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Status på foreningsidrætten på Frb.



Status på foreningsidrætten på Frb.

Sportsgren Medlemmer 
under 25 år 

Medlemmer 
over 25 år 

I alt 2018 I alt 2017 I alt 2016 I alt 2015 I alt 2014

Fodbold 4.132 1.471 5.603 5.347 5.353 4.784 4.683

Svømning 1.913 666 2.579 2.029 1.841 1.686 1.705

Tennis 744 1.497 2.241 2.242 2.083 2.108 2.076

Gymnastik 1.191 432 1.623 1.998 1.491 1.466 1.242

Badminton 485 949 1.434 1.388 1.275 1.320 1.242

Håndbold 908 298 1.206 1.071 1.113 1.147 1.060

Samlet 11.467 8.061 19.528 18.438 17.378 16.566 16.107

Udviklingen i idrætsgrenenes medlemstal



Status på foreningsidrætten på Frb.

Udviklingen i idrætsforeningernes medlemstal

Forening Medlemmer 
under 25 år 

Medlemmer 
over 25 år 

I alt 2018 I alt 2017 I alt 2016 I alt 2015 I alt 2014

KB 2.110 1.870 3.980 3.936 3.842 3.672 3.807

Hovedstadens 
Svømmeklub

1.899 517 2.416 1.892 1.596 1.557 1.583

FA2000 1.361 404 1.765 1.728 1.724 1.556 1.475

FB 1.221 460 1.681 1.446 1.485 1.276 1.134

Falcon 709 183 892 870 737 554 462

ODK 591 231 822 1.049 879 763 926

FIF Håndbold 551 88 639 643 552 562 518

Samlet 51 foreninger 11.467 8.061 19.528 18.438 17.378 16.566 16.107



Status på foreningsidrætten på Frb.

Ventelister i idrætsforeningerne, pr. efteråret 2018

Idrætsgren Forening 0-10 år 11-18 år Over 18 år 

Basketball Falcon 36 51 4

Fodbold FA2000 361 113 0

FB 350 40 0

KB 515 244 0

Gymnastik Hermes 50 17 0

ODK 300 150 50

Svømning HSK 1.117 * 95 * 116 *

Tennis KB 96 44 110

Samlet 2.825 754 280

Udover foreninger med formelle ventelister, og der også begrænset mulighed for nye medlemmer i håndbold 

bordtennis og bueskydning.

* HSK’s ventelistetal er opgjort pr. hold, hvorfor en person godt kan indgå flere gange.



Status på fordeling og udnyttelse af 

idrætsfaciliteterne

• Frederiksberg Bookingportal (Winkas) implementeret

• Løbende aktivitetsoptællinger

• Tårnhøj udnyttelse af de store haller samt gymnastiksale og fodboldbaner i 

primetime – potentiale for forbedring i udnyttelse af særligt gymnastiksale i 

aftentimer og weekends

• FIU’s Idrætsudvalg håndterer sæsonfordeling af alle idrætsfaciliteter

• Sæsonfordelinger

• Aktuelle ikke-fordelte tider i primært gymnastiksale

• Forsøg med åben hal i Hermeshallen

• Udnyttelse af ledige morgentimer lørdage samt introducere 2-4 årige og 

deres forældre til idræt



Aktuelle og vedtagne anlægsprojekter

Gennemførte/igangsatte

• Nye kunstgræsbaner og skybrudssikringsanlæg på Jens Jessens Vej

• Renovering af atletikbane og mindre forbedringer i Frb. Idrætspark

• Renovering af Damsøbadet

• Ny tagbelægning på hal 3 i Frb.hallerne (internt FIU-tiltag)

Vedtagne

• Etablering af motions- og aktivitets rute rundt om anlægget på JJV

• Nyt klubhus til FB i kombination med nyt og udvidet Ingeborggården

• Renovering af Frederiksberg Svømmehal



Stort og småt

• Ny idræts- og bevægelsespolitik med direkte kobling til BDFL

• Idrætsforeningernes brug af skolelokaler til overnatning ifm. 

stævner og samlinger

• Løbende udfordringer med naboskabet for de udendørs 

idrætsfaciliteter

• Frederiksberg Hospital

• Fortsat uklarhed omkring de langsigtede muligheder for etablering af 

faciliteter til idræt og motion

• Oplagt potentiale i midlertidige faciliteter i overgangen frem til de 

langsigtede udviklingsprojekter



Drift af byens idrætsfaciliteter

• FIU’s driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune beskriver 

detaljeret alle forpligtelser og tilhørende betalinger

• FIU investerer som socialøkonomisk virksomhed alle frie midler i 

forbedring af faciliteterne eller øget opbakning til idrætsforeningerne

• I 2018 har FIU af egne midler glædeligt allokeret 800.000 kr. til 

ansættelse af en ekstra idrætskonsulent samt udvidelse af foreningstiderne 

på FIU’s anlæg.

