
1 

 
 

 
 
 
Struktur- og strategiplan for idrætsfaciliteterne i Rudersdal Kommune  
 
  

Delanalyse 2 – 4 
 
Delanalyse 2 – Tennis 
Delanalyse 3 – Gymnastik 
Delanalyse 4 – Fodbold 
  
 
 
 
10. maj 2020 
 
 
 
 
 
J.nr. 17/18574 
 



1 

Indholdsfortegnelse  
Forord       side 1 

Samlede anbefalinger 

Delanalyse 2 – Tennis      side 4 
- Indledning      side 5 
- Processen       
- Kapacitet      side 6 
- Anbefalinger       
- Baggrundsdata      side 7 

Foreninger 
Medlemmer 
Faciliteter     side 8 

Delanalyse 3 – Gymnastik     side 9 

- Indledning       
- Processen     side 10  
- Kapacitet 
- Anbefalinger      side 12 
- Baggrundsdata      side 13 

Foreninger 
Medlemmer 
Faciliteter 

Delanalyse 4 – Fodbold      side 15 

- Indledning       
- Processen     side 16 
- Kapacitet     side 17  
- Anbefalinger       
- Baggrundsdata      side 18 

Foreninger 
Medlemmer 
Faciliteter     side 19  

 
Forord 
Denne delanalyse er en del af de 5 delanalyser i den struktur- og strategiplan for idrætsfaciliteterne 
i Rudersdal Kommune, som Kultur- Fritidsudvalget besluttede den 12.09.2018. 
 
De 2 andre delanalyser er: 
Delanalyse 1 - Bedre kapacitetsudnyttelse og forslag til arealreduktion 
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. 
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Samlede anbefalinger 
 

Delanalyse 2 – Tennis 
Øget indendørs kapacitet  

 Igangsætte proces med udvidelse af Rundforbi Tennishal med 2 baner. 
 

 Igangsætte proces med afdækning af mulighederne for etablering af ny indendørs kapacitet 
(op til 6 baner) med central beliggenhed i kommunen ved Kulturcenter Mariehøj.  
 

Etablering af padel 
 Etablering af to padelbaner ved Rudersdal Tennisklub. 

 
 Ved etablering at padelbaner ved kommercielle aktører, prioriteres at - 

o der sikres passende adgang for klubberne. 
o der prioriteres etablering af indendørs padelbaner for at sikre størst mulig kapacitet 

året rundt.  
 

 

Delanalyse 3 – Gymnastik 
Kapacitet til gymnastik 

 Afsætte ressourcer til renovering af stikkontakter og andre faste installationer efter 
anbefaling på de enkelte skoler. 
 

 Afsætte ressourcer til at modernisere musikanlæg til afspilning af musik via mobiltelefon 
uden låseadgang, på de skoler der mangler det. 

 
 Anbefale Børne- og Skoleudvalget at – 

- beslutte minimumstemperaturer for jvf. gældende anvisninger til lokaler med 
bevægelse. 

- foreningerne kan benytte sig af lokalerne i skoleferier. 
 
Dedikeret gymnastikfacilitet 

 Etablere ny kapacitet ved Kulturcenter Mariehøj, Holte Midtpunkt eller ved Nærum Station,  
eller  
 

 At undersøge muligheden for at omdanne en eksisterende kapacitet til en dedikeret 
gymnastikfacilitet. 
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Delanalyse 4 – Fodbold 
Øget kapacitet 

 Konvertere opvisnings- og løbebanen på Rundforbi Idrætsanlæg til 1½ - 11-mands 
kunstgræsbane med lys. 
 

 Konvertere opvisningsbanen, samt bane 2-4 til kunstgræs med lys på Birkerød 
Idrætscenter. 

 
Lokale fællesskaber - ”Klubhus” 

 Faciliteterne i hovedbygningen på Rundforbi Idrætsanlæg renoveres til nutidig standard og 
suppleres med foreningsfaciliteter. 
 

 Faciliteterne ved Birkerød Idrætscenter renoveres til nutidig standard, og at der laves en 
helhedsplan for Birkerød Idrætscenter, der tilgodeser de samlede behov for området, 
herunder parkering og foreningsfaciliteter. 
 

 Faciliteterne ved Rudegaard Idrætsanlæg renoveres til nutidig standard og suppleres med 
foreningsfaciliteter. 
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Delanalyse 2 – Tennis 
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Indledning 
 
I 1970’erne og 1980’erne udviklede tennis sig til en modesport og medlemmerne strømmede i den 
periode ind i tennisklubberne. Den medlemsmæssige top blev nået i 1990 med 118.173 
registrerede medlemmer i Dansk Tennis Forbund (DTF)-regi.  
 
