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       Frederikssund Idrætsråd 

 

Idrætsfaciliteter i Frederikssund Kommune 
 
Visionen for Frederikssund Idrætsråd er at skabe en mulighed for borgerne til at dyrke idræts- 
motions- og kulturtilbud for hele familien på samme sted på samme tid. 
Dette taler for en centerdannelse, hvor man får mulighed for at skabe et miljø både sportsligt, 
kulturelt og socialt forankret i aktiviteterne og i en rentabel kantine. Der er dog vigtigt, at den 
enkelte klub får lov til at beholde sin egenart og udvikle sit eget klubliv. Hver klub bør derfor stadig 
have sit eget klubhus/lokale, hvor man kan ”være sig selv”, gerne med egen udsalg og indgang, så 
man ikke er afhængig af lukketiderne  for hele anlægget.  Dette er vigtigt for det sociale liv i 
klubben (sammenhængskraft), der igen er meget vigtig for rekruttering og fastholdelse af 
medlemmer. Det ligger ikke i Idrætsrådets tanker, at nedlægge eksisterende idrætsfaciliteter, blot 
at udbygningen skal ske i centrene, mens at andre eksisterende faciliteter skal vedligeholdes. 
Vores håb er, at disse tanker vil blive indarbejdet i kommuneplanen ved næste revision af denne. 
 
Idrætsrådet har skelet til kommunens eneste nuværende center i Slangerup, som er et meget 
populært og velfungerende samlingspunkt for borgerne i denne bydel. 
 
Realiseringen af centerdannelsen er trefaset: 

1. Mindre lokale centre med begrænsede muligheder placeret i tilknytning til skoler og 
eventuelle andre samlingssteder i kommunens landsbyer. 

2. Regionale centre med mange funktioner placeret i kommunens 4 hovedbyer og i nær 
tilknytning til kollektiv trafik og cykel/gangstier. Det kan på sigt betyde et tættere 
samarbejde mellem kommunens eksisterende klubber. 

3. Det kommende storcenter placeret i den nye by Vinge. 
 

 
 

Mindre lokale 
centre

1

• Anlæggene her bliver vedligeholdt, men ikke med de store 
nyinvesteringer. 

Regionale
centre

2

• i de større byer, hvor anlæggene bliver vedligeholdt, og 
der sker en vis udbygning. 

Storcenter

3

• (fælles for hele kommunen), hvor der ud over løbende 
vedligehold bliver investeret stort som f. eks. et kampsport 
center, sejlsports center, nyt fodbold stadion, opvisningshal, 
danse/koncertsal med super akustik, mulighed for afholdelse 
af kongresser i samarbejde med erhvervslivet etc. 
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Kommunens Idrætsfaciliteter:  
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Kommunens øvrige idrætsfaciliteter 
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Signaturforklaring: 

  



Frederikssund Idrætscentre ver5 211015  Side: 5 af 20 

Slangerup: 
Slangerup Idræts- og Kulturcenter har samlet et stort antal aktiviteter: 

• Badminton 

• Tennis 

• Håndbold 

• Gymnastik 

• Fodbold 

• Billard 

• Bordtennis 

• Bjergklatring  (væg) 

• Svømning 

• Budokai 

• Petanque 

• Miniby 
 
Men også her er der ønsker: 

• Ny skaterhockey bane – gerne på den nuværende grusbane. 
 
Andre faciliteter: 

• Skydebaneanlæg på Rappendamsvej, Jørlunde. Ønskes bevaret i god og vedligeholdt stand 

• Speedwaycenter 
 
 

 

 

SIK 

 

 

 

 

 

 

Speedway center  
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Frederikssund: 
 
I Frederikssund findes der pt. følgende muligheder:  

1. Frederikssundhallen/Kalvøen 

• med fodboldbaner herunder én bane med kunstgræs, 

• petanque 

• krolf og kroket 

• tennisbaner 

• roklub 

• lystbådehavn med sejlsportscenter 

• Klubhus FIK 

 

2. Ådalskolen NORD 

• Idrætshal (med flere indendørs muligheder) 

• atletikstadion(mangelfuldt) 

• amerikansk fodbold 

• multisal der benyttes til møder 

 

