre lande udenfor
Norden eller bare på vores
egen ø og øerne syd for.
Rødovre
Kommune
har afsat 100 millioner
kroner til nye anlæg til
idrætten over en 10-årig
periode. Hvor mener du,
at pengene vil gøre mest
gavn?
Da vi tilsyneladende ligger lavt i deltagelses procent sammenlignet med
andre kommuner, bør
vi nok primært kigge på,
hvorledes vi kan involvere
flere i bredden. Få afskaffet ventelister, især hvor det
drejer sig om kommunens
egne børn og borgere.
Hvor mange penge skal
der, i dine øjne til, over
en 10-årig periode, for
at idrætten har tilbud,
der er tilstrækkelige til,
at alle borgere, der har
lyst, får konkretet muligheder for at bevæge
sig?

Det er jo ikke sikkert,
at 100 millioner kroner
er nok. Med over 40.000
borgere, så er 10 millioner
om året jo mindre end 250
kroner pr person, fortsæt
selv regnestykket og find
en 20’er om måneden til
formålet. Byens idræt er da
vigtigere end det!
Hvis for eksempel en otteårig ikke kan komme til
at dyrke sin store interesse
fordi, der mangler udstyr,
må vi som kommune ikke
sige, at de skal vente nogle
år, før det er muligt. Det er
vigtigt, at vi giver mulighed
for at den enkelte kan udleve sit maksimale potentiale, det giver størst lykke.
Ligeledes skal vi sørge for
plads til de mange, der gerne bare vil motionere for
sundhedens skyld og fx have et fællesskab omkring en
idræt, hvor flere kan inviteres med.
Under hvilke betingelser
kan private investorer
være med til at finansiere idrætsanlæg, hvis
kommunen ikke har
midlerne?

BREDDE: Kristendemokraternes spidskandidat, Johnnie
Gregersen, mener at ventelisterne skal afskaffes og at Rødovre
Kommune skal satse på at få flere ivolveret i bredde-idrætten.
Foto: Brian Poulsen

Uanset om kommunen
har midlerne, skal det jo
ikke være forbudt for nogen at bidrage med gaver
og sponsorater til diverse
tiltag, som selvfølgelig i
dialog med kommunens
politikere skal afstemmes,
så de kan indgå i og højne
trivselsniveauet for flere
af os. Flere kommuner og
vores har allerede nu åbnet for, at idrætsanlæg kan
have de mærkeligste navne.
Til sidst husker man det,

håber sponsoren selvfølgelig; men det siges at være
sandt, at selv ”rige” mennesker bliver gladere af at
give og gøre andre glade,
og personligt har jeg ikke
noget imod, at der fx står
RC på mine nye overtræksbukser, når jeg indimellem
får tid og mulighed for at
motionere. Forza Rødovre!
Johnnie Gregersen,
Kristendemokraterne
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DF: 10 millioner kroner
om året rækker ikke langt
Hvordan vil dit parti
være med til at sikre, at
idrætstilbuddene
kan
følge med udviklingen,
når flere borgere stiller
nye krav?
Med opbruddet i det traditionelle idrætsbillede har
vilkårene ændret sig for
foreningerne i Danmark,
hvor der i større omfang
end tidligere er flere alternativer til det klassiske
idrætstilbud i foreningen.
Derfor kræver det udvikling og omstillingsparathed, for at foreningerne
også i fremtidens skal forblive attraktive for alle.
Vejen til at styrke idrætsforeningen kan være mange, og ofte vil det være
forskelligt fra idrætsforening til idrætsforening,
hvilke indsatser som har
størst betydning for at
udvikle netop den enkelte
idrætsforening i den rigtige retning.
Man skal være nysgerrige på medlemmernes og
lokalsamfundets behov og
ønsker med henblik på at

sikre, at idrætsforeningerne fortsat vil være attraktivt
for både eksisterende medlemmer og nye potentielle
medlemmer. Jo mere indsigt man har, desto bedre
kan man vurdere, om man
skal foretage tilpasningerne
af de eksisterende idrætstilbud eller oprettes helt nye.
Idrætsfaciliteter er den
vigtigste rammebetingelse for foreningsidrætten.
Placering, udformning og
kvalitet er med til at forme idrætstilbud. Derfor
består arbejdet både i at
styrke samarbejde mellem
kommunen og foreningerne, og samtidig udvikle
de fysiske rammer, så de
understøtter et stærkt og
attraktivt idrætsliv. De digitale rammer bør fokusere
på fleksibilitet og udvidede
interaktionsmuligheder,
sådan at man selv sammen med medlemmerne
har mulighed for, at skabe
online træningsmiljøer- og
fællesskaber sideløbende
med den fysiske deltagelse
i idrætten.

