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Forord 
Denne delanalyse er den første af 5 delanalyser i den struktur- og strategiplan 
for idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune, som Kultur- Fritidsudvalget besluttede den 
12.09.2018. 
 
De 4 andre delanalyser er: 
Delanalyse 2 - Tennis 
Delanalyse 3 - Gymnastik 
Delanalyse 4 - Fodbold 
Delanalyse 5 - Renoverings- og omdannelsesplan for eksisterende idrætsfaciliteter 
 
Analysen skal skabe et beslutningsgrundlag for udvalgets strategiske planlægning for udvikling af 
kommunens idrætsfaciliteter samt fremsætte forslag til arealreduktion. 
 
Kapacitetsindsatsen siden 2011 
 
Idrætsanalysen 2013 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede i 2011, som led i budgetaftalen for 2012-2015, at iværksætte en 
analyse på idrætsområdet som skulle danne grundlag for kommunens og idrættens fremtidige 
strukturelle og anlægsmæssige beslutninger. 
 
Én af delanalyserne skulle afdække kapacitetsudnyttelsen på udvalgte idrætsfaciliteter – særligt på 
de store idrætsanlæg.  
 
Den første kapacitetsanalyse blev gennemført i 2013 i samarbejde med Idrættens analyseinstitut 
(IDAN) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet 
(SDU). 
 
Analysen tog udgangspunkt i udvalgte indendørs faciliteter - 11 store idrætshaller (800 m2), fem 
mindre haller/sale (mellem 266-564 m2) og tre idrætslokaler (mellem 56-185 m2). 
 

 
Tabel. Faciliteter der indgik i registreringen i 2013 og 2016.  
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Analysen viste, at Rudersdal Kommunes idrætshaller i hverdagene havde en bookingprocent på 
87% og en udnyttelsesprocent på 64% (87/64).1 
 
Analysen konkluderede, at der ikke i bemærkelsesværdig grad var mangel på specifikke faciliteter i 
forhold til fremme af den brede idrætsdeltagelse.2 
 
Analysen konkluderede også, at særligt foreningerne, af forskellige årsager, ikke i tilstrækkeligt 
omfang benyttede de tider de ansøgte og fik tildelt.3 
 
Derfor anbefalede analysen, at der skulle sikres bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler og 
faciliteter for alle brugergrupper, førend der kunne dokumenteres et behov for at udbygge eller 
udvikle den eksisterende facilitetspark eller opføre anlæg til særlige brugergrupper.4 
 
Det kunne dog overvejes, at samle udvalgte idrætter. f.eks kampsport eller gymnastik, i én facilitet 
for at optimere udnyttelsen og samarbejdet om den fælles idræt i faciliteten5. 
 
 
Handleplan og evaluering 
 
Som opfølgning på idrætsanalysen fra 2013 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 11.09.2013 
en handleplan, der tog udgangspunkt i fire udpegede indsatsområder, hvoraf det ene var 
kapacitetsudnyttelse.  
 
For at udmønte handleplanen nedsatte Kulturområdet efterfølgende i 2014 projektet og processen 
”Idræt i forandring – faciliteter for fremtiden”.  
 
I 2016 blev der foretaget en evaluering af effekten af handleplanen. 
 
Evalueringen viste en stigning af bookingprocenten på hverdage fra 87% til 91% og tilsvarende 
stigning i udnyttelsesprocenten fra 64% til 74% (91/74).  
Til sammenligning var tallene for hovedstadsområdet 93/74 og for hele landet 82/61.6   
 
Evalueringen konkluderede endvidere, at Rudersdal Kommune stadig har et potentiale for en 
bedre udnyttelsesprocent, og at der i Rudersdal Kommune, opleves de samme udfordringer som i 
andre kommuner7: 
 

- At de store idrætshaller står tomme i en del af tiden fra kl. 16.00-22.00, ligesom en del af de 
bookede tider ikke bliver udnyttet.  
 

 
1 P. Forsberg. ”Facilitetsanalyse. Borgernes idrætsvaner og brug af faciliteter og udeområder i Rudersdal. Delrapport 2”, IDAN 2013, s. 

64-68 
2 P. Forsberg. ”Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i Rudersdal i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver”, IDAN 2013, s. 27. 
3 P. Forsberg. ”Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i Rudersdal i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver”, IDAN 2013, s. 59. 
 
