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1. Forord
FIGs bestyrelse vil i årets beretning forsøge at fastholde de mange aktiviteter,
som vi har været involveret i og har beskæftiget os med i det forgangne år.
En stor tak - for et godt og konstruktivt samarbejde i FIGs 94. år - til vores
mange samarbejdspartnere: Politikerne i KFIU og FOU, Børn og Unge
Forvaltningen, administrationen på idrætsanlæggene, Nordea, Gladsaxe
Bladet og sidst – men ikke mindst - alle vores medlemsforeninger.
Bestyrelsen vil også benytte lejligheden til at sige tak til vores generalsekretær
Per Seier, som nu i 2 år – på fornemste vis - har håndteret de mange opgaver,
der dagligt kommer ind over skrivebordet på kontoret på Isbanevej.
Kontoret er omdrejningspunkt for de mange aktiviteter, der sker på
idrætsområdet i Gladsaxe – og generalsekretæren tager de mange opgaver
på sig - og han kaster sig over nye som gamle opgaver med stor energi.
Arbejdspresset har i 2016 også været stort, men vi arbejder og tror fortsat på,
at generalsekretæren i 2017 vil kunne bruge nogle af de første års erfaringer,
så arbejdspresset bliver omdannet til en spændende hverdag med mange
meningsfyldte opgaver.

