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Høringssvar til beslutningsgrundlag for nedlæggelse af fodboldbaner
Som frivillige ledere i Nyvest Fodbold, skal vi hermed gøre indsigelser mod regionskommunens
foreslåede nedlæggelse af en fodboldbane i Nyvest.
Som tingene er skitseret er det svært at se, at den politiske dagsorden har en rød tråd, når man med
den ene hånd lukker idrætsinstitutioner / anlæg og med den anden hånd bl.a. deltager i studieture for
at søge erfaringer omkring samarbejder mellem skoler og lokale idrætsforeninger. Senest (3/4 2011)
refereret på netavisen www.bornholm.nu, http://bornholm.nu/?Id=35252.
Det skal bemærkes at ”fodboldbanen” eller det grønne areal som forefindes i Nyvest, benyttes til
andre aktiviteter end bare fodbold. Aktiviteter der også udøves på dette grønne areal er blandt andet
sommergymnastik, atletik benytter arealet ifb. med afholdelse af div. Løbs arrangementer, der
afholdes loppemarked, kræmmermarked og sommerfester / koncerter. Det er af afgørende
betydning at foreningen råder over disse grønne arealer, da disse aktiviteter er stærkt medvirkende
til at sikre idrætsforeningen økonomisk.
Overordnet set er det vanskeligt at se fornuften i at lukke en fodboldbane, hvor mange børn og unge
hver uge dyrker idræt, i stedet for at sidde foran en computer skærm eller andet. Et ønske man fra
politisk side jo har efterlyst i flere år.
Vi I Nyvest Fodbold har netop satset på at øge samarbejdet mellem børnehave, skole og
idrætsforening.
Vi har i de seneste år arbejdet målrettet på at rekruttere børn til at spille fodbold, helt ned til 4 -5 års
alderen, helt i tråd med DBU’s målsætning omkring indsatsområder. Vores medlemmer kommer
således primært fra lokalområdet, herunder Vestermarie Skole. Vi ser næsten hele skoleklasser der
spiller fodbold, til glæde og gavn for alle. Dersom disse børn ikke kunne spille fodbold i Nyvest,
ville en stor del af disse børn slet ikke dyrke idræt. En af fordelene ved idræt i nærmiljøet er, at
børnene kan cykle til og fra Nyvest, i stedet for at blive kørt i bil.
En anden vigtig prioritering er, at vi forsøger at styrke sammenholdet på tværs af piger og drenge,
hvilket også er til stor glæde og gavn i skolearbejdet. Vi har f.eks. piger og drenge der træner
samtidig, men med hver deres træner. Det giver mulighed for ekstra udfordringer på tværs af
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kønnene og en masse gode sociale oplevelser for alle, da det styrker gruppernes samhørighed.
Denne mulighed vil forsvinde, hvis der nedlægges en bane, idet der ikke vil være plads til så mange
spillere på én gang.
Vi har også i flere år haft et samarbejde med ÅIF Idrætsforening omkring seniorfodbold. Vores
samarbejde omfatter spillere fra U15 og opefter. Vi har dog erfaret, at der er flere spillere der falder
fra, når de skal spille fodbold i dette samarbejde. Derfor arbejder vi udfra den målsætning, at lave
vores egne hold fra U15 igen – dette sker bare ikke over en nat, men forventes langsomt igangsat
når vi alle er klare hertil, både spillere og ledere. Vores strategi er primært at arbejde for børn og
unge, hvor nærmiljøet er en meget vigtig faktor i det frivillige idrætsliv.
Såfremt al fodboldspil skal foregå på den inderste bane, vil eneste mulighed for etablering af en 7
mandsbane ske på tværs af 11 mandsbanen. Såfremt der skal spilles seniorfodbold på denne 7
mands bane, er det nødvendigt at der opsættes / flyttes hegn fra træningsbanen og ind på den
inderste bane, da politiet forbyder boldspil på tværs, af hensyn til trafiksikkerheden ude på vejen.
Nyvest fodbold rummer udover fodbold også en afdeling med kroket, hvor medlemmerne primært
er over 60 år. Samspillet mellem børn og ældre fungerer rigtigt godt og alle kan derved drage nytte
af hinanden.
Kroket spillet foregår på fodboldbanerne. I forbindelse med opsætning af spillet, bores der huller i
grønsværen, til brug for opsætning af porte og pæle. Ved nedlæggelse af den forpagtede bane, vil
der i endnu større omgang blive øget presset på den tilbageværende bane.

