
Oktober 2008 

 

IDRÆTSGRENE 

Kom og prøv kræfter med en idrætsgren.... 

 
SKJOLD BIRKERØDs FODBOLDSKOLE (29/6 - 4/7) 

- en uge med fodbold i sommerferien for piger og drenge i årgang 1995-2001http://skjold-

fodbold.klubcms.dbu.dk/ fra onsdag den 18. februar. Betalingen foregår via netbank. Tilmelding er 

først gældende når betaling har fundet sted. Tilmelding er bindende. 

   

Igen i år tilbyder fodboldklubben Skjold Birkerød Fodboldskole for alle piger og drenge i årgang 

1995 til 2001. Fodboldskolen afholdes på Birkerød stadion i uge 27 – den første uge af skolernes 

sommerferie og igen i uge 32 – den sidste uge i skoleferien. 

  

Formålet med dette initiativ, er at samle et stort antal friske piger og drenge og give dem en masse 

gode og lærerige oplevelser med fodbolden i centrum, og dermed opnå et fællesskab og socialt 

samvær der gavner børnenes videre udvikling. 

 

Formål: 

• Oplever fællesskab 

• Nye venskaber 

• Lærer fodboldteknik 

• Nye færdigheder 

• Få en masse sjove og udviklende oplevelser 

  

Tidspunkt: 

Fodboldskolen afholdes i uge 27 og 32 

  » Læs mere.. 

 
 

 

Rudersdal Idrætsråd præsenterer: Orienteringsklubben 

Øst Birkerød 

Orientering er en idræts som er spændende, udfordrende og 

sjov for både motionister og for toptrænede eliteløber. Det er 

en idræt, hvor man både risikerer at få våde sokker og mudder 

på bukserne, men også en idræt, hvor man får masser af frisk 

luft, motion, og hvor man kan have det sjovt med sin familie 

og sine venner på tværs af både niveau og alder. 

Idrætten udøves både til fods og på mountainbike (MTB). 

Principperne for de 2 orienteringsformer er ens, bortset fra at 

MTB-orientering kun må foregå på veje og stier. 

http://skjold-fodbold.klubcms.dbu.dk/
http://skjold-fodbold.klubcms.dbu.dk/
http://www.rudersdal-idr.dk/00064/00069/
http://www.rudersdal-idr.dk/00064/00065/


Orientering er en ideel familieidræt, da alle kan deltage i de 

samme arrangementer. Ved stævner findes der ofte 

børneparkering og aktiviteter for de allermindste. » Læs 

mere.. 

 
Vil du også have en præsentation af din klub/idrætsgren?  

Så send en mail til Rudersdal Idrætsråd, jorn.p.madsen@post.cybercity.dk  

- vedhæft klublogo, evt. 3-4 billeder (jpg format) og tekst som Word.doc.  
 

 

Foreningsplatformen - Foredrag om 

Generation Fucked-Up 

Hør Morten Albæks provokerende og lærerige foredrag om de unge og den nye forældregeneration. 

Kom og bliv klogere på en generation der ofte bruger udtryk som Fuck i stedet for nej tak. 

Dato: 12. november 2008 

Sted: Nærum Gymnasium, Nærum, Hovedgade 30, 2850 Nærum 

Tid: 17.00-21.00 

Deltagelse: Kun for folkeoplysende foreninger 

Tilmelding: SEL@Rudersdal.dk, senest 29. november 

Pris: Gratis 

  

http://www.rudersdal-idr.dk/00064/00065/
http://www.rudersdal-idr.dk/00064/00065/
mailto:jorn.p.madsen@post.cybercity.dk
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September 2009 

Tilmeldingsfristen til foreningsmessen den 4. 

oktober i Birkerød Idrætscenter er forlænget 

til den 22. september, så I kan nå det endnu. 

Kom og vis hvad jeres forening kan. 