2. Resume
Vi har i det forgangne år fået hædret en lang række idrætsudøvere. Forud for
FIGs repræsentantskabsmøde den 5. april 2016 uddelte vi Nordea Fondens
Idrætslederpris og FIGs Talentpris og samt en række FIG legater.
Ved Byrådets Idrætsmodtagelse den 10. januar 2017 blev Gladsaxe
Kommunes pris for en særlig idrætsindsats tildelt Gladsaxe Svøms Pernille
Blume. Årets idrætsleder 2016 blev Jan Kristoffersen fra Gladsaxe Karate
Klub og 245 idrætsudøvere blev i Rådhushallen hædret for deres
idrætspræstationer i 2016. Borgmesteren uddelte håndtryk og en
erindringsgave til alle fremmødte.
Endnu et Leder Akademi med 16 deltagere fra foreningslivet er gennemført.
Leder Akademiet er et initiativ, som støttes økonomisk af
Folkeoplysningsudvalgets midler og arrangeres af de 3 paraplyorganisationer
– BUS (spejderne), KULTUREN (de kulturelle foreninger) og FIG
(idrætsforeningerne). FIG vil opfordre til, at I tager godt imod jeres deltagere
og de mange gode ideer, som de har arbejdet med gennem deres deltagelse
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på Leder Akademiet. Vi har – som noget nyt - inviteret alle tidligere deltagere
(Alumni) på de 7 gennemførte Leder Akademier til et netværksmøde den 20.
april 2017, hvor IDAN (IDrættens ANalyseinstitut) kommer med et bud på,
hvordan fremtidens foreninger vil komme til at se ud.
FIG arbejder på at få Facilitetsanalysens og den efterfølgende Udviklingsplans
anbefalinger omsat til konkrete tiltag og handlinger og vi afholdt - på den
baggrund - en workshop i oktober 2016, hvor vi inviterede og opfordrede alle
idrætsforeninger til at komme med deres ønsker og visioner for kommunens
idrætsfaciliteter. Der kom rigtig mange input, som blandt andet er samlet op og
indgår i FIGs budgetudtalelse til 2018, hvor vi også foreslår, at der udarbejdes
en facilitetsstrategi og investeringsplan for udviklingen af idrætsfaciliteterne.
FIG finder det vigtigt, at vi i Gladsaxe får lavet en samlet vision for idrætten, så
vi har et fælles mål for, hvordan idrætslivet skal udvikle sig fremover. Der er
behov for en overordnet plan for, hvordan idrætsfaciliteterne renoveres og
udbygges de næste 10-20 år – kun på den måde undgår vi at lave utilsigtede
knopskydninger – og, at de, der råber højst får mest. Enkelte foreninger har
lavet en vision for udviklingen af ”Gyngemose Park/Blågård Park” og har også
forsøgt at få skabt en vision for udviklingen af Idrætsanlæggene ved Gladsaxe
Stadion. Disse oplæg kan tjene som inspiration til, hvordan udviklingen i en
facilitetsstrategi kan se ud. Det er anbefalet i Facilitetsanalysen, at der skabes
sammenhæng i vores faciliteter – og, at der fokuseres på udvikling af de
allerede eksisterende idrætscentre i Kommunen.
Bestyrelsen arbejder fortsat efter målene i vores egen udviklingsplan, som vi
præsenterede på Repræsentantskabsmødet i 2014. FIGs vision er: SAMMEN
UDVIKLER VI IDRÆTTEN I GLADSAXE og vi synes, at der er sket en positiv
udvikling i samarbejdet med vores nærmeste samarbejdspartnere. Vi bliver
involveret og der bliver lyttet til vores synspunkter. Vi er opmærksomme på, at
vores indsats naturligvis sker på baggrund af vores medlemmers interesser,
så det vi laver er med til at forbedre vilkårene for idrætslivet i Gladsaxe.
Forud for hvert bestyrelsesmøde forsøger vi at aftale et møde med en af vores
medlemsforeninger – så vi kan inspirere hinanden. Hvis I gerne vil have os på
besøg, så giv vores generalsekretær et vink – og henvender I jer ikke, så
tager vi initiativ til at komme ud til jer.
Vi arbejder også fortsat med vores idrætsmodel og den er god til at skabe en
ramme for dialog, når vi taler om udvikling og hvilke forudsætninger, der skal
være til stede for at skabe vækst og udvikling for idrætten.
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FIG har i en årrække presset på for at få politikerne og Forvaltningen til at
forholde sig til eliteidræt og det har været en svær fødsel, hvor vi har presset
på, for at få taget hul på at arbejde med eliteperspektivet i Gladsaxe. Det er
lykkedes at få taget hul på et mere konkret arbejde her i 2016/17 – under
overskriften: Talentudvikling. Arbejdet med at formulere nogle anbefalinger til
politikerne startede med et arbejdsseminar den 25.2.2017, hvor alle
idrætsforeninger var inviteret. Vi havde en spændende lørdag med
inspirerende indlæg og højt engagement i de arbejdsgrupper, som blev
udfordret på dagen. Der er nu kommet en masse input til de anbefalinger, som
skal fremlægges for KFIU i maj 2017.
Skolereformen trådte i kraft i august 2014 og paraplyorganisationerne (BUS,
KULTUREN, FIG, aftenskolerne) og Børne- og Kulturforvaltningen lavede en
hjemmeside, hvor skolerne kunne se, hvordan foreningslivet kunne bidrage til
at skabe mere bevægelse i skoledagen. Vi må nok konstatere, at fremdriften
har ladet vente på sig. Det har vist sig, at samme tendens er landsdækkende,
men pilen er i andre dele af landet stigende, hvis der er en dedikeret
ressource afsat til at få den åbne skole i gang.
Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje havde i 2016 afsat midler, som FIG kan
bruge til at lave et initiativ. Derfor har vi inviteret til, at op imod 15 foreninger
gennemgår et foreningsudviklingsforløb gennem DIF/DGI (en del af ”Bevæg
dig for livet”) og FIG tilbyder at støtte med konsulenthjælp og rådgivning til at
gennemføre de handlinger, som foreningerne ønsker at gennemføre for at
udvikle sig. Der er stadig få ledige pladser for foreninger, som ønsker at
arbejde målrettet med deres egen udvikling.
FIG har en plads i Brugerbestyrelsen. Brugerbestyrelsen holder 4-5 møder
årligt og dagsordner og referater ligger på Kommunens hjemmeside.
Idrætsadministrationen faciliteter Brugerbestyrelsens møder og arrangerer
mindst 1 årligt Brugerrådsmøde (valgmøde) og inviterer tillige til Brugermøder
på de enkelte faciliteter, hvor brugerne kan drøfte lokale forhold med
idrætsadministrationen og repræsentanter fra Brugerbestyresen.
Gladsaxeløbet blev i 2016 igen gennemført med start og mål ved Gladsaxe
Stadion - og med en mere simpel rute på både 2, 5 og 10 km. Der er fortsat
god tilslutning til arrangementet og i 2016 havde vi knap 600 deltagere. Flere
foreninger tilmelder sig samlet – og det håber vi vil fortsætte og forstærkes.
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Vi er i gang med planlægningen af Gladsaxeløbet 2017 og løbet bliver
afviklet søndag den 11. juni 2017.
Foreningernes Styrketræningsforening har nu fungeret i 3 hele kalenderår. I
2016 har 7 foreninger brugt lokalet. 361 Kano- og Kajakklub har meldt sig ud
fra 2017, så vi er fortsat interesserede i, at flere bruger lokalet og faciliteterne.
Kontakt vores generalsekretær, hvis I er interesseret i at høre om ledige tider
og bruge styrketræningsfaciliteterne.
Danmarks Rostadion moderniseres, så rosporten får et tiltrængt løft på
Bagsværd Sø. Rostadion skal udvikles med respekt for den særlige natur
omkring Bagsværd Sø og være et godt eksempel på, hvordan et nationalt
idrætsanlæg kan indpasses og spille sammen med en unik og storslået natur.
I 2016 er der indgået kontrakt med Rambøll om bygherrerådgivning. En
projektkonkurrence pågår og vinderen offentliggøres i starten af april 2017.
Projekteringen vil forløbe frem til 1. kvartal 2018. Oprensning og uddybning af
robanerne er planlagt med start i 4. kvartal 2017 og de øvrige opgaver
forventes gennemført fra 2. kvartal 2018 og frem til 1. kvartal 2020.
Gladsaxe Kommune købte og overtog Blågård den 1.1.2017. Flere foreninger
har igennem en årrække har haft stor gavn af faciliteterne i Blågård-området –
bl.a. GIF Gymnastik og Gladsaxe Svøm - og de har derfor fået mulighed for at
fortsætte med at have timer på Blågård – indtil faciliteterne kan indgå i den
normale fordeling, når den kommende sæsons ønsker bliver indmeldt. Der
skal udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse af samtlige lokaler på
det tidligere Blågård Seminarium, som udover idrætsfaciliteterne også har
faciliteter, som bl.a. Enghavegård Skole skal anvende.
En af konklusionerne i Facilitetsanalysen var behov for flere foreningslokaler,
hvor man kunne socialisere før, under og efter foreningernes aktiviteter.
Gladsaxe Hero Boldklub (GHB) tog i 2016 initiativ til at få etableret et fælles
foreningslokale i den tidligere Restaurant Boldens lokaler, som ellers var
tiltænkt til en af de nye ungecafeer. Efter en længere proces, hvor det gennem
dialog med de berørte foreninger blev forsøgt at finde en løsning i
mindelighed, så er det endt med, at 3 af de 4 foreninger, som har klublokale
sammen er blevet tilbudt et fælles klublokale i NV-lokalet, mens GHB og
Petanque-klubben flytter ind i ”Bolden”, som fremover vil kunne bruges som et
fælles ”velkomstcenter” for alle foreninger og besøgende på idrætsanlægget.
Der har i 2016 været en række arrangementer i Gladsaxe, fx ”Gladsaxedagen”
(Budgetdagen), Gladsaxeløbet, GIFs 100 års jubilæum, World Rowing
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Masters, Høje Gladsaxe Idrætsforenings 50 års jubilæum og herudover har en
lang række foreninger været værter ved stævner og arrangementer, som har
sat fokus på det aktive idrætsliv i Gladsaxe.
Idrættens 2 repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget (FOU) vælges for en 4årig periode i forbindelse med Kommunalvalgene. Det er idrætsforeningerne,
der opstiller repræsentanterne og i denne valgperiode (2014-2017) er det
FIGs formand og næstformand, der er valgt. FOUs arbejdsgrundlag er
Folkeoplysningsloven, som netop er ændret, så der er sket en skærpelse af,
hvem og hvilke aktiviteter kommunen må stille lokaler til rådighed for. Der er
netop tilgået alle foreninger under Folkeoplysningsloven en information om,
hvad ændringerne indebærer for foreningslivet. Det nye
Folkeoplysningsudvalg for perioden 2018-2021 skal vælges sidst på året. Dato
for valgmøde er ikke kendt i skrivende stund.