DTF har siden dengang mistet næsten halvdelen af de registrerede medlemmer og over en 
tredjedel af forbundets medlemsforeninger. DGI har ligeledes konstateret et fald, men siden 2016 
har der været medlemsfremgang. 
 
Tennissporten i Rudersdal Kommune har oplevet den sammen tendens, men tennis er stadig 
populært, i særdeleshed i Rudersdal Kommune, der råder over mange tennisklubber og baner, og 
er den kommune i landet med den højeste koncentration af tennismedlemmer. 
 
Der tegner sig dog et billede af en sport i fortsat forandring. 
 
Udviklingstendenser i et 10-årigt perspektiv 

 Tennis er blevet en helårssport og både børn, unge, elitespillere og motionister 
efterspørger muligheden for at træne året rundt.  

 Der er flere ældre, der gerne vil spille tennis. 
 Der er øget behov for familieidræt, så hele familien kan være aktiv på samme tid.  
 Der er mere turneringsaktivitet (bredde-turneringer). 
 Der er øget fokus på mødesteder og fællesskab (motionister, familier, ældre). 
 Der er øget behov for at kunne spille selv. 
 Padel er en sport i stor udvikling og er godt hjulpet på vej af DTF og DGI.  

 
 

Processen 
Tennisklubberne har gennem 3 workshops (7. marts, 6. juni og 9. 
oktober 2019) afdækket deres behov og ønsker til de anbefalinger, 
som de gerne ser prioriteret af politikerne i et 10-årigt perspektiv.  
 
Alle tennisklubber, undtagen Nonnesøens Tennisklub og 
Høsterkøb Tennisklub, har deltaget i processen.  
 
Derudover har Dansk Tennis Forbund og DGI deltaget. 
 
Anbefalingerne blev forelagt af tennisklubberne for Kultur- og 
Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget den 19. november 
2019. 
 
Byplanområdet har på foranledning af processen undersøgt og 
forelagt de samlede myndighedsmæssige muligheder for 
tennisklubberne. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at der i den fortsatte proces stadig vil 
være behov for en konkret vurdering af det enkelte projekt. 
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Kapacitet 
Der mangler indendørs kapacitet i Rudersdal Kommune. 
Der er for nuværende 8 baner, og DGI estimerer, at med det nuværende totale medlemstal, er det 
optimale kapacitetsbehov ca. 23 baner.  
 
I den udendørs sæson (ca. april til oktober) bruges den indendørs kapacitet kun ved stævner, der 
rammes af regnvejr.  
 
Der er overskud af udendørs kapacitet på de 45 baner i Rudersdal Kommune. 
Det er dog afhængigt af både lokale og tidsmæssige forhold. Der er typisk ledig tid imellem 7-16 og 
efter 19.00, samt høj udnyttelse i tidsrummet 16.00-19.00, specielt i de foreninger, der har mange 
ungdomsmedlemmer. 
 
Det er muligt at forlænge udendørssæsonen med andre belægningstyper (f.eks. RedPlus) og 
belysning. Dette gælder dog kun de anlæg, hvor de planmæssige forhold tillader det. 
 
Det vil også være muligt at optimere baneudnyttelsen af den generelle kapacitet i yderperioder 
eller lavsæson ved brug af f.eks Wannasport (se delanalyse 1). 
 
 
Anbefalinger 
Der er enighed blandt tennisklubberne omkring anbefalingerne og det samarbejde som 
anbefalingerne indebærer. Kulturområdet vurderer, at de beskrevne anbefalinger er baseret på 
foreningernes reelle behov og at de er realiserbare. 
 
Øget indendørs kapacitet  
Som tidligere nævnt, så er der et dokumenteret behov for øget indendørs kapacitet, og 
tennisklubberne er enige om, at det har højeste prioritet. 
 
Det anbefales at: 

 Igangsætte proces med udvidelse af Rundforbi Tennishal med 2 baner. 
 Igangsætte proces med afdækning af mulighederne for etablering af ny indendørs kapacitet 

(op til 6 baner) med central beliggenhed i kommunen ved Kulturcenter Mariehøj.  
 

Etablering af padel 
Padel er som før nævnt en sport i rivende udvikling, og er et supplement til tennissporten.  
 