3. Græse Bakkeby Skole 

• Skolehal (med flere indendørs muligheder) 

 

4. Ådalskolen SYD 

• fodboldbaner 

• 2 gymnastiksale 

• 1 festsal 

• dvs. små haller til indendørs brug (trænger STÆRKT til renovation) 

• Klubhus ORI-forbold 

 
5. Marienlyst skole 

• Udendørs bane til basketball 

• beachvolleyballbane 

• skolesvømmehal 

• gymnastiksal 

• multisal 
 

6. Frederikssund Gymnasium 

• Basketball bane (i forfærdelig stand) 
 

7. Falkenborgskolen 

• nybygget multisal (pt. kampsport og gymnastik) 
  

8. Skydebaneanlæg IF af 1864. På Strandvangen mellem Ådalskolen NORD og SYD 

• Ovenstående faciliteter ønskes bevaret i god og vedligeholdt stand 
 
 
 

9. Nuværende anlæg findes i det åbne land mellem Slangerup og Frederikssund: 
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• Faldskærmsklubben i Sundbylille 

• Speedway bane og Cross bane på vejen mellem Sundbylille og Jørlunde samlet i et 
”møj og støjcenter”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinge 

 

 

Kommunens nye store kultur- og idrætscenter skal opføres i den nye by Vinge: 

 

I Idrætscentret med flere store haller ville følgende være muligt: 

• Gymnastikkens hus/Bevægelseshus Springgymnastik (m. springgrav)  

• Indendørs beachvolley 

• Indendørs atletikstævner 

• Floorball 

• Håndbold  

• Volleyball 

• Basketball 

• Badmintonhal 

• Kampsportscenter evt. bygget sammen med skole 

• Koncert-/Dansehal med super akustik for musik, stump, klatre væg mm. 

• Samt gode muligheder for bl.a. afdansningsbal.  

• Tennis både udendørs og i en lethal 
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• Rugby 

• Bordtennis 

• Stort fodboldstadion med flere træningsbaner  
 
Sejlsportscenteret ved lystbådehavnen tænkes ligeledes udbygget. 
 
 
Motion gennem hele byen: 
 
For at få sporten i Frederikssund ud til alle borgere, skal vi arbejde på at lægge én rød tråd gennem 

hele byen med forskellige udbud. 

Vi har mange områder, som tidligere er blevet anlagt med legepladser eller naturlige 
opholdssteder. De er nu nedlagt eller misvedligeholdt.  
 

A. Øst om byen fra Græse Bakkeby 

• Den ny Skolehal har flere indendørs muligheder. 

• Ikke langt derfra er der en lang tange af grønne pladser, der kunne bruges til flere 
udendørs aktiviteter bl.a. rulleskøjte/skaterbane fra fjorden til hovedvejen bag de 
nye boliger på bakkekammen og videre gennem Ådalen 

 
B. Ved Grønlien Skov 

• Et reserveret område til en natur/motions legeplads 
 

C. Videre gennem Ådalen 

• Det nye center i området omkring Vinge/Oppe Sundby 
 

D. Frederikssund Strandpark 

• bademuligheder 

• beachvolley 

• skibakke v. Ørnestensbakken 
 

E. Området ved Frederikssundhallen 

• Lystbådehavn 

• Naturmotionsbane (er klar til foråret hvis der kan skaffes lidt træ) 

• Kalvøen 
 

F. Vest omkring byen langs Fjorden fra Græse Bakkeby 

• Grøn kile ved Heimdalsvej 

• Derfra kunne vi trække en linje bag Haldor Topsøe videre ud langs kanten til den 
gamle legeplads ved den sidste blok på Heimdalsvej. Der har tidligere været alle 
tiders klatrestativ, der let kunne omdannes til et klatretårn for både store og små 

• Derudover er det også et godt område for parkour 

• Strand med Wellness-aktiviteter 

• Kælkebane i Berntsens Park  
 

G. Fjordstien forbedres 

• Stisystemet langs fjorden kunne oplyses ved jordspot (baseret på solenergi) – stien 
bruges allerede af mange til jogging og cykelmotion 