Rødovre
Kommune
har afsat 100 millioner
kroner til nye anlæg til
idrætten over en 10-årig
periode. Hvor mener du,
at pengene vil gøre mest
gavn?
Om man afsætter 100
millioner kroner eller 300
millioner kroner er underordnet. Pengene skal
bruges der hvor vores faciliteter trænger mest. Men
10 millioner om året rækker ikke langt. Inden man
får set sig om er 25 procent
af pengene brugt på rensning af jord, hvis man bygger nyt, og til rådgivning i
forbindelse med byggeriet.
Der skal investeres i padelbaner hvis man ikke vil
have at borgerne søger andre kommuner. Dansk Folkeparti foreslog i budget
2022 at der skulle bygges
tre padelbaner på tennisanlægget. Men der skal
så renses jord for mange
millioner, da meget af jorden i Rødovre Kommune
er forurenet. Men vi mener stadig at der skal byg-

Venstre: Der er behov for
flere idrætsanlæg fremover
Hvordan vil dit parti
være med til at sikre, at
idrætstilbuddene kan
følge med udviklingen,
når flere borgere stiller
nye krav?
Det er kommunes opgave at skabe gode rammer
for idrætslivet i Rødovre,
og det vil Venstre bidrage
til. Til gengæld skal kommunen hverken diktere
eller ”låse” foreningernes
udbud. Rødovre har mange og forskelligartede
idrætstilbud og dybt engagerede frivillige, som løfter
en kæmpe indsats i foreningerne – en kæmpe tak
for det. Netop de frivilliges
store engagement og gejst
er kernen i foreningslivet.
Derfor skal vi ikke pålægge
foreningerne tung administration og alt for faste
rammer.
Kommunen skal stille
faciliteter til rådighed og
sørge for at disse holdes
vedlige. Her må vi være
ærlige og sige, at nogle af
kommunens
idrætsfaciliteter trænger alvorligt
til renovering, og med en
befolkningsvækst i kommunen, vil vi også få brug

for flere/større anlæg fremover.
Men vi skal også nytænke for at få flere aktive
idrætsudøvere. Venstre vil
arbejde for at muligheder
for oplevelser, leg og bevægelse tænkes med i eksisterende og nye byrum og i
naturområder, for idræt er
ikke kun forbeholdt til udførelse i haller og på baner.
Et godt eksempel på en
idrætsforening i Rødovre, som er i vækst, og som
forstår, at ikke alle ønsker
en fast og langvarig foreningstilknytning er GåLunt- Løb Rødovre, som
ud over deres faste hold
også tilbyder korte forløb med bl.a. Powerwalk.
Der er ikke tvivl om, at
den travle borger lettere
kan overskue at tilmelde
sig et 11 ugers forløb end
en indmeldelse med årligt
kontingent. Det kan andre
foreninger tage ved lære af.
Det store teenage-frafald
vil sandsynligvis også kunne modvirkes, hvis de unge
ikke behøver ”binde” sig til
tre faste ugentlig træninger
i en alder, hvor mange andre aktiviteter lokker.

Rødovre
Kommune
har afsat 100 millioner kroner til nye anlæg til idrætten over en
10-årig periode. Hvor
mener du, at pengene
vil gøre mest gavn?
Et helt konkret projekt,
som jeg mener kan løse
flere forskellige kapacitetsproblemer er etablering
af 3 nye 5-mands kunstbaner i forlængelse af de
to store kunststofbaner i
Espelunden. Banekapaciteten til vintertræning er
i dag fyldt op, og det estimeres, at +600 brugere fra
BK Avarta, Islev BK, BK
Vest og øvrige klubber vil
få glæde af banerne. Samtidig vil det betyde, at de
tider, som fodboldklubberne i dag råder over i
skolernes gymnastiksale,
vil kunne frigøres til brug
for andre idrætsforeninger
i Rødovre.
Uanset om fodboldklubberne kan frigive skolernes
gymnastiksale så hersker
der ikke tvivl om, at kommunen har brug for mere
multihals-kapacitet. Der
er rift om tiderne, når det
årlige ”Pavemøde” finder

