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”Et aktivt motions- og idrætsliv
betyder meget for den enkelte og
sammenhængskraften
i bydelen”.
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Forord
I Vanløse Lokaludvalg arbejder vi til stadighed på at gøre Vanløse til en attraktiv
bydel at bo og leve i. Ved at igangsætte dialog- og inddragelsesprocesser lokalt i
bydelen agerer lokaludvalget som bindeled mellem Vanløses borgere og Borgerrepræsentationen på Københavns Rådhus. Det er i kraft af denne rolle, at jeg som
formand for Vanløse Lokaludvalg med glæde kan præsentere nærværende rapport,
som kaster lys over motions- og idrætslivet i Vanløse.
Et aktivt motions- og idrætsliv betyder meget for den enkelte og for sammenhængskraften i bydelen. Det medvirker både til et sundt helbred og socialt samvær.
Det er dog ingen hemmelighed, at mange af Vanløses motions- og idrætstilbud er
under pres blandt andet af en høj belægning på bydelens idrætsfaciliteter. Denne
tendens er ikke enestående for Vanløse. Det gælder overalt i København. I Københavns Kommunes Fritidspolitik 2016-2019 er netop faciliteter et indsatsområde,
men med en erkendelse af, at økonomiske midler og arealer til at bygge flere faciliteter på ikke er uanede. I Vanløse er mulighederne for placering af nye motions- og
idrætsfaciliteter også begrænsede. Dette taler for, at borgere og relevante aktører i
høj grad inddrages i indsatsen således, at der også skabes rum for at udtænke praktiske og til tider utraditionelle løsninger.
Vanløse Lokaludvalg har med denne rapport indsamlet viden, der skal skabe bedre
vilkår for at finde gode, brugbare og fornuftige løsninger. Målsætningen for rapporten
er netop at skabe klarhed over vanløseborgernes muligheder, behov og efterspørgsler
for at dyrke motion og idræt i Vanløse. Vanløse Lokaludvalg ser frem til, at rapporten
bliver et aktivt redskab i det fremadrettede arbejde for at skabe optimale rammer for
motions- og idrætslivet i Vanløse, som det er skitseret i bydelsplanen for Vanløse.
Vanløse Lokaludvalg skylder en stor tak til alle, der har bakket op om projektet ved
besvarelse af spørgeskema og interviews. En særlig tak til Astrid Finderup for hendes store indsats med udarbejdelsen af rapporten.
Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg
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Resumé af rapporten
Denne opsummering gennemgår først rapportens vigtigste
pointer om vanløseborgernes vaner og vilkår i forhold til
idræt og motion. Dernæst beskrives rapportens vigtigste
pointer om vilkår for foreningsidrætten, private udbydere af
idræt og motion samt status i idræts- og motionsfaciliteter
i bydelen.

Borgerne
•5
 ,6%

af vanløseborgere over 15 år har besvaret et
spørgeskema (1918 personer), hvilket er et tilfredsstillende grundlag for rapportens konklusioner. Der er dog
en underrepræsentation af 15-35-årige og en overrepræsentation af 36-75-årige.
•V
 anløseborgerne er generelt aktive – 74% dyrker regelmæssigt idræt og motion, hvilket er over københavnsgennemsnittet. 81-85% af børn i alderen 6-14 år
er desuden aktive regelmæssigt. Det gælder 50% af de
0-5-årige.
•O
 ver halvdelen af vanløseborgerne (både børn og
voksne) dyrker mindst en af deres aktiviteter uden for
Vanløse, enten i andre bydele eller uden for kommunen.
•N
 år vanløseborgere (både børn og voksne) dyrker deres
idræts- og motionsaktiviteter uden for bydelen, er det
især pga. manglende tilbud af samme slags i Vanløse.
Også praktiske årsager spiller ind, fx aktivitetens niveau
eller geografiske placering.
•M
 ellem 12-16% af børnene i alderen 6-10 år står enten
på ventelister til en aktivitet i Vanløse eller kan ikke
skrives op i bydelen.
•5
 7% af vanløseborgerne er tilfredse med bredden af
idræts- og motionstilbud i Vanløse, hvilket gælder både
for voksne og børn på tværs af aldersgrupper. Tallet er
markant lavere for 76-85-årige (30%).
•6
 2% af vanløseborgerne er i nogen grad tilfredse med
prisniveauet på aktiviteter i Vanløse, dog er tilfredsheden lavere hos ledige og personer under uddannelse ift.
pensionister og personer i beskæftigelse. Tilfredsheden
med prisniveauet for børn og unges aktiviteter er mellem 61-81%.
• I forhold til bydelens faciliteter er 53% af vanløseborgerne tilfredse med antallet af faciliteter, og 63% er
tilfredse med faciliteternes tilstand. Dette tal er højere
for borgere i Grøndalsområdet.
•D
 er er høj tilfredshed (over 80%) med adgangen til
udendørs stier, grønne områder og ruter i Vanløse
blandt både voksne, unge og børn.
•F
 lertallet af personer under uddannelse, i beskæftigelse
og ledige vil dyrke deres idræts- og motionsaktiviteter
mellem kl. 16-20 i hverdagene. Flest pensionister foretrækker kl. 10-12. I weekenden ønsker flest at dyrke
aktiviteter kl. 10-12, dog vil hver tredje pensionist ikke
dyrke idræts- og motionsaktiviteter i weekenden.
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Foreninger
•F
 oreningernes

største udfordring på tværs af sportsgrene
er adgang til faciliteter – otte ud af ti melder om mangel
på haltider.
•M
 anglen på faciliteter har ifølge flere foreninger konsekvenser for deres mulighed for vækst, den daglige
træning, og den giver også udslag ift. oprettelsen af ventelister for børn.
•F
 rivillighed er grundstenen for foreningernes arbejde.
Nogle har problemer med at rekruttere frivillige, særligt
medlemmernes forældre.
•D
 e økonomiske vilkår er overordnet gode i foreningerne.
Foreningernes økonomi er generelt tæt knyttet til reguleringen af det kommunale tilskud.
•N
 ogle foreninger oplever uklarhed om ansvarsfordeling og
kommunikationsveje i deres kontakt med Københavns
Kommune og skoler, hvis lokaler de anvender.

Private udbydere
•T
 re

private udbydere af idræt og motion (hhv. yoga,
pilates og løbetræning) tiltrækker især kvinder. Særligt
personer i alderen 30-50 år benytter disse tilbud, og
mange af kunderne kommer fra Vanløse.
•F
 or virksomhederne er det vigtigt med fleksibilitet i de
tilgængelige faciliteter, så de kan tilpasses udviklingen i
kundegrundlaget og leveringen af tilbuddet.
•P
 laceringen af faciliteterne er vigtig. Det er en fordel at
være placeret i nærheden af Vanløse Station.

Faciliteter i bydelen
•D
 et

varierer meget mellem idræts- og motionsfaciliteter
i Vanløse, hvor mange forskellige brugere, de har. Især
Grøndal MultiCenter og Bellahøj Svømmestadion har et
stort opland (København eller hele Sjælland), hvor andre
faciliteter primært har brugere fra bydelen.
•P
 å tværs af faciliteter er det generelt foreningslivet, der
fylder mest – både ift. antal forskellige brugere og ift.
fordelingen af tider. Det gælder både specifikke idrætsog motionsfaciliteter og Vanløses skoler.
•A
 ndre aktører, der i høj grad anvender idræts- og motionsfaciliteter, er skoler – herunder de fire folkeskoler i Vanløse.
Skolerne anvender faciliteterne mere end 30% af tiden i
Bellahøj Hallerne, Vanløsehallerne og K
 atrinedalshallen.
•B
 elægningen på faciliteterne er høj, og dette især mellem
kl. 16-20 i hverdagen og om morgenen. Det varierer
mellem faciliteterne, om belægningen er lavere midt på
dagen eller i sommerperioden.
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1. Indledning
Vanløse Lokaludvalg besluttede i foråret 2017 efter oplæg fra Kultur- og Idrætsarbejdsgruppen at udarbejde en rapport om idræts- og motionsbehovet i Vanløse.
Dette skete på baggrund af løbende dialog med repræsentanter fra foreningsidrætten i bydelen, samt en bevidsthed om generelt høj belægning på alle Københavns
Kommunes idrætsfaciliteter fra kl. 16-20. Desuden er Vanløse en bydel med befolkningsvækst med mange tilflyttende unge og børnefamilier.
Idrætten og Vanløse – en borgerundersøgelse om idræt og motion i Vanløse afdækker
vanløseborgernes muligheder, behov og efterspørgsel for at dyrke idræt og motion
i Vanløse – borgere forstået som børn, unge, voksne og ældre i bydelen. Der er fokus
på borgernes tilfredshed med muligheder for at dyrke idræts- og motionsaktiviteter i
Vanløse – både selvorganiseret, i foreningsregi, i kommerciel sammenhæng mv. Rapporten giver også indblik i mulighederne for idræts- og motionsaktiviteter i foreningsregi og kommercielt regi.
Idrætten og Vanløse – en borgerundersøgelse om idræt og motion i Vanløse er udarbejdet
i perioden august-december 2017 i samarbejde mellem stud.scient.pol Astrid
Finderup, lokaludvalgets sekretariat og en arbejdsgruppe fra Vanløse Lokaludvalg.
Hvidbogen indeholder ikke konkrete løsningsforslag på de problematikker, der belyses i rapporten. Den repræsenterer i stedet systematisk indsamlet viden om området og giver dermed et overblik, der kan virke som et attraktivt redskab for Vanløse
Lokaludvalg og Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i det fremadrettede
arbejde med udvikling og understøttelse af idræts- og motionslivet i Vanløse.
Rapporten er inddelt i tre afsnit. Første afsnit indeholder en kort beskrivelse af Vanløse og bydelens idræts- og motionsfaciliteter. Andet afsnit indeholder en gennemgang
og analyse af svarene fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor vanløseborgerne bl.a. via
borgerpanelet har tilkendegivet deres muligheder, behov og efterspørgsler for at dyrke
idræt og motion i Vanløse. Tredje og sidste afsnit er en gennemgang og analyse af
interviews med idræts- og m
 otionsaktører i Vanløse – herunder foreninger, kommercielle idrætsudbydere samt faciliteter. Til sidst i rapporten findes et metodeafsnit, hvor
rapportens metodiske fremgangsmåde og d
 atagrundlag er beskrevet fyldestgørende.
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2. Vanløse i tal
Vanløse er én ud af 10 bydele i Københavns Kommune og grænser op til Brønshøj-
Husum mod nord, Frederiksberg mod syd og Rødovre mod vest. Med en placering
som en af Københavns Kommunes ydre bydele har Vanløse både et landsby- og
storbypræg. Store dele af Vanløse er primært beboelsesområder, især villakvarterer,
men særligt omkring Vanløse Station findes også et butiksliv, restaurationer og
kulturelle tilbud.