4 P. Forsberg. ”Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i Rudersdal i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver”, IDAN 2013, s. 5. 
5 P. Forsberg. ”Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i Rudersdal i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver”, IDAN 2013, s. 54. 
6 C. Gjersing Nielsen, ”Kapacitetsbenyttelse af indendørs faciliteter i Rudersdal Kommune”, IDAN 2016, s. 8 
7 C. Gjersing Nielsen, ”Kapacitetsbenyttelse af indendørs faciliteter i Rudersdal Kommune”, IDAN 2016, s. 8-10 
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- At benyttelsen er højest fra mandag til torsdag og falder efter kl. 20.00.  
 

- At selvom mange brugeres behov for haltider varierer i løbet af året, benyttes 
sæsonbookinger, hvor brugerne typisk får tildelt samme tider fra primo august til ultimo juni.  
 

- At på trods af, at de fleste kommuner formelt set har en afmeldingspolitik i tilfælde af, at en 
bruger alligevel ikke skal bruge den reserverede tid, er antallet af afmeldinger yderst 
begrænset. Det betyder, at det ikke er muligt for andre brugere eller borgere at benytte de 
haltider. 

 
Det er vigtigt at forstå, at ”kapacitet” ikke er en fleksibel ressource, der kan flyttes rundt med. 
 
Den facilitet der står tom om formiddagen, kan være fuldt booket fra kl. 16.00-19.00. 
Samtidig er booking- og udnyttelsesprocenter afhængige af lokale forhold, og når der arbejdes 
med frivillige foreninger, vil der ske aflysninger på grund af sygdom, kampafvikling og lign. 
  
Så selvom det er et mål at arbejde frem imod, så er det vigtigt at erkende, at 100 % booking og 
100% udnyttelse ikke er realistisk. 
 
Siden resultatet af evalueringen i 2016, har kulturområdet periodisk foretaget registrering og 
stikprøver af benyttelsen 2 gange årligt. 
  
Registreringerne er foretaget manuelt, hvilket er en meget ressourcekrævende opgave. 
 
Registreringerne er primært foretaget i de større idrætshaller, men også i svømmehallerne, på 
fodboldbaner, i tennishallerne og i andre udvalgte faciliteter.  
 
 
Lokale forskelle i booking- og udnyttelsesprocenterne  
 
Hal 1 og hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg er de bedst udnyttede faciliteter i kommunen, og der har 
igennem mange år været et ønske fra nogle af de lokale idrætsforeninger om opførelse af en 
yderligere hal ved Rudegaard Idrætsanlæg. 
 
Det har ikke vist sig muligt af pladsmæssige-, trafikale-, samt planmæssige- og fredningsmæssige 
forhold.  
 
Kommunalbestyrelsen godkendte derfor 
den 25.04.2018 igangsætningen af en 
proces vedrørende opførelsen af en ny 
idrætshal på Dronninggårdskolen, som 
afløsning for de 3 mindre gymnastiksale 
som skolen råder over, samt evt. 
omdannelse af ”festsalen” til en 
multi/bevægelsessal. 
 
Opførelsen af hallen er budgetsat til 2022 
samt efterfølgende år. 
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Tiltag til forbedring og optimering af kapacitetsudnyttelsen. 
 
Som nævnt, blev der som opfølgning på idrætsanalysen fra 2013 godkendt en handleplan i Kultur- 
og Fritidsudvalget den 11.09.2013, der tog udgangspunkt i fire udpegede indsatsområder, hvoraf 
det ene var kapacitetsudnyttelse.  
 
Kulturområdet nedsatte efterfølgende i 2014 projektet og processen ”Idræt i forandring – faciliteter 
for fremtiden”.  
 
Denne proces endte ud med, at Kultur- og Fritidsudvalget den 06.05.2015 besluttede, at der skulle: 
 

- Etableres nye elementer i retningslinjerne for ”Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal 
Kommunes lokaler og udendørs anlæg”.  
 

- Iværksættes digitale løsninger til at understøtte en mere optimal udnyttelse af faciliteterne. 
 