Det anbefales at der: 

 Etableres to padelbaner ved Rudersdal Tennisklub. 
 Ved etablering af padelbaner med kommercielle 

aktører, prioriteres at - 
o der sikres passende adgang for klubberne. 
o der prioriteres etablering af indendørs 

padelbaner for at sikre størst mulig kapacitet 
året rundt.  
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BAGGRUNDSDATA 
 
Foreninger 
(Tal fra det centrale foreningsregister og DIF) 
 
Rudersdal:    8 foreninger (5 foreninger under DTF) 
Dansk Tennis Forbund:  272 foreninger (341 i 1999) 
Danmark total:  735 foreninger hvor der spilles tennis. 
 
Medlemmer  
Medlemsudvikling pr. forening fra 2012 - 2019      

   
         

   
RUDERSDAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Udv.   
Birkerød Tennisklub 1294 1187 1138 1062 1020 982 924 985 -24%   
Holte Tennisklub 692 692 752 755 880 799 813 848 23%   
Høsterkøb Tennisklub Ingen tilgængelige data   
Nonnesøens tennisklub     129 98 123 121 117 128 -1%   
Nærum tennisklub 365 334 332 293 293 271 265 231 -37%   
Rudersdal tennisklub 206 192 223 216 207 165 145 167 -19%   
Tennis 45+ 132 122 134 124 122 131 107 99 -25%   
Trørød Tennisklub 410 392 398 392 396 386 391 407 -1%   
Vedbæk tennisklub 543 537 499 538 527 473 488 500 -8%   
RUDERSDAL total 3642 3456 3605 3478 3568 3328 3250 3365 -8%   
DANMARK 80082 75833 72531 72077 71163 71998 73923 76264 -5%   
(Tal fra det centrale foreningsregister)      

    
 
Medlemsudvikling pr. aldersgruppe fra 2012 – 2019  
                 

 
RUDERSDAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Udv. DAN 
Børn 0-12 1042 1081 1094 1104 1006 966 903 925 -11% -9% 
Unge 13-18 525 429 456 435 489 449 461 501 -5% -17% 
Unge 19-24 119 76 63 62 81 81 97 103 -13% 5% 
Voksne 25-59 1200 1115 1069 1089 1078 1046 995 998 -17% -15% 
Senior 60+ 624 633 660 778 814 786 794 838 34% 26% 
(Tal fra det centrale foreningsregister) 
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Faciliteter 
I Rudersdal Kommune er der 53 tennisbaner fordelt på indendørs og udendørs anlæg. 
 
Banetyper Udendørs Indendørs    
Klub Grus Kunst Hardcourt  Ejer af anlæg Driftes af  

Birkerød Tennisklub 14   4  Kommune Forening (driftsaftale) 
Holte Tennisklub 12      Forening Forening  
Nonnesøens tennisklub 1      Kommune Forening (driftsaftale) 
Nærum tennisklub 4      Forening  Forening  
Rudersdal tennisklub   6    Forening  Forening  
Trørød Tennisklub 3      Forening  Forening  
Vedbæk tennisklub 5      Forening Forening 
Rundforbi Tennishal     4  Selv. inst.  Selv. inst. (tilskudsaftale) 
Antal indbyggere pr bane Rudersdal 1436 9332 6999  Alle anlæg står på kommunal grund 

Antal spillere pr bane Rudersdal 83 542 406    
Antal indb. pr bane Nabokommuner* 1611 48882 6983  

 
 

Antal spillere pr bane Nabokommuner* 71 1629 233    
Antal indbyggere pr bane Danmark 3168 36063 32256    
Antal spillere pr bane Danmark 40 459 411    
Høsterkøb Tennisklub spiller på multibanen ved Høsterkøb skole. 
 
(Tal fra facilitetsdatabasen) *(Furesø, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Allerød) 
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Delanalyse 3 – Gymnastik 
 
 

 
 
Indledning 
 
Gymnastikken har en lang tradition i den danske idrætshistorie. 
 
På lige fod med andre etablerede idrætsgrene, har de skiftende idrætsvaner også presset 
medlemsudviklingen for gymnastikken. 
 
Gymnastikken har dog i modsætning til holdspillene, været hurtigere til at tilpasse sig til skiftende 
idrætsvaner, og har med deres fleksible struktur i højere grad kunnet fastholde en positiv 
medlemsudvikling. 
 