2.1. Vanløses befolkning i vækst
Vanløse har i 2017 et indbyggertal på ca. 40.656 og er ligesom Københavns andre
ni bydele præget af befolkningsvækst. Fra 2007-2017 er indbyggertallet i Vanløse
steget med 14%, og prognoser fra Københavns Kommune indikerer yderligere
befolkningsvækst på 8% i bydelen 2017-2027. Herudover er gennemsnitsalderen i
Vanløse faldet fra 39 år i 2005 til 37,5 år i 2017, hvilket stadig er en smule højere
end gennemsnittet i hele kommunen (35,9 år).
Vanløses vokseværk kan udover en generel urbaniseringstendens også forklares ved,
at der er mange tilflyttere mellem 18-27 år, som flytter til København for at studere.
I 2016 var 14% af vanløseborgerne under uddannelse. Herudover er Vanløse også
hjem for mange børnefamilier. Ud af 19.793 registrerede husstande i Vanløse har
næsten ¼ af disse husstande et eller flere børn (24,3%).
Det kommer også til udtryk i figur 1, som viser en mangfoldig aldersfordeling i
Vanløse. Figuren viser også befolkningsfremskrivningen for 2027. Førnævnte befolkningsvækst vil særligt betyde et øget antal børn og unge (0-19 år), flere borgere mellem 30-39 år og flere borgere mellem 50-89 år.
Figur 1. Udvikling i aldersfordeling i Vanløse 2007-2027
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Udendørs fitnessanlæg foran Grøndal MultiCenter. Foto: Københavns Kommune

2.2. Faciliteter i Vanløse
Vanløse er en af de københavnske bydele med flest idrætsfaciliteter (ekskl. fitness
centre), viser en rapport fra Idrættens Analyseinstitut1. Bydelens areal er 6,69 km2.
I forhold til idrætsfaciliteter i Vanløse bør særligt to knudepunkter fremhæves
– henholdsvis et område i Grøndal, der inkluderer Grøndal MultiCenter, Bellahøj
Svømmestadion, Bellahøj Hallerne og Genforeningspladsen samt et område nær
Damhusengen, som inkluderer Vanløse Hallerne og Vanløse Idrætspark. Det skal
bemærkes, at de nævnte faciliteter i Grøndal ligger på bydelsgrænsen til BrønshøjHusum og Bispebjerg, h
 vilket betyder, at oplandet til faciliteterne i høj grad også
kommer fra disse bydele.
Udover de to nævnte knudepunkter tæller Vanløses faciliteter en række udendørs
idræts- og motionsfaciliteter af forskellig størrelse samt multifunktionelle haller,
lokaler og gymnastiksale på kommunale skoler og Kulturstationen Vanløse. Udover
kommunale faciliteter er Vanløse også tilhørssted for flere kommercielle faciliteter
– eksempelvis fitnesscentre, yogacentre m.m.

www.idan.dk/vidensbank/udgivelser/det-koebenhavnske-idraetsliv-en-vidensoversigt/792dbe8e-ab19-4f4b-b0a1-a7c900785bed

1
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 orgernes vilkår for idræt
3. B
og motion i Vanløse
Dette afsnit præsenterer projektets resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt
Vanløses borgere. Alle respondenter er adspurgt, om de har hjemmeboende børn
mellem 0-14 år. Afsnittet beskriver først resultaterne for de voksnes besvarelser, og
dernæst resultaterne for de voksnes besvarelser på vegne af deres børn.
Nærmere beskrivelse af fremgangsmåden med spørgeskemaet kan læses i metodeafsnittet. Der knyttes en kort bemærkning til spørgeskemaundersøgelsens repræsentativitet i følgende afsnit 3.1.

3.1. Undersøgelsens repræsentativitet for voksne
1918 personer med
folkeregisteradresse i
Vanløse har gennemført
spørgeskemaet.

1918 personer med folkeregisteradresse i Vanløse har gennemført spørgeskemaet.
Dette er 5,6% af Vanløses befolkning i a lderen 15 år og opefter, der i september 2017
talte 34.050 personer2. Undersøgelsen har en mindre overrepræsentation af kvinder
(57% i undersøgelsen mod 51% i befolkningen). Nævneværdigt er også en betydelig
overrepræsentation af voksne i alderen 36-75 år3, og tilsvarende en underrepræsentation af primært unge i alderen 15-35 år4.

3.1.1. Undersøgelsens repræsentativitet for børn og unge
Børn og unge er i højere grad repræsenteret i undersøgelsen. 28% af respondenterne
angiver at have hjemmeboende børn i alderen 0-14 år. Af disse har 47% angivet at
have små børn (0-5 år), 48% har børn i alderen 6-10 år og 39% har børn i alderen
11-14 år.
Antager man, at alle besvarelser tæller for ét barn i aldersgruppen, svarer det til 8,9%
af de 0-5-årige, 11,1% af de 6-10-årige og 13% af de 11-14-årige5. Altså er en større del
af Vanløses børn og unge repræsenteret ift. de voksne.
Respondenterne er spurgt, om de har børn i de respektive aldersgrupper, men ikke
hvor mange børn i hver gruppe. Derfor kan tallet potentielt være højere, da nogle
kan have flere børn i samme aldersgruppe. Dette skaber dog en usikkerhed ift.
generalisering fra undersøgelsens besvarelser til hele bydelens befolkning, da børnene ikke er repræsenteret individuelt som de voksne. Derfor kan afsnittet om børn
sige noget om forskellene mellem aldersgrupperne snarere end hvert enkelt barn.

Københavns Statistikbank: ”Befolkningen i København efter alder og køn” – ”København efter distrikter”, data fra 30.9.2017
79% i undersøgelsen mod 53% i befolkningen
4
18% i undersøgelsen mod 42% i befolkningen
5
Københavns Statistikbank: ”Befolkningen i København efter alder og køn” – ”København efter distrikter”, data fra 30.9.2017 Idrættens
2
3
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3.2. Voksnes idræts- og motionsvaner
Vanløseborgerne viser stor interesse for idræt og motion. Af figur 2 fremgår det,
at 74% af respondenterne angiver, at de regelmæssigt dyrker idræt eller motion
(mindst 2-3 gange om måneden). 21% angiver, at de ikke dyrker det af praktiske
årsager som fx manglende tid, økonomi eller lignende. Kun fem procent angiver,
at de ingen interesse har i at dyrke idræt eller motion.
Respondenterne ligger 13 procentpoint over gennemsnittet for København, hvor
61% angiver at dyrke sport/motion6 i en analyse foretaget af Idrættens Analyseinstitut.
Årsagen kan være, at Vanløse i forhold til de andre bydele i København har den
tredjehøjeste gennemsnitlige husstandsindkomst og det næstlaveste sociale udgiftspres7. Højere indtægt og uddannelse hænger generelt sammen med øget idrætsdeltagelse8, hvorfor vanløseborgerne gennemsnitligt kan forventes at dyrke mere idræt
end andre bydele med lavere gennemsnitsindkomster. Det kan også være en faktor,
at personer, der er aktive inden for idræt og motion, mere sandsynligt vælger at
besvare et spørgeskema om idræts- og motionslivet i deres bydel end personer, der
ikke er aktive.
Et flertal af respondenterne dyrker mere end én aktivitet regelmæssigt – 63% har 
angivet at dyrke to-fire aktiviteter regelmæssigt. T
 abel 1 viser de fem mest populære
idrætsgrene i Vanløse, der ikke adskiller sig fra københavnsgennemsnittet, hvor løb,
styrketræning, svømning, vandreture og yoga også er de fem mest populære aktiviteter9.
Figur 2: ”Dyrker du idræt og/eller motion regelmæssigt (2-3 gange om måneden)?”

Ja

74%

Nej, jeg dyrker ikke motion og/eller idræt af
praktiske årsager (tid, økonomi mv.)

21%

Nej, jeg er ikke interesseret i at
dyrke motion og/eller idræt

5%

0%

10%

20%

30%

Note: Antal besvarelser=1918

Analyseinstitut: ”Det københavnske idrætsliv: En vidensoversigt”, s. 21
Københavns Kommune: ”Status på København – Nøgletal for København 2016”, s. 26
8
Idrættens Analyseinstitut: ”Det københavnske idrætsliv: En vidensoversigt”, s. 15
9
Idrættens Analyseinstitut: ”Det københavnske idrætsliv: En vidensoversigt”, s. 23
6
7
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Tabel 1. Mest populære aktiviteter blandt voksne
Aktivitet

Vanløse

Københavns Kommune

Løb

38%

40%

Styrketræning

29%

36%

Cykling (landevej)

20%

7%

Yoga

17%

16%

Vandreture

16%

18%

Svømning

14%

20%

Note: Antal besvarelser, Vanløse=1412. København=908

3.2.1. Organisering af aktiviteter
Figur 3 viser, at respondenterne i høj grad dyrker selvorganiseret idræt – 69% dyrker (en af) deres idræts- og motionsaktiviteter alene eller på anden vis uafhængigt
af foreningslivet, kommercielle tilbud, arbejdspladsen osv. Det skal ses i sammenhæng med, at de mest populære idrætsgrene blandt voksne næsten alle er nogen,
der ikke traditionelt hører til i foreningslivet – fx løb, styrketræning og vandreture.
Undtagelsen til dette er gymnastik, som er den ottende mest populære idrætsgren,
og som i højere grad dyrkes i foreningsregi. Blandt ældre i alderen 66-85 år er det
dog kun cirka halvdelen, der dyrker en eller flere aktiviteter på egen hånd.
Figur 3. ”I hvilken sammenhæng dyrker du oftest din(e) aktivitet(er)?”
På egen hånd
(alene eller sammen med andre)

69%

Kommercielle centre
(fx fitness-, yoga- eller crossfitcentre)

35%

Forening

30%

Firmaidræt 4%
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Anden sammenhæng
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Note: Antal besvarelser=1412. Bemærk, at respondenterne har kunnet sætte kryds ved flere
svarmuligheder, hvorfor procenterne ikke summer til 100.

80
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Lidt over hver tredje respondent dyrker en eller flere aktiviteter i kommercielt regi
– her er det primært styrketræning, yoga, pilates, spinning, fitness, crossfit og aerobic, der dyrkes i fitness-, yoga- eller crossfitcentre. Også her er der forskel på aldersgrupperne. 54% af de 15-25-årige dyrker idræt i kommercielle centre, hvor det kun
gælder 25% af de 56-65-årige. Kommerciel idræt tiltrækker altså flere fra de yngre
generationer end de ældre.