3. Medlemsforeninger og medlemstal (PS)
FIG har i 2016 haft 76 medlemsforeninger (ud 82) heraf 5 firmaklubber (ud af
12). Gladsaxes idrætsforeninger tilbyder 49 forskellige idrætsgrene.
Der var primo 2017 ialt 18.573 medlemmer i foreningerne heraf 691 i
firmaklubberne. Det er en fremgang fra 2016 på 726 medlemmer, hvor der var
17.847 (incl 941 i firmaklubberne).

4. Sekretariat og Bestyrelse
Sekretariatet:
FIGs sekretariat ligger fortsat på Isbanevej 3 –1. sal i forhuset til skøjtehallen –
indgang ad trappen i vestgavlen.
Generalsekretær Per Seier varetager de daglige arbejdsopgaver i FIGs
sekretariat. Sekretariatets og bestyrelsens arbejde omfatter en lang række
opgaver - alt fra f.eks. fordeling af sale, haller og baner til høringssvar til
strategier og politikker på områder, hvor idrætten er berørt samt til rådgivning
af og assistance til vores medlemsforeninger.
FIG udarbejder høringssvar, når der er høringer om forslag, der berører
idrætten i Gladsaxe Kommune.
FIG har et sæde i Brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene og deltager
ligeledes i flere udvalg og bestyrelser, som varetager idrættens interesser.
FIG deltager i de seminarer og konferencer der arrangeres af DIF (Danmarks
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Idrætsforbund) og af IRH (Idrætsrådet Region Hovedstaden), hvor vi blandt
andet samler inspiration og udveksler erfaringer med de øvrige Idrætsråd i
andre kommuner.
FIGs bestyrelse bestod i 2016/17 af:
John Sørensen (GLIS), formand
Idrætsrepræsentant i FOU (næstformand i 2014 og 2016)
FIGs repræsentant i Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene
Bestyrelsesmedlem IRH (Idrætsrådet Region Hovedstaden)
Valgt til TV2-Lorrys Repræsentantskab (idrætsrepræsentant)
Formand FSG (Foreningernes Styrketræning Gladsaxe)

Inger F. Hammeken (BAC), næstformand
Idrætsrepræsentant i FOU

Mikkel Hartmann Grøn (AB Cricket)
Integrationsrådet
Suppleant FOU
Suppleant Brugerbestyrelsen

Niels Hansen (Gladsaxe Kano & Kajakklub)
Suppleant FSG (Foreningernes Styrketræning Gladsaxe)

Frank Bøgelund Jensen (GIF Gymnastik)
Jan Kold (Lyngby-Gladsaxe Volley)
Torben Nielsen (GSC Svøm)
Keld Møller Jensen (Gladsaxe Hero)
Bestyrelsesmedlem FSG (Foreningernes Styrketræning Gladsaxe)