I dag har Nyvest fodbold afdeling 153 medlemmer, hvoraf de 61 er under 12 år.
Udfra de seneste oplyste medlemstal fra BBU Bornholm, kan vi opstille følgende skema:
Tallene kan naturligvis dokumenteres.
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Ovenstående skema viser at Nyvest Fodbold har 6,26% af alle børn som medlemmer, i alderen optil
12 år, men samtidig har vi kun 3,51% af fodboldbanerne til rådighed. En nedlæggelse af den éne
bane vil halvere vores andel til 1,75% af de samlede baner, hvilket slet ikke svarer til det antal
medlemmer vi har.
Hertil kommer at vi de seneste 2 år har haft hold fra Elitesammenslutningen FC Bornholm og nu
Elite Bornholm, som har haft træningspas i Nyvest. Sidste år var det U15 drenge og senest har det
været U18 piger. Deres ønske om at træne i Nyvest skyldes i høj grad, at vi har rigtigt gode
baneforhold både om foråret og om efteråret. Vores træningsbane (den forpagtede) har rigtigt gode
jordforhold og god belysning. Senest i denne vinter hvor flere fodboldbaner lå dækket af sne, var
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det muligt at træne på vores træningsbane, i modsætning til mange andre steder. Banen er åben og
luftig og det har sine fordele i de fugtige perioder. Hertil kommer at der er gode busforbindelser for
de unge, som måtte træne på disse elite hold.
Carsten Clemmensen er i et referat fra et møde i DBU Bornholm den 21/2 2011, refereret for at
have udtalt at ”den forpagtede del af stadion i Nylars reelt ikke bliver brugt, fordi der ikke har været
kridtet op i to år”. Dette er direkte usandt. Nyvest står selv for opkridtning af banerne, og det er
korrekt at denne bane ikke opkridtes, men dette er ikke identisk med at banen ikke benyttes. Banen
benyttes primært til træning og træningskampe og når der trænes på banen sættes der ”toppe” som
markeringslinjer / hjørner og målene flyttes efter behov. Hvis der skulle trænes på samme sted hver
gang ville banen hurtig være slidt. Det at banen ikke kridtes giver bare øget fleksibilitet, og en bedre
fordeling af slitagen.
Såfremt træningsbanen lukkes, vil det blive nødvendigt, at flytte den eksisterende belysning ind på
den inderste bane, således at det vil være muligt at træne der, når det er mørkt. Den inderste
bane/kampbanen rummer kun én 11 mands bane, og en lille 7 mands bane, som ikke opfylder de
officielt godkendte mål herfor. Dersom den foragtede fodboldbane lukkes, vil klubben kun råde
over én bane, hvilket naturligvis vil indebære et omfattende slid herpå. De seneste 2 år har man fra
idrætsinspektøren forbudt os at træne på kampbanen førend medio april måned. Med en bane har vi
derfor vanskeligt ved at forestille os hvor vi skal kunne træne og at de mange fodboldspillere skal
blive kampklare til sæsonstart.
Der må derfor påregnes en væsentlig ekstra omkostning til vedligeholdelse af banen hvis den
forpagtede bane lukkes, som der ikke ses medtaget i det beslutnings oplæg der er fremsendt.
Nyvest Fodbold har i flere år forsøgt at få flere træningstimer indendørs i hallen i vintermånederne.
Desværre er den generelle opfattelse, at Fodbold er en ”udesport” hvorfor der kun er begrænset
mulighed for træningstimer i hallen. Der kan derfor kun tildeles haltimer til én ugentlig
træningstime pr. hold, hvilket er meget lidt, hvis der skal udvikles fodboldspillere. Desuden koster
en indendørs træningstimer væsentlig mere end en udendørs træningstime.
Konkrete begrundelser for IKKE at lukke fodboldbanen i Nyvest:
•
•