Gymnastikken har således udviklet sig fra traditionel idræts- eller opvisningsgymnastik til også at 
omfatte TeamGym, Rope skipping, Sports Acrobatik, trampolin, tumbling, motorikhold, specialhold 
(efterfødsel, autist/ADHD, ryg, yoga, o.l.), parkour, motion- og fitnesshold, etc.  
 
Dette er også gældende for foreningerne i Rudersdal Kommune. 
 
Den mangfoldighed afspejler sig også i de faciliteter som der dyrkes gymnastik i. Det er alt lige fra 
springgrave i haller, til gymnastiksale på skoler, til bevægelsesrum med spejle der benyttes af 
kommunens gymnastikforeninger.  
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Udviklingstendenser i et 10-årigt perspektiv 
 Fitness er en voksende disciplin indenfor gymnastik. Fitness skal betragtes som en 

fællesbetegnelse for alle de typer af holdtræning, hvor der fokuseres på bevægelse (yoga, 
pilates, etc). Fitness er primært for de voksne.  

 Der bliver øget efterspørgsel på motorik- og børnetræning. 
 Der bliver flere ældre, der gerne vil dyrke gymnastik. 
 Der er et stigende antal unge, der ønsker at dyrke TeamGym (konkurrence og 

holdgymnastik). 
 Spring- og rytmegymnastik for børn og unge (TeamGym) forgår i større og større grad i 

dedikerede springcentre med faste redskaber til spring, som trampoliner og springgrave, 
samt spejlsale til rytme. 

 Nationale erfaringer viser, at nye og målrettede gymnastikfaciliteter, tiltrækker flere 
gymnaster. 

 
 
Processen 
Gymnastikforeningerne har gennem 2 workshops (8. maj 
og 6. november 2019) afdækket deres behov og ønsker 
til de anbefalinger, som de gerne ser prioriteret af 
politikerne i et 10-årigt perspektiv.  
 
Anbefalingerne blev forelagt af gymnastikforeningerne 
for Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget 
den 10. december 2019. 
 
Alle gymnastikforeninger har deltaget i processen.  
Derudover har GymDanmark og DGI deltaget. 
 
Byplanområdet har på foranledning af processen undersøgt og forelagt de samlede 
myndighedsmæssige muligheder for anbefalingerne for gymnastikforeningerne. Kulturområdet 
vurderer, at de beskrevne anbefalinger er baseret på foreningernes reelle behov og er realiserbare 
 
Det er vigtigt at bemærke, at der i den fortsatte proces stadig vil være behov for en konkret 
vurdering af det enkelte projekt. 
 
 
Kapacitet 
Gymnastikforeningerne har mange medlemmer og efterspørger mere kapacitet til deres aktiviteter. 
 
I Rudersdal Kommune er foreningerne typisk samlet omkring den lokale hal eller det lokale 
idrætscenter, og har derudover satellitter i skolehallerne for at være tæt på de yngste medlemmer.  
 
Det stiller store krav til logistik, indretning og især depotplads, da flere discipliner indenfor 
gymnastik involverer brug af tunge redskaber. Foreningerne efterspørger således løsninger, der 
tilgodeser arbejdsmiljøet for udøvere og instruktører. 
 
Holdtræning foregår typisk i sale og mindre haller, gerne indrettet med spejle og med fokus på 
indeklima. Der er ofte flere hold efter hinanden med mange deltagere, så mulighed for at kunne 
justere indeklimaet er vigtig, ex. ved at kunne åbne et vindue.  
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Derudover skal kapacitet til yoga og pilates være tilpas opvarmede. 
 
I processen havde gymnastikforeningerne et ønske om øget dialog med skolerne, for mulighed for 
bedring af deres faciliteter.  
 
Med udgangspunkt i en analyse af de faciliteter som gymnastikforeningerne benytter sig af, 
gennemførte kulturområdet en dialogproces med skoleområdet. 
 
Denne dialog har foranlediget nedenstående indsatsområder, der hvis de implementeres kan lette 
gymnastikforeningernes daglige virke (samt i visse tilfælde også idrætslærernes):  
 

 Musikanlæg til afspilning af musik via mobiltelefon uden låseadgang. 
 Adgang til haller og gymnastiksale i ferieperioder (jvf. gældende regler er der pt. lukket i alle 

skoleferier).  
 Renovering af stikkontakter og andre faste installationer efter anbefaling på de enkelte 

skoler. 
 Fastlæggelse af minimumstemperatur jvf. gældende anvisninger til lokaler med bevægelse.  
 Imødekommelse af indkøb af moppere til rengøring af halgulv om eftermiddagen, da 

rengøringen har været gennemført længe før foreningsaktiviteterne igangsættes.  
 Af hensyn til depotplads, at alle foreninger kontakter servicelederen før indkøb at nye 

rekvisitter til deres aktivitet. 
  