 

Vi tilbyder følgende muligheder for deltagelse: 

 • Foreningsstand på 3x3 meter - hvor I har mulighed for at hyggesnakke og oplyse om foreningens 

aktiviter  

 • Opvisning - hvor I har mulighed for at vise foreningens tilbud  

 • Cafe-dialog - hvor I har mulighed for at fortælle om jeres aktiviteter i et cafe miljø (15 minutter 

pr. forening)  

 • Foreningsmessen 2008 arrangeres i et samarbejde mellem Kulturområdet og foreningernes 

paraplyorganisationer. 

  



August 2008 

Temaaften om eliteidræt i Rudersdal 

Kommune 

Hvilken vej ønsker eliteidrætten i Rudersdal Kommune at bevæge sig i fremtiden? 

Hvordan bliver fremtidens elitestøtte, faciliteter og andre eliterelaterede emner. 

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at vælge flere retninger når fremtiden for 

eliteidrætten skal på plads. 

Oplægsholderne vil bidrage med inspiration og den efterfølgende paneldebat vil give 

inspiration til den kommende proces med formulering af idrætspolitikken. 

Dato: Onsdag d. 27/8 2008 

Tid: 19.00-21.00 

Sted: Birkerød Idrætscenter, Glassalen 

Deltagere: Alle interesserede er velkomne. 

Tilmelding: Senest d. 20/8 2008 til sel@rudersdal.dk 

 

Juni 2008 

Årets sommerferie-favoritter 

- fra Ung i Rudersdal  

Igen i år byder Rudersdal kommune på et væld af aktiviteter for børn og unge. Der vil i lighed med 

tidligere være mulighed for at stifte bekendtskab med nogle spændende aktiviteter i løbet af 

sommeren. Programmet spænder vidt, lige fra kreative kunstneriske aktiviteter til vandsport, camps, 

udendørs- og indendørssportsgrene.  

Maj 2008 

RudersdalStafetten 

Kære Formand 

Hermed inviteres alle idrætsforeninger i Rudersdal Kommune til Jyske Bank RudersdalStafetten tirsdag den 
3. juni 2008 kl. 18.00. I bedes sende invitationen ud til alle Jeres medlemmer med en opfordring om at se 
(downloade) de nærmere konditioner for tilmelding til Stafetten. Klik her: download info om 
RudersdalStafetten 2008  

Med venlig hilsen 
Rudersdal Idrætsråd 
Jørn P. Madsen, formand 

mailto:sel@rudersdal.dk
http://www.rudersdal-idr.dk/documents/00026.pdf
http://www.rudersdal-idr.dk/documents/00026.pdf


April 2008 

ELITEDIVISIONENS FINALE: HOLTE IF – 

FORTUNA ODENSE VOLLEY 

Kære Sponsor og Samarbejdspartner 
  
Efter 2 sikre 3-0 sejre over Lyngby i DM Semi-finalerne møder Holte IF’s damer Fortuna Odense i DM Finalen. Der 

spilles bedst af 3 kampe, og den første kamp spilles i Holte hallen lørdag den 12. april kl. 19:30. Den 2. DM Finale 

spilles tirsdag den 15. april kl. 20:00 i Odense. En evt. 3. DM Finale spilles lørdag den 19. april kl. 16:00 ligeledes i 

Odense. 
  
Se mere om den 1. DM Finale kamp på hjemmebane i Holte hallen i kampomtalen efter billedet (fotograf Morten 

Olsen). Som optakt til kampen inviterer Holte IF Volleyball sponsorer og samarbejdspartnere til VIP arrangement kl. 

16:30 i Holte hallen. Her vil der først være et par indlæg, bl.a. en optakt til kampen ved Headcoach Sven-Erik 

Lauridsen, hvorefter der vil blive budt på lidt let at spise og drikke. Af hensyn til bestilling af forplejning bedes I 

venligst melde jer til senest torsdag den 10. april. 
  
Håber at se rigtig mange af jer i Holte hallen lørdag 12. april - både til sponsor arrangementet og til kampen. Medbring 

venligst denne mail ved indgangen. 
  