Personer over
pensionsalderen er
i højere grad aktive
i foreningsregi end
personer mellem
15-65 år.

30% af respondenterne dyrker (en af) deres aktiviteter i foreningsregi. Også her
er der en signifikant forskel på aldersgrupperne, hvilket kan ses i figur 4. Personer
over pensionsalderen er i markant højere grad aktive i foreningsregi end personer
mellem 15-65 år.
De sportsgrene udover gymnastik, der hyppigst dyrkes af respondenterne i foreningsregi, er ketsjersport, boldspil, kampsport, sejl- og vandsport. Der er altså stor
variation inden for aktiviteterne i foreningsregi, selvom foreningsidræt samlet set
er mindre udbredt end kommerciel idræt og selvorganiseret idræt blandt voksne.
Vanløseborgene adskiller sig ikke markant fra københavnsgennemsnittet.

Figur 4. Andel der dyrker aktiviteter i foreningsregi, fordelt på alder
60%

Foreningsregi

54%
50%

43%
40%

30%

30%

29%

28%
23%

23%

26-35 år

36-45 år

30%

20%

10%

0%
Gennemsnit

15-25 år

Note: Antal besvarelser=427

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år
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3.2.2. Idræt- og motion i og uden for Vanløse
Flertallet af de idrætsaktive respondenter dyrker mindst én af deres aktiviteter i
Vanløse. 32% dyrker kun deres aktiviteter i Vanløse, og 40% dyrker både aktiviteter
i Vanløse og uden for Vanløse. De, der deltager i idræts- og motionsaktiviteter uden
for Vanløse, søger både til andre bydele og helt ud af kommunen. 66% dyrker en
eller flere aktiviteter i andre københavnske bydele, og 57% angiver at dyrke (en af)
deres aktiviteter uden for Københavns Kommune.
Nedenstående figur 5 viser, hvorfor nogle vanløseborgere søger ud af bydelen, når
de dyrker deres aktiviteter.
Figur 5. ”Hvorfor dyrker du din(e) aktivitet(er) uden for Vanløse?”
Tilbuddet findes ikke i Vanløse

46%

Af praktiske årsager
(tidspunkt, pris, niveau, placering)

42%

Faciliteterne er bedre end i Vanløse

19%

Større tilhørsforhold til en forening/klub
uden for Vanløse

18%

Venteliste til tilsvarende 2%
aktiviteter i Vanløse
Andet

17%
10

20

30

40

50

Note: Antal besvarelser=962. Bemærk, at respondenterne har kunnet sætte kryds ved flere
svarmuligheder, hvorfor procenterne ikke summer til 100.

46% søger ud af Vanløse, fordi tilbuddet ikke findes i Vanløse – fx kan det være
en sportsgren, som ikke tilbydes i den organiserede foreningsidræt i bydelen. Lidt
under en femtedel angiver, at faciliteterne inden for deres sportsgren er bedre uden
for Vanløse.
42% nævner praktiske årsager som grund til, at de dyrker deres aktiviteter uden
for Vanløse. Det kan være fordi, aktiviteten er placeret i nærheden af deres arbejdsplads, den er billigere, den kan dyrkes på et mere bekvemmeligt tidspunkt eller på
et højere/lavere niveau end et tilsvarende tilbud i Vanløse.

3.2.3. Ventelister
Kun 2% angiver, at venteliste til tilsvarende aktiviteter i Vanløse er grunden til, at
de søger uden for Vanløse. Respondenterne blev også spurgt direkte til, om de står
på venteliste til en aktivitet i Vanløse. 1% stod på venteliste, og 1% angav, at ventelisten var lukket for nye opskrivninger. Det kan bl.a. skyldes, at voksne i høj grad
dyrker deres aktiviteter på egen hånd eller i kommercielt regi (jf. afsnit 3.2.1).

Bellahøj Svømmestadion. Foto: Jan Mørch

0
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3.2.4. Transporttid
Selvom flertallet angiver, at de (også) dyrker aktiviteter uden for Vanløse, har
respondenterne generelt kort transporttid til deres aktiviteter. 65% har gennemsnitlig under 15 minutters transporttid til deres aktiviteter, og 89% har gennemsnitlig
under 30 minutters transporttid. Der er ingen markante forskelle på den gennemsnitlige transporttid ift. hvorhenne i Vanløse, respondenterne bor.

89%
89% har gennemsnitlig
under 30 minutters
transporttid til deres
aktiviteter.

Den relativt korte transporttid giver sig også udtryk i, at 88% af respondenterne
er i høj eller nogen grad tilfredse med transporttiden til deres aktiviteter i Vanløse.
Ikke overraskende er, at tilfredsheden er højere, jo kortere transporttid respondenterne har. Der er heller ingen markante forskelle på tilfredsheden hos respondenterne ift. deres bopæl.

3.2.5. Priser
En praktisk omstændighed, der kan hindre nogle i at dyrke idræt og motion, er
priser på deltagelse i aktiviteterne. Hele 54% af respondenterne har dog svaret
”Ved ikke” til deres tilfredshed med disse. Det kan være fordi, deres aktiviteter ikke
dyrkes i Vanløse, og de derfor ikke har indblik i eller en holdning til prisniveauet.
Ud af dem, der har svaret, er 62% i høj eller nogen grad tilfredse. Der er dog stor
forskel på tilfredsheden hos pensionister og beskæftigede. Det kan ses i figur 6.
65% af pensionister og 64% af fuldtidsbeskæftigede er i høj eller nogen grad t ilfredse
med priserne på deltagelse. Det gælder omvendt 41% af respondenterne under uddannelse og 56% af ledige. Dette er ikke i sig selv overraskende, da den disponible
indkomst kan forventes at være lavere blandt studerende og ledige ift. beskæftigede.

Figur 6. Tilfredshed med priser fordelt på beskæftigelse
I høj grad

Pensionist (efterlønsmodtager, folkeeller førtidspensionist m.m.)

24%
11%

I arbejde (deltid)

9%

53%

15%

41%

Under uddannelse

52%

7%

0%

20%

30%

27%

8%

31%

5%

34%

5%
12%

41%
40%

Slet ikke

32%

34%
10%

I mindre grad

41%

I arbejde (fuldtid)

Ledig

I nogen grad

50%

60%

70%

17%
80%

90%

100%

Note: Antal besvarelser for Under uddannelse=41, Ledig=34, I arbejde (deltid)=80, I arbejde
(fuldtid)=475, Pensionist=194.
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3.2.6. Bredden af tilbud
Som det fremgår af afsnit 3.2.2. angiver 46% af de respondenter, der søger ud af
Vanløse for at dyrke idræt og motion, at årsagen er manglende tilsvarende idrætstilbud i bydelen. Det slår til dels også igennem, når de bliver spurgt direkte til deres
tilfredshed med bredden af tilbud i Vanløse. 47% har svaret ”Ved ikke” til spørgsmålet, hvilket kan indikere, at respondenterne enten ikke kender udbuddet eller ikke
har en holdning til det.
Af de, der har svaret, angiver 57%, at de i høj eller nogen grad er tilfredse, mens
44% svarer, at de i mindre grad eller slet ikke er tilfredse med bredden af tilbud. Der
er dog spredning blandt aldersgrupperne. Kun 30% af de 76-85-årige er tilfredse i
høj eller nogen grad med bredden af tilbud. Til kontrast gælder det 60% af respondenter mellem 36-55 år, og 56% af de 66-75-årige.
Tilfredsheden er dog højere hos respondenter, der også selv dyrker idræt i Vanløse.
65% af de, der dyrker idræt eller motion i Vanløse, er tilfredse i høj eller nogen
grad med bredden af tilbud. Det gælder 36% af de, der ikke dyrker idræt eller
motion i Vanløse.

3.2.7. Faciliteter i Vanløse
Respondenterne er også blevet bedt om at vurdere deres tilfredshed med antal facili
teter i Vanløse, fx haller, gymnastiksale, svømmehaller og fitnesscentre. De er desuden blevet spurgt om deres tilfredshed med faciliteternes tilstand. Disse spørgsmål
har cirka 30% af respondenterne besvaret med ”Ved ikke”. Resultatet (fratrukket
”Ved ikke”-besvarelser) fremgår af figur 7.
Figur 7. Tilfredshed med antal faciliteter og deres tilstand
60%

Antal faciliteter
Faciliteternes tilstand

54%
50%

8%

42%
40%

5%

32%
28%

30%

5%

2%

20%

15%

12%

11%
7%

10%

0%
I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Note: Antal besvarelser for Antal faciliteter=1270, Faciliteternes tilstand=1207.
”Ved ikke” er sorteret fra
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Figur 7 viser, at 53% af respondenterne i høj eller nogen grad er tilfredse med antallet af idræts- og motionsfaciliteter i Vanløse.
Dette gælder særligt respondenter i Grøndalsområdet, hvor hele 73% er tilfredse
med antallet af faciliteter, hvilket sandsynligvis skyldes, at både Grøndal MultiCenter, Genforeningspladsen og Bellahøj Hallerne samt Bellahøj Svømmestadion
er placeret i zonen. For respondenter i det vestlige, nordlige og midten af Vanløse er
mellem 48-53% af respondenterne i høj eller nogen grad tilfredse.
63% af respondenterne er tilfredse med faciliteternes tilstand (både indendørs og
udendørs). Det gælder også især respondenter i Grøndal, hvor 74% angiver at være
tilfredse i høj eller nogen grad. Blandt respondenterne i vest, nord og midt Vanløse
er mellem 61-67% tilfredse med faciliteternes tilstand.

3.2.8. Adgang til udendørs stier og grønne områder
Den største tilfredshed hos respondenterne er rettet mod adgangen til udendørs stier,
grønne områder og ruter mv. i Vanløse – og kun 5% af besvarelserne angiver ”Ved
ikke”. På tværs af områder er 88% i høj eller nogen grad tilfredse med adgangen til
udendørs stier og grønne områder11. Højest er tallet hos respondenter i den vestlige
del af Vanløse, hvor 97% i høj eller nogen grad er tilfredse – det kan være, fordi
Damhussøen og Damhusengen er placeret i dette område.

