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FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre 

 
 

Rødovre, den 25. oktober 2019 
 

Skema 1. Værdianalyse idrætsforening i Rødovre 
Internt notat – foreløbigt og ikke bindende 

  
 
Forening: 

Medlemsopdeling 2018 – årsintervaller – CFR-tal 
Alders 

-intervaller 
 

0-18 
 

19-24  
 

25-59 
 

60-X 
 

Ialt 
Kvinder 9/91 1/7 7/7 0/0 122 

Mænd 190/2 20/1 117/0 2/0 332 

Samlet     454 

 
På hvilke områder skaber foreningen værdi for borgerne i Rødovre? 

 
RSIK, består af en Ishockey del og en Kunstskøjte del, som samarbejder om 
faciliteterne omkring Rødovres to skøjtehaller (i denne rapport er den professionelle 
del RMB ikke medtaget, men de ligger også stort beslag på alle faciliteterne) 
 
RSIK består idag af 454 medlemmer (tal før / er Ishockey, tal efter er Kunsten).  
 
Ishockey’en er bygget op som en Elite klub der skal være med til at udvikle talenter 
til eget elitehold, men også til større klubber i udlandet. Kunsten har valgt at omfavne 
både bredden og Eliten, men vil gerne skabe yderligere fokus på eliten, som man kan 
sikre udtagelser i udlandet. 
Det giver en masse energi til kommunen og er med til at brande byen som ambitiøs 
og attraktiv. 
Samtidig er man med rigtig mange frivillige i stand til at sikre en masse unge 
mennesker mulighed for fysisk udfoldelse, kammeratskab, samt muligheden for at 
forfølge deres drøm.  
Vi har i Ishockeyen et større antal seniorer/oldboys i klubben, som igen er med til at 
styrke det sociale sammenhold og sikre fysisk aktivitet, som igen er medvirkende til 
en forbedret sundhed i kommunen. 
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På hvilke områder kan foreningen udvikle sig de kommende 5 år: 

 
RSIK fik tilbage i 2009 hal nr. 2, hvilket var medvirkende til at give et kæmpe løft til 
både Ishockey og Kunstskøjteløb (selvom den med sine mål ikke kan anvendes til 
Kunstskøjte konkurrence løb), der var mulighed for at tiltrække endnu flere udøvere, 
samt styrke de etablerede hold/løbere. Disse to haller er idag (og har været det i 
mange år) booket 100% og mange af vores ”konkurrenter” i nærområdet har nu også 
2 haller og er igang med at udligne RSIK forspring.  
Det er blevet sværere at tiltrække og fastholde udøvere, da tilbudne i nærområdet på 
basis ydelsen er på højde med Rødovre. 
 
RSIK ønsker at styrke både begge grene (Ishockey/Kunstskøjteløb) de kommende  
5 år, dette kan ske på flere måder, men den helt store udfordring er at vores is 
faciliteter som nævnt er 100% booket og behovet for en tredje hal presser sig på. Her 
skal det også nævnes at den professionelle del RMB også har en stor andel af istiden. 
En efterhånden meget vigtig parameter i begge sportsgrene er den fysiske træning, 
som både består af styrke træning, koordination træning, smidighedstræning m.v. 
På dette område har vi store udviklings potientiale i RSIK, der savnes dog faciliteter 
til denne type træning iform af egnet hal gulv, der må idag trænes på beton trapper, i 
vores VIP lokaler osv. 
Dette vil også styrke vores off ice træning hen over sommeren, som ud over 
træningen er med til at fastholde spillere. 
 
Danmark Ishockey Union stiller større og større krav til at man også har bredden med 
i Ishockey og at man har flere kvindelige udøvere.  
Dansk Skøjte Union arrangere flere og flere konkurrencer (Kunst eliten) og stævner 
(bredden). Ligeledes er Dansk Skøjte Union begyndt at udvikle og etablere 
”Synkron” i Danmark, som man kan komme på niveau med de øvrige lande, som har 
denne skøjte diciplin. 
Ishockey og Kunsen vil rigtig gerne være en del af denne udvikling, men vi har 
simplethen ikke is-tiden til det.  
 
Vores vurdering er at hvis vi får en øget kapacitet (mere is) vil vi kunne have 2-3 
hold på hver årgang, hvilket betyder 2/3 dele flere udøvere i klubben (ca. 120 børn 
under 18 år), dertil vi der være mulighed for etablering af kvinde ishockey i RSIK, 
forventet mellem 30-50 udøvere.  
Kunsten ville gerne kunne omfavne flere kommende medlemmer, som ønsker at 
starte til kunstskøjteløb, samt tilbyde de nuværende eliteløbere mere kvalitet og 
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kvantitet i undervisningen (kunst er en solodiciplin) 
 
Dette skal også understøtte det stigende antal borgere som over de næste mange år vil 
blive en realitet. Vi må allerede idag afvise unge mennesker og piger pga. manglede 
kapacitet. 
 
Sammenfattet ønsker RSIK at udvikle sig på følgende parametre. 

- Fastholde RSIK i toppen af dansk ishockey og skøjteløb 
- Øge antallet af udøvere på alle niveauer bl.a. ved større bredde, samt sikre 

bedre fastholdelse i de ældre årgange (16-22 år).  
- Bidrage til at løfte den sociale indsats som følger med det at være en 

idrætsforening i Rødovre.  
 

 
 
 
 
 

Hvordan kan et kommunalt bidrag lette foreningens værdiskabelse? 
(Idrætsanlæg, mødesteder, NON-anlæg, administration, udvikling) 

 
RSIK håber man på sigt vil kunne få øget is kapaciteten, men er naturligvis klar over 
at dette er et større projekt som også vil involvere den professionelle del RMB. Vi har 
dog med etableringen af hal 2 set at man kan kombinere andre foreningers øsnker 
(hal 2 – RSIK og Tennis) med RSIKs. Det er en fremgangsmåde som vi hylder og vil 
naturligvis gerne indgå et ide fælleskab som kunne se på mulighederne for dette. Vi 
håber kommunen er parate til at starte denne proces op sammen med os, FIR og andre 
intresenter. 
 
På den kortere bane har vi et ønske om følgende: 
 

1) Etablering af flere fælles off ice faciliteter til brug for RSIK’s over 450 
medlemmer (Ishockey og Kunskøjteløb), samt RMB. Dette har gennem flere år 
været et stort ønske som der er søgt om fra RSIKs side. 

 
2) Tilskuer faciliteter i Hal 2. Der spilles rigtig mange ungdoms kampe i hal 2, 

men specielt børn har svært ved at se over banderne, derfor har vi et ønske om 
at man i hjørnerne etablere forhøjninger, så forældre, bedste forældre og børn 
kan følge de små når der spilles kamp. 

 
 