H. Der er flere grønne oaser/parker  i Frederikssund 

• hvor der kunne placeres en bane til 1-hjulede cykler 

•  bakker til brug for mountainbike 
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• platforme til udendørs yoga/thai-chi/mm 

• kroket, Krolf 

• der er sikkert mange flere muligheder  
 

I. Bløden midt i byen kunne også tænkes udnyttet 
 

J. I Syd er Oppe Sundby/Vinge - her er idrætscentret tænkt placeret 
 

K. Disse muligheder sikrer et varieret udbud til borgere i Frederikssund 
 

Alle faciliteterne tænkes samlet med et stisystem af cykel-, motions- og gangstier, så det er let og 
sikkert at transportere sig til/fra og imellem storcenter, bycentre, idrætsbaner/anlæg, 
søsportscenter, legepladser og grønne motionsområder. 
 
Den røde tråd: 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Vinge 
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Skibby området: 

Her er der 2 mindre lokale centre (Ferslev og Skuldelev) samt et regional center (Skibby): 
 
 Ferslev: 

• Klubhus (Kreds 57) 

• Fodboldbaner 

• Ferslev Skoles gymnastiksal – her spilles bl.a. badminton 

• Petanquebaner 

• Beachvolleybane 
 
Skuldelev: 

• Klubhus 

• Fodboldbaner 

• Skuldelevhallen 

• Skuldelev Skoles Idrætshal 
 
I Skibby by findes der idrætsanlæg følgende steder: 

• Skibbyhallen (se senere) 

• Marbækskolen 
Idrætshal (med klatrevæg) 
Gymnastiksal 
Fodbold  
Mindre atletikanlæg 
Skydebane 

• Fodboldbane på Skibbyhøj 

• Skaterbane ved Fritidscentret på Nyvej 
 
 

 

Bymidten 

 

 

 

                          Fritidscenter           Bibliotek 

 

                                                                                                                          Marbæk Skolen 

                                                                             Skibbyhøj 

 

                              Skibbyhallen 
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Ved Skibbyhallen findes der pt. følgende muligheder: 
1. 2 klubhuse (SBK & SIK) 
2. Hal med mulighed for badminton og håndbold 
3. 3 fodboldbaner – heraf en kunststofbane 
4. 1 Udendørs håndboldbane 
5. 2 petanquebaner. 

 
 
 

             6. 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 5. 
 
 
 
 

1  
 
 

2  
                                                        3 
 

 8. 
 
                       4. 
 
 
       9. 
 
 
 
 
 
     7. 
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Skibby som regionalt center syd skal udbygges med et antal faciliteter, så det bliver et naturligt 
samlingssted for borgerne i Skibby området, på samme vis som vi ser det i Slangerup. 
Centeret ligger ikke langt fra biblioteket og Fritidscenteret (nr. 6 på tegning) på Nyvej, hvor de 
ældre holder til, så et vist samarbejde med dette center er muligt. 
 
Idrætsrådet foreslår: 

• Svømmehal: 
Der er ingen svømmehal i Hornsherred, mens der er 2 i resten af kommunen. Derfor bør en 
ny svømmehal placeres i Hornsherred (Idrætsanalysen peger på etablering af 
svømmefaciliteter for at tilgodese borgerne i Hornsherred og aflaste Frederikssund 
Svømmehal), og Skibbys placering centralt i Hornsherred gør, at den bør placeres der. 
Herved kan man også udnytte det store opland syd for kommunegrænsen. Samtidigt er 
Skibby et trafikknudepunkt med ”gode” busforbindelser til resten af kommunen og Lejre. 
Kan placeres på udendørs håndboldbane – nr. 4. på tegning. 

• Ekstra fodboldbane 
Kunststofbanen blev placeret på opvisningsbanen, da man ikke kunne blive enige med 
ejerne af ”spidsen” (nr. 7 på kort) syd for anlægget. Herved mistede klubben faktisk 
banekapacitet. Kommunen lovede i den forbindelse, at man fortsat ville arbejde for, at 
man fik en ekstra græsbane. Dette arbejde blev sat på hold efter kommunens svar 22/11 
2011. 
Placering: på spidsen (nr. 7 på kort). Alternativ placering? 