Suppleanter:
Lisbeth Nielsen (JUDO)
Suppleant FOU

Michael Holm (Aikido)
Revisorer:
Tom Sparwath (BR)
Bent S. Kristensen (GLIS)
Revisorsuppleant:
Vakant
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5. Priser og legater
Ved FIGs repræsentantskabsmøde i april 2016 blev uddelt følgende priser:
FIGs Talentpris:
Tobias Skat Holmelund fra Gladsaxe Softball og Baseball Klub.
Nordea Fondens Lederpris
Søren Altmann fra Gladsaxe Basketball Klub.
FIG legater blev uddelt til følgende medlemsforeninger:
- Bagsværd Gymnastik Forening
- Bagsværd Roklub
- Bagsværd Tennis Klub
- Gladsaxe Billardklub
- Gladsaxe Bordtennisklub
- Gladsaxe Gymnastik Forening
Ved Byrådets Idrætsmodtagelse den 10. januar 2017 blev Gladsaxe
Kommunes pris for en særlig indsats som idrætsudøver tildelt Pernille Blume
fra Gladsaxe Svøm (GSC). Stort tillykke til Pernille, som har hjemtaget den 1.
olympiske guldmedalje - i en individuel disciplin - til Gladsaxe.
Årets idrætsleder 2016 blev Jan Kristoffersen for hans mangeårige arbejde
som idrætsleder i Gladsaxe Karate Klub. Et stort tillykke og en stor tak til Jan
for hans arbejde for idrætten i Gladsaxe.
Herudover blev 245 idrætsudøvere i Rådhushallen hædret for deres
idrætspræstationer i 2016 og Borgmesteren uddelte håndtryk og en
erindringsgave til alle, der mødte op til idrætsmodtagelsen.
FIG ser idrætsudøvernes flotte resultater, som en kvittering for et målrettet
arbejde i foreningerne. Det er helt klart et resultat af det store arbejde, som
både den enkelte idrætsudøver og de mange frivillige ledere og trænere
udfører hver eneste dag.
Forudsætningerne for at dette arbejde kan lade sig gøre er, at rammerne er til
stede – gode faciliteter, veldrevne organisationer samt dygtige og engagerede
supportteams (trænere, ledere m.fl.).
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I 2017 kan FIG igen uddele lidt penge fra FIG Legatet. Midlerne til FIG Legatet
kommer fra en hovedkilde: Vores kollektion i Landbrugslotteriet.
Nordea Fondens 3 ”Det-Gode-Liv” priser til en indendørs og en udendørs
idræt samt en Lederpris er ikke uddelt for 2016-17. Den nye direktør i Nordeas
Søborg afdeling har kontakt til Nordea Fonden – og vi håber naturligvis, at det
flotte initiativ med 3 priser til idrætten i Gladsaxe vil fortsætte, så vi senere på
året 2017 kan uddele priserne.

6. Sportslige resultater
Som allerede omtalt indledningsvis var der deltagelse af et stort antal
idrætsudøvere, trænere og ledere ved Gladsaxe Byråds Idrætsmodtagelse
den 10. januar 2017. Denne markering af særlige idrætsresultater i det
foregående år har fundet sted siden 1973 og det er FIGs indtryk, at det fortsat
er en aften man gør lidt ekstra for at kunne kvalificere sig til. Borgmester Karin
Søjberg Holst nævnte navnene på hele 245 idrætsudøvere. Alle navne og de
opnåede præstationer kan ses i det lille program for Idrætsmodtagelsen. I alt
var repræsenteret 18 foreninger inden for cricket, fodbold, atletik, roning,
tennis, vægtløftning, bueskydning, gymnastik, karate, skøjteløb, softball,
svømning, badminton, taekwondo, kano & kajak, orienteringsløb og petanque
– med GIF Gymnastik som den største gruppe på hele 59 kvalificerede
udøvere.
2016 var også et OL-år og 2 Gladsaxe idrætsudøvere hentede medaljer hjem
fra Rio. For første gang nogensinde fik Gladsaxe en individuel OL guldvinder –
Pernille Blume - i svømmedisciplinen ”50 meter fri”. Pernille Blume fik ved
idrætsmodtagelsen derfor også Kommunens pris for årets idrætspræstation
2016. Pernille hentede også en bronzemedalje i holddisciplinen ”4 x 100 meter
medley” sammen med Mie Ø. Nielsen, Rikke Møller Pedersen og Jeanette
Ottesen.
Endnu en Gladsaxe atlet – Jacob Søgaard fra Bagsværd Roklub – hentede en
sølvmedalje sammen med den øvrige besætning (Morten Jørgensen, Jacob
Barsøe, Kasper Jørgensen) i letvægtsfireren – også kaldet ”Guldfireren”.
Fantastiske præstationer – stort tillykke til begge atleter.

7. Leder Akademi
Fra september 2016 og frem marts 2017 blev afviklet endnu et Leder Akademi
– denne gang med 16 deltagere fra foreningslivet. Leder Akademiet er et
initiativ, som støttes økonomisk af Folkeoplysningsudvalget og med deltagere
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fra 3 af foreningsområderne under Folkeoplysningsloven – BUS (spejderne),
KULTUREN (de kulturelle foreninger) og Idrætsforeningerne.
Det var igen i 2016/17 et fantastisk godt kursusprogram med indlægsholdere
på højt niveau.
Den 7.3.2017 fik de 16 nye ”Leder Akademikerne” overrakt deres diplomer af
Borgmesteren - ved en reception på Rådhuset. Stort tillykke til alle – og FIG vil
opfordre til, at I tager godt imod jeres deltagere og de mange gode ideer, som
de har arbejdet med gennem deres deltagelse på Leder Akademiet.
Vores kursusleder - Henning Hansen (SportHouse) – var for 2. gang den
gennemgående figur på Leder Akademiet.
Som noget nyt har vi inviteret alle ”Alumni” fra de tidligere gennemførte Leder
Akademier til at mødes den 20. april 2017. Her vil vi gerne se rigtig mange –
og helst alle tidligere deltagere i de 7 Leder Akademier, der har været
gennemført. Vi har fået Martin Hedal fra IDAN (IDrættens ANalyseinstitut) til at
komme og holde et oplæg om, hvordan fremtidens foreninger vil komme til at
se ud. Aftenen skal så også bruges til, at man kan ”netværke” med sine gamle
holdkammerater og på tværs af holdene.
Vi evaluerer – i lighed med tidligere år - også det seneste Leder Akademi og
vil på den baggrund vurdere, om vi skal planlægge endnu et fælles Leder
Akademi - og om der skal foretages justeringer i form og indhold.