ges padelbaner i Rødovre
kommune. Padel er den
hastigst voksende idræt i
Europa. På tre år er antallet af baner i Danmark vokset fra 10 til 200 og om tre
år er der 500-600 baner i
Danmark,
Rødovre har p.t. ingen
baner.
Rødovre Padel
Club med 50 lokale borgere, som kører til Ballerup
i dag, vil gerne i gang på
foreningsbasis. Tennisklubben har 700 medlemmer;
mindst 1/3 af dem vil blive
både padel- og tennisspillere, hvis der er baner til det
Fordelene er simple: Der
kan være ca. 3 padel baner på samme plads som
en rigtig tennisbane. Der
spilles double hele tiden og
12 spillere bruger det samme plads som 2-4 spillere i
tennis. Ved tennisanlægget
kan du: Opføre en bane
ved indgangen til anlægget
det koster ca. 500.000 kr.
Man kunne også ombygge
det nuværende minitennisanlæg til padel bane, det
koster ca. 600.000 kr. og

sted og tiderne fordeles.
Derfor vil udbygning af
halfaciliteter bestemt også
være prioriteret for Venstre.
Rødovre Kommune har
i mange år forsømt at få
vedligeholdt de eksisterende anlæg godt nok, og
det skal vi rette op på. Og
det er vigtigt at bemærke,
at vedligeholdelse og renovering skal finansieres
for kommunens vedligeholdelsespulje, altså penge som IKKE tages fra de
100 millioner kroner.
Hvor mange penge skal
der, i dine øjne til, over
en 10-årig periode, for
at idrætten har tilbud,
der er tilstrækkelige til,
at alle borgere, der har
lyst, får konkretet muligheder for at bevæge
sig?
Alle har mulighed for at
bevæge sig i dag – det er
bare at komme ud.
Men alle har måske ikke
mulighed for at få plads på
lige netop det hold, som de
måske ønsker. Hvis vi skal
udnytte faciliteterne fuldt
ud, så er en kort venteliste ikke et problem, men
det må ikke tage årevis at
komme til.
Jfr. Danmarks Statistik
bruger Rødovre kommune

der kan man genanvende
det meste af minitennisbanernes belægning.
Under hvilke betingelser kan private investorer være med til at
finansiere idrætsanlæg,
hvis kommunen ikke
har midlerne?
Private investorer skal
være velkomne. Hvis kommunen ikke har pengene,
så skal en privat invester
være velkommen.
Man kunne også lave
det som et Offentlig-privat partnerskab. Et offentlig-privat partnerskab
eller et OPP dækker over
en
samarbejdsmodel,
hvor den offentlige og
den private part indgår et
partnerskabsbaseret samarbejde om alt fra etablering/renovering til drift og
vedligeholdelse af et byggeri samt finansiering. I et
offentlig-privat
partnerskab integreres finansiering, design og etablering
af et anlæg eller en bygning samt fremtidig drift

PADEL-BANER: Dansk
Folkeparti vil gerne investere
i padel-baner. Foto. Privat

og vedligehold heraf. Det
overordnede mål er at opnå bedre totaløkonomi og
en mere optimal risikodeling. OPP-konstruktionen
betyder, at kommunen
indgår én kontrakt med
et OPP-selskab, som er
ansvarlig for alle dele af
kontrakten. I et OPP står
den private part for finansieringen af projektet og
er ligeledes ejer af aktivet.
Bygningsaktiver overdrages oftest til kommunen efter kontraktens udløb mod
en slutbetaling.
Kim Hammer,
Dansk Folkeparti

FLERE BANER: Venstre og Karin Frøidt vil gerne løse kapacitetsproblemet i Espelunden med ny kunststofbaner. Foto:
Brian Poulsen

1.273 kr. om året pr borger
til idræt. Men fordi kun 22
procent af byens borgere
dyrker foreningsidræt, så
bliver det til 5.767 kroner
om året pr idrætsaktive
foreningsmedlem. Dette
er væsentlig over landsgennemsnittet på 1.936 kroner Vi har simpelthen for
få idrætsaktive i forhold til
de penge vi bruger.
Vi skal have mere udbytte for borgernes penge.
Derfor vil vi fra Venstre
ikke låse os fast på et bestemt beløb ud over de 10
gang 10 millioner, som er
aftalt. Men der vil afgjort
være behov for og imødekommenhed fra Venstre
for bevillinger til de rette
projekter.