• Cafeteria: Placeres (nr. 8 på tegning) mellem Skibbyhallen og svømmehal  

• Ekstra parkeringspladser (nr. 9 på tegning) 

• Motionscenter 

• Skaterbane – f.eks. sammen med vandopsamling for skybrud. 

• Opsætning af udendørs motionsredskaber ved hallen.  

• Etc. 
 
 
Stisystemer i Skibby: 
Skibbyhallen ligger sydligst i Skibby by en del væk fra bymidten. Hele byen tænkes samlet med et 
stisystem af cykel-, motions- og gangstier, så det er let og sikkert at transportere sig til/fra og 
imellem bymidte, idrætsbaner/anlæg, legepladser og grønne motionsområder. 
 
Dette er samlet i Den grønne helhedsplan for Skibby som bl.a. Skibby Aktive i samarbejde med 
Frederikssund Kommune arbejder på at få etableret. 
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Jægerspris – Dalby 
 
I Jægerspris området er der 2 centerområder 
 
 
 
 
                                                                               Jægerspris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Dalby 
 
 
 
 
 

 
Dalby: 
Området i Dalby betjener Dalby Idrætsforening, Solbakkeskolen, SFO, Klub Himmelblå og 
Kragebakkens børnehave og vuggestue og fungerer som et centralt knudepunkt for borgerne i 
landsbysamfundene i og omkring Dalby. 
Området bør derfor udbygges som et center. 
 
Samarbejdet institutionerne imellem giver aktiviteter i mange af døgnets timer og giver alle 
aldersgrupper mulighed for udfoldelser. 
 
Stisystemerne i Svanholmskoven falder godt i hak med områdets muligheder og naturoplevelser. 
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Anlægget består af følgende: 
1 – 8 Fodboldbaner 5,7,9 og 11-mands 
5 Fodtennisbane 
9 Petanquebane 
10 Basketbane 
12 Beachvolleybane 
13 Distriktshuset Villaen. Tøj - og vaske rum i kælderen Dalby IF 
15 Motionsstier anlagt i Svanholmskoven med P-pladser, 3 ruter 
17 Legeplads med bålhus – SFO 
18 Legeplads -  Børnehave 
21 Indskolingen - SFO 
22 Klub Himmelblå – fritidsklub 
23 Musikhus 
24 Skole 
25 Idrætshal med mindre cafeteria og omklædningsbygning 
26 Idrætsforeningens klublokaler 1. sal samt børnehave- og vuggestuelokaler 
27 Grusbaneareal – evt. disponibelt område 
 
Der ud over foreslås: 
 
10 Basketbanen skal renoveres. 
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11 Multibane på asfalt med bander  
12 Beachvolleybanen skal renoveres. 
13  Distriktshuset Villaen – Motionscenter indrettes i stueetagen kontorerne samles på 1. sal 
14 Udendørs motionsredskaber  opstilles ved Villaen og bruges bl.a. i forbindelse med 

motionsstierne i Svanholmskoven. 
16 Asfaltsti til rulleskøjteløb, skater, o.s.v., afsluttende med skaterrampe i Bløden.  
19 Tilbygning til skolens fællesrum med adgang til skolekøkkenet til brug for gymnastik, 

bordtennis og fest/mødeaktivitet 
20 Minikunstgræsbane f.eks. 30 x 60 m. – anlægges på eksisterende grusbane hvor der er 

lysanlæg (indsendt til Fr.sund kommune februar 2013) 
25 Idrætshallens cafeteria ønskes udvidet. 
 
Cykelstier må nødvendigvis etableres langs flere af vejene i området. Bl.a. bør cykelstien fra 
Solbakkeskolen forlænges så den remmer cykelstierne ved amtsvejen v/ Krogstrup, men også 
cykelsti fra Dalby til Lyngerup vil være nødvendig. Herudover bør det undersøges nærmere om der 
skal anlægges andre cykelstier. 
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Jægerspris området 
I Jægerspris findes der pt. 3 aktive haller, 2 områder med fodboldbaner, skydebaner samt 
tennisbaner. 
A: Jægersprishallen  
B: Møllegårdhallen 
C: Kignæshallen (placering på kort fiktiv) 
Fodboldbaner er placeret ved og mellem hallerne A og B som også er Jægerspris skole. 
Henholdsvis ud og indskoling. På området findes og SFO og Klub. Øvrige fodboldbaner er placeret 
i/ved Femhøj.   