8. Facilitetsanalyse – Udviklingsplan
FIG gennemførte en medlemsundersøgelse i marts 2014. Et af resultaterne af
undersøgelsen var en anbefaling, om at igangsætte en facilitetsanalyse.
Byrådet besluttede at afsætte midler til at gennemføre en analyse i forbindelse
med budgetforhandlingerne i slutningen af 2014 og IDAN (IDrættens
ANalyseinstitut) og SDU (Syddansk Universitet) gennemførte i
foråret/sommeren 2015 analysen – og den endelige rapport forelå i juli 2015.
Rapporten viser, at Gladsaxe Kommunes idrætsfaciliteter er meget booket og
at udnyttelsesgraden er høj. Rapporten udpeger en række fokusområder og
forslag til, hvor der kan sættes ind i forhold til udviklingen af kommunens
faciliteter og idrættens brug af disse.
FIG arbejder aktivt på at få analysens konklusioner omsat til tiltag og
handlinger. FIG afholdt på den baggrund en workshop, hvor alle kommunens
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idrætsforeninger var inviteret til at komme med deres ønsker og visioner for
kommunens idrætsfaciliteter. Workshoppen blev afholdt den 11. oktober 2016
i Glassalen i Værebro Park. Der kom mange gode input fra de fremmødte
foreninger. Det er FIGs håb, at nogle af de mange ideer ville kunne samles, så
der kan opnås en form for synergieffekt. Et godt eksempel på dette er, at alle
kommunens Tennisklubber hver især fremsatte et ønske om en tennishal.
Klubberne er nu begyndt at tale sammen og samarbejde om at lave et fælles
oplæg til en tennishal i Gladsaxe.
Flere af kommunens politikere har direkte eller indirekte bedt FIG om at samle
idrætsforeningernes ønsker, så der kan udarbejdes en prioriteret plan for
udviklingen af idrætsfaciliteterne i Gladsaxe kommune. Dette passer godt ind i
FIGs strategi om, at politikerne skal inddrage FIG i væsentlige beslutninger på
idrætsområdet og det vidner om, at FIG er nået langt i dette arbejde.
FIG har taget initiativ til, at der udarbejdes en facilitetsstrategi og en langsigtet
prioriteret plan for udviklingen af kommunens idrætsfaciliteter. FIG vil sørge for
at foreningernes ønsker vil indgå i dette arbejde og vi henviser til FIGs
Budgetudtalelse for 2018, som netop er afleveret her i marts 2017 og kan
findes på vores hjemmeside.

9. Visioner for idrætten
FIG finder det vigtigt, at vi i Gladsaxe får lavet en samlet vision for idrætten, så
vi har et fælles mål for, hvordan idrætslivet skal udvikle sig fremover. Der er
rigtig mange ideer og ønsker til fremtiden. Det er vigtigt, at der laves en
overordnet plan for, hvordan idrætsfaciliteterne renoveres og udbygges de
næste 10-20 år – kun på den måde undgår vi at lave utilsigtede
knopskydninger – og, at de, der råber højest får mest. Dermed ikke sagt, at
man ikke skal kunne gøre opmærksom på sine behov, så længe det tænkes
ind i en større plan.
GIF Gymnastik og GIF Svøm har sammen med andre interessenter fået lavet
en vision for udviklingen af ”Gyngemose Park/Blågård Park”. GIF Gymnastik
har på tilsvarende vis forsøgt at få skabt en vision for udviklingen af
Idrætsanlæggene ved Gladsaxe Stadion.
Disse oplæg kan tjene som inspiration til, hvordan en sådan vision og
facilitetsstrategi kan se ud.
Facilitetsanalysen peger blandt andet på, at det er vigtigt at skabe
sammenhæng i vores faciliteter og fokusere på udvikling af de allerede
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eksisterende idrætscentre i hhv. Gyngemosen, Gladsaxe, Bagsværd,
Skovdiget og Bagsværd sø. Det er derfor vigtigt, at hele idrætten bliver tænkt
ind i en fremtidig plan – også på tværs af anlæg.

10.