Under hvilke betingelser kan private investorer være med til at
finansiere idrætsanlæg,
hvis kommunen ikke
har midlerne?
Venstre er bestemt åbne for muligheden for at
indbyde private investorer og fonde til at medfinansiere og/eller sponsere
idrætsanlæg. Offentlig og
private partnerskaber kan
sikre både midler og kompetencer til etablering af
fremsynede og økonomisk
bæredygtige løsninger med
brugerfaciliteter af høj
standard frem for lappeløsninger.
Karin Frøidt,
Venstre
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DIF-analyse: Nye tider, nye placeringer
Ifølge en ny analyse,
foretaget af Danmarks Idræts Forbund (DIF), er den
nye tilgang til idrætten i Rødovre allerede
slået igennem. En
årtier lang bundplacering blandt landets
98 kommuner er ændret til en plads som
nummer 40.
Af Peter Fugl Jensen
Der er blevet kæmpet for
bedre vilkår for idrætten i
Rødovre siden Kommunalbestyrelsesvalget i 2017,
da samtlige partier meldte
klart ud: ”Idrætten i Rødovre får ingenting, absolut
intet de næste fire år.”
Dengang lå kun en meget
dyr omkostning på Vestbad og ventede, som røg
ind under idrætsfaciliteter, selvom der ikke var en
eneste idrætslig rødovreforening i Vestbad. Og dog –
Rødovre Skytteforening lå
i kælderen, men de fik ikke
deres lovede lokaler tilbage.
Problemet var også, at
mange faciliteter var så
nedslidte og i fare for at
styrke sammen, at der alligevel er blevet bygget og
renoveret for 43,2 millioner
kroner, her i blandt også lokalerne til Rødovre Skytte-

HALTER MED FACILITETER: En årtier lang bundplacering blandt landets 93 kommuner,
fem ø-kommuner er ikke omfattet af undersøgelsen, er ændret til en plads som nummer 40.
Blandt andet har en styrket økonomi sendt Rødovre op på 5. pladsen, mens det stadig er tungt,
når det gælder faciliteter og medlemsantallet. Foto. Arkiv

forening, hvilket kun var ret
og rimeligt.

Nye tider i Rødovre
Da Britt Jensen satte sig
i borgmesterstolen den
1. april 2020, fik hun sig
en gevaldig overraskelse.
For hun forstod hurtigt,
at idrætsforeningerne i
Rødovre var blevet syltet
i mindst to valgperioder.
Men som Britt Jensen sagde til FIRs debataften på

Rødovregaard den 7. oktober:
”Jeg har udrettet mere
for idrætten i Rødovre det
seneste halvandet år, end
der er blevet udrettet de seneste 15 år.”
Det er fuldstændig rigtigt, for idrætten er blevet
taget seriøst af lokalpolitikerne og især borgmester
Britt Jensen, som har holdt
møde med samtlige foreninger i kommunen. De

har kunnet ytre sig om godt
og skidt i deres hverdag,
hvilket der er lyttet til og afsat mange millioner kroner
af til, både med hensyn til
faciliteter og renoveringer.

Analyse viser
markant fremgang
Når man ser tilbage på diverse analyser foretaget af
DGI og DIF i de seneste
10 år, har Rødovre Kommune været bundsolide.

Bund, fordi kommunen har
ligget solidt i bunden, stort
set på alle parametre, men
det blev der sat en stoppe
for i september måned, da
DIF sendte deres nyeste
analyse ud.
Samlet ligger Rødovre nummer 40, altså i den
bedre halvdel. Det er en
pæn og markant fremgang.
Eneste placering, som
er i bund, er faciliteter, da
Rødovre ligger nummer
78. Men det er lokalpolitikerne klar over, hvilket blev
bekræftet til debataften på
Rødovregaard den 7. oktober og der vil komme flere
og bedre faciliteter i Rødovre i løbet af det næste
årti. Nu gælder en planlægningsperiode, hvor der skal
diskuteres og prioriteres.
Frivillighed giver en
placering som nummer
44, hvilket især skyldes
anerkendelsen af de frivillige, hvor Rødovre er
placeret som nummer 10.
Til gengæld er alt for få
rødovreborgere
frivillige
idrætsledere, hvilket placerer Rødovre på en 91.
plads.

