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DBU: Aarhus skal have
flere fodboldspillere
Aarhus er på niveau med andre større danske byer, når det
kommer til andelen af fodboldspillere, men det er langt fra
godt nok til at opfylde Dansk Boldspil-Unions ambitiøse
mål om 115.000 flere danske fodboldspillere om 10 år.

≤TEMA
AARHUS OG
IDRÆTTEN
{Århus Stiftstidende
sætter fra i disse
dage fokus på byens
vokseværk og det lokale
idrætsliv.
{I dag kan du blandt
andet læse om
udfordringerne i Åbyhøj en overset bydel i Aarhus,
når det kommer til
idrætsfaciliteter.
{Og i morgen bringer
vi politikere fra samtlige
partier i byrådet på
banen.

IDRÆT
Af Henrik Skov Anhøj
hesk@stiften.dk

AARHUS: Riget fattes fodboldspillere. I hvert fald ifølge Dansk Boldspil-Union,
hvor mere vil have mere, og
derfor vil forbundet bag landets mest populære idrætsgren baseret på medlemstal
gå aktivt til værks i de kommende år.
I dag er der omtrent lige så
mange fodboldspillere i Danmark, som der er indbyggere i
Aarhus Kommune. Helt præcis 336.713 boldglade drenge, piger, mænd og kvinder
i 2015, men unionens vision
hedder 450.000 af slagsen allerede i 2025. Altså en stigning
på knap 115.000 fodboldspillere. Til sammenligning vil
Aarhus i 2050 være vokset til
det samme antal borgere ifølge kommunens befolkningsfremskrivning - altså på en 25
år længere bane.
Og hvor skal de mange
nye fodboldspillere så komme fra? Jo, først og fremmest
skal pigesiden og motionisterne vækste på fodboldfronten - selv om fodbold er
Danmarks største holdsport
for piger med 63.294 medlemmer, eller det samme antal som der er basketballspillere og sejlere i Danmark tilsammen.
Som by er Aarhus ligeledes en væsentlig kampplads

for DBU i slaget om at kapre
nye medlemmer i årene frem.
Og det står også her lysende
klart, at netop faciliteter - eller rettere antallet af fodboldbaner i Aarhus Kommune - er
en af de helt store udfordringer.
Det nationale forbunds jyske underafdeling - DBU Jylland - har nedsat en såkaldt
facilitetsgruppe med fokus
på at skabe bedre forhold for
fodboldfolket fra Padborg
til Skagen, men samtidig er
gruppens formand, Rasmus
Johansen, gået i gang med at
samle lokale fodboldledere
til en ren århusiansk gruppe
med særskilit fokus på forholdene i byen.
»Vi er opmærksomme på
den generelle urbanisering i
samfundet. Folk flytter vest
mod øst, og samtidig er der
langt flere fodboldbane i den
vestlige del af landet kontra
mod øst. Det giver en skævvridning, og sporene fra andre
store byer skræmmer. Pludselig er alle arealer udstykket
til byggegrunde i stedet,« siger Rasmus Johansen.

Aarhus er en fodboldby
Der er i dag omkring 18.346

Dansk Boldspil-Unions
motto lyder »En del af noget
større«, og nu vil fodboldforbundet med formand
Jesper Møller i spidsen
også være endnu større..
Arkivfoto: Kim Haugaard

århusianere, som spiller fodbold i klubregi. Det svarer til
omtrent hver 20. indbygger
- eller 5,5 procent af befolkningen.
Tallet er nogenlunde det
samme i andre større danske
byer som Odense, Aalborg
og Esbjerg, mens tæt på hver
10. vestjyde spiller fodbold i
Ringkøbing-Skjern - nemlig
9,7 procent.
»Der er selvfølgelig flere
forskellige muligheder for
at dyrke idræt i en større by.
Det ved vi godt, men Aarhus
er en fodboldby med et stort
potentiale, og det er også her,
vi ser væksten, og hvor vi har
mulighed for at vokse, hvis vi
skal nå vores mål om mange flere fodboldspillere. Derfor er Aarhus rigtig vigtig for
os, og det er tankevækkende, at idrætsfaciliteter ikke er
tænkt med, når kommunen
udvikler nye bydele som for
eksempel det store område
i Lisbjerg,« siger formanden
for DBU Jyllands facilitetsgruppe.