FIGs Udviklingsplan og Idrætsmodel

FIG har arbejdet efter den udviklingsplan, der blev præsenteret på
Repræsentantskabsmødet i april 2014. Vi har dog hvert år lavet justeringer af
planen, så aktiviteterne løbende er blevet opdateret.
FIGs vision er: SAMMEN UDVIKLER VI IDRÆTTEN I GLADSAXE. Vi synes,
at der er sket en positiv udvikling i samarbejdet med vores nærmeste
samarbejdspartnere. Vi bliver involveret og der bliver lyttet til vores
synspunkter. Bestyrelsen tror på, at vi er på vej i en rigtig retning – og vi vil
fortsat gøre en indsats for at fortsætte i det spor. Vi er opmærksomme på, at
vores indsats naturligvis sker på baggrund af vores medlemmers interesser,
så det vi laver er med til at forbedre vilkårene for idrætslivet i Gladsaxe.
Et væsentligt punkt på vores udviklingsplan er facilitetsanalysen og dermed
udviklingen af idrætsfaciliteterne i Gladsaxe. Vores Idrætsmodel - med de 3
”ben”: Faciliteter, Organisation og Support Team - vil stadig være vores måde
at drøfte udvikling på – såvel på det overordnede plan som med den enkelte
forening. Forud for hvert bestyrelsesmøde forsøger vi at aftale et møde med
en af vores medlemsforeninger – så vi kan inspirere hinanden. Hvis I gerne vil
have os på besøg, så giv vores generalsekretær et vink – og henvender I jer
ikke, så tager vi initiativ til at komme ud til jer. Vi har en mødefrekvens på ca
10 bestyrelsesmøder årligt, så det tager jo omkring 10 år at nå rundt til jer alle
sammen.
Arbejdet med idrætsmodellen er ikke et ønske om at putte alt i kasser, men et
ønske om at skabe en ramme for dialog, når vi taler om udvikling og hvilke
forudsætninger, der skal være til stede – og det mener vi - i sig selv - er en
forudsætning for at skabe vækst og udvikling for idrætten.

11.

Talentudvikling - eliteidræt

FIG har i en årrække presset på for at få politikerne og Forvaltningen til at
forholde sig til eliteidræt. Vi har tidligere lavet et oplæg til Elitestrategi, som
KFIU i 2014 bad Forvaltningen om at få konkretiseret, så man kunne forholde
sig politisk til emnet.
Vi må indrømme, at det har været en svær fødsel, hvor vi har presset på, for
at få taget hul på at arbejde med eliteperspektivet i Gladsaxe. Ting tager tid og
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nogle ting tager åbenbart lang tid, men det er lykkedes at få taget hul på et
mere konkret arbejde her i 2016/17. Overskriften på arbejdet er blevet:
Talentudvikling.
Uden – her i beretningen - at komme ud i en længere redegørelse, så prøvede
vi sammen med Forvaltningen at definere begreberne elite, talent, bredde og
motion i forhold til samtlige idrætsforeninger i Gladsaxe. Team Danmark har
en definition på elite - og, hvis vi skal bruge den, så må vi erkende, at der i
Gladsaxe er tale om ganske få idrætsudøvere og foreninger. Derfor lavede vi
nogle andre definitioner, som kunne give et overblik over den elitære idræt i
Gladsaxe.
KFIU fik en status på eliteidrætten og talentarbejdet – og KFIU bad på den
baggrund Forvaltningen om – i samarbejde med FIG – at komme med nogle
anbefalinger til, hvordan Gladsaxe Kommune kan understøtte
idrætsforeningernes talentudvikling.
Forvaltningen og FIG inviterede 2 repræsentanter fra foreninger, der arbejder
med talentudvikling til at deltage i en arbejdsgruppe - og det mundede ud i, at
alle idrætsforeningerne i Gladsaxe blev inviteret til et arbejdsseminar den
25.2.2017.
Vi fik tilrettelagt en spændende lørdag med inspirerende indlæg og højt
engagement i de arbejdsgrupper, som blev udfordret på dagen. Der er nu
kommet en masse input til de anbefalinger, som skal fremlægges for KFIU i
maj 2017. I skrivende stund pågår opsamling og sammenfatning af de mange
input og det forventes, at dette arbejde kan præsenteres for idrætten i uge 14
– inden de endelige anbefalinger fremsendes til politikerne.

12.

Skolereform

Skolereformen trådte i kraft i august 2014 og FIG fik sammen med de øvrige
paraplyorganisationer (BUS, KULTUREN og aftenskolerne) og Børne- og
Kulturforvaltningen lavet en hjemmeside. Her kunne skolerne se, hvordan
foreningslivet kunne hjælpe skolerne med at skabe mere bevægelse i
skoledagen og åbne sig mod det omkringliggende samfund/foreningsliv. FIG
foreslog i slutningen af 2015 at etablere en ’Playmaker’-funktion, der kunne få
sat mere gang i samarbejdet omkring den ”Åbne skole”, men FIGs forslag fik
desværre ikke opbakning fra KFIU i december 2015.
Børne- og Kulturforvaltningen skulle i stedet gå i dialog med FIG og
Skoleområdet med henblik på at komme med anbefaling til, hvordan

Sammen udvikler vi idrætten i Gladsaxe
~ 13 ~

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe
samarbejdet mellem foreninger og skoler kunne understøttes bedst muligt. Og
hvad kom der så ud af det? Hjemmesiden ”Fritidslivet ind i skolen” blev
udvidet til at være en platform for samling af tilbud til skolerne fra såvel
foreninger som institutioner, organisationer og private. Via det såkaldte
”ambassadørkorps”, der består af en kontaktperson fra hver skole samt
konsulenter fra Skoleafdelingen og Kultur-, Fritid og Unge, søgte forvaltningen
at udbrede kendskabet til kataloget. Og det såkaldte ”Sportsudvalget”, der
inviterer skolerne til idrætsaktiviteter over hele året, gjorde brug af flere tilbud
fra hjemmesiden.
Uagtet disse tiltag er det fortsat FIGs vurdering, at der også i 2016 var en del
skoler der enten slet ikke, eller kun i begrænset omfang gjorde brug af
katalogets idrætstilbud – og næppe heller levede op til de 45 minutters
bevægelse. En ”Playmaker” kunne have gjort en forskel.

13.