I de tilfælde, hvor gymnastikforeninger benytter sig af Idrætsområdets egne faciliteter, har der 
været dialog med det enkelte idrætsanlæg. 
 
Dedikeret gymnastikfacilitet 
Grundet manglende dedikerede og tidssvarende gymnastikfaciliteter til springgymnastik, betaler 
mange af foreningerne sig til kapacitet udenfor kommunen. 
 
På trods af det, overgår mange yngre medlemmer til foreninger og tilbud udenfor kommunen når 
de når et vist niveau, for at få tilgodeset deres udvikling som springgymnaster.  
 
Denne udvikling reducerer antallet af mulige instruktører i klubben og hæmmer 
medlemsudviklingen i foreningerne. 
 
Gymnastikforeningerne er enige om, at de 
gerne vil samarbejde om at dele og skabe 
aktiviteter i en ny dedikeret 
gymnastikfacilitet. 
 
En åben dedikeret gymnastikfacilitet vil 
også tilgodese bredden og familierne, der 
søger et kvalificeret og fleksibelt 
fritidstilbud. 
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Anbefalinger 
Gymnastikforeningerne er enige om anbefalinger indenfor nedenstående 2 emner og det 
samarbejde som anbefalingerne indebærer.  
 
Kulturområdet vurderer, at de beskrevne anbefalinger er baseret på foreningernes reelle behov og 
er realiserbare forslag. 
 
Kapacitet til gymnastik 
På baggrund af brugeranalysen på skolefaciliteterne, anbefales det, at der –  

 Afsættes ressourcer til renovering af stikkontakter og andre faste installationer efter 
anbefaling på de enkelte skoler,  

 Afsættes ressourcer til at modernisere musikanlæg til afspilning af musik via ex. 
mobiltelefon uden låseadgang, på de skoler der mangler det. 

 
Derudover anbefales det, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Børne- og Skoleudvalget at – 

 beslutte minimumstemperaturer for jvf. gældende anvisninger til lokaler med bevægelse. 
 foreningerne kan benytte sig af lokalerne i skoleferier. 

 
Kulturområdet vil fortsætte med dialogskabende tiltag, der kan hjælpe med forventnings-
afstemningen mellem skolerne og foreningerne. 
 
Dedikeret gymnastikfacilitet 
Gymnastikforeningerne har et ønske om etablering af en dedikeret gymnastikfacilitet til forenings- 
og åben brug.  
 
Afhængig af hvad der kan etableres indenfor en overskuelig årrække med respekt for kvaliteten af 
løsningen, anbefales det at etablere en dedikeret gymnastikfacilitet med fokus på springgymnastik, 
ved enten at: 
 

 Etablere ny kapacitet ved Kulturcenter Mariehøj, Holte Midtpunkt eller ved Nærum Station, 
eller  
 

 at undersøge muligheden for at omdanne eksisterende kapacitet til en dedikeret 
gymnastikfacilitet. 
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BAGGRUNDSDATA 
 
Foreninger 
(Tal fra det centrale foreningsregister og DIF) 
Rudersdal:   7 foreninger 
GymDanmark: 451 foreninger 
Danmark total: 1883 foreninger hvor der udbydes gymnastik. 
 
Medlemmer  
Medlemsudvikling pr. forening fra 2014-2019       
         
RUDERSDAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Udv.  
Aktive Birkerød Seniorer 258 256 229 300 301 332 29%  
Birkerød Gymnastik- Og Trampolinforening 92 109 100 80 93 93 1%  
RUBA 100 140 225 296 266 378 278%  
Skjold Gymnastik Birkerød 964 1.012 1.105 1.090 1.034 1.042 8%  
SNIK Gymnastik 681 544 614 485 433 420 -38%  
Søllerød Senior Sport 58 87 83 72 98 99 71%  
Vedbæk Gymnastikforening 463 522 514 480 508 467 1%  
RUDERSDAL total 2.616 2.670 2.870 2.803 2.526 2.831 8%  
DANMARK 330.297 323.769 310.414 312.247 306.304 311.352 -6%  
(Tal fra det centrale foreningsregister)         
Medlemsudvikling pr. aldersgruppe fra 2014-2019     
         
RUDERSDAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Udv. DAN 
Børn 0-12 1.470 1.548 1688 1.583 1.586 1.635 11% 6% 
Unge 13-18 119 117 164 128 113 174 46% 19% 
Unge 19-24 3 5 12 20 8 12 300% 22% 
Voksne 25-59 341 309 344 384 196 297 -13% -35% 
Senior 60+ 683 691 662 688 623 713 4% -13% 
(Tal fra det centrale foreningsregister)       
 
Faciliteter 
Der er springgrav i Søndervangshallen og i Vedbæk hallen.  
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Delanalyse 4 – Fodbold 
 

 
 
Indledning 
 
Fodbold er Danmarks nationalsport og har de fleste registrerede udøvere på landsplan.  
 
Som alle andre holdidrætsgrene har fodbold oplevet en medlemstilbagegang gennem 00’erne. 
 
For at tilpasse sig de nye idrætsvaner, har fodbolden i de senere år gjort forskellige tiltag. 
  
Blandt andet har børnefodbolden forandret sig til en mere børnevenlig version med flere 
boldberøringer på mindre hold og mindre baner. Det har også givet anledning til udviklingen af 
Panna-baner og streetfodbold, hvor fodbold kan spilles i uformelle og mindre rammer.  
 
Derudover har ”fodbold fitness” tilføjet sporten en gren, der kan tilgodese de ældre årgange, og 
tilbydes som ”medicin” til velfærdssygdomme eller i rehabiliterings-øjemed. 
 
Motionsfodbold er en del af ”Bevæg Dig For Livet”, som har til formål at få endnu flere voksne 
danskere til at blive glade for at motionere. Det handler om at få legen med bolden og glæden 
tilbage i centrum, men der opstår også flere tilbud til kvinder og andre målgrupper.  
 
Samtidig er det et tilbud til tidligere fodboldspillere, der elsker spillet på grønsværen, men som ikke 
ønsker at være bundet af et turneringsprogram.  
 
Forskellige private aktører (f.eks. Fodboldfabrikken, Hafnia Hallen, o.l.) har skabt et marked med 
udlejning af baner på timebasis.  
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Mange har haft fodbold inde på livet i børne- eller teenageårene, men har ikke holdt forbindelsen til 
foreningsfodbolden. Disse kan stadig samles i uformelle netværksgrupper for at spille fodbold når 
det passer dem, ved at betale for det. 
 
Udviklingstendenser i et 10-årigt perspektiv 

 Fodbolden oplever, at større talenter og gode trænere søger mod mere 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, der er et 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 under DBU. 
 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.  

 
 
Processen 
Fodboldklubberne har gennem 3 workshops (29. august 2019, 20. november 2019 og 28. januar 
2020) afdækket deres behov og ønsker til de anbefalinger, somde gerne ser prioriteret af 
politikerne i et 10-årigt perspektiv. 
 
Alle fodboldklubber har været inviteret til at deltage i processen. 
BSV af 2016, FC Holte, Skjold Birkerød Fodbold og Rudersdal Boldklub har deltaget i alle 
workshops. Høsterkøb Fodboldklub 2000 har været repræsenteret ved første workshop.  

 
Derudover har DBU Sjælland og DGI Nordsjælland 
deltaget i processen. 
 
Byplanområdet har på foranledning af processen 
undersøgt og forelagt de samlede myndigheds-mæssige 
muligheder for anbefalingerne for fodboldklubberne. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at der i den fortsatte proces, 
stadig vil være behov for en konkret vurdering af det 
enkelte projekt. 
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Kapacitet 
Fodboldklubberne i Rudersdal Kommune benytter naturgræs- og kunstgræsbanerne på de 4 store 
idrætsanlæg og på forskellige skoler i kommunen (se side 17). 
 
I primetime (kl. 16.00-19.00) er der næsten fuld udnyttelse af banekapaciteten til børnefodbold. 
I ydertiderne, der primært bruges af voksne, er der fri kapacitet. 
 
Der er dog behov for at øge kapaciteten ved at forlænge sæsonen på eksisterende baner med lys 
og/eller kunstgræs, samt at tilføre kapacitet hvor det er muligt. 
 
Efterspørgsel på indendørs kapacitet til futsal er stigende, og vil fylde mere i fremtiden. 
 
 
Anbefalinger 
Fodboldklubberne er enige om anbefalinger indenfor nedenstående 2 emner og det samarbejde 
som anbefalingerne indebærer. 
 