- Iværksættes indsatser for at nye brugergrupper kan anvende kommunens faciliteter, 
 
Ovenstående har foranlediget den førnævnte stigning fra 87/64 i 2013 til 91/74 i 2016, men 
processen er ikke færdig endnu og er beskrevet i de følgende afsnit. 
 
 
Nye elementer i retningslinjerne for ”Regler for udlån og benyttelse af 
Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg”  
 
Med en bred brugerinvolvering gennem brugerrådene, et dialogmøde for alle foreninger, en 
referencegruppe med foreningsrepræsentanter samt deltagelse af idrætsrådet, blev der udarbejdet 
forslag til nye retningslinjer, hvilke blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 16.12.2015. 
 
Disse indeholdt følgende fokuspunkter for indendørsfordelingen: 
 
 
Ny prioritering af brugere i primetime 
 
Børn og unge er de primære brugere af de kommunale idrætsfaciliteter. De benytter sig af 
foreningstilbud, der især foregår i tidsrummet kl. 16.00-20.00, som er det tidsrum, hvor det passer 
bedst ind i de børn og unges hverdag, at være idrætsaktive i fritiden.  
 
Der er derfor speciel efterspørgsel på kapacitet i det tidsrum, hvilket har givet det tilnavnet 
”primetime”. Ses der udelukkende på primetime er bookingprocenten tæt på 100% og 
udnyttelsesprocenten omkring 75-80%. 
 
Børn- og unges fritidsliv er særligt prioriteret og derfor er der behov for at optimere brugen af 
kapaciteten i primetime i de store idrætshaller. 
 
Denne præmis fordrer en præcisering af prioriteringsrækkefølgen til en tid i de store idrætshaller i 
primetime.  
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Hvis der således er to ansøgere til den samme tid, er prioriteringsrækkefølgen således:  
1. Kommunens egne aktiviteter  
2. Aktiviteter for handicappede  
    (gælder lokaler og anlæg, der er særligt egnede for handicappede)  
3. Aktiviteter for børn og unge i foreningsregi.   
4. Eliteaktiviteter i foreningsregi. 
5. Folkeoplysende undervisning.  
6. Aktiviteter for voksne.  
7. Andre aktiviteter.  

 
For at tilgodese at eliteidrætsudøvere også skal have mulighed for at afslutte deres træning senest 
kl. 20.00, er de inkluderet i prioriteringsrækkefølgen. 
 
De udendørs fordelingsprincipper blev revideret i 2018 og efterfølgende evalueret i 2019. 
Prioriteringsrækkefølgen blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 06.02.2019. 
 
Udover prioriteringerne, er der sat minimumskrav til antal aktive pr. aktivitetsforløb, hvor antallet af 
aktive afhænger af aktivitetstype og aldersgruppe. 
 
Derudover kan en aktivitet, som udgangspunkt, 
maksimalt tildeles to ugentlige træninger på 
hverdage i de store idrætshaller.  
 
Foreningerne kan miste tiden, hvis de ikke opfylder 
de fastsatte krav om antal deltagere, og 
vil så vidt muligt blive flyttet til mindre 
haller/gymnastiksale.   
 
På den måde er det sikret, at flest mulige børn og 
unge kan være aktive i primetime. 
 
 
 
Indførelse af en afmeldekultur 
 
Der er som før nævnt kapacitet som foreningerne tildeles, men ikke udnytter optimalt, og der er 
kapacitet, der enten ikke er disponeret til eller efterspurgt af foreningerne.  
 
Dette medfører, at der er ledig kapacitet, som kan gøres tilgængelig for andre brugere. 
 
Denne kapacitet gøres tilgængelig ved at skabe en kultur, hvor foreningerne afmelder tider, som 
de ikke benytter, med den hensigt, at andre så kan benytte sig af tiden.  
 
Til at understøtte implementeringen af den nye kultur, har kommunen udviklet et afmeldemodul (se 
senere). 
 
For at tilskynde til afmelding har Rudersdal kommune besluttet, at tildelte tider kan inddrages i de 
tilfælde, hvor en bruger udebliver tre gange fra den samme tildelte tid uden afmelding. 
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Dialogen og udbredelsen af forståelse for indsatsen med at sikre en bedre kapacitetsudnyttelse, er 
i fokus i både fordelings- og opfølgningsprocessen, og det nye regelsæt indgår aktivt i 
fordelingsmøderne forud for den årlige sæsonfordeling. 
 