Divas Cheerleaders Foto: Jan Mørch
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3.2.9. Tidspunkt for idrætten
Tilgængelige tidspunkter for idræts- og motionsaktiviteter er et andet praktisk
punkt, der kan være afgørende for at dyrke regelmæssigt idræt og motion. 63% af
respondenterne er i høj eller nogen grad tilfredse med de tilgængelige tidspunkter for
aktiviteter i Vanløse12. Af tabel 2 fremgår det, hvornår respondenter med forskellig
beskæftigelsesstatus har angivet, de ønsker at dyrke deres aktiviteter i hverdagen.
Tabel 2. Ønskede tidspunkter for idræt og motion i hverdagen
Weekend

kl. 6-8

kl. 8-10

kl. 10-12

kl. 12-16

kl. 16-20

kl. 20-24

Aldrig

Under uddannelse

26%

24%

17%

24%

84%

35%

2%

I arbejde (fuldtid)

21%

8%

5%

7%

72%

34%

1%

I arbejde (deltid)

17%

12%

11%

13%

60%

30%

5%

7%

27%

60%

33%

22%

5%

4%

Ledig

17%

26%

19%

22%

52%

33%

0%

På tværs af beskæftigelsesstatus

18%

19%

22%

20%

58%

27%

3%

Pensionist

Note: Antal besvarelser for Under uddannelse=92, I arbejde (fuldtid)=1036, I arbejde
(deltid)=188, Pensionist=402, Ledig=54. Det var muligt at sætte mange kryds, hvorfor tallene
ikke summer til 100.

Ikke overraskende er kl. 16-20 det mest populære tidsrum i hverdagene – den såkaldte ”prime time”. For personer under uddannelse er det hele 84%, der ønsker
at dyrke motion efter normal arbejdstid. For beskæftigede i arbejde er det mellem
60-72%, der ønsker dette tidsrum. Særligt de fuldtidsarbejdende er ikke interesserede i idræt i tidsrummet kl. 8-16. For personer under uddannelse og ledige gælder
det, at ”prime time” er mest populært, men at resten af døgnet også har interesse i
noget omfang.
Cirka en tredjedel af personer under uddannelse, i arbejde og ledige er også interes
serede i aktiviteter mellem kl. 20-24. Undtagelsen hertil er pensionisterne, hvis
”prime time” ligger mellem kl. 10-12, kun 22% ønsker at dyrke aktiviteter
kl. 16-20, og kun 5% ønsker det kl. 20-24. 33% af pensionisterne viser også interesse for kl. 12-16, hvilket er den højeste andel.
Tabel 3 viser, at billedet ser noget anderledes ud for weekenden.

12

Bemærk, at 48% har svaret ”Ved ikke”. De er sorteret fra inden udregningen af resultatet
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Tabel 3. Ønskede tidspunkter for idræt og motion i weekenden
Weekend

kl. 6-8

kl. 8-10

kl. 10-12

kl. 12-16

kl. 16-20

kl. 20-24

Aldrig

Under uddannelse

15%

39%

55%

50%

45%

23%

9%

I arbejde (fuldtid)

7%

36%

48%

37%

24%

10%

10%

I arbejde (deltid)

6%

30%

45%

34%

23%

5%

14%

Pensionist

4%

11%

31%

22%

10%

2%

37%

11%

37%

46%

35%

32%

13%

9%

9%

31%

45%

36%

27%

11%

16%

Ledig
På tværs af beskæftigelsesstatus

Note: Antal besvarelser for Under uddannelse=92, I arbejde (fuldtid)=1036, I arbejde
(deltid)=188, Pensionist=402, Ledig=54. Det var muligt at sætte mange kryds, hvorfor tallene
ikke summer til 100.

I weekenden er det mest populære tidspunkt på tværs af beskæftigelsesstatus kl. 10-12,
hvad mellem 31-55% af respondenterne har angivet at have interesse i. For studerende er tidsrummet kl. 12-20 dog i næsten samme omfang efterspurgt, hvilket ikke
gælder personer i arbejde, ledige og pensionister. 37% af pensionisterne har angivet,
at de ikke har interesse i at dyrke deres aktiviteter i weekenden, men tidsrummet kl.
10-12 er stadig det mest populære for dem, der har interesse. Meget få pensionister
har interesse i ydertidspunkterne kl. 6-8 og kl. 20-24.

3.3. Børn og unges idræts- og motionsvaner
Børn og unge i Vanløse dyrker i høj grad regelmæssig idræt og motion. Af figur
8 fremgår det, at 50-85% af respondenterne angiver, at deres børn i de tre aldersgrupper regelmæssigt dyrker idræt eller motion. Tallet er lavest for de 0-5-årige,
mens 81-85% af børn i skolealderen (6-14 år) dyrker motion regelmæssigt. Praktiske
årsager kommer i vejen for 31% af de små børn, men kun for en tiendedel af børn i
skolealderen. 19% af forældre til 0-5-årige angiver, at idræt og motion ingen interesse
har for deres børn, hvor dette tal er under 10% for forældre til børn i skolealderen.
Vanløses børn i skolealderen ligger lidt over det københavnske gennemsnit (80%),
men på niveau med gennemsnittet på landsplan13.

13

Idrættens Analyseinstitut: ”Det københavnske idrætsliv: En vidensoversigt”, s. 31
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Figur 8. ”Dyrker dit barn idræt og/eller motion regelmæssigt
(regelmæssigt (mindst 2-3 gange om måneden)?”
0-5 år
6-10 år
11-14 år

50%
Ja

85%
81%
31%

Nej, på grund af praktiske årsager
(tid, økonomi mv.)

11%
10%
19%

Nej, det har ingen interesse 4%

9%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Note: Antal besvarelser for 0-5-årige=252, 6-10-årige=255, 11-14-årige=207.

I modsætning til de voksne dyrker et flertal af 0-5-årige og 11-14-årige én aktivitet
regelmæssigt, hhv. 60% og 67%. De 6-10-årige dyrker i højere grad end de andre
grupper mere end én aktivitet: 54% dyrker 2-4 aktiviteter regelmæssigt. Dette gælder kun 33% af de 11-14-årige og 40% af de 0-5-årige.
Blandt børn og unge er svømning, dans, fodbold og gymnastik de mest populære
sportsgrene på tværs af aldersgrupper. For de 0-5-årige er også rytmik/motorik
blandt de fem mest populære sportsgrene. For de 6-10-årige og 11-14-årige er håndbold i top fem. Dette afviger til dels fra mønsteret i hele København, hvor løb og
løbehjul også er blandt de fem mest populære idrætsgrene14.
Figur 9. ”I hvilken sammenhæng dyrker dit barn oftest sin(e) aktivitet(er)?”
87%
93%
90%

Klub/forening
22%

På egen hånd
(med forældre eller sammen med andre)

14%
14%
2%
10%
7%

Fritidshjem/SFO
Kommercielle centre
(fx fitness-, yoga- eller crossfitcentre)

8%
4%
7%

Aftenskole

2%
1%
1%

Anden sammenhæng

4%
4%
7%

0

14

0-5 år
6-10 år
11-14 år

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Note: Antal besvarelser for 0-5-årige=126, 6-10-årige=216, 11-14-årige=210. Bemærk, at respondenterne
har kunnet sætte kryds ved flere svarmuligheder, hvorfor procenterne ikke summer til 100

Idrættens Analyseinstitut: ”Det københavnske idrætsliv: En vidensoversigt”, s. 32
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3.3.1. Organisering af aktiviteter
Figur 9 viser, i hvilke sammenhænge børn og unge i Vanløse dyrker deres idrætsog motionsaktiviteter. Der er ikke markante forskelle på aldersgrupperne.
Som det fremgår af figur 9, dyrker børn under 15 primært deres aktiviteter i klubber
og foreninger (den organiserede idræt). Meget få dyrker idræt og motion i kommerciel sammenhæng – mellem 4-8% – hvilket ikke er overraskende, da mange
kommercielle centre har en nedre aldersgrænse på 15 år. 22% af 0-5-årige dyrker
aktiviteter med deres forældre eller med andre, mens tallet er 14% for de 6-14-årige.
Der er altså ikke markante forskelle på aldersgrupperne i forhold til, hvordan deres
aktiviteter er organiseret.
Her adskiller børnene i Vanløse sig fra Københavnsgennemsnittet, hvor 76% dyrker i
forening eller klub, 48% dyrker på egen hånd og 24% dyrker i SFO15. Børn og unge
under 15 år i Vanløse er altså i højere grad aktive i foreningsregi mht. idræt og motion
end det gennemsnitlige københavnske barn og mindre aktive i andre sammenhænge.

3.3.2. Idræt- og motion i og uden for Vanløse
Et flertal af børnene i alle aldersgrupper dyrker mindst en af deres aktiviteter i Vanløse. Mindst en tredjedel dyrker kun aktiviteter i Vanløse, og for de 0-5-årige er det
48%, der kun dyrker aktiviteter i Vanløse. Jo ældre børnene er, jo mere dyrker de
aktiviteter uden for Vanløse – 25% af 0-5-årige dyrker aktiviteter i andre bydele og
31% uden for kommunen. 29% af 11-14-årige dyrker aktiviteter i andre bydele og
43% uden for kommunen.
20-30% af børnene dyrker både aktiviteter i og uden for Vanløse. Uden for Vanløse
søger børnene mod andre bydele og helt ud af kommunen. Af de, der søger ud, dyrker
ca. 45% en aktivitet i en anden københavnsk bydel, og ca. 64% dyrker en aktivitet i
en anden kommune.
Figur 10. ”Hvorfor dyrker dit barn sin(e) aktivitet(er) uden for Vanløse?”
Tilbuddet findes ikke i Vanløse

55%
58%
23%

Af praktiske årsager
(tidspunkt, pris, niveau, placering)

25%

0-5 år
6-10 år
11-14 år

8%

Større tilhørsforhold til en forening/klub
uden for Vanløse

13%
11%

Venteliste til tilsvarende
aktiviteter i Vanløse

4%

20%

16%

3%

Andet

7%
8%

0

15

31%

21%
22%
20%

Faciliteterne er bedre end i Vanløse

65%

10
20
30
40
50
60
70
Note: Antal besvarelser for 0-5-årige=66, 6-10-årige=132, 11-14-årige=108. Bemærk, at
respondenterne har kunnet sætte kryds ved flere svarmuligheder, hvorfor procenterne ikke
summer til 100.

Idrættens Analyseinstitut: ”Det københavnske idrætsliv: En vidensoversigt”, s. 32
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Figur 10 viser, hvorfor nogle børn under 15 år i Vanløse dyrker deres aktiviteter
uden for bydelen. Over halvdelen angiver, at deres børn dyrker aktiviteter uden for
Vanløse, fordi tilbuddet ikke findes i Vanløse. Andre årsager til, at børnene under
15 år søger uden for Vanløse, er praktiske årsager (23-31% på tværs af aldersgrupper), bedre faciliteter (20-22%) og i mindre grad større tilhørsforhold til klubber/
foreninger uden for Vanløse (8-20%).