Kulturområdet vurderer, at de beskrevne anbefalinger er baseret på foreningernes reelle behov og 
er realiserbare forslag. 
 
Øget kapacitet 
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 er muligt. 
 
Det anbefales at: 

 Konvertere opvisnings- og løbebanen på Rundforbi Idrætsanlæg til 1½ - 11-mands 
kunstgræsbane med lys. 

 Konvertere opvisningsbanen, samt bane 2-4 til kunstgræs med lys på Birkerød 
Idrætscenter. 

 
Lokale fællesskaber - ”Klubhus” 
Fodboldklubberne 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, så de efterspørger 
mødesteder til at skabe fællesskaber, der kan rekruttere og fastholde børn og især unge i et aktivt 
fritids- og foreningsliv.  
 
Med afsæt i fodboldklubbernes egne oplæg anbefales det at: 

 Faciliteterne i hovedbygningen på Rundforbi Idrætsanlæg renoveres til nutidig standard 
og suppleres med foreningsfaciliteter. 

 Faciliteterne ved Birkerød Idrætscenter renoveres til nutidig standard, og at der laves 
en helhedsplan for Birkerød Idrætscenter, der tilgodeser de samlede behov for 
området, herunder parkering og foreningsfaciliteter. 

 Faciliteterne ved Rudegaard Idrætsanlæg renoveres til nutidig standard og suppleres 
med foreningsfaciliteter. 
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BAGGRUNDSDATA 
 
Foreninger 
(Tal fra det centrale foreningsregister, DGI og DIF) 
 
Rudersdal:   14 foreninger 
DBU:  1.643 foreninger 
DGI:  1.288 foreninger 
Danmark total:  Der er mere end 2.900 foreninger hvor der spilles fodbold. 
 
Medlemmer 
Medlemsudvikling pr. forening fra 2012-2019       
          
RUDERSDAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Udv. 
Byens Bold  
(tidl. Birkerød Gymnastik- Og Trampolinforening) 10 10 28 21 20 20 Ej reg. Ej reg. 100% 
Blomsterne FC     24 24 22 23 24 Ej reg. 0% 
BSV 1.280 1.257 1.155 1.083          
Bosporus Birkerød 48 65 50 47 42 37 38 35 -27% 
BSV af 2016*         722 764 955 953 32% 
FC Holte 393 433 425 499 522 465 423 454 16% 
Holte Hippos FC         18 0     NA 
Holte Star Club 91 81 52 43 44 45 109 97 7% 
Høsterkøb Fk 50 45 40 30 30 35 20 20 -60% 
Høsterkøb Fodboldklub 2000 125 117 144 119 120 99 121 104 -17% 
Høsterkøb Håndboldklub 42 36 30 20 22 40 26 24 -43% 
Skjold Birkerød Fodbold 1.348 1.239 1.132 1.268 1.180 1.108 1.112 1.082 -20% 
Rudersdal Boldklub*   92 159 143 183 180 195 163 77% 
Sandbjerg Boldklub         17 19 20 20 18% 
Skodsborg Fysioterapi I.F. 33 36 63 63 61 61 35 32 -3% 
RUDERSDAL total 3.420 3.411 3.302 3.360 3.003 2.896 3.078 2.984 -13% 
DANMARK 382.602 368.886 374.403 372.641 366.426 358.266 362.418 360.115 -6% 
(Tal fra det centrale foreningsregister)        
*BSV af 2016 og Rudersdal Boldklub er i en igangværende proces om sammenlægning af de to klubber til FC 
Rudersdal, der forventes afsluttet omkring sommeren 2020. 
 
Medlemsudvikling pr. aldersgruppe fra 2012 - 2019**    
RUDERSDAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Udv. DAN 
Børn 0-12 1.810 1.828 1.692 1.643 1.450 1.340 1.344 1.417 -22% -16% 
Unge 13-18 882 851 859 853 783 697 646 698 -21% -13% 
Unge 19-24 189 175 199 354 218 256 273 235 24% 7% 
Voksne 25-59 444 439 454 409 424 479 709 583 31% 8% 
Senior 60+ 47 53 48 54 86 87 62 45 -4% 40% 
(Tal fra det centrale foreningsregister) 

** Derudover har Kulturområdet kendskab til Boldklubben Ellesøpark, Dynamo Birkerød, Fodboldklubben VET97 og  

    Rudersdal Fodboldmotion. Disse er ikke registreret i det centrale foreningsregister.
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Faciliteter 
De primære fodboldfaciliteter er samlet omkring de 4 idrætsanlæg i kommunen (Birkerød 
Idrætscenter, Rudegaard Idrætsanlæg, Rundforbi Idrætsanlæg, Vedbæk Idrætsplads).  
 