 
Særligt for svømmehallerne 
Grundet manglende mulighed for at opfylde nye hygiejnekrav blev Skovlyskolens svømmehal 
lukket pr. 01.07.2019. 
 
I Rudersdal Kommune er der herefter 3 svømmehaller med tilhørende 5 bassiner, der benyttes til 
undervisning og offentlig brug. 
 

Birkerød Svømmehal Rundforbi Svømmehal Trørdskolens Svømmehal 
- Nyt bassin (25m) 
- Gammelt bassin (25m) 
- Varmtvandsbassin  

 
Derudover (ikke til fordeling) 

- Udendørs bassin 

- 25 meter  
 
 
 
Derudover (ikke til fordeling) 

- Familiebassin 
- Spabad  

- 25 meter 

 
Modsat de andre indendørs og de udendørs faciliteter, er der af hygiejne- og sikkerhedsmæssige 
grunde begrænset kapacitet i svømmehallerne.  
 
Den begrænsede kapacitet medfører, at der er et anderledes brugsmønster i svømmehallerne.  
 
De mange foreninger og andre brugere af svømmehallerne, er meget opmærksomme på, hvordan 
tiden udnyttes bedst muligt, og derudover er der fokus på hvordan foreningsbrug og behovet for 
offentlig svømning kan balanceres til alles bedste. 
 
Det indebærer, at svømmehallerne har høje booking- og udnyttelsesprocenter. 
 
Lukningen af Skovlyskolens svømmehal foranledigede en replacering af brugerne. På trods af den 
allerede høje udnyttelsesprocent, lykkedes det at få optimeret kapacitetsudnyttelsen efter en 
præcisering af retningslinjerne for brugen af svømmehallerne, samt ved at maksimere 
svømmehallernes åbningstider.   
 
I forbindelse med en skærpelse af hygiejnekrav til offentlige svømmehaller i 2019 viste det sig, at 
Skovlyskolens svømmehal ikke levede op til de skærpede krav, samt at det ville koste mere end 48 
mio. kr. at opnå en langsigtet hygiejnegodkendelse af svømmehallen. 
Børne- og Skoleudvalget besluttede derfor den 11.09.2019 at lukke Skovlyskolens svømmehal. 
   
De nye retningslinjer præciserer, at tider i svømmehallerne hovedsagelig tildeles til indendørs 
vandaktiviteter, f.eks. svømning, dykning, vandpolo, livredning og handicapsvømning.  
Der skal foregå instruktion, og svømmehalsaktiviteter skal være foreningens primære aktivitet.  
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Derudover blev det præciseret at – 
- Udendørs vandsportsforeninger med elitehold (f.eks. kajakpolo), kan tildeles tider til disse 

hold i vinterhalvåret (uge 43 - uge 13).  
- Ro-, kano-, kajak- og sejlklubber kan lave vandtilvænning i forhold til sikkerhed for børn (op 

til 12 år) fra uge 40 - uge 18.  
- Kæntringsøvelser regnes som en sekundær aktivitet, og foregår kun efter aftale i den fælles 

bloktid. Kæntringsøvelser kan gennemføres i perioden februar til april.  
 
Alle 3 ovenstående aktivitetstyper foregår i en fælles bloktid på lørdage og søndage i tidsrummet 
kl. 16.00 -20.00. 
 
Både prioriteringsrækkefølgen for tildeling af tid, og minimumskravet til antal deltagere er 
gældende i svømmehallerne.  
 
Derudover er der også maksimumsdeltagerantal af hensyn til vandkvaliteten. 
 
På trods af lukningen af Skovlyskolens svømmehal og omfordelingen af brugerne, er der sket en 
stigning af offentlige brugere af svømmenhallerne, med næsten 22.000 flere brugere til nu 124.805 
i 2019.  
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Digitale løsninger til understøttelse af optimal udnyttelse af faciliteterne. 
 
Kommunalbestyrelsen gav den 22.06.2016 en anlægsbevilling i forbindelse med implementering af 
et nyt bookingsystem, samt til udvikling af et modul til digital håndtering af de nye lokalereglers 
afmeldekultur. 
 