Med venlig hilsen 
Henrik Borring 
Holte IF Volleyball 

  

 

ELITEDIVISIONENS FINALE: HOLTE IF – FORTUNA ODENSE VOLLEY 

  

Holte IFs damer er nu klar til at spille finale i elitedivisionen. Dermed har holdet nået det mål, som klubben og 

holdtræner Sven-Erik ”Smølf” Lauridsen satte ved sæsonstart sidste efterår. Ikke mindre end 21 år i træk har Holtes 

damer været med i kampen om medaljerne. Så det er ikke en ny og uventet udfordring, klubben står overfor, når den på 

lørdag sender sit stærke hold ud mod vinderen af divisionens grundspil, Fortuna Odense. 



  

Kampen tegner til at blive kolossalt spændende og meget jævnbyrdig, fuld af den særlige intensitet og nerve, der hører 

en finale til.  Begge hold har vist stærk form i semifinalerne, som blev vundet ret sikkert. Mest besvær havde Fortuna 

med at vinde sine to semifinaler mod det unge komethold Brøndby VK, der tiltvang sig et enkelt sæt på hjemmebane, 

mens Holte vandt begge sine kampe mod veteranholdet Lyngby Volley med 3-0. De to klubbers seneste opgør midt i 

marts endte dog med en sejr for Fortuna på denne klubs hjemmebane. 

  

I de seneste måneder har Holte-angrebets stormtropper ikke altid kunnet stille op for fuld styrke. Men det er heldigvis 

fortid nu. Navne som ”den islandske vulkan” ELSA VALGEIRSDOTTIR; ”blokdronningen” Lene Grønvall, der 

sandelig også kan angribe; den amerikanske power player Casey Bauer; og den skotske overraskelse på midten, 

fighteren Anneka Hastings - ja, de signalerede alle topform, da Lyngby blev slået i siste semifinalekamp mod Lyngby. 

Når man dertil lægger, at holdet bl.a. rummer Danmarks bedste libero, Mia Kloth-Jørgensen, landsholdshæveren Jindra 

Knudsen og en klogt spillende center som Vibeke Wallaert, så vil man se, at Holte virkeligt er godt rustet til dette års 

finaleopgør. Der skal også ekstraordinær styrke til at slå et Fortunahold, som er ubesejret i elitedivisionen i år og 

rummer stærke profiler som Stine Andreasen, Caley Carter-Knudsen, Lotte Vestergaard og Elena Drinka.  

  

Men vinder Holte den første finalekamp i Holtehallen, vil det give holdet det ideelle udgangspunkt for det endnu mere 

krævende udeopgør i Klostermarkshallen i Odense, tirsdag d. 15. april kl. 20:00. Hvis stillingen efter de to første kampe 

er 1-1, skal der spilles en afgørende kamp i Klostermarkshallen lørdag d. 19. april, kl. 16.00. 

 

  



Marts 2008 

Årets idrætsleder 2008 

Kære Formand 
  
Igen i år skal der uddeles en idrætslederpris til en leder inden for det frivillige idrætsarbejde. Prisen uddeles som en 

anerkendelse og påskønnelse af det store frivillige lederarbejde, der udføres i de mange idrætsklubber i kommunen til 

gavn for børn og unge. 
  
Rudersdal Idrætsråd skal derfor bede Foreningen om at fremsende forslag til modtager af Rudersdal Kommunes 

idrætslederpris for 2008. Forslaget skal ledsages af en begrundet indstilling. 
  
E-mail: jorn.p.madsen@post.cybercity.dk  
  
Forslag bedes indsendt senest den 20. april 2008. 
  
Med venlig hilsen 
  
Rudersdal Idrætsråd 
Jørn P. Madsen, formand 

  

mailto:jorn.p.madsen@post.cybercity.dk


Anmodning om oplysninger om resultater for 

idrætsudøvere i Rudersdal Kommune opnået i 

2007 

Kære Formand 

Igen i år ønsker Rudersdal Kommune at hædre idrætsudøvere for deres resultater. Det drejer sig om: 

 Personer under 18 år, der har opnået et eller flere af følgende resultater: 

• Landsdels- eller regionsmesterskaber, danmarksmesterskaber, nordiske mesterskaber, europamesterskaber 
og verdensmesterskaber såvel individuelt som for hold. 

• Deltagelse i olympiske lege. 
• Førsteholds oprykninger til næste række under Danmarks Idræts-Forbund. 

Personer over 18 år, der har opnået et eller flere af følgende resultater: 

• Et eller flere danmarksmesterskaber i Danmarks Idræts-Forbunds regi såvel individuelt som for hold. 
• Officielle nordiske mesterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber og/eller olympiske 

mesterskaber. 
• Deltagelse i olympiske lege. 
• Førsteholds oprykninger til eller inden for divisions regi under Danmarks Idræts-Forbund. 

Kulturområdet har bedt Rudersdal Idrætsråd om at indsamle de ønskede oplysninger, idet det drejer sig om resultater 

opnået i 2007. 

 

For de forskellige mestre m.m. skal jeg bede om navn, adresse, forening og resultat. 

Oplysningerne bedes indsendt til formanden for Rudersdal Idrætsråd senest den 27. april 2008.  

E-mail: jorn.p.madsen@post.cybercity.dk 

  

Med venlig hilsen 

Rudersdal Idrætsråd 

Jørn P. Madsen, formand 

  

mailto:jorn.p.madsen@post.cybercity.dk


Ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 

11. marts 2008 kl. 19.00 på Birkerød 

Idrætscenter. 

Dagsorden: 

  

1.    Valg af dirigent og referent  

2.    Bestyrelsens beretning inkl. handlingsplan for det kommende år 

3.    Godkendelse af årsrapport samt meddelelse af decharge  

4.    Indkomne forslag 

5.    Forslag til budget og fastsættelse af kontingent 

6.    Valg af bestyrelse.  

       Formand og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer i ulige   år 

7.    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

8.    Valg af revisor og to revisorsuppleanter  

9.    Eventuelt 

 Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde 

senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. 

Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest otte dage før repræsentantskabsmødet. 

  



Januar 2008 

Nyt fra Danmarks Idræts - Forbund. ”Du gør 

en forskel” - prisen 

Danmarks Idræts - Forbund (DIF) har givet Rudersdal Idrætsråd mulighed for at anerkende en lokal idrætsleder med 

”Du gør en forskel” - prisen. Det er en nyindstiftet årlig pris som Rudersdal Idrætsråd kan give til en lokal idrætsleder, 

der har gjort en særlig indsats for den lokale idræt. 

 Prisen gives til en lokal ildsjæl, som fortjener en særlig anerkendelse for sin indsats i den lokale idræt. Prismodtageren 

kan f.eks. have gjort en særlig indsats inden for breddeidrætten, eliteidrætten, idræt for særlige målgrupper eller 

idrætsfaciliteter. 

Prisen er på 5.000 kr. og bliver uddelt på Rudersdal Idrætsråds Årsmøde 2008 tirsdag den 11. marts 2008. 

Idrætsforeningerne i Rudersdal Kommune bedes senest den mandag den 18. februar 2008 fremsende en begrundet 

indstilling (max 1 A4) på en person, man mener, opfylder kriterierne for tildeling af prisen til formanden for Rudersdal 

Idrætsråd Jørn P. Madsen, hvor evt. nærmere oplysninger kan indhentes. 

Til inspiration har DIF foreslået vedlagte kriterier for uddeling af prisen og disse kriterier vil blive lagt til grund for 

uddelingen. Du kan her: downloade folderen, "du gør en forskel.pdf 

  

Med venlig hilsen 

  

Rudersdal Idrætsråd 

Jørn P. Madsen 

Munkerisparken 7 

3460 Birkerød 

  

Mobil 2372 7145 

E-mail jorn.p.madsen@post.cybercity.dk 

www.rudersdal-idr.dk 
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