Initiativpuljemidler 2016 – foreningsudviklingsprojekter

Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje har i 2016 afsat midler, som FIG kan
bruge til at lave et initiativ. Udmøntningen af initiativmidler går på skift mellem
Idrætten, KULTUREN, BUS (spejderne) og Aftenskolerne, og i 2016 var det
idrætten og dermed FIG, der fik fornøjelsen af at sætte en retning.
Vi ønsker at foreningerne udvikler sig og bliver en endnu stærkere stemme i
lokalsamfundene. Derfor har vi inviteret til, at op imod 15 foreninger
gennemgår foreningsudviklingsforløb gennem DIF/DGI (en del af ”Bevæg dig
for livet”) og FIG tilbyder at støtte med konsulenthjælp og rådgivning til at
gennemføre de handlinger, som foreningerne ønsker at gennemføre for at
udvikle sig.
Der er stadig ledige pladser for foreninger som ønsker at arbejde målrettet
med deres udvikling.
FIG har mulighed for at støtte op omkring disse udviklingsprojekter med
projektmidler og konsulentstøtte.

14.

Brugerbestyrelse, Brugerråd, Brugermøder

FIG har en plads i Brugerbestyrelsen, som herudover består af 4 valgte
repræsentanter fra Idrætsforeningerne og 2 fra de selvorganiserede, 2
politikere (formand KFIU og formand FOU) samt en medarbejderrepræsentant
fra Idrætsanlæggene. Møderne faciliteres af Idrætschefen og administrationen
og afdelingschefen i Børn og Unge Forvaltningen deltager som tilforordnet i

Sammen udvikler vi idrætten i Gladsaxe
~ 14 ~

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe
møderne.
Brugerbestyrelsen vælger en formand og en næstformand og i 2016 har Irene
Chabior (idræt) været formand og Ove Hedal (idræt) næstformand. Fra 2017
er formanden fortsat Irene Chabior og Pål Heick (selvorganiseret) er
næstformand.
Brugerbestyrelsen holder 4-5 møder årligt og dagsordner og referater ligger
på Kommunens hjemmeside – se eventuelt dette link:
http://www.gladsaxe.dk/idraetsanlaeggene/praktisk_info/brugerdemokrati/brug
erbestyrelse
Brugerbestyrelsen arrangerer mindst 1 årligt Brugerrådsmøde – som regel i
forbindelse med det årlige valgmøde i november. Her vil der typisk blive taget
et emne op til debat og på Brugerrådsmødet i november 2016 kom IDAN og
gennemgik resultaterne fra en analyse af borgernes præferencer i forhold til
idræt og motion – også kaldet ”Idrætsvaneundersøgelsen”.
Idrætsadministrationen inviterer tillige til Brugermøder på de enkelte faciliteter,
hvor brugerne inviteres til at drøfte lokale forhold med idrætsadministrationen
og repræsentanter fra Brugerbestyresen.

15.

Gladsaxeløbet

I 2016 blev Gladsaxeløbet igen gennemført med start og mål ved Gladsaxe
Stadion - og med en mere simpel rute på både 2, 5 og 10 km. Der er fortsat
god tilslutning til arrangementet. Ved starten i 2008 deltog 203 og hvert år
siden er deltagerantallet stødt steget. I 2014 satte vi en rekord med 784
tilmeldte. I 2016 var vi knap 600 deltagere. Flere foreninger tilmelder sig
samlet – og det håber vi vil fortsætte. Det er da en god anledning til at lave et
socialt arrangement for alle foreningernes medlemmer. Der skal lyde en stor
tak til Nordea, Gladsaxe Bladet og Gladsaxe Kommune, som alle støtter
Gladsaxeløbet. Også en tak til Bagsværd Atletik Club for støtte til
gennemførelsen af arrangementet.
Vi er i gang med planlægningen af Gladsaxeløbet 2017 – og løbet bliver i år
afviklet søndag den 11. juni 2017.

16.

Foreningernes Styrketræningsforening

Foreningernes Styrketræningsforening har nu fungeret i 3 hele kalenderår. I
2016 har følgende foreninger brugt lokalet: Gladsaxe Svøm (GSC), Gladsaxe
Ishockey (GLIS), Lyngby-Gladsaxe Volley, 361 Kano- og Kajakklub, Gladsaxe
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HG, Sports College og Bagsværd Boldklub. 361 Kano- og Kajakklub har meldt
sig ud fra 2017. Vi er fortsat interesserede i, at flere bruger lokalet og
faciliteterne, så kontakt gerne generalsekretæren, der har overblikket over
ledige tider.
Reklameindslag : Styrketræningslokalet ligger på 1. sal i forhuset til skøjtehallen – lige ved siden af
FIGs kontor. Lokalet er på ca 100 kvm og er fuldt udstyret med de maskiner, vægte mm, som brugerne
har efterspurgt. FIG administrerer brugen og medlemsforeningerne betaler for deres brug af lokalet. FIG
har formandsposten i bestyrelsen og FIGs generalsekretær faciliterer bestyrelsesmøderne, sikrer
adgange til brugerne og kan overvåge lokalet via videooptagelser. Kom forbi og se, om det ikke er noget
for din forening at bruge til medlemmernes styrketræning….

17.