• Løbende miljømæssigt fokus på driften af særligt kunstgræsbaner

• Granulat skal blive på banerne

• Vinterdrift med fokus på både miljøpåvirkning og brugen af banerne

• Grundlag for fokus på at sikre en fremtidig optimal og fleksibel 

drift af de udendørs idrætsanlæg som pt. håndteres af FGV

• Fremtidig model for drift af Flintholm svømmehal



Bevæg dig for livet Frederiksberg

• Status på indsatser og resultater

• Udvikling i foreningernes medlemstal på rette kurs og opfylder mål for fase 1

• Svært at måle borgernes generelle motion og idrætsdeltagelse – men på vej 

• Mange tiltag for at øge borgernes generelle motions- og idrætsvaner - men behov for endnu 

flere motionstilbud, hvis samlet mål skal opnås

• Massiv kommunikationsopgave

• Behov for store skridt som også kan give medvind til de mindre eller smalle initiativer

• Behov for samarbejdspartnere som skabe kontakt og interesse blandt større grupper af byens 

borgere – f.eks. boligforeninger eller folkeskoler

• Fase 2 – april 2019 – december 2020

• Idrætsforeningernes medlemstal øges yderligere med 1.500

• Småbørnsfamilier - at min. 200 børn og deres voksne deltager i de iværksatte aktiviteter i 

såvel 2019 som i 2020

• Seniorer – at idrætsforeningernes medlemstal for 65+ øges med 100% = ca. 1.000

• Teenagepiger – procesmål om iværksættelse af konkrete tiltag målrettet teenagepiger

• Unge på skoler og uddannelsesinstitutioner – procesmål om iværksættelse af konkrete tiltag



Bevæg dig for livet Frederiksberg

Støtte til 65+ i idrætsforeningerne

• Model for kommunal støtte til motionsaktiviteter for seniorer i 

idrætsforeninger og aftenskoler

• Pulje i 2019 og 2020 beregnet ud støtte på ca. 225 kr. per medlem

• Hurtige resultater da støtte har dannet grundlag for opstart af nye tilbud

• Behov for dynamisk model for beregning af tilskud, så det ikke ”ædes op” 

af den forhåbentlig store vækst i foreningernes 65+ medlemmer



Bevæg dig for livet Frederiksberg

Foreningstiltag

• Aktuelle og planlagte tiltag i foreningsregi

• Streetfodbold på Nandrupsvej – FA2000 og KB

• Outdoor fitness – Frb. Ju-Jutsu

• SUP for livet – Sportskollektivet

• FIF Atletik – forældreløb omkring Jens Jessens Vej/Frb.hallerne

• Generel status på idrætsforeningerne

• Daglig drift af foreningerne tager (næsten) alle ressourcer

• Mange foreninger ”får” de medlemmer de rumme – begrænset ”behov” for at række 

ud mod andre typer medlemmer

• Største udfordringer for at foreningerne kan optage flere medlemmer

• Adgang til faciliteter

• Rekruttering af trænere/instruktører

• Kommunikationsudfordringer ift. at ramme nye målgrupper



Den åbne folkeskole

• Status på samarbejdet mellem folkeskoler/SFO’er og 

idrætsforeningerne

• Hermes gymnastik eneste centrale samarbejde

• FIU har initieret decentrale samarbejder mellem idrætsforeninger og 

SFO’er (såvel som daginstitutioner og ungdomsuddannelser)