Her ligger
vi andensidst
Det er stadig på randen til
katastrofalt, når det gælder
antal borgere, der dyrker

idræt i Rødovre. Her ligger vi andensidst – kun Albertslund er dårligere end
Rødovre.
Men der er håb, for Rødovre ligger nummer 24, når
det gælder medlemsudvikling for de 0 til 24-årige,
mens både trivsel og idrætspolitikken sender 2610 ind
på en 39. plads. Totalt er
Rødovre nummer 45 under
kategorien Idrætspolitik.
Når det gælder økonomi
er Rødovre 5. bedst i landet. Idrætten bliver altså
prioriteret højt i dag. Går vi
mere i detaljer på den samlede 5. plads, så er Rødovre
på 9. pladsen, når det gælder driftsudgifter, hvilket i
høj grad skyldes, vi har to
svømmehaller og to skøjtehaller, som der er store
driftsudgifter på. Når det
gælder tilskudsordninger,
som hører under økonomi, ligger Rødovre på en 4.
plads.
Der er altså håb for
idrætten i Rødovre, nu skal
parterne bare finde ud af,
hvilken vej man skal gå ud
ad. Vejen skal være bred,
for der er lagt op til, at alle kan komme med deres
konstruktive bud på, hvad
der skal prioriteres for at
få flere til at dyrke idræt i
Rødovre.

Enhedslisten: Idrætten
skal integrere socialt udsatte
Hvordan vil dit parti være med til at sikre,
at idrætstilbuddene kan
følge med udviklingen,
når flere borgere stiller
nye krav?
Det er afgørende, at
idrætsforeningerne samlet
medvirker i udviklingen
af idrætstilbud, så det er
muligt at træffe afgørelse
på et objektivt grundlag.
Idrætsforeninger skal være
med i prioriteringen – ikke
som gidsler, men som fagpersoner – for at sikre, at
pengene bruges, der hvor
de gør mest mulig gavn.
Og hvem ved det bedre end
foreningerne?
Men det er i øvrigt vigtigt for Enhedslisten, at
idrætten medvirker til at
integrere socialt udsatte og
ligeledes at alle grupper af
borger har mulighed for at
dyrke den form for idræt
de magter, herunder også
bevægelseshandicappede.
Det kræver et alsidigt udbud af faciliteter, som er

indbydende og tilgængelige
for alle.
Det er et faktum, at socialt udsatte grupper dyrker
mindre idræt end resten af
befolkningen. Netop disse
grupper kan ellers have fordel af at høste de væsentlige
kulturelle, sociale og sundhedsmæssige
gevinster,
som idrætsdeltagelsen kan
give.
Breddeidrætten
skal
også i fremtiden være en
værdifuld del af borgernes
liv, derfor er det vigtigt for
Enhedslisten at eliteidræt,
events eller opførelse af
store opvisningsanlæg ikke
prioriteres fremfor denne.
En
udviklingstendens
som påvirker breddeidrættens vilkår, er den tiltagende kommercialisering
og professionalisering af
idrætsgrene som fodbold
og ishockey og kommunernes forøgede fokus på
at profilere sig via events,
eliteidræt og stærke professionelle sportshold.

Rødovre
Kommune
har afsat 100 millioner
kroner til nye anlæg til
idrætten over en 10-årig
periode. Hvor mener du,
at pengene vil gøre mest
gavn?
Vi opfatter de 100 millioner kroner over 10 år som
en langsigtet strategi, der
kan imødekomme idrættens mest brændende ønske om 10 år.
En strategi, hvor vi afsætter 10 millioner kroner om
året, betyder ikke, at alle
øvrige bevillinger til idrætten sættes på stand by, men
at vi udvikler og vedligeholder allerede eksisterede
anlæg i samarbejde med
idrætsforeningerne.
Det er svært at spå – især
om fremtiden. Derfor vil
det være uklogt allerede
i dag at lægge sig fast på,
hvordan pengene til den tid
skal bruges.
Hvor mange penge skal
der, i dine øjne til, over