Aktive århusianere
Mens DBU har sine egne 2025mål, så er paraplyorganisationerne Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
(DGI) i øvrigt gået sammen
om den ambitiøse Vision 2550-75 - i 2025 skal 50 procent
af danskerne dyrke motion i
en idrætsforening og 75 procent af befolkningen skal være idrætsaktive.
Ifølge Idrættens Analyseinstitut dyrker godt fire ud af
10 (41 procent) idræt i en forening i Aarhus, mens to ud af
tre århusianere (66 procent)
motionere regelmæssigt. Det
er i begge tilfælde bedre end
på landsplan, hvor 39 procent
er foreningsaktive, og 61 procent dyrker motion.
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Danskernes motions- og sportsvaner 2016. Idrættens Analyseinstitut

Aktiv Åby:
»Husk nu
faciliteterne«
Åbyhøj er ved at vokse sig mere end en halv gang større,
end bydelen er i dag, men der er ingen nye idrætsfaciliteter
på tegnebrættet i et i forvejen overset område.
IDRÆT
Af Henrik Skov Anhøj
hesk@stiften.dk

ÅBYHØJ: Det ser skidt ud for
forholdet mellem idrætsfaciliteter og indbyggertal i Aarhus som helhed, men det er
intet at regne sammenlignet
med bydelen Åbyhøj. Her er
11.000 beboere i dag fælles
om én idrætshal i stor størrelse - Åbyhallen - og situationen er faktisk værre end i hovedstadskommunen, hvor der
’kun’ er 10.564 københavnere
per hal. I Aarhus går omtrent
halvdelen - 5420 indbyggere på en hal.
Samtidig er netop Åbyhøj et
af byens store byudviklingsområder, og etableringen af
boliger til 6.000 nye Åbyhøjborgere er allerede i gang i om-

rådet langs Søren Frichs Vej.
Det vil bringe det lokale folketal op på 17.000. Stadig kun
om én hal og mere end 2.100
indbyggere om hver af Åbyhøjs i alt otte fodboldbaner. I
Aarhus er det aktuelle tal 500
mindre.

Tænk nu idrætslivet med
Skal Åbyhøj op på Aarhusniveau med den kommende
befolkningstilvækst in mente, kræver det blandt andet to
nye halbyggerier i stor størrelse og tre-fire flere boldbaner.
Også inden for andre sportsog kulturfaciliteter ligger Åbyhøj i øvrigt under kommunegennemsnittet ifølge tal fra
Lokale- og Anlægsfonden.
Det har givet grobund for
foreningen Aktiv Åby, som
har til formål netop at fremme etableringen af kultur- og

idrætsfaciliteter i området.
»Tænk nu rekreative faciliteter og ikke mindst sportsfaciliteter ind i byplanlægningen for pokker,« lyder opfordringen til politikerne fra
foreningens formand, Kasper
Møller, og fortsætter:
»Nu er løbet omkring første etape af byudviklingen
ved Søren Frichs Vej kørt, og
det blev kun til boliger, men
der kommer også en etape to
og tre, og det er nu, chancen
er der for at sikre nogle faciliteter i området, så vores relativt lukkede bydel i det mindste kan komme op i nærheden
af Aarhus-niveau.«

Alletiders mulighed
Aktiv Åby er helt med på, at
der er flere penge at hente
i boligkvadratmeter end et
halbyggeri. Men samtidig på-
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En hal(v) løsning
Aktiv Åby ønsker at omdanne en
gammel kedelrumsbygning på
Thorsvej til en ny multihal.
IDRÆT
Af Henrik Skov Anhøj
hesk@stiften.dk