•

Det ses ikke dokumenteret, at der mellem bortforpagter og regionskommunen er foregået
forhandlinger og/eller drøftelser omkring muligheden for en evt. nedsættelse af den årlige
forpagtningsafgift.
Den årlige driftsbesparelse på kr. 45.000 vedr. vedligeholdelse af banen, ses ikke
dokumenteret.
Den fodboldbane der påtænkes nedlagt, er ikke underlagt særlig vedligeholdelse. Den har
rigtig gode jordforhold med god luft og vedligeholdes derfor kun ”skrabet”, da denne ikke
anvendes til kampe. Der foretages alene græsklipning og evt. gødning. Den sparede udgift
må derfor kunne forventes at være væsentlig under den fastsatte gennemsnits pris for alle
baner. Det skal også bemærkes at klubben selv står for vedligeholdelse af hegn, beplantning
m.v. som forefindes rundt om banen, så her kan ikke påregnes nogen besparelse.
Nedlæggelse af lysanlæg – anslås til kr. 10.000 – dette ses ikke dokumenteret. Udover
nedlæggelse af lysanlægget vil der også skulle ske fjernelse af relevante hegn rundt om
banen og reetablering af landbrugsarealet i henholdt til kontrakt. Disse poster ses ikke
medtaget. Det skal også bemærkes kontrakten på intet tidspunkt er blevet forevist Nyvest
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•
•
•
•

•

Fodbold, uagtet at vi har anmodet om aktindsigt. Indholdet af kontrakten er derfor
fremskaffet på anden vis.
Der er ikke medtaget udgift til opsætning af det nedtagne lysanlæg på eksisterende bane,
hvilket må være påkrævet, dersom der fremover kun kan være én fodboldbane. Der vil
herefter ikke være nogen økonomisk besparelse på drift og vedligeholdelse af lysanlæg.
Der er ikke medtaget udgift til opsætning af nyt hegn på den eksisterende bane. Iflg.
tidligere påkrav fra Politiet må der ikke være fodboldspil på tværs af nuværende bane uden
der er opsat hegn, hvilket vil blive nødvendigt med kun én bane.
Der er ikke medtaget øgede årlige driftsudgifter til den ekstra vedligeholdelse, som der
nødvendigvis vil være påkrævet til den eksisterende bane, når der kun er én bane til
rådighed.
Den inderste bane er omgivet af træer, hvilket giver læ for vinden, men det medfører også at
banen er ekstra fugtig i ydersæsonerne. Det forpagtede areal (træningsbanen) får væsentlig
mere vind og luft og derved er den ikke nær så sårbar og så krævende
vedligeholdelsesmæssigt.
Nyvest Fodbold har stor fokus på børneidræt og har i forhold til andre klubber godt fat i
børnene. En nedlæggelse af fodboldbanen i Nyvest, vil medføre en afvikling af fodbolden
for børn og unge i vores område i stedet for en udvikling. Dette vil også have betydning for
det fremtidige grundlag for potentielt spillermateriale på hele Bornholm, med risiko for
færre hold i turneringerne.

Samlet set er det vores opfattelse, at den økonomiske besparelse ved nedlæggelsen af fodboldbanen
i Nyvest ikke ses dokumenteret. Vi mener ikke man i forvaltningen har undersøgt de enkelte baners
jord forhold grundigt, hvorledes og af hvem de anvendes samt hvilke konsekvenser en lukning har,
både i det lokale samfund, idrætsforeningerne men også for de børn og unge der anvender dem. De
største tabere i dette spil er vores allesammens fremtid – børnene.

Med ovenstående håber vi, at udvalget for fritid og kultur, vil revurdere deres opfattelse og fravælge
nedlæggelsen af fodboldbanen i Nyvest og finde de pålagte økonomiske besparelser andre steder.

Bilag vedlagt.

Med venlig hilsen

På vegne af Nyvest Fodbold
Ingrid Sonne
Bøgene 4
3700 Rønne
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