en 10-årig periode, for
at idrætten har tilbud,
der er tilstrækkelige til,
at alle borgere, der har
lyst, får konkretet muligheder for at bevæge
sig?
Det er vigtigt at tiltrække flere unge. Derfor bør
der etableres en friplads til
mindst 1 fritidsaktivitetherunder idræt – til alle unge under 18 år. Ingen må
som minimum forlade den
idrætsgren, som den enkelte brænder mest for, af økonomiske årsager.
De nuværende idrætsanlæg må ikke forfalde, men
skal som skrevet ovenfor
vedligeholdes og udvikles i samarbejde med foreningerne.
Det kan let blive til som
uendelige ønskesedler til
jul, hvor alle har de højeste forventninger, hvor de
fleste bliver skuffede, hvis
deres forventninger ikke
indfries. Derfor er inddragelsen af foreningerne af-

IDRÆT FOR ALLE: Breddeidrætten skal også i fremtiden
være en værdifuld del af borgernes liv," skriver Peter Mikkelsen fra Enhedslisten. Foto: Privat

gørende for, at flest mulige
ender med at blive tilfredse.
Under hvilke betingelser
kan private investorer
være med til at finansiere idrætsanlæg, hvis
kommunen ikke har
midlerne?
Enhedslisten er tilhængere af foreningsidrætten,
hvor aktiviteterne ikke kun
er på banen, men også i det
administrative på kontoret.

Fællesskabet om at drive
foreningen på det niveau,
den nu engang befinder
sig, at opfylde foreningens
idé, formål, målsætning og
ambition har højere prioritet for Enhedslisten end, at
private investorer skal tjene
penge på mennesker behov
for at udfolde sig fysisk.
Peter Mikkelsen,
Enhedslisten
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SPORT OG BEVÆGELSE I BYBILLEDET: Sådan kunne et mini-anlæg se ud. På billedet ses en kombineret fodbold-, håndbold- og basketbane i bur på Frederiksberg. Foto: Privat

FIR foreslår flere mini-idrætsanlæg
En kommende kommunal masterplan
for mini-idrætsanlæg må meget
gerne indeholde en
løsning på, hvordan
vi får rigtigt mange veldesignerede
miniidrætsanlæg i
Rødovre. Det kan på
sigt føre til, at flere
tilvælger den organiserede idræt efter
at have brugt miniidrætsanlæggene i
starten og/eller bruger dem til daglig,
når der er for langt
op til den fine hal
eller udendørsbane.
Af Christian Valsted
og Michael Hansen
Mange af os kender sikkert
til, at kærligheden til en given sport starter hjemme
på græsplænen, hvor man
skød på mål på et mål eller spillede opad af muren,
eller stod og jonglerede i
en lille firkant. En af succeshistorierne er Pelé, som
startede sin karriere ved
at spille i slummen og på
stranden i Santos.
Den udvikling har man
også lagt mærke til hos
FIR – Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger
i Rødovre.
”Mange børn dukker

ikke frivilligt op til foreningsidrætten, men alle undersøgelser viser, at
start på simple baner – her
kaldet miniidrætsanlæg –
verden over har sikret, at
der er vokset nye talenter
frem, som højst sandsynligt aldrig var kommet,
hvis disse inspirationssteder ikke havde været der,”
fortæller FIRs formand
Poul Lundberg.
Alene i FIR-regi har seks
forskellige
idrætsgrene
forespurgt, om der kunne
bygges et nyt miniidrætsanlæg enten i forlængelse
af det eksisterende anlæg
eller andre steder i kommunen.
”Hvorfor ikke tilgodese så mange forskellige
sportsgrene som overhovedet muligt. Jeg har
en idé om at skabe disse
anlæg som et fælles udviklingsprojekt forskellige
steder rundt om i kommunen, men det kræver
jo, at kommunen og idrætten gør dette til et udviklingsgebet sammen med
boligforeninger og andre
grundejere” uddyber Poul
Lundberg.
Rødovre har allerede
nogle steder miniidrætsanlæg i form af boldbure
og en multibane i kærene,
men det er langt fra nok til
at dække behovet, mener