 
Bookingsystem 
 
Det nye bookingsystem blev implementeret ultimo 2016.  
 
En del systemfejl har bevirket, at det nye bookingsystem først fra efteråret 2018, så småt begyndte 
at leve op til forventningerne. 
 
 
 
Afmeldemodul 
 
Kulturområdet har i 2017 fået udviklet et afmeldemodul til 
foreningsbrug for hurtig afbooking af enkeltstående tider.   
 
Med afmeldemodulet kan trænere og instruktører på deres 
tablet eller smartphone i løbet af få sekunder afmelde deres 
bookede tid, som så tilbydes andre foreninger og deres 
trænere via SMS.  
 
Som følge af problemerne med implementeringen af det nye 
bookingsystem, blev afmeldemodulet først forsøgsvis taget i 
brug i efteråret 2018 på udvalgte idrætsanlæg, og er nu fuldt 
funktionsdygtig.  
 
Afmeldemodulet er i sin start, og det vil tage en del 
sæsoner, at få det fuldt implementeret og anvendt blandt 
alle foreningerne i kommunen. 
 
 
Booking ved dørene 
 
Mange foreninger og frivillige benytter sig af mødelokalerne på anlæggene, og der er et ønske om, 
at hvis en facilitet står tom og til fri afbenyttelse, at den så kan bookes ved døren via en tablet eller 
skærm.  
 
Denne løsning er under udvikling, og de første tests forventes at blive igangsat i foråret 2020. 
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Registrering med termiske kameraer 
 
I regi af 4K-samarbejdet med Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner, har 
kulturområdet afdækket mulighederne for brug af termiske kameraer til registrering af antallet af 
brugere i en given facilitet (både inde og ude) på et givent tidspunkt.  
 
Der er tale om kameraregistrering uden persongenkendelse, så der udelukkende registreres 
antallet af tilstedeværende personer.  
 
Denne registrering foregår automatisk, og vil afløse den manuelle registrering. 
 
Rudersdal kommune er ultimo februar 2020 blevet inviteret af Lokale- og Anlægsfonden til at indgå 
i et projekt om afprøvning af digital registrering med termiske kameraer. Rammer og vilkår for dette 
samarbejde er endnu ikke endeligt afklaret. 
 
Det forventes at de første registreringer med termiske kameraer igangsættes medio 2020. 
 
 
Indsatser for at nye brugergrupper kan anvende kommunens faciliteter 
 
Med en prioriteret booking i primetime og med afmeldemodulet, er der skabt et grundlag for at gøre 
den kapacitet, der ikke udnyttes eller afmeldes, tilgængelig for borgerne uden for foreningslivet. 
 
 
WannaSport    
 
Kulturområdet har til det formål indgået en aftale 
med leverandøren til app’en kaldet WannaSport 
fra den 1. januar 2019. 
 
WannaSport giver kommunen og foreninger, der 
har selvejende faciliteter, mulighed for at udleje 
ledig kapacitet direkte til borgerne gennem 
app’en, hvorefter betalingen tilgår udbyderen. 
 
Det er typisk borgere, som ønsker at finde 
muligheder for at dyrke idræt eller motion i deres 
nærområde og i andre rammer end hos 
foreningerne, f.eks. ved at leje en bane til 
badminton, squash, tennis eller en ledig hal, 
boldbane eller idrætssal.  
 
Det er også muligt udbyde enkeltstående 
idrætsaktiviteter, både kommunale og 
foreningsdrevne. 
 
WannaSport er stadig nyt i Rudersdal kommune, og det vil tage en del år, at få det udbredt blandt 
borgerne i kommunen. 
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Aktivitetsmedarbejdere    
 
Idrætsområdet har ved sine seneste nyansættelser fokuseret på at få tilført kompetencer, der kan 
oprette og afvikle relevante tilbud i den fri kapacitet på idrætsområdet.  
 
De første tilbud startede den 01.09.2019 som Drop-in-tilbud i svømmehallerne, og vil med tiden 
sprede sig til de andre idrætsfaciliteter.  
 
 
Kobling til RudersdalRutens Univers   
 
71% af voksne i Rudersdal Kommune8 bruger naturen til at dyrke motion. Det kan være en cykel-, 
gå- eller løbetur i skoven, på vejene og stierne rundt i kommunen, eller evt. en tur til stranden.  
 
