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FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 

 
 

Rødovre, den 23. august 2019 
Opdateret d. 15. Okt. 2019 

Skema 1. Værdianalyse idrætsforening i Rødovre 
Internt notat – foreløbigt og ikke bindende 
*** Vedhæftet som bilag, projekt på Hal 5. 

  
 
Forening:ROG (Rødovre og omegns 
Gymnastikforening.         
Alle medlemmer 
Kvinder/piger 
Mænd/drenge 
Total mænd/drenge 
Total kvinder/piger 
Total foreningen 
 

Medlemsopdeling 2018 - årsintervaller 
0-18 år 19-24 25-59 60-10X 

 
1.215 
865 
350 
423 

1.035 
1.458 

 
13 
8 
5 

 
155 
111 
44 

 
75 
51 
24 

 
 

 
På hvilke områder leverer skaber foreningen værdi for borgerne i Rødovre? 

 
ROG er en gymnastikforening med plads til alle. Medlemmerne tæller alt fra 
mor/far-barn hold til konkurrencegymnastik. ROG giver borgere i alle aldre og på 
alle niveauer en mulighed for at motionere og træne kroppen i et fællesskab med 
andre borgere.  
 

 
På hvilke områder kan foreningen udvikle sig de kommende 5 år: 

 
I de kommende 5 år vil ROG sigte efter at få flere medlemmer og dermed engagere 
endnu flere borgere i Rødovre i gymnastik fællesskabet.  
 
Bredte gymnastikken ligger ROG hjerte nært - sikre at der er hold til alle vores små 
borgere i Rødovre så de kan udvikle sig motorisk og blive en del af en socialt 
netværk som gymnastikken kan tilbyde - dette kræver trænere og mulighed for at 
træne… 
 
Vi vil tiltrække flere ældre medlemmer og samtidigt skabe nye muligheder for 
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samarbejde med handicap organisationer og skolerne. Vi vil sikre at flere drenge 
aktiveres i gymnastiksalen.  
 
Inden for konkurrenceformen TeamGym vil ROG udvikle sig til at være København 
og omegns foretrukne forening. TeamGym er en meget populær sport i Danmark og 
ROG ligger allerede helt i top i flere aldersklasser. For at bevare og styrke vores 
position skal vi kunne tiltrække de bedste trænere og tiltrække gymnaster både fra 
Rødovre men også fra omkringliggende kommuner, som vi allerede i et vist omfang 
gør i dag. 
 

 
Hvordan kan et kommunalt bidrag lette foreningens værdiskabelse? 

 
ROG har ved sæsonstart 2019 valgt at investere i en fastansat fuldtidsmedarbejder. 
Denne satsning er nødvendig i en forening af ROG’s størrelse, idet den 
administrative byrde er blevet så stor, at den ikke kan løftes af frivillig arbejdskraft. 
Samtidigt vil udviklingen af foreningen til nye højder kræve en indsats, som kun kan 
løftes af en fastansat medarbejder. Et kommunalt bidrag kan hjælpe ROG til at sikre, 
at denne investering kan være langsigtet.  
 
Vi har brug for økonomisk støtte (specielt på den korte bane), og hurtigst muligt 
brug for udvikling af forskellige samarbejder med kommunen omkring oprettelse af 
dagstilbud for kommunens skoler og institutioner, hvor ROG stiller med 
strukturerede forløb i gymnastiksalen, og hvor Kommunen/institutionerne sikrer 
økonomien.  
 
Gymnastik kræver redskaber og specielt konkurrenceformen TeamGym, hvor ROG 
ligger helt i top i Danmark, stiller store krav til masser af plads og redskaber. 
Kommunalt bidrag er her helt essentielt for at ROG kan udvikle TeamGym 
afdelingen til nye højder.  
 
TeamGym er en meget populær sport, hvor ROG allerede i dag er med til at sætte 
Rødovre på Danmarkskortet og tiltrække borgere fra omkringliggende kommuner. 
Vi kan udvikle os endnu mere og nå endnu længere, og det kræver, at vi til enhver 
tid har adgang til træningsfaciliteter (haltider) i haller som er udstyret med de 
nødvendige redskaber.  
 
ROG vil gerne være værtsforening ved TeamGym stævner i fremtiden. Dette vil 
kræve en ny hal, som opfylder kravene til værtsforeninger. En ny hal vil naturligvis 
også indgå i den langsigtede strategi om at gøre Rødovre (og ROG) til det foretrukne 
sted at dyrke konkurrenceformen TeamGym. 
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