AARHUS: Den gamle fjernvarmecentral på Thorsvej
kan være en del af løsningen
på underskuddet af idrætsfaciliteter i Åbyhøj.
Det mener i hvert fald foreningen Aktiv Åby, som i forbindelse med høringsfasen
for områdets lokalplan, har
anbefalet kommunen at sikre den tidligere kedelrumsbygning og maskinhal til fritids- og kulturformål.
»Her er en oplagt mulighed for at omdanne den 15
gange 25 meter bredde og syv
meter høje bygning med tilhørende toilet og bruserum
til en såkaldt multihal, som
supplement til Åbyhøjs eksisterende idrætsfaciliteter,«
siger Kasper Møller, formand
for Aktiv Åby, der vurderer, at
multihallen vil kunne etab-

leres og drives på markedsvilkår.
Idrætsaktiviteter i den
forladte hal på Thorsvej er i
øvrigt langt fra ny. Tilbage i
2004 var formand for Aktiv
Åby, Kasper Møller, for første gang på banen i forhold
til projektet. Dengang handlede det om at skaffe et nyt
sted til Åbyhøj Sqaushklub,
men nu handler det om ’bare’ at sikre aktivititeter og faciliteter til idræt i Åbyhøj.
Den færdige lokalplan
venter på at blive godkendt
i byrådet. Det vil ske på den
anden side af sommerferien,
mens kommunen for flere år
siden solgte arealet, hvor kedelrumsbygningen ligger, i et
offentlig udbud.
Ejeren er en fynsk ejendomsinvestor, som Aktiv
Åby gentagne gange har forsøgt at få i tale omkring benyttelse af hallen, men det er
endnu ikke lykkes.

Sagens kerne. Den gamle kedelrumsbygning på Thorsvej i
Åbyhøj, der i dag er i en fynsk ejendomsinvestors besiddelse.
Privatfoto: Anders Mortensen
Kasper Møller, formand for foreningen Aktiv Åby føler med rette, at Åbyhøj er en overset bydel, når det kommer til idrætsfaciliteter i kommunen, men nu er chancen der for at gøre noget ved problemet, mener han. Foto: Kim Haugaard

En grøn banan skal
binde bydel sammen
IDRÆT

peger foreningen, at etableringen af en hal i stor størrelse minimum 800 kvadratmeter
- vil lægge beslag på mindre
end fem procent af det samlede planlagte etageareal på
50.900 kvadratmeter alene
for byudviklingsprojektets
anden etape. Kvadratmeter
som Aktiv Åby mener vil være givet godt ud med hensyn
til trivsel, sundhed og integration i området.
»Vi ved godt, at det kan være
svært at gribe ind, når private
sælger til private, men DSB har
blandt andet arealer i området, som støder op til bagsiden
af den nye bydel, og som kommunen er på tale til at overtage. Det vil være alletiders areal
til nye idrætsfaciliteter,« siger
Kasper Møller.
Lige nu er der 11.000 borgere om at dele Åbyhallen i Åbyhøj, hvor boliger til yderligere 6000 indbyggere er på vej. Det vil gøre presset på bydelens idrætsfaciliteter endnu større. Foto: Kim Haugaard

Af Henrik Skov Anhøj
hesk@stiften.dk

ÅBYHØJ: En udfordring for
fritidslivet og kampen for at
få nye faciliteter til Åbyhøj
har været besvær med at finde fælles fodslag i bydelen. På
denne side har interessenter
nord for Silkeborgvej og omkring Gammelgårdskolen
forsøgt at trække i netop dén
retning og ikke helhjertet
støttet nye faciliteter i området syd for Silkeborgvej i retning af Åbyskolen. Og omvendt. Men det forsøger Aktiv Åby nu at gøre op med.
Derfor arbejder foreningen udover mangfoldighed
og aktiviteter også for større
sammenhæng i bydelen, og
det skal ske via en tunnelforbindelse under Silkeborgvej,
så det grønne område ved

Åby Bibliotek (nord) bliver
forbundet med parkområdet
(syd). Det vil skabe en grøn
rekreativ kile gennem bydelen fra Gammelgårdskolen
over Åby Bibliotek, gennem
parken videre til Åby Skole
og via den nye bydel til fodboldbanerne og de grønne
områder ved åen.
»Den ’grønne banan’ skal
samle Åbyhøj og skabe grobund for en akse af rekreative aktiviteter. Og i den forbindelse er varmehallen på
Thorsvej, der ligger på ruten op mod parken et oplagt
emne til en multihal, der ved
hjælp af en tunnel kan bruges ubesværet af alle bydelens beboere. Også mindre
børn nord for Silkeborgvej,
der kan cykle uden at skulle krydse netop Silkeborgvej i fremtiden,« siger Kasper Møller, formand for Aktiv Åby.