Det kan både være på egen hånd eller i en eller anden organiseret form, og en stor del af dem 
benytter sig af RudersdalRutens Univers, der går forbi alle kommunens 3 idrætsanlæg. 
 
Samtidig er der mange, der bruger idrætsanlæggene som udgangspunkt for deres motion.  
På Rudegaard Idrætsanlæg er der f.eks. altid åbent til omklædningsrummene, så det er muligt, at 
parkere sin bil, løbe en tur, tage et bad og så tage på arbejde. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte derfor den 15.08.2018 ”Handleplanen 2018-2021” for 
RudersdalRutens Univers, der fokuserer på de koblingspunkter, der er mellem idrætsfaciliteterne 
og muligheder i udeområderne i RudersdalRutens Univers. 
 
  

 
8 P. Forsberg. ”Facilitetsanalyse. Borgernes idrætsvaner og brug af faciliteter og udeområder i Rudersdal. Delrapport 2”, IDAN 2013, s. 
15 



12 

Vurdering af den nuværende kapacitetsudnyttelse i de kommunale 
faciliteter. 
 
Det er Kulturområdets vurdering, at processen og de iværksatte tiltag har haft en positiv effekt på 
kapacitetsudnyttelsen.  
 
Der er som nævnt sket en stigning i foreningernes bookingprocent og udnyttelsesgrad fra 2013 til 
2016 - nogen steder mere end andre - men det er kulturområdets vurdering, at det fulde udbytte fra 
alle tiltagene i handleplanen ikke kan ses endnu. 
 
Det er en lang proces hvor adfærden hos foreningslivet, borgerne og medarbejderne på 
idrætsområdet, nænsomt skal skubbes i en ny retning, og resultaterne vil først for alvor slå 
igennem, når alle de nye digitale understøttelsesværktøjer og infrastrukturen er fuldstændig 
implementeret. 
 
Siden 2016 har Kulturområdet foretaget to årlige registreringer og på de store bemandede 
idrætsfaciliteter foretages der daglige registrering af antallet af brugere, så der kan iværksættes 
dialog med foreninger og aktører, som ikke efterlever reglerne for tildeling af faciliteter.  
 
Selvom det er tillokkende at se på registreringerne som endegyldige sandheder, er det ikke muligt 
med de forhåndenværende målinger, at give et nøjagtigt billede af den totale kapacitetsudnyttelse.  
 
Dialogen med foreningerne om en effektiv kapacitetsudnyttelse er positiv, og det opleves i 
hverdagen og ved fordelingsmøderne, at der blandt foreningerne er en gradvis større forståelse for 
nødvendigheden af en mere effektiv kapacitetsudnyttelse. 
 
Samtidig fokuseres der på, at kapacitet, der enten ikke bookes eller udnyttes efter reglerne, kan 
udnyttes af foreninger, private og selvorganiserede borgere gennem WannaSport, eller til 
Idrætsområdets egne aktiviteter, enten ved egen indsats eller igennem samarbejde med forskellige 
aktører.  
 
Det skal pointeres, at en omprioritering af foreningers tildelte tid på baggrund af 
udnyttelsesprocenten, bør bunde i valide data og dialog mellem foreningen og idrætsområdet. 
 
Under nuværende forhold, er det dog en ressourcetung opgave, og bør kun benyttes på udvalgte 
områder for at sikre at kvaliteten af data er høj nok til at være valid.  
 
Der mangler desuden valide data på udnyttelsen af de eksterne anlæg såsom haller og sale på 
skolerne samt de tennisbaner der er under foreningsdrift.  
 
Som nævnt vil registrering via termiske kameraer være medvirkende til, at der kan opnås valide 
data til dialogen omkring kapacitetsudnyttelsen.  
 
Skolehallerne er skolernes ansvar, men ledig kapacitet vil kunne komme lokale aktører til gode, 
samt evt. frigøre kapacitet på idrætsanlæggene, der så kan bruges af andre. 
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Fremtidens brugsmønstre og trends. 
 
Idrætsfaciliteterne er i sig selv statiske, men idrætsbilledet og idrætsvanerne forandrer sig med 
tiden, og skiftende tendenser stiller konstant nye krav til faciliteterne. 
 