 
Foreningerne i Jægerspris anbefaler: 
 
C: Kignæshallen blev i 2013 oversvømmet under stormen Bodil oversvømmet, og efterfølgende 
renoveret. I november 2014 udbrændte omklædning og cafe område. Det står stadig som 
værende uvist hvad der skal ske med hallen? 
Selve hallen fungerer men under stærkt nedsatte forhold. 
Spørgsmålet er hvornår næste storm sætter hallen under vand? Kan det betale sig at renovere 
igen?  
 
Foreningerne i Jægerspris forslår en udbygning af, og samling af, så mange aktiviteter som muligt 
ved Hal A og B. Her findes skolerne SFO, Klub og Ungdomsskole, dette vil kunne give gode 
muligheder for synergieffekter og samarbejde med foreningerne. Samt der er rig mulighed for at 
inddrage foreningerne i skolereformen. 
 
Der vil være mulighed for at samle følgende idræt ved en udbygning. 
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Fodbold, tennis, floorball, gymnastik, boksning, billard, badminton, futsal, bordtennis, skydning og 
motionscenter. Der kan være glemte eksisterende foreninger men disse kan nok også skaffes plads 
til. 
 
På de følgende sider kan der ses et forslag til udbygning og samling til lokalt idrætscenter. 
 
De røde haller er de eksisterende haller Jægerspris hallen og Møllegård hallen 
A, B, og C er et forslag til udbygninger som vil kunne samle idrætten i det nordlige Hornsherred. 
Dette forslag blev af foreninger udpeget som det mest økonomiske og dermed realistiske. De 
omkringliggende marker, skove og fjorde ved området, hvoraf kommunen allerede besidder jord 
giver yderligere mulighed for kunststofbaner, svømmehal, feriehuse, feriecenter osv. Som kan 
sætte Hornsherred på landkortet for alvor.  

 
A: udbygning på siden af hallen og indgangsområde. 
B: tilbygning på siden, med 2-3 mindre sale/mulitihaller 
C: Ny hal med plads til lidt tilskuere, samt cafeområde med udsigt og eller balkoner ud i både ny og 
eksisterende hal. 
 
Her er der zoomet yderligere ind på stueplan i det det nye område. 
Der er her tegnet forslag ind til udnyttelse af de nye faciliteter 
De røde områder markerer stadig de eksisterende faciliteter. 
Det skal nævnes at den nye større hal bygges helt sammen ved depot nr. 2 
På denne måde kan depot nr. 2 betjenes fra både Ny hal, eksisterende hal samt de nye multisale 
1,2 og 3. Væggene mellem multisalene skal være til at åbne og lukke så man efter behov her kan 
justere størrelse. Dette blandt andet til større turneringer i f.eks. Bordtennis, Boksning etc.  
 
Den nuværende materialegård til skolen bygges ind i stueplan fra dens nuværende placering på 
siden af hallen 
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På sidste billede har vi her forslag til udnyttelse af hvad vi kalder 1 sal. 
Fitness/motions center som kan flyttes fra sin nuværende placering på hovedgaden. Dette kan 
gavne center og foreninger som kan laves fællesaftaler vedrørende udnyttelsen. 
 
Cafe området skal her fylde hele 1 salen, samt gerne have udsyn og balkon ud i både den nye og 
eksisterende hal. Tanken er der her etableres et større køkken som ved forpagtning til rette så 
også kan levere skolemaden.  
Her kan man familierne samles om en billig dagens ret efter at have dyrket idræt i forskellige sale 
og foreninger.  

 



Frederikssund Idrætscentre ver5 211015  Side: 20 af 20 

Markerne som her ses øverst i billedet ville med fordel kunne udnyttes til kunststofbaner og p-
pladser. 
 
Værsgo så er idrætten i det nordlige Hornsherred samlet. Til glæde for både bredde, elite, 
fællesskabet og det sociale liv. 