De er opdelt i naturgræs og kunstgræs og deles med amerikansk fodbold på Rundforbi 
Idrætsanlæg. 
 
Året er opdelt i to sæsoner med følgende terminer:  

- Sommersæson for naturgræs og kunstgræs (fra uge 14 til og med uge 42). 
- Vintersæson udelukkende for kunstgræs (uge 43 til og med uge 13). Naturgræsbaner må 

kun benyttes i sommersæsonen. 
 
I løbet af de seneste 10-15 år er kunstgræsbaner til fodbold og andre sportsgrene i stigende grad 
blevet populære, fordi de forlænger sæsonen betydeligt i forhold til traditionelle græsbaner.  
 
Med baggrund i den debat der har været om de miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der potentielt 
kan være i materialerne i kunstgræsbaner, er der opstået et behov for at tænke bæredygtigt, når 
der anlægges kunstgræsbaner. En kunstgræsbane har en typisk levetid på 10 år hvorefter 
græstæppet skal skiftes. 
 
Selvom fodbold traditionelt er en udendørs sport, der med kunstgræsbaner (og et mildere klima) 
har fået forlænget sæsonen til næsten at være en helårssport, har de yngste spillere stadig et 
behov for indendørs træning.  
 
Fredage kl. 15.00-22.00 samt lørdage kl. 08.00-13.00 udlånes fortrinsvis til fodbold og skumtennis 
for børn op til 10 år i Birkerød Idrætscenters multihal, Nærum Skoles multihal, Rundforbihallen og 
Vedbækhallen. Dette er gældende i perioden fra uge 43 til 1. april. 
 
En ny tilføjelse til sporten er Futsal, der er i rivende udvikling.  
Futsal er en indendørs sport under DBU. Der findes pt. ingen Futsal-forening i Rudersdal 
Kommune, men to foreninger har fået det integreret i deres vedtægter (FC Holte, Skjold Birkerød 
Fodbold). 
 
NATURGRÆS 
Anlæg 5-mands 8-mands 11-mands Am. fodbold Opvisning 
Birkerød Idrætscenter   4  1 
Rudegaard Idrætsanlæg   1   
Rundforbi Idrætsanlæg 6 1 3 1 1 
Vedbæk Idrætsplads   2  1 
(Tal fra lokalebooking) 

 
Sportsbaner 8-mands 11-mands 
Trørødskolen 1   
Sjælsøskolen 

 
1 

Dronninggaardskolen 1   
Høsterkøb skole 1   

                   (Tal fra lokalebooking) 

Derudover er der 4 skoler med 
naturgræsbaner, der har plejestatus 
som sportsbaner, så de kan bruges til 
træning.
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Endvidere er der 6 skoler med naturgræsbaner, der er skolebaner og har meget lidt booking.  
 
Brugsplæne 8-mands 11-mands Booking (2019) 
Birkerød Skole 

 
1 3 t/uge 

Bistrupskolen 1 
 

3,5 t/uge  
(hundetræning) 

Ny Holte Skole 1     
Skovlyskolen 1     
Vangeboskolen 1     
Vedbæk skole 1     
(Tal fra lokalebooking) 
 
 
KUNSTGRÆS 
 
Anlæg 5-mands 8-mands 11-mands 
Birkerød Idrætscenter  1 (5.100 m2) 1 (7.000 m2) 
Rudegaard Idrætsanlæg 1 (2.000 m2) 1 (5.900 m2)  
Rundforbi Idrætsanlæg 1 (2.500 m2)  1 (7.500 m2) 
Vedbæk Idrætsplads  1 (3.600 m2)  
(Tal fra lokalebooking) 
 
  

Antal indbyggere pr naturgræsbane 
(eksl. brugsplæner)
Rudersdal 3.293
Nabokommuner* 2.157
Danmark 1.372
 (Tal fra facilitetsdatabasen)
*Hørsholm, Furesø, Allerød, Lyngby-Taarbæk

Antal indbyggere pr 
kunstgræsbane 
Rudersdal 11.198
Nabokommuner* 11.280
Danmark 16.613
 (Tal fra facilitetsdatabasen)
*Hørsholm, Furesø, Allerød, Lyngby-Taarbæk
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