3.3.3. Ventelister
11-16% af forældrene til 0-10-årige angiver ventelister til aktiviteter i Vanløse som
årsag til, at deres børn dyrker aktiviteter uden for Vanløse (jf. afsnit 3.3.2). Tabel 4
viser mere detaljeret, at ventelister til aktiviteter i et vist omfang er en problematik
for børn under 11 år.
12% af forældre til 0-5-årige svarer, at deres barn/børn enten står på venteliste, eller
ikke kunne skrives op, fordi ventelisten var lukket for opskrivninger. Dette gælder
hele 17% af forældrene til 6-10-årige. De 11-14-årige står ikke på venteliste i samme
omfang – kun 6% står enten på venteliste eller har oplevet en lukket venteliste.
Tabel 4. ”Står dit barn/dine børn på venteliste til en eller flere idræts- eller motionsaktiviteter i Vanløse?”

Ja
Nej, jeg står ikke på venteliste
Nej, ventelisten var lukket for nye
opskrivninger

0-5 år

6-10 år

11-14 år

8%

12%

4%

88%

83%

94%

4%

5%

2%

Note: Antal besvarelser for 0-5-årige=204, 6-10-årige=244, 11-14-årige=188

3.3.4. Transporttid
Over halvdelen af børn og unge på tværs af aldersgrupper har i gennemsnit under
15 minutters transporttid (mellem 59-68%). Den gennemsnitlige transporttid er
højere, jo ældre barnet er. Fx har 39% af børn mellem 11-14 en transporttid over
15 minutter, mens det kun gælder 30% af de 0-5-årige. Ni ud af ti børn på tværs
af aldersgrupper har dog en transporttid under 30 minutter til deres aktiviteter.
Det kommer også til udtryk ved, at forældrene er tilfredse med transporttiden til
deres børns idræts- og motionsaktiviteter i Vanløse – mellem 83-88% af respondenterne er i høj eller nogen grad tilfredse – uden betydelig variation mellem aldersgrupperne. Dog er der forskel på, hvor mange procent af forældrene, der svarede
”Ved ikke” til tilfredshed med transporttiden. 32% af forældre til børn mellem 0-5
år svarede ”Ved ikke”, hvilket gjaldt hhv. 16% og 21% af forældrene til børn i alderen
6-10 og 11-14 år.
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3.3.5. Priser
Figur 11 viser tilfredshed med priser på deltagelse i idræts- og motionstilbud i Vanløse fordelt på undersøgelsens tre aldersgrupper. Hver tredje forælder til børn i alderen 0-5 år svarede ”Ved ikke” i undersøgelsen, hvilket gælder hhv. 19% af forældre
til 6-10-årige og 25% af forældre til 11-14-årige. Disse besvarelser er sorteret fra og
indgår ikke i figur 11.
Figur 11. Tilfredshed med priser fordelt på aldersgrupper
I høj grad

0-5 år

8%

53%

13%

6-10 år

11-14 år

10%

30%

40%

8%

30%

65%

20%

Slet ikke

32%

56%

16%

0%

I mindre grad

I nogen grad

50%

60%

70%

80%

1%

14%

5%

90%

100%

Note: Antal besvarelser for børn 0-5 år=132, børn 6-10 år=198, børn 11-14 år=141.

Det fremgår af figur 11, at børnenes forældre generelt er tilfredse. Tilfredsheden er
særligt høj ift. priserne på deltagelse i aktiviteter for 11-14-årige – 81% af respondenterne er tilfredse i høj eller nogen grad. Det gælder 61% af forældre til 0-5-årige.

3.3.6. Bredden af tilbud
Mere end halvdelen af forældre på tværs af aldersgrupper angav, at manglende tilbud var årsagen til, at deres barn dyrkede en aktivitet uden for Vanløse. Mellem
21-35% af respondenterne angav, at de ikke ved, hvor tilfredse de er med bredden
af idræts- og motionstilbud i Vanløse. Tallet er højest for forældre til 0-5-årige.
Af de, der har tilkendegivet en holdning til bredden af tilbud, er tilfredsheden
størst hos forældre til 6-10-årige, hvor 61% i høj eller nogen grad er tilfredse. 52%
af forældrene til 0-5-årige er i høj eller nogen grad tilfredse med bredden af tilbud.
Tilfredsheden er endvidere størst blandt forældre, hvis børn dyrker en eller flere
aktiviteter i Vanløse. For forældre til 0-5 årige, hvis børn dyrker en aktivitet i Vanløse, er 63% i høj eller nogen grad tilfredse med bredden af tilbud blandt forældrene,
hvis børn dyrker en aktivitet i Vanløse. For forældre til børn, der ikke dyrker en
aktivitet i Vanløse, er 36% tilfredse. Samme forskel gør sig gældende for forældre til
børn mellem 6-10 år.
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3.3.7. Faciliteter i Vanløse
Billedet fra respondenternes holdning til faciliteterne gentager sig ved forældrenes
holdninger til deres børns idræts- og motionsfaciliteter jf. afsnit 3.2.7. Det er ikke
overraskende, idet antallet af faciliteter i et vist omfang er det samme for børn og
voksne i bydelen. ”Ved ikke”- besvarelser udgør mellem 9-25% på tværs af aldersgrupper, og er højest for forældre til 0-5-årige. Disse besvarelser er sorteret fra og
fremgår ikke af figur 12.
Figur 12. Tilfredshed med faciliteter og deres tilstand
I høj grad

100%

15%

11%

15%

80%

41%

42%

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

7%

6%

35%

32%

51%

53%

7%

8%

11%

0-5 år

6-10 år

11-14 år

11%

28%

33%

60%

30%
40%

20%

0%

38%

42%

6%

9%

10%

0-5 år

6-10 år

11-14 år

38%

Antal faciliteter fx haller, gymnastiksale, s vømmehaller,
fi tnesscentre i Vanløse

49%

Faciliteternes (indendørs og udendørs) tilstand i Vanløse

Note: Antal faciliteter – antal besvarelser for børn 0-5 år=160; børn 6-10 år=221; børn 11-14
år=163. Faciliteternes tilstand – antal besvarelser for børn 0-5 år=152; børn 6-10 år=204; børn
11-14 år=160. ”Ved ikke” sorteret fra.

Figur 12 viser, at tilfredsheden er højere med faciliteternes tilstand end mod a ntallet
af faciliteter. Den gennemsnitlige tilfredshed på tværs af aldersgrupper med antallet af faciliteter er 47%. De ældre børns forældre er en smule mere tilfredse end
småbørnsforældrene. Den gennemsnitlige tilfredshed med faciliteternes tilstand er
60%, og her er der kun små forskelle mellem aldersgrupperne.
På tværs af aldersgrupper er forældre i Grøndal og den vestlige del af Vanløse mest
tilfredse med antallet af faciliteter. Særligt blandt forældre til børn i alderen 0-10
år er tilfredsheden i Grøndal markant større end i de øvrige dele af Vanløse. I forhold til faciliteternes tilstand er der intet klart mønster på tværs af aldersgrupper.
Blandt 6-14-årige er forældre i den vestlige del mest tilfredse med faciliteternes
tilstand, mens forældre i Grøndal er mest tilfredse med faciliteterne for 0-5-årige.
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3.3.8. Adgang til udendørs stier og grønne områder
I spørgsmålet om børns adgang til udendørs stier, grønne områder og ruter er
tilfredsheden høj blandt respondenterne. På tværs af aldersgrupper er tilfredsheden højest hos respondenter i den vestlige del, hvilket stemmer overens med
besvarelserne i voksenafsnittet – mellem 92-96% i den vestlige del er i høj eller
nogen grad tilfredse på deres børns vegne med adgangen til udendørs områder.
Forældre i Grøndal er også relativt tilfredse, da 85-86% af forældrene til 0-5-årige
og 11-14-årige har svaret i høj eller nogen grad tilfredshed. Dette gælder dog
72% af forældrene til 6-10-årige i Grøndal.
Trods meget høj tilfredshed hos forældre i den vestlige del og Grøndal er tilfreds
heden stadig markant i den nordlige del og midten af Vanløse, hvor mellem
65-78% af forældrene på tværs af aldersgrupper i høj eller nogen grad er tilfredse
med adgang til udendørs stier og grønne områder for deres børn.

3.3.9. Tidspunkt for idrætten
I gennemsnit er 60% af børneforældrene i høj eller nogen grad tilfredse med de tilgængelige tidspunkter for deres børns idræts- og motionsaktiviteter. Forældre til små
børn (0-5 år) er en smule mindre tilfredse (53%) end de to andre aldersgrupper, da
tallet ligger en smule højere for forældre til børn i aldrene 6-10 år og 11-14 år (hhv.
62% og 64%). Mellem 20-36% har svaret ”Ved ikke” og er sorteret fra ovenstående
resultater. Det gælder særligt småbørnsforældre, hvor hver tredje angiver ”Ved ikke”.

Sejlklubben Vanløse ved Damhusengen. Foto: Jan Mørch.
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4. Idræts- og motionsaktører
i Vanløse
Dette afsnit præsenterer undersøgelsens resultater fra interviews med idræts- og
motionsa ktører i Vanløse – foreninger, kommercielle idrætsudbydere samt faciliteter. Sidstnævnte underbygges af data fra Københavns Kommunes bookingplatform,
Interbook.
Nærmere beskrivelse af fremgangsmåden med interviews og Interbook-data kan
læses i metodeafsnittet (5.2.1).

4.1. Organiseret idræt og motion: foreningsidrætten
Dette afsnit vil på baggrund af 10 interviews med repræsentanter fra idræts- og
motionsforeninger i Vanløse afdække status i bydelens foreningsliv samt foreningernes vilkår og eventuelle udfordringer. Afsnittet er struktureret efter følgende temaer;
foreningernes medlemsgruppe, arbejdskraft, anvendte faciliteter, ventelister, økonomi
og kommunikation med Københavns Kommune. Foreningerne repræsenterer et bredt
udsnit af idræts- og motionsgrene; boldspil, ketsjersport, dans, gymnastik, hockey
spil, kampsport mv.

4.1.1. Medlemmer
De interviewede foreninger har mellem 70-1200 medlemmer, heraf har fem under
200 medlemmer, tre har 200-400 medlemmer og to har 1000 medlemmer eller
derover. De fleste foreninger har sit primære medlemsgrundlag i bydelen – ni ud
af ti foreninger nævner, at flertallet af medlemmerne kommer fra Vanløse. Fire foreninger har også i et vist omfang medlemmer fra resten af kommunen.
Otte foreninger har en bred målgruppe aldersmæssigt – fra helt små børn til voksne
og seniorer. I fem af disse foreninger er det dog børn og unge, der fylder mest i
medlemsstatistikken. Tre foreninger har en mere spredt aldersfordeling. Enkelte
foreninger har mere snæver målgruppe og fokuserer udelukkende på deres aktivitet:

”Man må se på, hvor mange hold man kan tillade sig at
åbne, hvor niveauet er, som det skal være. Vi vil heller ikke
bare tage flere ind for at blive større. Vi vil gerne kunne levere
varen, og ikke tage mange ind og lave noget halvfærdigt.”
– Repræsentant for forening
De foreninger, der ikke har positiv medlemstilgang, angiver udfordringer med faciliteter som årsag hertil. Dette uddybes i afsnit 4.1.3.
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Socialt samvær spiller en stor rolle i flertallet af foreningerne – hos nogle er det
sociale fællesskab mest udtalt på enkelte hold. Det sociale samvær understøttes af
arrangementer, fester, udflugter mv. Fællesskabet kan både tiltrække og fastholde
medlemmer i foreningen:

”Det sociale spiller en stor rolle hos os. Det er også det, 
medlemmerne giver udtryk for, der er vigtigt for dem. (…)
Det sociale, fællesskabet, sammenholdet. De, der kommer
udefra til klubben, de synes, det er et rart sted at være.
De falder til. De fleste bliver.”

– Repræsentant for forening

Flere foreningsrepræsentanter fremhæver også det sociale fællesskabs betydning for
foreningens frivillige ved afholdelse af fx middage, fester og andre arrangementer.

4.1.2. Frivillighed
Frivillighed er en forudsætning for foreningernes tilbud af idræts- og motionsakti
viteter. Alle foreninger anvender frivillig arbejdskraft i et eller andet omfang. I nogle
foreninger får trænere godtgørelse af forskellig slags (kørsel, tøj, udstyr), mens tre
foreningers trænere får udbetalt løn for deres arbejde. De frivilliges arbejdskraft er
dog stadig drivkraften bag alle foreningernes virke:

”Der er mange af Tordenskjolds soldater, der løfter en
masse opgaver.”
– Repræsentant for forening
Til dette hører dog for nogle foreninger en udfordring med at rekruttere frivillige.
Det gælder særligt engagement af medlemmers forældre til diverse opgaver. Det
løses af nogle foreninger ved at bryde arbejdsopgaverne op i mindre bidder:

”Hvis vi laver afgrænsede opgaver til frivillige, så får vi
meget mere respons. At være i bestyrelsen tager både arm og
ben af ens tid, man kan ikke klare tanken om at engagere
sig så vildt meget i det her. Men at bruge en time, det kan
de godt.”
– Repræsentant for forening

4.1.3. Faciliteter
Overordnet set kan foreningerne opdeles i de, der bruger forskellige idræts- og
motionsfaciliteter i sommer- og vintersæsonen (fx tennis, fodbold), og de, der bruger
samme faciliteter hele året (fx badminton, håndbold). Otte ud af ti foreninger giver
udtryk for, at de har store udfordringer med faciliteter enten noget eller hele året.
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Det omfatter både antallet af tilgængelige haltider og de tilgængelige faciliteters
tilstand. Årsagerne til udfordringerne varierer; nogle har mistet haltider som led i
den kommunale fordeling af faciliteter, nogle har mistet facilitetstid på grund af renoveringer, og nogle udtrykker ønske om flere faciliteter generelt. De to foreninger,
der udtrykker stor tilfredshed med deres faciliteter, understreger samtidig, at det
har været en udfordrende proces at få opfyldt deres facilitetsbehov:

”Vi har været heldige at få de tider, vi har brug for. Vi
har kæmpet hårdt for at få dem. Det er ikke noget, vi bare
har fået.”

– Repræsentant for forening

Blandt alle de interviewede foreningsrepræsentanter er der altså enten et udtalt
ønske om større adgang til faciliteter eller en stærk bevidsthed om knaphed af facilitetsressourcer.
Konsekvenserne af dette omhandler både den almindelige træning, foreningernes
mulighed for udvikling og foreningernes økonomi. Den almindelige træning påvirkes ved, at nogle foreninger tilbyder træning på skæve tidspunkter af døgnet,
mindre træning om ugen end ønsket og/eller overfylder banerne i indendørsfaciliteter. En forening tilbyder kun træning i sommersæsonen, hvormed medlemmerne i
vintersæsonen individuelt skal finde træningsfaciliteter uden for foreningsregi.
Foreningernes mulighed for udvikling påvirkes ved, at foreningerne afviser nye
henvendelser fra medlemmer, har ventelister for nogle hold (uddybes i afsnit 4.1.4)
og generelt ikke kan vækste i det omfang, der er medlemsgrundlag for:

”Hvis vi fik flere tider, kunne vi lave flere hold og sagtens
rekruttere flere medlemmer. Vi er en sport i vækst.”

– Repræsentant for forening

En enkelt forening angiver også, at udendørsfaciliteterne ikke kan anvendes i tilfælde af nedbør. I disse tilfælde får foreningen ekstra udgifter til afgifter til sportsforbundet på grund af ikke-afviklede kampe.
Generelt er antallet og i nogle tilfælde tilstanden af faciliteter i Vanløse årsag til
frustration hos størstedelen af de foreninger, der er repræsenteret i undersøgelsen.
En repræsentant udtrykker følgende:

”Det er bare utilfredsstillende, når man nu godt kan få
folk til at dyrke motion, at vi bliver udfordret på de fysiske
rammer.”

– Repræsentant for forening

– Repræsentant for forening

Hockeybane ved Vanløse Idrætspark. Foto: Jan Mørch

”Hvis vi fik flere
tider, kunne vi lave
flere hold og sagtens
rekruttere flere
medlemmer. Vi er
en sport i vækst.”
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4.1.4. Ventelister
Udfordringerne med faciliteter kommer blandt andet til udtryk ved ventelister i
foreningerne.
To foreninger har ventelister, men anser det ikke som et problem, da det er en
naturlig del af foreningens struktur. En forening afviser henvendelser fra nye medlemmer i stedet for at anvende ventelister. To foreninger har ikke endnu ventelister,
men forventer at få det. Halvdelen af de adspurgte foreninger (fem ud af ti) har
ventelister for børn og unge som følge af mangel på facilitetstid, i nogle tilfælde
også mangel på frivillige og andre ressourcer.

”Det betyder, at de ikke kommer til. Andet er det såmænd
ikke. Vi kan ikke trylle. For søren, vi kunne imødekomme
dem, hvis vi havde flere haltider.”

– Repræsentant for forening

Der er altså for foreningerne en udfordring i, at de må oprette ventelister for dele af
deres medlemsgrundlag, da deres tildelte facilitetstider ikke stemmer overens med
det behov, efterspørgslen tilsiger. Dette skal desuden ses i sammenhæng med, at et
mindretal af forældre til 0-5-årige og 6-10-årige angiver, at deres børn står på venteliste til aktiviteter i Vanløse, jf. afsnit 3.3.3.

4.1.5. Økonomi
Idræts- og motionsforeningerne i Vanløse angiver generelt set at have stærke økonomier internt i foreningerne. Otte ud af ti bemærker, at det løber økonomisk
rundt, eller at foreningen har overskud til at afholde arrangementer med præmier
for deres medlemmer. Et par foreninger angiver at have dårlig økonomi, men af to
forskellige årsager. For den ene forening har de økonomiske vanskeligheder grund
i en stigning i foreningens niveau, hvorfor der har været flere udgifter til trænere
mv. Den anden forening beskriver, at foreningens budgetlægning er tæt knyttet til
retningslinjerne for tildeling af tilskud i Københavns Kommune, og derfor sårbar
over for ændringer i disse.
Overordnet set er idræts- og motionsforeningernes økonomiske forhold altså fornuftige, dog med undtagelse af et par foreninger.

4.1.6. Kommunikation med Københavns Kommune
Tre af foreningerne gav udtryk for, at deres samarbejde med kommunale instanser
til tider gav udfordringer i det daglige. Ved lån af kommunale faciliteter, fx en skoles idrætshal, oplever disse foreninger i nogle situationer uklarhed om, hvilke indgange til forvaltningen, der er relevante at kontakte, og i andre situationer uklarhed
om, hvem der har ansvar for faciliteterne og redskaber deri. Der efterspørges bl.a.
bedre kommunikation med kommunale instanser og klare retningslinjer for, hvem
der er ansvarlige for faciliteterne mellem foreningerne, kommunen og skolerne.

” Vi bruger meget tid med Københavns Kommune og skolen
for at finde ud af, hvem der bestemmer. Det tager mange
kræfter, at skulle bruge tid på det.”
– Repræsentant for forening

Idrætten og Vanløse

31

4.2. Kommerciel idræt og motion: private tilbud
Dette afsnit vil på baggrund af tre interviews med repræsentanter fra private idrætsog motionstilbud i Vanløse afdække dele af den kommercielle idræts og motions
vilkår og eventuelle udfordringer. Afsnittet omhandler temaer som kundegrundlag,
anvendte faciliteter og virksomhedernes behov. De tre interviewede er indehavere af
virksomhederne, der tilbyder hhv. yoga, pilates og løbetræning.
De tre idræts- og motionsvirksomheders kundegrupper viste sig at have flere fællestræk – fx er det hovedsageligt kvinder, især i alderen 30-50 år, der benytter deres
tilbud. Oplandet er især Vanløse, men også omkringliggende bydele og kommuner
som fx Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Rødovre og Frederiksberg.

4.2.1. Anvendte faciliteter
De interviewede virksomheder anvender meget forskellige faciliteter i deres tilbud;
Damhussøen og grønne områder i omkringliggende bydele, privat udlejede lokaler
og kommunale faciliteter (Kulturstationen Vanløse). Fælles for dem alle er, at facilitetens lokation er central for virksomhedens succes. De privat udlejede lokaler og
Kulturstationen Vanløse er begge placeret i gåafstand fra Vanløse Station, hvilket
har stor betydning for kunder, der dyrker deres aktiviteter efter arbejdstid:

”Det er folk, der kommer drønende fra arbejde. Logistikken
skal passe og gå op i en højere enhed. Folk, der kommer fra
arbejde om mandagen, kommer halsende ind med kontortøj
på og tasker.”
– Indehaver af virksomhed
For virksomheden, der tilbyder løbetræning, anvendes Damhussøen både som
mødepunkt og som facilitet for selve løbetræningen. Indehaveren understreger desuden, at Vanløse som bydel er godt placeret i forhold til grønne, løbeegnede områder i omkringliggende bydele, og dermed et godt udgangspunkt for løbeklubben.
For virksomhederne er fleksibilitet i de anvendte faciliteter centralt for deres mulighed for at tilrettelægge tilbuddet mest hensigtsmæssigt. Indehaveren af tilbuddet i
Kulturstationen beskriver, at det kræver fleksibilitet i samarbejde mellem de forskellige udbydere af idræt og motion, der har tilbud i lokalerne. For løbeklubben er det
vigtigt, at Vanløses placering tillader fleksibilitet i planlægning af løberuter. Dette
behov kommer også til udtryk hos indehaveren af tilbuddet i de private lokaler:

”Det passer egentlig fint til behovet ift. den størrelse virksomhed, jeg har evner og kræfter til at drive. Det balancerer
meget godt, jeg skalerer op og ned. Jeg har mulighed for at
sige, jeg vil have mere eller mindre pilatesvirksomhed, efter
hvordan det går.”
– Indehaver af virksomhed

Sejlklubben Vanløse ved Damhusengen. Foto: Jan Mørch

Der er stor forskel
i antallet af brugere
af idræts- og motionsfaciliteterne
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4.3. Faciliteter i Vanløse
Dette afsnit vil på baggrund af data fra Interbook, der dækker alle kommunale
idræts- og motionsfaciliteter i Vanløse – syv idræts- og motionsfaciliteter, Kulturstationen og fire folkeskolers idrætshaller. Desuden inddrages også pointer fra fire kvalitative interviews med repræsentanter fra udvalgte idrætsfaciliteter i bydelen; Grøndal MultiCenter, Vanløse Idrætspark, Bellahøj Svømmestadion og Kulturstationen.
Vanløse Idrætspark omfatter Vanløsehallerne, Vanløse Stadion og fodboldbanerne
på Damhusengen. Faciliteterne varierer i størrelse, placering, kundegrundlag og type
af faciliteter. Afsnittet er struktureret efter temaerne; faciliteternes brugere, fordeling
af tider og belægningsgrad.

4.3.1. Brugere
Der er stor forskel i antallet af brugere i idræts- og motionsfaciliteterne, som det
fremgår af tabel 5. Tabellen dækker over bookinger, der er foretaget via Interbook
af folkeoplysende foreninger og offentlige institutioner – altså i forenings- eller
organisationsregi. Den repræsenterer altså ikke individuelle, private brugere, hvor
almindelige borgere lejer fx badmintonbaner. Af tabel 5 fremgår det, at Grøndal
MultiCenter har 58 forskellige brugere i løbet af en måned, hvor Vanløse Hallerne
til sammenligning har 9 forskellige brugere i løbet af en måned.
Tabel 5: Antal forskellige brugere, foreninger mv.
Facilitet

Forskellige brugere

Grøndal MultiCenter

58

Bellahøj Svømmestadion

18

Bellahøj Idrætsanlæg

14

Katrinedalshallen

11

Vanløse Hallerne

9

Genforeningspladsen

3

Damhusengen

2

Kulturstationen Vanløse

2

Det skyldes, at Grøndal MultiCenter er den største og mest diverse facilitet, hvilket
betyder, at brugerne ikke blot er fra lokalområdet:

”Vi er en bydækkende enhed. Vi har alt. Vi har decideret
Sjælland som kundegrundlag. Vi har folk fra Køge og
Hørsholm, folk der kører ind fra Slagelse. Folk fra Fyn.
Vi har et ret stort opland.”

– Repræsentant for Grøndal MultiCenter

Fodboldbaner på Damhusengen. Foto: Jan Mørch

Note: Kilde: Interbook
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Det gør sig også gældende for Bellahøj Svømmestadion, der pga. sit særlige
50m-bassin er unikt i Københavns Kommune i forhold til svømmetræning, og derfor tiltrækker foreninger fra hele hovedstadsområdet, herunder elitesportsudøvere.
Omvendt er det i Vanløse Hallerne snarere lokale foreninger og skoler, der anvender faciliteterne:

”Vi har to klubber, VIF og FC Damsø. Og så er der institutioner, de kommer fra kl. 8-15. Det er samtlige skoler, der
ligger i området.”
– Repræsentant for Vanløse Idrætspark, herunder Hallerne

I alle idræts- og motionsfaciliteter udgør foreninger et flertal af brugerne, da mellem 50-100% af de forskellige brugere er foreninger. Dette tal er særligt højt for
Grøndal MultiCenter, Bellahøj Idrætsanlæg, Katrinedalshallen og Damhusengen.
Et mindretal af brugerne er skoler, aftenskole, firmaidræt, fritidshjem, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer. Herudover har faciliteterne selv også en lille
andel af bookingerne i nogle tilfælde.

4.3.1.1. Særligt for skolerne
De fire folkeskoler i Vanløse har også idræts- og motionsfaciliteter i form af gymnastiksale, idrætshaller, svømmebassiner mv. Damhusengens Skole har på en måned 25 forskellige brugere, Kirkebjerg og Rødkilde Skole har hver 17 forskellige
brugere og Katrinedals Skole har to. Data fra Interbook indeholder dog også information om booking af ikke-bevægelsesegnede lokaler, fx sløjd- og billedkunstlokaler, hvorfor nogle af brugerne sandsynligvis ikke er idræts- eller motionsorienterede
foreninger.
Figur 13 viser, hvordan brugerne fordeler sig på kategorierne aftenskole, forening,
fritidshjem, kommune, organisation og skole. Heraf fremgår det, at Katrinedals
Skole som den eneste kun anvendes af skolen selv og aftenskoler. En stor andel
(71-80%) af brugerne i Rødkilde, Kirkebjerg og Damhusengens Skole er foreninger.
Figur 13: Antal forskellige brugere i skolernes faciliteter

Hyltebjerg Skole

8%

8% 4%

80%

Kirkebjerg Skole

76%

Rødkilde Skole

6%

6% 6% 6%

71%

Katrinedals Skole

6%

50%

0%

10%
Aftenskole

20%

30%
Forening

50%
40%

50%

Kommune

60%

70%

Organisation

80%

90%

Fritidshjem

100%
Skole

Note: Antal forskellige brugere, Katrinedals Skole=2, Rødkilde Skole=17, Kirkebjerg Skole=17,
Hyltebjerg Skole=25. Kilde: Interbook
”Ved ikke” fremgår ikke af figuren, hvorfor ikke alle procenterne summer til 100.
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4.3.2. Fordeling af tider
Af afsnit 4.3.1 fremgår det, at foreningslivet udgør en stor andel af brugerne i både
de deciderede idræts- og motionsfaciliteter og skolernes idrætsfaciliteter, med undtagelse af Katrinedals Skole.
Tabel 6 viser, hvor mange procent af timerne i hver facilitet, de forskellige typer
brugere har – med undtagelse af privatpersoner. Data er hentet fra en periode på
30 dage.
Tiderne fordeles efter fælleskommunale retningslinjer og prioriteres efter målgruppe
(handicappede, børn og unge under 19, unge mellem 19-25 år, aftenskoler, eliteidræt
osv.) og efter principper om nærhed, helhed og tidligere brugere1.
Tabel 6: Fordeling af tider i faciliteter, uden skoler
Faciliteter

Aftenskole

Firmaidræt

Forening

Fritidshjem

Kommune

Skole

Udd.institution

Grøndal
MultiCenter

0%

3%

95%

0%

1%

0%

0%

Damhusengen

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Genforeningspladsen

0%

0%

90%

0%

10%

0%

0%

Vanløse Hallerne

0%

0%

52%

1%

0%

47%

0%

0%

1%

56%

0%

0%

43%

0%

0%

0%

72%

0%

21%

0%

7%

Katrinedalshallen

0%

0%

63%

0%

0%

37%

0%

Kulturstationen
Vanløse

72%

0%

28%

0%

0%

0%

0%

Bellahøj
Idrætsanlæg
Bellahøj
Svømmestadion

Note: Antal timer i alt på 30 dage: Grøndal MultiCenter=3.380,25, Damhusengen=2.185,
Genforeningspladsen=1.651, Vanløse Hallerne=702, Bellahøj Idrætsanlæg=546, Bellahøj
Svømmestadion=514,75, Katrinedalshallen=510,75, Kulturstationen Vanløse=72. ”Ved ikke”
er frasorteret. Kilde: Interbook

Af tabellen fremgår det, at foreningsidrætten i løbet af en måned har næsten alle
t ider i Grøndal MultiCenter, Damhusengen og Genforeningspladsen (90-100%).
En repræsentant fra Grøndal MultiCenter beskriver centrets brugere således:

”Kundegrundlaget afhænger af, hvornår på dagen, vi taler
om. I dagtimerne er det skoler og pensionister, folk på førtidspension eller sygedagpenge osv. Når klokken bliver 16,
så ruller foreningerne ind. Så er det foreninger og private
indtil kl. 23. Det kan være alt fra virksomheder til private
brugere.”
– Repræsentant for Grøndal MultiCenter

Retningslinjer for støtte til folkeoplysende foreninger, Københavns Borgerrepræsentation, december 2016: https://www.kk.dk/sites/default/
files/uploaded-files/retningslinjer_for_stoette_til_folkeoplysning_i_koebenhavn_22._december_2016_0.pdf

1
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Vanløse Hallerne og Bellahøj Idrætsanlæg anvendes ca. halvdelen af tiden af foreninger og halvdelen af tiden af skoler. Bellahøj Svømmestadion anvendes 72% af
tiden af foreninger, 21% af tiden af faciliteten selv og andre kommunale aktører, og
en lille smule af uddannelsesinstitutioner. Katrinedalshallen anvendes 63% af foreninger og 37% af skoler.
Kulturstationen Vanløse anvendes som den eneste facilitet mest af aftenskolehold
(72%) og 28% af foreninger. Det kan skyldes, at faciliteten ikke er bygget med
idræt og motion som formål, og derfor ikke har badefaciliteter mv. Desuden anvendes Kulturstationen også af private virksomheder, der anvender lokalerne til at
tilbyde idræt og motion. Dette fremgår ikke af Interbook-data. Hovedsageligt anvendes faciliteten dog til kulturelle fremfor idræts- og motionsmæssige formål.:

”Idræt fylder ikke særligt meget [i Kulturstationen].
Det er 5-6%.”
Repræsentant for Kulturstationen
Der er stor forskel mellem skolerne på, hvordan tiderne er fordelt mellem typerne
af brugere. På Rødkilde Skole er det kun 6% af tiderne, der anvendes af skolen selv,
mens hele 80% anvendes af foreninger. Omvendt er det på Katrinedals Skole, hvor
95% af tiderne anvendes af skolen selv. På både Kirkebjerg og Damhusengens Skole
udfyldes mere end halvdelen af tiderne af foreningsaktiviteter (hhv. 54% og 69%).

4.3.3. Belægning
Grøndal MultiCenter, Vanløse Idrætspark (herunder Hallerne) og Bellahøj
Svømmestadion melder alle om høj belægningsgrad i faciliteterne. Samtidig varierer
det dog
i løbet af døgnet og året. Tidsrummet kl. 16-20 i hverdagene er det travleste tidspunkt i alle faciliteter, hvilket kan ses i sammenhæng med at alle vanløseborgere
(undtagen pensionister) helst dyrker deres aktiviteter i dette tidsrum, jf. afsnit 3.2.9.

”Det er helt klart efter kl. 16 og om aftenen, vi har knald
på. Der er flest mennesker. Og 16-20 er der klart mest at
lave. Foreningsliv for børn og unge er den største faktor.
I dagtimerne er det skoler og pensionister, de er meget selvkørende. Om aftenen er der mange private brugere, det er
væsentlig mere krævende. De skal leje udstyr, vises vej og så
videre. Foreninger, skoler og pensionister har været der før,
de kender systemet.”
– Repræsentant for Grøndal MultiCenter
Repræsentanten for Grøndal MultiCenter bemærker desuden, at belægningen varierer med sæsonen – i juli er den under 50%, mens den er næsten 100% i fx januar.
I Bellahøj Svømmestadion er der særligt høj belægningsgrad om morgenen og eftermiddag-aften:
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”Belægningsgraden kommer an på, hvornår vi snakker om,
det er meget tidsbestemt. Midt på dagen er der plads, lad
os sige det sådan. Morgen og aften er der ikke ekstra baner.
(…) Det er også derfor, billetterne er billigere mellem 8-15.”
– Repræsentant for Bellahøj Svømmestadion
Også Vanløse Idrætspark beskriver, at der er høj belægning på faciliteterne:

”Jeg tror faktisk, der er kø. Man kunne nok sagtens bruge
en hal til. (…) Umiddelbart vil jeg sige, det starter kl. 8 om
morgenen til 22-23 om aftenen. Der er tryk på hele vejen
igennem.”
– Repræsentant for Vanløse Idrætspark
Overordnet set beskriver repræsentanter fra de tre idræts- og motionsfaciliteter,
at belægningen er høj, særligt om morgenen og i ”prime time” mellem kl. 16-20
i hverdagen. Der kan være perioder med lavere belægning, men det er forskelligt
mellem faciliteterne.

På vej til Vanløse Idrætspark fra træningsbaner på Damhusengen. Foto: Jan Mørch
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5. Metode og datagrundlag
I dette kapitel beskrives de metoder og datakilder, der er anvendt i udarbejdelsen
af Idrætten og Vanløse – en borgerundersøgelse om idræt og motion i Vanløse. Rapporten bygger på kildetriangulering, hvor forskellige kilder til viden om idræts- og
motionslivet i Vanløse inddrages. Rapporten bygger på udsagn fra et udsnit af
vanløseborgere, repræsentanter fra den organiserede og kommercielle idræt samt
repræsentanter fra fire idrætsfaciliteter i Vanløse.
De følgende afsnit vil kort gennemgå de metodiske greb og datakilder, der er fundamentet for rapporten.

5.1. Kvantitative data
Det kvantitative data er indhentet via et elektronisk spørgeskema udfyldt af borgere
i Vanløse samt Københavns Kommunes bookinghjemmeside, Interbook, om Vanløses idrætsfaciliteter.

5.1.1 Spørgeskema til vanløseborgerne
Spørgeskemaet undersøgte vanløseborgernes idræts- og motionsvaner, ønsker til
udøvelse af aktiviteter samt tilfredshed med en række væsentlige aspekter af idrætsog motionslivet i Vanløse.
Spørgeskemaet var delt op i tre dele: baggrundsspørgsmål, spørgsmål om idrætsvaner og -forhold samt spørgsmål om børns idrætsvaner og -forhold.

5.1.1.1. Fremgangsmåde og målgruppe
Målgruppen for spørgeskemaet var alle personer med alderen 15 år og opefter, der
har folkeregisteradresse i Vanløse. For at få det bredest mulige udsnit af besvarelser,
blev spørgeskemaet udsendt elektronisk via webspørgeskemaværktøjet SurveyXact 19.
september 2017. Spørgeskemaet blev sendt ud via Vanløse Lokaludvalgs borgerpanel
og delt på sociale platforme (Facebook, Instagram) samt Vanløse Lokaludvalgs hjemmeside. Der blev sendt 2 påmindelser ud via borgerpanelet. Spørgeskemaet lukkede
10. oktober 2017.

5.1.1.2. Respondenter og repræsentativitet
1918 vanløseborgere har gennemført undersøgelsen. I de følgende tabeller præsenteres respondentgruppens karakteristika på en række baggrundsvariabler samt fordelingen i Vanløses samlede befolkning. Befolkningstallene er beregnet ud fra tal fra
Københavns Kommunes statistikbank.
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Tabel 7. Respondentgruppen – køn
Antal

Procent

Vanløses
befolkning

Mand

827

43%

49%

Kvinde

1091

57%

51%

I alt

1918

100%

100%

Antal

Procent

Vanløses
befolkning

15-25 år

73

4%

19,10%

26-35 år

274

14%

23,00%

36-45 år

393

20%

17,50%

46-55 år

392

20%

14,70%

56-65 år

401

21%

11,50%

66-75 år

332

17%

8,90%

76-85 år

50

3%

3,80%

86-95 år

2

0%

1,40%

96-105 år

1

0%

0,20%

1918

100%

100%

Vanløses
befolkning

Køn

Tabel 8. Respondentgruppen – alder
Aldersgruppe

I alt

Tabel 9: Respondentgruppen – beskæftigelse
Beskæftigelse

Antal

Procent

I arbejde (fuldtid)

1072

56%

196

10%

Ledig

57

3%

9%

Orlov

11

1%

1%

440

23%

15%

Under uddannelse

94

5%

15%

Andet

48

3%

0%

1918

100%

100%

I arbejde (deltid)

Pensionist (efterlønsmodtager, folke- eller førtids
pensionist m.m.)

I alt

60%
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Personer under uddannelse og ledige er en smule underrepræsenterede, mens personer i beskæftigelse og pensionister er en smule overrepræsenterede i undersøgelsen.
Der er en lille overrepræsentation af kvinder, underrepræsentation af unge i alderen
15-35 år, overrepræsentation af personer i alderen 36-75 år, og lille underrepræsentation af ældre over 75 år i undersøgelsen. Sidstnævnte kan sandsynligvis skyldes,
at spørgeskemaet er udsendt elektronisk, hvilket kan have været en hindring for at
nå denne målgruppe.

5.1.1.3. Behandling af data fra spørgeskemaet
Statistikprogrammet SPSS version 24 er anvendt til beregning af resultaterne af
spørgeskemaundersøgelsen. Herefter er tabellerne behandlet og sat op i Excel
før anvendelse i rapporten. ”Ved ikke”- besvarelser er sorteret fra de præsenterede
tabeller og grafer, også selvom en stor andel af respondenterne havde benyttet
denne svarmulighed, da det ikke er muligt at konkludere noget konkret ud fra
sådanne besvarelser. Dette fravalg er altid angivet ved præsentation af resultater.
Alle de i rapporten præsenterede sammenhænge (fx mellem beskæftigelse og
a ktivitet i foreningsregi) er signifikante og udregnet ved chi2-test.
Respondenterne blev adspurgt, hvilke idræts- og motionsaktiviteter, de og deres
eventuelle børn dyrkede. Her var svarmulighederne de 20 mest populære sportsgrene fra Idrættens Analyseinstituts rapport om københavnernes idrætsvaner (2017).
Derudover kunne respondenterne udfylde et åbent tekstfelt, hvilket en del benyttede sig af, som efterfølgende er kodet efter bedste evne. Hyppige besvarelser blev
lagt sammen til nye kategorier. Meget specifikke besvarelser er kodet inden for
overordnede kategorier – fx blev boksning kodet som kampsport mv.

5.1.2 Data fra Interbook
Interbook er Københavns Kommunes bookingside for ikke-private brugere (foreninger, skoler, institutioner mv.) af kommunale idræts- og motionsfaciliteter.
Astrid Finderup har hentet data fra hjemmesiden og samlet det i Excel. Alle faciliteter med placering i Vanløse blev valgt, og der blev foretaget en søgning på book
inger fra perioden 1.9.17-1.10.17. Dette giver et bredt indblik i anvendelsen af faciliteterne, da også mindre hyppige brugere fremgår. Herefter blev alle brugere i hver
facilitet klassificeret som aftenskole, firmaidræt, forening, fritidshjem, kommune,
organisation, skole eller uddannelsesinstitution. Ved tvivlsspørgsmål blev bookeren
placeret i en ”Ved ikke”- kategori. Herefter blev længden af hver booking beregnet,
og hver booker/aktørs samlede andel af de tilgængelige tider kunne beregnes.
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5.2. Kvalitative interviews
De kvalitative data består i 17 individuelle interviews, der er indsamlet i perioden
6. oktober – 5. december 2017. Astrid Finderup har gennemført ti kvalitative interviews med repræsentanter for foreningslivet, tre interviews med repræsentanter for det
kommercielle idræts- og motionsliv og fire interviews med repræsentanter for idrætsog motionsfaciliteter i Vanløse. 14 blev udført telefonisk og tre ansigt til ansigt.
Udvælgelsesstrategien for interviewede foreninger bestod i at sikre repræsentativitet blandt idræts- og sportsgrene, så størst mulig variation ift. aktiviteter og dertil
behov blev repræsenteret. Var der flere foreninger af samme type idræt, blev den
største udvalgt efter research på foreningernes hjemmesider. Derudover var det en
prioritet at sikre repræsentativitet i målgrupper for foreningerne.
Interviewene var semi-strukturerede, der ikke fulgte specifikke spørgsmålsformuleringer, men i stedet overordnede temaer for interviewet.
Temaerne for foreninger var en beskrivelse af foreningens organisering og aktiviteter, status ift. ventelister, faciliteter, rekruttering af frivillige, medlemstilgang og
økonomi samt eventuelle andre udfordringer.
Temaerne for faciliteterne var brugertyper i faciliteterne, opland, fordeling af tider,
belægningsgrad, ventelister og eventuelle udfordringer.
Temaerne for kommerciel idræt var kundegrundlag, faciliteter, medlemstilgang,
rekruttering, generelle vilkår samt andre eventuelle udfordringer.
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