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Idrætsanalyse - Fokusområde Fodbold – anbefalinger 

WORKSHOP – FODBOLD - 201119

Deltagere:
BSV af 2016
Rudersdal Boldklub
FC Holte
DBU Sjælland
DGI Nordsjælland
(delvist til stede) Skjold Birkerød Fodbold
(afbud) FodboldMotion
(afbud) Høsterkøb Fodboldklub 2000 
(ikke til stede) Bosporus Birkerød, 
(ikke til stede) Holte Star Club
Bemærkning: Fodboldklubberne står bestemt stærkere såfremt de står 
samlet om anbefalingerne. Hvordan sikrer vi, at alle foreninger 
støtter op omkring processen og dermed anbefalingerne? 

Udviklingstendenser i et 10 årigt perspektiv
- Fodbolden oplever, at større talenter og gode trænere søger mod 

professionelle klubber, der formår at lave det ”bedre tilbud” og 
som har en forretningsmæssig interesse i talentudvikling. 

- Fodbolden har med ”Fodbold Fitness” og ”Bevæg Dig for Livet” 
fået mulighed for at løse velfærds- og sociale opgaver for 
kommunerne, og for at der kan spilles fodbold igennem hele livet.

- Den lokale fodboldklub har sin styrke indenfor bredde- og 
ungdomsfodbolden, men vil oftest gerne tage et større ansvar for 
sociale problematikker og den generelle folkesundhed i 
lokalområdet. 

- Individualiseringen og selvorganiseringen, der præger det 
generelle idrætsbillede i Danmark, påvirker også fodbold. 
Det viser sig blandt andet i et stigende fokus på Small sided 
games. Det er spil med et mindre antal spillere, så spillerne får 
flere berøringer af bolden (f.eks. ”5 a side”, Panna, Street, Beach 
soccer). Denne udvikling tiltaler især unge, og drives især af den 
kommercielle sektor (Pay’n’Play).

- Der er stigende fokus på at lave tilbud for de 2-5-årige.
- Deltagelsen i pige- og kvindefodbold er stigende.
- Futsal er i udvikling som en indendørs sport.
- Øget registrering (f.eks. til DBU og grundet GDPR) og øget 

administration af klubbens drift, samt et stigende behov for pleje 
og rekruttering af frivillige, er alle barrierer for klubbernes 
udvikling. 
Denne udvikling favoriserer de klubber der har ansatte.

- Flere fodboldbaner konverteres til kunstgræs eller hybridbaner. 
Der er mange miljømæssige diskussioner omkring infill på 
kunstgræsbaner, men det forventes at blive løst af 
producenterne i fremtiden. 
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Anbefalinger

Kapacitet til fodbold
Bemærkning: Medlemstallet er nedadgående for fodboldklubberne i 
kommunen, men på trods af en nedadgående tendens, vil der på sigt 
komme flere medlemmer. Kan I uddybe det?

Fodboldklubberne i Rudersdal Kommune, ønsker at få øget kapaciteten 
ved at forlænge sæsonen på eksisterende baner med lys og/eller 
kunstgræs, samt at tilføre kapacitet hvor det mangler.

Der efterspørges følgende tilføjelser af kunstgræs: 
- Birkerød Idrætscenter 

=> én 11-mands kunstgræsbane på eksisterende græsbane. 
- Rundforbi Idrætsanlæg 

=> én 11-mands kunstgræsbane på eksisterende græsbane.
- Holteområdet 

=> én ny 11-mands kunstgræsbane i området.

Der efterspørges etablering af lys på eksisterende baner (hvor det giver 
mening).

Fodboldklubberne i Rudersdal Kommune, ønsker at der er indendørs 
kapacitet til de yngste fodboldspillere.
Kan I konkretisere det? Hvor meget er der behov for? 
Se handling længere nede inden.

Fodboldklubberne i Rudersdal Kommune, ønsker at der etableres 
kapacitet til Small sided games.
?? Kan I konkretisere det eller skal den ud?

Fodboldklubberne er enige om:
- At det er vigtigt, at have gode lokale forhold for de mindste 

fodboldspillere, men at de hellere til have færre tilbud af rigtig 
god kvalitet til 11-mands fodbold.

- At de gerne vil samarbejde om fælles hold og elite-hold.

Handling
- Kulturområdet laver en analyse af hvor det er muligt at etablere 

lys, ny kunstgræsbane og konvertere eksisterende græs til 
kunstgræsbane.

- Kulturområdet laver en analyse den indendørs kapacitet til 
fodbold (omfang og brug).

- Sportsbanen på Trørødskolen benyttes ikke, og redefineres som 
skolebane.
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Lokale fællesskaber - ”Klubhus”
Fodboldklubberne efterspørger mødesteder til at skabe fællesskaber, 
der kan rekruttere og fastholde børn og især unge i et aktivt fritids- og 
foreningsliv. 
Fodboldklubberne oplever, at anlæggene er nedslidte og misligeholdt, 
og ikke egner sig til dyrkning af fællesskaber. 

Fodboldklubberne anbefaler, at i stedet for at renovere og udvikle på de 
eksisterende anlæg, så udvikles nye samlende faciliteter 
(powercentre?), der giver mulighed for mødesteder og fællesskaber på 
tværs af alder, idrætsgrene, kultur, institutioner, og funktioner.

De foreslår, at finde alternative finansieringsmuligheder, bla. private 
investorer og frasalg af anlæg og faciliteter, der kan integreres i den nye 
facilitet.

Faciliteten skal understøtte kommunens vision om at være landets 
bedste bo-kommune ved at være samlingspunktet for fællesskaber for 
alle borgere i lokalområdet.
Kan I uddybe den vision?

Fodboldklubberne er enige om:
- At de ønsker at tage et ansvar for at sundt og aktivt 

lokalsamfund, specielt for den unge målgruppe, sammen med 
andre og fremtidige brugere af en given facilitet.

Handling
På baggrund af ovenstående vision, ser Kulturområdet på mulige 
placeringer af nye samlende faciliteter på baggrund af en analyse af:

- Den demografiske udvikling i kommunen.
- Infrastrukturelle overvejelser.
- Planmæssige muligheder.

Hjælp til administration 
Fodboldklubberne efterspørger, at der støttes op om en administrativ 
støttefunktion, der kan lette arbejdsbyrden for det stigende 
administrative arbejde.
Herunder at tydeliggøre mulighederne for rekruttering og promovering, 
samt forløb i ”Åben skole” og med daginstitutioner.

Fodboldklubberne er enige om:
- At de i fællesskab kan løfte en del af den administrative byrde 

sammen. 
I kom ikke ind på den her – skal den slettes?
 

DEN VIDERE PROCES
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Fodboldklubberne konkretiserer de passager der er markeret med gult 
og sender retur til Kulturområdet inden mødet i januar.
Der kalendersættes et møde i januar til færdiggørelse af anbefalingerne 
og mødet mellem fodboldklubberne, Kultur- og Fritidsudvalget og 
Folkeoplysningsudvalget bliver tirsdag den 25. februar 2020.


