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De tre store badmintonklubber 
som dækker 1.272 badminton-
medlemmer i kommunen (84 pct.) 
har deltaget i analysen.

Deltagere i analysen
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1. En af verdens største 
sportsgrene.

2. En af de største 
sportsgrene i Danmark.

3. Der er ca. 94.000 
badmintonspillere i 
Danmark.

En af de største sportsgrene



Verdensmestre
• Lene Køppen (1977)
• Flemming Delfs (1977)
• Steen Skovgaard/Lene Køppen (1977)
• Steen Fladberg/Jesper Helledie (1983)
• Thomas Lund/Catrine Bengtsson (1993)
• Thomas Lund/Marlene Thomsen (1995)
• Peter Rasmussen (1997)
• Camilla Martin (1999)
• Lars Paaske/Jonas Rasmussen (2003)
• Thomas Laybourn/Kamilla Rytter Juhl (2009)
• Viktor Axelsen (2017)

Olympiske medaljer
• Thomas Stuer-Lauridsen (1992) (bronze)
• Poul-Erik Høyer Larsen (1996) (guld)
• Camilla Martin (2000) (sølv)
• Jens Eriksen/Mette Schjoldager (2004) (bronze)
• Mathias Boe/Carsten Mogensen (2012) (sølv)
• Christinna Pedersen/Joachim Fischer (2012) 

(bronze)
• Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl (2016) 

(sølv)
• Viktor Axelsen (2016) (bronze)
• Viktor Axelsen (2020) (guld)

Kæmpe traditioner i Danmark



• Interessen for og opmærksomheden på sporten vil forblive mange år frem. Det er 
således kun kapaciteten og de frivillige ressourcer, der sætter grænser for 
badmintonklubbernes udvikling.

• Badminton oplever, at de faste motionister (baneleje) ønsker bedre tider (fra 16.00-
21.00), og at det dermed er blevet sværere at besætte ydertiderne (21.00-23.00).

• Danskernes idrætsvaner udvikler sig. Flere ældre ønsker at være aktive, familier 
ønsker at være aktive sammen, og flere unge og voksne søger nye 
idrætsfællesskaber.

• Badminton én af de få idrætsgrene der rammer befolkningen rigtig bredt, og som 
benytter sig af kapacitet gennem det meste af dagen, fordi
• Der kan konkurreres på tværs af køn.
• Der kan konkurreres på tværs af alder.
• Der er fokus på børnesport (f.eks Miniton) og motorisk udvikling.
• Det er nemt at komme i gang (lavtærskel sport).
• Badminton spilles fra vugge til krukke.

Fremtiden er badminton



Badminton er fra vugge til krukke…
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• Birkerød Badmintonhal er fyldt op.

• Rudersdal Badminton er spredt på fem haller.

• Holte Badmintonklub kan slet ikke være i 
Holtehallerne.

• Rudersdal Kommune ligger nr. 87 af 98 ift. kapacitet.

• Rudersdal Kommune har ”løst” det ved ikke at tillade 
mere end 2 x 1 times træning om ugen.

Rudersdal Kommune mangler halkapacitet



* På nær fredag fra kl. 21-22

Ingen ledig tid 
fra kl. 15-22*

”Prime time” er 
normalt 16-21

Halkapaciteten mangler især i Holte
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1. At få øget halkapaciteten på Rudegaard 
Stadion.

2. At samle Rudersdal Badmintons aktiviteter.

Fuld enighed om to anbefalinger



• Rudersdal Badminton blev etableret som en 
sammenlægning af SNIK badmintonklub og Vedbæk 
badmintonklub.

• Historikken gør at Rudersdal Badminton i dag spiller 
på fem forskellige lokaliteter.

• Der ønskes en samling af Rudersdal Badmintons 
aktiviteter i Vedbæk Skolens hal og Rundforbihallen, 
så de går fra fem til to lokaliteter.

Rudersdal Badminton ønsker samling



• 1. prioritet er en ny "rund" badmintonhal kun til badminton 
(6- 8 baner) på Rudegaard Stadion. Denne hal kan - grundet 
formen - ikke umiddelbart senere laves om til brug for andre 
sportsgrene.

• 2. prioritet er en ny hal kun optegnet med badmintonstreger 
(6-8 baner) på Rudegaard Stadion. Denne hal vil - hvis der en 
dag skulle opstå et behov - kunne få optegnet nye streger, så 
den kan anvendes af andre sportsgrene.

• 3. prioritet er en ny hal bl.a. optegnet med badmintonstreger 
(6-8 baner) på Rudegaard Stadion. Denne hal vil - fra start -
kunne anvendes af flere forskellige sportsgrene herunder 
badminton.

Ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion



”Rigtig” badmintonhal



”Rigtig” badmintonhal



Hal kun optegnet til badminton



Hal kun optegnet til badminton



Multihal med badmintonbaner



• Holte Badmintonklub vil flytte ind i den nye hal og dermed få 
flere træningstimer. Det vil samtidig frigøre timer i Holtehal 1 
og 2 til andre sportsgrene.

• Børn igen kan blive optaget i indendørs klubberne på 
Rudegaard Stadion. De bliver normalt afvist pga. pladsmangel.

• Der vil ske en større samling af 
badmintonklubberne i 
kommunen og dermed øget 
klubånd, bedre fastholdelse 
af børnene i klubben, flere 
frivillige ledere, mere socialt 
sammenhold mv.

Anbefalingerne vil bl.a. medføre at…



De følgende illustrationer

er fra Holte Idrætsforenings

ansøgningen i 2015 som 

ønskes genoptaget.
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Teging



Ny hal



OBS. Priserne er ex. moms og fra 2015. For at kunne bygge til ovenstående priser er det vigtigt, at          

Rudersdal Kommune i udbudsmaterialet ikke stiller specielle  krav om udgiftsfordyrende materialer og      k

onstruktioner, men lader opgaveløser for projektering og udførelse selv komme med forslag til                 ko

nstruktioner, overflader, opvarmnings- og ventilationssystem mv.

Beskrivelse Mio. kr.

6 baners hal med indgang ved Kongevejen 13,65

Cafe, mødelokaler mv. 4,40

Omklædnings- og baderum mv. 1,10

Balkonadgang til hal 1 0,75

Total 19,90

Tillæg for arealer til kommunens folk 1,00

Tillæg for P-kælder ved anlæg af 6 baners hal 6,75

Tillæg for 2 baner mere til ialt 8 baners hal 1,00

Tillæg for ekstra P-kælder arealer ved anlæg af 8 baners hal 0,85

Total 29,50

Udgiften til en ny Holtehal 3 afhænger af en række valg.
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• Afsætter 1 mio. kr. i driftsmidler i 2022 til afklaringer, udbud 
mv. ift. at bygge en Holtehal 3 på Rudegaard Stadion.

• Afsætter i alt 20 mio. kr. i budgettet for 2022-2023 som 
anlægsmidler til at bygge en Holtehal 3 på Rudegaard Stadion.

• Laver en analyse af Rudersdal Badmintons samlede kapacitet, 
og at sæsonfordelingen efterfølgende analyseres for evt. 
justeringer eller udviklinger, der kommer alle aktører til gode.

Badmintonklubberne indstiller, at
Rudersdal Kommune som minimum:


