November 2009

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg
Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg I
forlængelse af Folkeoplysningsmødet den 20. oktober 2009 sendes hermed forslaget til
nye regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørsanlæg til
høring blandt medlemmerne.

Foreningsplatformen
- Netværksmøde for inspiration, læring og kommunikation.
Kære foreningsleder
Folkeoplysningsudvalget og kommunens paraplyorganisationer for foreningslivet byder
velkommen til 2. sæson af inspirations-seminarer for ledere og trænere i foreningsregi i
Rudersdal Kommune.
High Performance Institute introducerer foredraget, som skal inspirere foreningsledere- og
trænere. Aftenen afsluttes med en workshop om dagens emne.

August 2009

Vedbæk går efter medaljer
Som i mange andre bordtennisklubber, blomster optimismen også hos BTK Vedbæk. Klubben har
høje forventninger til den kommende sæson, hvor klubben på herresiden har debut i landets højeste
række STIGA divisionen, som er stærkere end nogensinde.
På damesiden er klubben regerende Danske Mestre. Klubbens damer er indenfor de sidste 3 år
blevet Danske Mestre 2 gange. Klubben går igen i år efter en slutspilsplads i damernes elitedivision.
"Vi går også efter en plads i semifinalen hos herrerne mod Køge Bugt. Vi har fået nye stærke
spillere som landsholdsspilleren Christian Kongsgaard, de tidligere landsholdsspillere Morten Holm
og Kim Høgsberg. I truppen findes endvidere landsholdsspilleren Martin Monrad og Jimmy
Ojakangas der lige en vendt hjem efter et 3 måneders træningsophold i Kina"
En klar udmelding af elitechef Morten Knudsen og klubbens formand Elisabeth Ildal.
Drømmescenariet er en finaleplads mod Roskilde. Klubben råder endvidere over stortalentet og
landsholdsspilleren Kasper Sternberg, der dog igen i år spiller i den svenske liga.
Martin Monrad, Christian Kongsgaard, Kasper Sternberg og Morten Knudsen ligger alle i TOP 10,
renset for udlændinge.
Kasper Sternberg, Martin Monrad og Christian Kongsgaard, blev alle i sidste uge, af sportschef
Peter Sartz, udtaget til EM i Stuttgart 13. -20.
september, hvilket er en meget stor fjer i hatten til den unge klub, der i år har holdt 10 års jubilæum.
Halvdelen af det danske herrelandshold på 6, kommer altså fra BTK Vedbæk.
Der er kun 14 dage til, at Vedbæk på hjemmebane i Birkerød Idrætscenter den 4. september kl. 19.,
møder BTK København i den første kamp i SITGA divisionen. På debutdagen præsenteres
endvidere BTK Vedbæks nye Erhvervsklub. Klubben håber, at se rigtig mange fra lokalområde. Der
er gratis adgang for alle.
Med sportslig hilsen
Bordtennisklubben Vedbæk
Elisabeth Ildal, formand

Skovsyreløbet 2009
Skovsyreløbet
Tag familien med i Rudeskov søndag den 6. september 2009

Skovsyreløbet er et motionsløb for både voksne og børn hvor alle kan være med. Ruten går for det
meste på brede stier gennem Rude skov. Der er udfordringer til alle der vil give sig selv en god
oplevelse.

Kampsportsddag i Rudersdal Idrætscenter
Flere af kampsportsklubberne i Birkerød Idrætscenter oplever en øget tilgang af medlemmer i
øjeblikket og har derfor besluttet at holde en Kampsportsddag
2009 i Birkerød Idrætscenter lørdag den 29. august
2009 kl. 13.00 - 15.00 med deltagelse af Kickboxing
Academy, Birkerød Karate Skole, Rudersdal Fægteklub,
Birkeød Judo og Jiu Jiutitsi og Rudersdal Bokseklub.
Arrangementet bliver et åbent Hus arrangement i
Multihallen, hvor man kan se, hvordan træningen
foregår i de enkelte sportsgrene. Arrangementet
henvender sig først og fremmst til skolebørnene i
Rudersal Kommune, men også forældre er meget
velkomne til at få et overblik og kendskab til
sportsgrenene.
Jeg står til rådigheg for yderligere oplysninger for begge
historier, Og sender nogle flere boksebilleder fra Ung i
Rudersdal. Hent/download: Kampsportfolder.pdf
Med venlig hilsen
Jørn P. Madsen, formand og træner
Rudersdal Bokseklub
Munkerisparken 7
3460 Birkerød
Mobil: 23727145

Juli 2009

Inspiration til byggeri af idrætsfaciliteter for
børn og unge i Rudersdal Kommune
Kvalitetsreformen har sat fokus på fornyelse og udvikling af kvaliteten af store dele af den
offentlige sektor, Som led i kvalitetsreformen har regeringen afsat en kvalitetsfond på 22. mia. kr.
til statslig medfinansiering af kommunale anlægsinvesteringer i daginstitutioner, folkeskoler og
idrætsfaciliteter til børn og unge.
Rudersdal Idrætsråd finder det glædeligt, at der i de nye planer i kvalitetsreformen åbnes op for
mulighederne for, at også børn og unges muligheder for at dyrke idræt styrkes ved at faciliteterne
udbygges og renoveres, således at de endnu bedre kan opfylde behovet for at dyrke idræt og motion.
Rudersdal Kommune har mange glimrende idrætsfaciliteter, men med disse
finansieringsmuligheder åbnes der op for mulighederne for, at de eksisterende idrætsfaciliteter kan
blive endnu bedre.
Rudersdal Idrætsråd vil derfor foreslå, at der bliver iværksat en vurdering af de eksisterende
faciliteter i forhold til de ønsker og krav, man i dag stiller til idrætsudøvelse – herunder også
behovet for faciliteter til nye idrætsgrene og aktiviteter. På baggrund af denne vurdering kan man i
samarbejde med brugerne udskrive en idé og arkitektkonkurrence, der kan vise helt nye veje for
idrætsanlæg.
Rudersdal Kommune har en beliggenhed, hvor de fleste borgere bor tæt ved vand og skov og disse
kvaliteter kan godt blive yderligere udnyttet. I den forbindelse må man dog ikke glemme, at det
danske klima giver nogle begrænsninger, som gør, at aktiviteter, der foregår indendørs, også skal
have en høj prioritet.
Målsætningen må være at gøre de fysiske faciliteter så tiltrækkende og spændende for nye grupper
af unge, der måske forventer nye muligheder for udfoldelse i de mange velfungerende idrætsklubber
vi har i Rudersdal Kommune. Mange af faciliteterne er bygget til for en del år siden, hvor der var
andre krav til idrætsfaciliteterne.
Der vil blive investeret meget i offentlige bygninger de næste mange år, især i energimæssige tiltag.
Det er selvfølgelig helt rigtig ikke mindst set i lyset af, at investeringerne inden for en meget kort
årrække tjener sig hjem.
Men investeringer i idrætsfaciliteter for børn og unge er måske ikke umiddelbart så målbart, men i
Rudersdal Idrætsråd mener vi, at disse investeringer kommer mange gange igen i form af et sundere
liv for børnene og en øget livskvalitet - at der så oven i købet er en tillægsgevinst oven i ved, at de
voksne og forældrene også får glæde af de spændende nye faciliteter.
Med venlig hilsen
Rudersdal Idrætsråd
Jørn P. Madsen

April 2009

Kom og oplev bordtennisstjernerne Michael
Maze og Finn Tugweel i Birkerød nye
idrætscenter
KOM OG OPLEV BORDTENNISSTJERNERNE MICHAEL MAZE OG FINN TUGWELL I
BIRKERØD NYE IDRÆTSCENTER
TORDSDAG DEN 24. APRIL 2008 kl. 17
Arrangementet er et samarbejde mellem RUDERSDAL KOMMUNE, TEAM RUDERSDAL og
BTK VEDBÆK.
PROGRAM
Kl. 16 Birkerød Idrætscenter er åben
Kl. 17 Opvisningskamp med Michael Maze og Finn Tugwell
Kl.17.30 – 18.30 Michael Maze og Finn Tugwell spiller med publikum og skriver autografer
Kl. 18. GRAND PRIX FINALER STARTER
KL. ca. 20 FINALE DAMER
KL. 21.15 FINALE HERRER

Maze, Tugwell og 12 spillere er klar til opvisningskamp og Senior GRAND PRIX i Birkerød
Idrætscenter torsdag den 24. april 2008 kl. 17.
Årets Grand Prix Finaler indledes med en opvisningskamp med Michael Maze og Finn Tugwell
som forhåbentlig skal repræsenterer Danmark ved OL i Beijing til sommer. Efter opvisningskampen

vil publikum have mulighed for at spille med Maze og Tugwell. De to bordtennisstjerner vil
desuden skrive autografer.
Vinderne af GRAND PRIX FINALERNE skal finde i et stærkt felt af deltagere. Er række
interessante spillere har kvalificeret sig i både herre- og damerækken. Heriblandt Jens Lundquist der
er svensk landsholdsspiller og Danmarks eget stortalent, den unge Kasper Sternberg Sjelle der pt.
har haft debut ved VM for hold i Kina. Vedbæks egen Dana Bentsen er stærkt spillende på
damesiden.
Deltagere GP Finaler Herrer: Allan Bentsen, Kasper Sternberg Sjelle, Christian Larsen, Jens
Lundquist, Lars Hauth, Claus Rasmussen, Carsten Egeholt og Poul Bjerre Sørensen.
Deltagere GP Finaler Damer: Eldijana Bentsen, Anne Cathrine Bomann, Pernille Agerholm og
Pernille Søndergaard.
Billetter koster kr. 50,- og kan købes på biblioteker i Rudersdal Kommune og ved indgangen.
Yderligere oplysninger på tlf.nr. 2341 1555 Elisabeth Ildal.
Med sportslig hilsen

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 2009

Idrætslederprisen 2009
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 2009.
Forslaget skal ledsages af en begrundet indstilling.
Forslag bedes indsendt senest den 6. april 2009.
Med venlig hilsen
Rudersdal Idrætsråd
Jørn P. Madsen
e-mail jorn.p.madsen@post.cybercity.dk
mobil 2372 7145

Årets idrætsudøvere i Rudersdal
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.

Rudersdal Idrætsråd skal derfor bede foreningen om at indsamle de ønskede oplysninger, idet det drejer sig
om resultater opnået i 2008.
For de forskellige mestre m.m. skal jeg bede om navn, adresse, forening og resultat.
Oplysningerne bedes indsendt til Rudersdal Idrætsråd senest den 30. april 2009.
Med venlig hilsen
Rudersdal Idrætsråd
Jørn P. Madsen
e-mail jorn.p.madsen@post.cybercity.dk
mobil 2372 7145

Januar 2009

Åbent hus - Badminton, lørdag den 17. jaunar
ÅBENT HUS
BADMINTON
Badmintonklubben i Birkerød afholder igen åbent hus for alle
interesserede – uanset alder og niveau…
Har du lyst til at prøve spillets glæder, så kom og vær med
lørdag den 17. januar kl. 13 – 16
i
badmintonhallerne
Topstykket 26, Birkerød
Vi byder på trænere, baner, fjerbolde - medbring sko med lyse
såler og din egen ketcher hvis du har en – ellers har vi…
Vi glæder os til at se dig