• Stor forskel i skoler og SFO’eres tilgang

• Udfordring med adgang til nødvendig facilitet

• Playmakerfunktion i høj grad nøglen til at få skabt kontakt og praktisk opstartet

samarbejder

• Enkeltstående events som skoleidrætsdag eller badmintonstævne giver 

begrænsede resultater, hvis de ikke kobles sammen med forløb



Behov for nye større indendørs 

idrætsanlæg 

• Idrætsgrene som håndbold, basket og 

floorbal har voldsomt behov for flere tider i 

større idrætshaller

• Større haller giver mulighed for fleksibel 

brug modsat gymnastiksale

• Krav til større idrætshaller

• Min. 20x40 meter hal

• Nødvendige omklædnings- og 

depotfaciliteter

• Plads til socialt liv

• Gerne suppleret med andre typer 

faciliteter, så ”kritisk masse” opnås

• Åbning for kombination med andre 

fritidsfaciliteter



Behov for nye større indendørs 

idrætsanlæg 

• Holscher Nordberg Arkitekter anviste tre 

mulige placeringer

• Hermeshallen kun begrænset 

potentiale ift. grundens rammer



Plan for ny idrætshal på Rolighedsvej



Idrætshal på Rolighedsvej

Etage +1 Etage +2

Idrætshal med 

multisal og 

badmintonhal samt 

mulighed for brug 

af udearealer

Godt uden at blive 

stort

Budget 120 mio. kr.



FIU’s anlægsmæssige input til Frb. 

kommunes budget 2020

1. Etablering af nye større indendørs idrætsanlæg

• Moderniseringer af gymnastiksalene på folkeskolerne

• Udvikling af Nandrupsvej Idrætsanlæg

• Løbende udskiftning af belægning på bl.a. kunstgræsbaner og atletikstadion

• Nødvending renovering af Hermeshallen, hvis denne skal anvendes på 

længere sigt

• Udvikling af forbedrede faciliteter til særligt atletik i Frb. Idrætspark

• Faciliteter til idræt og motion på Frederiksberg Hospitals grund både i 

overgangsfase og på længere sigt

• Faciliteter til idræt og motion i/ved Forum både i overgangsfase og på længere 

sigt



Modernisering af gymnastiksale

• Håndtering af relevante kritikpunkter fra 

foreninger og aftenskoler

• Rengøring og almen vedligeholdelse

• Ringe idrætsmæssig ekvipering

• Begrænsede depotmuligheder 

• Sikre fremtidig optimeret brug

• Prioritering af tiltag ud fra potentialer

• Herunder brug af elektronisk adgangskontrol, 

så krav til pedelbemanding ikke hindrer brug

• Mulighed for etapevis renovering og 

forbedringer



Udvikling af Nandrupsvej Idrætsanlæg



Udvikling af Nandrupsvej Idrætsanlæg

• Kunstgræsbane fra 2010 skal 

udskiftes inden for 2 år

• Bygning er energi- og 

brugsmæssig utidssvarende

• Potentiale for

• Udvidelse af areal til idræt

• Udvikling af foreningslivet med ny 

klubbygning

• Udvikling af oase for nærområdet

• Udviklingsprojekt til ca. 20 mio. kr.



Løbende større vedligeholdelse af 

idrætsanlæg

• Særligt kunstgræsbaner og 

atletikbelægning kræver løbende 

udskiftninger

• Positiv aktuel stand af faciliteter

• Kunstgræsbane 1 og 2 på JJV er 

fra 2013, og har forventeligt 

behov for udskiftning i 2023



Nødvendig renovering af Hermeshallen

• Hermeshallen nødtørftigt istandsat i 2016 med 

perspektiv på 3 års brug

• Notat fra BBE påpeger behov for investeringer 

for 20 mio. kr., hvis Hermeshallen skal have 

lang levetid

• Hermeshallens faciliteter fint supplement – men 

ikke løsning på behov for større indendørs 

idrætsanlæg



Fællesmøde mellem FIU og

Kultur og fritidsudvalget 21.8.2019

Dagsorden

1. Præsentation af deltagere

2. Aktuel status på idrætten på Frederiksberg, herunder

a. Status på medlemstal og ventelister

3. Status på Bevæg dig for livet-partnerskabet mm.

a. Samarbejdet mellem folkeskolerne/SFO’er og idrætsforeningerne

b. Frederiksberg kommune model for støtte til idræt- og motionsaktiviteter for 

seniorer

4. Plan for nye større indendørs idrætsanlæg på Frederiksberg

a. Aktuel status og behov 

5. FIU’s samlede opdaterede plan for forbedring af idrætsfaciliteterne på 

Frederiksberg

6. Gensidig orientering