Idrætsområdet arbejder løbende med at optimere faciliteterne, og tænker omdannelse ind ved 
renoveringsindsatser, så faciliteten som minimum bliver nutidig og allerhelst fremtidssikret.  
Mere om dette i delanalyse 5 ” Renoverings- og evt. omdannelsesplan for eksisterende 
idrætsfaciliteter”. 
 
Fremtidens brugsmønstre vil bygge på det individuelle menneskes lyst, muligheder og behov. 
Hver alder, hver livsfase og hvert miljø vil danne et brugsmønster, der er mere eller mindre er unikt 
for den enkelte borger.  
 
Fra offentlig side, er det umuligt at have én løsning til hver borger, men heldigvis følger de enkelte 
aldersgrupper nogle større trends, som der kan navigeres efter.  
 
 
Børneidrætten 
 
Selvom der opleves et let fald af børns deltagelse i foreningslivet, vil den primære aktør på 
idrætsområdet i fremtiden stadig være foreningsaktiviteter for børn i primetime. 
 
 
Idræt og motion til fremme af sundhed 
 
Der er en udvikling henimod at bruge idræt og 
motion til mental sundhed, genoptræning og 
vedligeholdelse (f.eks fodbold fitness), og den 
udvikling vil fortsætte i takt med, at der kommer 
mere evidens for aktiviteternes effekt, og at flere 
specialforbund melder sig på banen med deres 
”fitness”-variant.  
 
Fra offentlig side er det oftest sundheds-
diskursen, der er gældende i forhold til idræts- 
motionsdeltagelsen, men det er vigtigt at holde 
sig for øje, at motivationen til deltagelsen for den 
enkelte, oftest er af en anden karakter, f.eks. at 
være en del af et fællesskab.  
 
 
Mere fokus på breddeidræt 
 
En stor del af befolkningen er inaktiv og skal have en særlig håndsrækning for at blive aktive.  
 
De store idrætsforbund (DIF og DGI) forsøger med indsatsen ”Bevæg dig for livet”, at skabe en 
bevægelse i foreningslivet, der kan rumme den brede befolknings motions- og fritidsbehov. 
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Det handler f.eks. om motionshold for specifikke målgrupper som voksne mænd, teenagepiger, 
kvinder over 40, o.l., der søger et fællesskab at være aktive i og hvor fokus ikke er på at 
konkurrere. 
 
Med det tiltag forsøger DIF og DGI at aktivere de inaktive, men også at skabe et alternativ til både 
fitness-sektoren og den selvorganiserede idræt. 
 
Motionsfællesskaber til de ældre 
 
Ældre og seniorer er i stigende grad idræts- og motionsaktive og søger i modsætning til de unge 
og voksne, et fællesskab at være aktiv i.  
 
Heldigvis, set fra et kapacitetsperspektiv, er de ældre mest aktive om formiddagen hvor 
faciliteterne ofte er ubenyttede.   
 
Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at det er en meget bred gruppe. Der er f.eks. stor forskel på 
den friske 65-årige og den 65-årige rollatorbruger, der har én eller flere kroniske sygdomme.  
 
Naturen som motionsarena 
 
Naturen har en tiltrækning for alle grupper af mennesker, og rigtig mange vil gerne ud i naturen, 
både i organiseret og i selvorganiseret form.  
 
Tilgængeligheden til naturen er i høj fokus, og indebærer både formidling af mulighederne for at 
være aktiv i naturen, men også etablering af støttepunkter og udvikling af kompetencer til at 
benytte sig af naturens muligheder. 
 
RudersdalRutens Univers er et sammenhængende stiforløb, der er velegnet og kan anvendes af 
alle, uanset hvem man er og hvad man vil. 
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De unge og voksne vil være selvorganiserede. 
 
Unge og voksne vil være aktive på egen hånd eller sammen med deres venner, når det passer ind 
i en travl hverdag - og de vil gerne betale for det.  
 
Pionérånden og fleksibiliteten i et selvorganiseret fællesskab er meget stærk, og paradoksalt nok 
opstår der også regelmæssige fællesskaber igennem den selvorganiserede aktivitet. 
 