FIR. Poul Lundberg mener i stedet, at langt flere
boligforeninger skal have
et miniidrætsanlæg, som
tilgodeser alle, men også
hvor personer på tværs af
køn, alder og etnicitet kan
hygge sig om sporten sammen.

os, at mini-idrætsanlæg bliver en forstærket fødekæde
af talenter til den etablerede foreningsidræt,” forklarer Poul Lundberg.
”Det første spørgsmål besvarer FIR med et
stor NEJ. Men når man
går i gang med at lave en

Hvorfor ikke tilgodese så mange forskellige sportsgrene som overhovedet
muligt. Jeg har en idé om at skabe
disse anlæg som et fælles udviklingsprojekt forskellige steder rundt om i
kommunen
Poul Lundberg, formand for FIR

Rejser
tre spørgsmål
Så hermed er bolden givet
op til fælles udarbejdelse af
en kommunal masterplan
for udbredelsen af mini-idrætsanlæg i Rødovre
Kommune på tilsvarende
måde, som der en plan for
udbygning med cykelstier.
”Tre spørgsmål er centrale:
1.
Er der miniidrætsanlæg i det omfang vi ønsker i Kommunen?
2.
Hvordan får vi designet miniidrætsanlæggene på en måde, så der er et
bredt udsnit af sportsgrene repræsenteret?
3.
Hvordan sikrer vi

plan, er det afgørende, at
der også tages hensyn til
spørgsmål 2 og 3.”

Større
end bare anlæg
Et af de steder, hvor debatten og udviklingen af
miniidrætsanlæg også har
høj prioritet, er hos DGI,
som blandt andet beskæftiger sig med at udvikle og
organisere sporten i primært foreningsregi.
”Der er et hav af undersøgelser, der viser at
maksimal tilgængelighed
er med til at få flere til at
dyrke idræt. Derfor ser
vi fra DGI’s side, at man
tænker det hele i en større

kontekst, hvor man kigger
på det hele i et helhedsperspektiv, ” fortæller Rasmus
B Andersen, der er arkitekt i DGI.
Med helhedsperspektivet mener DGI, at de rette
aktiviteter skal målrettes
de rette brugere.
Det udsagn er Poul
Lundberg helt enig i.
”Et rigtigt bygget mini-idrætsanlæg kan snildt
huse ti forskellige idrætter,
så på den måde rammer
man virkelig mange brugere, men det kræver jo, at
de bliver bygget.”
Men DGI tænker ikke
kun mini-idrætsanlæggene
ind i deres løsninger. De
har også et fokus på den
samlede helhed.
En af de måder, som
DGI arbejder med det på,
er ved at sikre nærhedsprincippet og tilgængeligheden, så for eksempel
vejen hen til mini-idrætsanlægget går via lukkede
stisystemer, som giver forældre en tryghed og sikkerhed ved at sende deres
afsted. På den måde håber
DGI, at mini-idrætsanlæggene kan skabe nye mødesteder for børn og voksne,
hvor de kan komme og
dyrke deres sport.
”Disse miniidrætsanlæg
skal have en åben og inviterende atmosfære og pakkes

ind i de grønne kommunale løsninger, som er eller
kommer på tegnebrættet.
Men det kræver, at man
løfter blikket og tænker det
bredt. Vi har andre steder
oplevet, at man har bygget to identiske anlæg 800
meter fra hinanden. Det er
den tankegang, vi skal væk
fra,” uddyber Rasmus B
Andersen.
En anden tankegang,
som DGI gerne vil udfordre og nytænke på,
er hvordan de lukkede
idrætsanlæg bedre kan
skabe sammenhæng mellem byen, brugerne og
borgerne, sådan så det
virker mere indbydende at
benytte det for dem, som
ikke bruger dem i dagligdagen, men godt kunne
tænke sig det.
”Vores tanker om de
kommende mini-idrætsanlæg er, at de bygges
som åbne anlæg uden afskærmning af nogen art.
Men det tager tid, lige nu
forsøger vi at arbejde med
løsninger, som kan skabe
præcedens fremadrettet,”
afslutter Rasmus B Andersen.
Tilbage hos FIR krydses der fingre for, at mini-idrætsanlæg
bliver
en del af den fremtidige
idrætspolitik.