Bagsværd Sø

Danmark Rostadion moderniseres. Rosporten får et tiltrængt løft af det
nationale rostadion på Bagsværd Sø. Robanerne udvides og et nyt rocenter
opføres, til glæde og gavn for både udøverne af roning og kano- og kajak og
for alle de mange brugere af området på og omkring Bagsværd Sø. Rostadion
skal til hverdag være en moderne træningsfacilitet, som kan matche niveauet
for landets eliteudøvere inden for både roning og kano- og kajak og være en
velfungerende ramme for nationale og internationale regattaer for de to
sportsgrene. Rostadion skal udvikles med respekt for den særlige natur
omkring Bagsværd Sø, og være et godt eksempel på, hvordan et nationalt
idrætsanlæg kan indpasses og spille sammen med en unik og storslået natur.
I 2016 er der indgået kontrakt med Rambøll angående bygherrerådgivning.
Projektkonkurrence indeholdende rocenter, landskab samt start- og
målområde er iværksat. Vinderen af projektkonkurrencen offentliggøres i
starten af april 2017. Projekteringen vil forløbe frem til 1. kvartal 2018.
Oprensning og uddybning af robanerne er planlagt med start i 4. kvartal 2017.
Kontrakten med hovedentreprenøren forventes at være indgået i 2. kvartal
2018 og selve udførelsen er planlagt fra 2. kvartal 2018 og frem til 1. kvartal
2020.

18.

Blågårds fremtidige anvendelse

Blågård Seminarium flyttede i sommeren 2016 til nye lokaliteter i Carlsbergbyen .Gladsaxe Kommune købte og overtog Blågård den 1.1.2017.
Flere foreninger har igennem en årrække har haft stor gavn af faciliteterne i
Blågård-området – bl.a. GIF Gymnastik og Gladsaxe Svøm har haft mange
træningstimer på Blågård – og de har derfor fået mulighed for at fortsætte med
at have timer på Blågård – indtil faciliteterne kan indgå i den normale
fordeling, når den kommende sæsons ønsker bliver indmeldt.
Der skal i den kommende tid udarbejdes en plan for den fremtidige
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anvendelse af samtlige lokaler på det tidligere Blågård Seminarium, som
udover idrætsfaciliteterne også har faciliteter, som bl.a. Enghavegård Skole vil
kunne anvende.

19.

Fælles Foreningslokaler (KMJ)

En af konklusionerne i Facilitetsanalysen var behov for flere foreningslokaler,
hvor man kunne socialisere før, under og efter foreningernes aktiviteter.
Gladsaxe Hero Boldklub (GHB) tog i 2016 initiativ til at få etableret et fælles
foreningslokale i den tidligere Restaurant Boldens lokaler. Lokalerne var
umiddelbart tiltænkt at skulle anvendes til en af de nye Ungecafeer, men GHB
foreslog i Brugerbestyrelsen, at foreningerne overtog lokalerne og at
Ungecafeen i stedet blev etableret på 1. salen i bygningen, hvor GHB og 4
andre foreninger har klublokaler i dag.
Efter en længere proces, hvor det gennem dialog med de berørte foreninger
blev forsøgt at finde en løsning i mindelighed, så er det endt med, at 3 af de 4
foreninger, som har klublokale sammen på 1. salen er blevet tilbudt et fælles
klublokale i NV-lokalet, mens GHB og Petanque-klubben flytter ind i ”Bolden”,
som fremover skal bruges som et fælles ”velkomstcenter” for alle foreninger
og besøgende på idrætsanlægget, men også skal fungere som klublokale for
GHB og Petanque-klubben.
Det nye fælles foreningslokale forventes ibrugtaget i efteråret 2017.

20.

Større arrangementer

Der har i 2016 – i lighed med tidligere år - været en række arrangementer i
Gladsaxe. Vi vil her i beretningen ikke lave en udtømmende liste, men blot
nævne, at der traditionen tro blev afholdt ”Gladsaxedagen” – den årlige
budgetdag i august måned
- Gladsaxeløbet blev afviklet den 29. maj 2016
- GIFs 100 års jubilæum i juni måned.
- World Rowing Masters i september måned
- Høje Gladsaxe Idrætsforenings 50 års jubilæum i september måned
Herudover har en lang række foreninger været værter ved stævner og
arrangementer, som har sat fokus på det aktive idrætsliv i Gladsaxe.
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21.

Folkeoplysningsudvalget – FOU

Idrættens 2 repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget (FOU) vælges for en 4årig periode i forbindelse med Kommunalvalgene. Det er idrætsforeningerne,
der opstiller repræsentanterne og i denne valgperiode (2014-2017) er det
FIGs formand og næstformand, der er valgt.
FOU består i øvrigt af 2 repræsentanter fra aftenskolerne, 1 fra BUS
(spejderne), 1 fra KULTUREN samt 3 politikere fra Byrådet.
FOUs arbejdsgrundlag er Folkeoplysningsloven. Der sker ind i mellem
ændringer i dette lovgrundlag – og den seneste ændring er en skærpelse af,
hvem og hvilke aktiviteter kommunen må stille lokaler til rådighed for. Der er
netop tilgået alle foreninger under Folkeoplysningsloven en information om,
hvad ændringerne indebærer for foreningslivet. Blandt andet indebærer
ændringerne, at alle foreninger, der modtager midler i henhold til
Folkeoplysningsloven skal offentliggøres på Kommunens hjemmeside,
ligesom regnskaberne fra foreningerne skal være tilgængelige.
Det nye Folkeoplysningsudvalg for perioden 2018-2021 skal vælges sidst på
året. Dato for valgmøde er ikke kendt i skrivende stund.
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