De selvorganiserede er også hurtige til at tage nye trends til sig, som efterfølgende skaber et 
behov for enten faciliteter eller kapacitet til nye aktiviteter i forenings- eller privat regi.  
Det er f.eks. SUP (Stand Up Paddle), skaterbaner, futsal eller padeltennis. 
 
Om den selvorganiserede forælder vil trække sine børn med sig og lave sine egne familie-
aktiviteter i fremtiden, er svært at sige, men efterspørgslen på at være aktiv med familien på egen 
hånd er mere og mere tilstede, og de ressourcestærke familier, der ikke har brug for et fællesskab, 
kan danne et marked for den brug. 
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Anbefalinger 
 
Delanalysen peger på, at der stadig er muligheder for at optimere på den eksisterende benyttelse 
af kapaciteten på idrætsområdet, gennem adfærdsregulering og ved hjælp af teknologiske 
løsninger. 
 
Kulturområdet anbefaler 
 

 at der arbejdes videre med foreningerne om vigtigheden af en effektiv kapacitetsudnyttelse 
med afsæt i ”Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal kommunes lokaler og udendørs 
anlæg”, og 

 
med følgende teknologiske løsninger: 

 
 Afmeldemodulet, hvilket er implementeret ultimo februar 2020 og i første omgang udrulles 

på de større idrætsanlæg. 
 

Wannasport, hvilket er implementeret og i sin spæde funktionalitet.  
 

 Booking ved dørene, hvilket startes op midlertidigt på udvalgte lokationer medio 2020, 
samtidig med at muligheden for en bredere udrulning heraf afdækkes sideløbende. 
 

 Registrering med termiske kameraer, hvor vidensdeling i 4-kommunesamarbejdet har givet 
nogle nyttige erfaringer, og i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden planlægges det 
medio 2020, at opsætte termiske kameraer i minimum alle større idrætshaller og på 
udvalgte udendørs idrætsfaciliteter. 
 

Denne optimering kan, udover en mere effektiv kapacitetsudnyttelse, også give plads til nye tilbud, 
både i foreningsregi indenfor breddeidræt og børneidræt, men også for selvorganiserede brugere 
og borgere, der ikke ønsker at være en del af et fast foreningstilbud.  Dette kan være f.eks. ved 
anvendelse af WannaSport og Drop-in-tilbud. 
 
Derudover vil en kommende hal i Holte – eventuel omdannelsen af Dronninggårdskolens 
gymnastiksale til en ny hal , frigøre kapacitet på Rudegaard Idrætsanlæg til medlems- og 
aktivitetsudviklingen af de lokale foreninger. 
 
Yderligere tiltag for optimering af kapacitet vil blive beskrevet i de efterfølgende delanalyser: 
 

 Tilføjelse af indendørs facilitet til tennis (Delanalyse 2) 

 Omdannelse af eksisterende facilitet til dedikeret gymnastik-facilitet (Delanalyse 3) 

 Tilføjelse af lys og omdannelse af naturgræsbaner til kunstgræs (Delanalyse 4) 

 Renovering og evt. omdannelse af eksisterende faciliteter (Delanalyse 5) 
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Forslag til arealreduktion 
 
I den igangværende proces, har der sideløbende været fokuseret på at identificere hvilke 
faciliteter, der kan afsættes til arealreduktion. 
 
Det har betydet, at følgende er blevet besluttet i henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Børne-
og Skoleudvalget den 11.09.2019: 
 

 Sjælsøhallen afstås fra Kulturområdet.  
Hallen kræver en meget omfattende renovering og modernisering og ligger ikke så centralt. 
To processer med forsøg på omdannelse til et specialanlæg (kampsport og gymnastik) er 
ikke lykkedes.  
 

 Hestkøbgård afstås og foreslås solgt til Furesø Golfklub eller anden investor.  
 Skovlyskolens svømmehal nedlægges. 

 
Udover det allerede besluttede, anbefaler kulturområdet 

 At tennisbanen i Nordvanggaardsparken afstås og omdannes. 
Banen er i meget ringe stand og benyttelsesgraden er ikke større end at aktiviteterne kan 
overføres til f.eks. Birkerød Tennisanlæg. Banen kan evt. omdannes til et rekreativt tilbud i 
tilknytning til den omkringliggende park. 
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