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Bestyrelsens skriftlige beretning for året 2019 
 
Sportsåret 2019 
 
Årets første store sportsbegivenhed var VM i Herrehåndbold, der blev spillet i Danmark og 
Tyskland. Det blev en fantastisk oplevelse, da Danmark gik hen og slog Norge i finalen (og så endda 
på hjemmebane i Boxen i Herning), 31-22, og hvor Mikkel Hansen blev turneringens topscorer og 
turneringens spiller.  
I RIU fik vi også lidt ekstra fornøjelse ud af det, for semifinalen, Danmark-Frankrig, faldt nemlig 
sammen med idrætsfesten, der blev afholdt i januar 2019, og det lykkedes os at købe licens til 
kampen, for at kunne vise den på storskærm, som optakt til idrætsfesten, for alle vores gæster. Da 
Danmark slog Frankrig, var stemningen skabt for en god idrætsfest. 
 
På landevejene gjorde Jakob Fuglsang det fantastisk. Det var hans bedste år nogen sinde. Jakob 
vandt det spanske etapeløb Ruta Del Sol og klassikeren Liège-Bastogne-Liège samt etapeløbet 
Criterium du Dauphiné. Sent på sæsonen slog Fuglsang også til i Vuelta a España, hvor han vandt 
sin første etape i en grand tour. Men ved Tour de France blev han ”kun” nummer 16. 
 
En anden dansker der gjorde det fantastisk på sin cykel var Mads Pedersen, som ved VM i 
landevejscykling i Yorkshire gik hen og blev verdensmester. Det var den første danske 
verdensmester i landevejscykling på herresiden nogen sinde! Det var en pragtpræstation, som er 
med til at gøre os stolte som danske sportsentusiaster. 
 
På tennisfronten lakker det mod enden med vores hidtil bedste tennisspiller Caroline Wozniacki, 
som slutter sin tenniskarriere med en opvisningskamp mod Serena Williams i Royal Arena senere 
på foråret 2020. Men måske vi har et par nye på vej. Clara Tauson har jo gjort det godt, og så har 
en anden juniorspiller gjort det fantastisk i 2019, idet danske Holger Rune sluttede som nr. 1 på 
junior-verdensranglisten. Mon ikke vi fortsat kan se danskere gøre det godt i verdenseliten på 
tennisbanen. 
 
Ja, der har været en masse flotte sportsresultater i 2019. I alt hentede Danmark 119 medaljer med 
hjem ved officielle mesterskaber under DIF-regi i 2019. Men også i Roskilde har det være 
fantastisk. Ved idrætsfesten, der fejrede året 2019, som blev afholdt her den 7/2 2020, var der 
ikke mindre end 234 Roskilde-atleter som skulle hædres på scenen, for deres flotte 
idrætspræstationer. Vi glæder os allerede nu til et fantastisk sportsår 2020, som byder på de store 
kendte etapeløb i cykling, hvor der traditionelt er dansk deltagelse, EM i herre-fodbold, som 
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grundet 50 års-jubilæet afholdes rundt omkring i Europa (herunder også Danmark), samt OL i 
Tokyo. Formel 1, hvor vi har lokale Kevin Magnussen på plads i Haas-bil nr. 20, skal også ud og 
køre…så der  bliver nok at se til i 2020, hvis man skal følge med i det hele.  
 
Fakta om RIU – og RIUs medlemmer 
 
Roskilde Idræts Union er paraplyorganisation for den organiserede foreningsidræt i Roskilde 
Kommune. I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen viste optællingen, at RIU p.t. repræsenterer 
75 foreninger og 39.511 medlemmer. Vi har her ved årets begyndelse (2020) haft kontakt til et par 
foreninger, som var udmeldt af RIU grundet kontingentrestance, skift af formand/kasserer mv. og 
de er alle ”genindmeldt”. 
 
RIU har i årets løb været inviteret til lige knapt 100 møder, receptioner mv. med kommune, 
medlemsforeninger og samarbejdspartnere, og har deltaget i 90 af disse møder. Møderne har 
spændt over alt fra møder med medlemsforeninger, visionsmøder omkring Kildegården, møde 
med sponsorer, deltagelse i arbejdsgrupper, herunder Røgfrit Roskilde, Tour de France 2021, 
svømmehal, Elite- og Talentråd, regionale møder med DIF og andre idrætsråd/unioner i Region 
Sjælland, samt udvalgs- og bestyrelsesmøder i de udvalg og bestyrelser hvor RIU repræsenterer 
idrætten i Roskilde.  
 
Budgetforlig 2020-2023 
 
Riget fattes penge, det kom til udtryk ved budgetforhandlingerne omkring budget 2020-23 Der var 
en del områder der ”måtte holde for”, og blev ramt af besparelser. Og kultur og idræt var ingen 
undtagelse. Et af de ”budget-besparende” forslag der blev fremlagt var ”nedlæggelse” af 
LikeMyLife-funktionen. RIUs bestyrelse er temmelig sikre på, at en del af vores folkevalgte ikke 
rigtig havde forstået hvad LikeMyLife gik ud på. Men man besindede sig ved de endelige 
forhandlinger (formentlig da man havde læst de høringssvar der kom ind), og droppede 
budgetbesparelsen, hvilket vi synes er en meget fornuftig beslutning. At lade samfundets svageste 
betale, er ikke vejen frem. Så det blev ændret. Men en anden ting der ikke blev droppet, var 
reduktion af lokaletilskud for personer over 25 år. Allerede i 2019-budgettet reducerede man 
godtgørelsen fra 32% til 27%, men nu skulle de have ”en over nakken”, så tilskudsprocenten blev 
halveret til 13,5% i 2020, og dermed sparede kommunen DKK 1 mio. Det lyder måske ikke af 
mange penge, set i det store billede. Problemet er dog, at det rammer meget skævt. Der er masser 
af foreninger, hvor dette ikke har nogen voldsom betydning, men der er også nogle foreninger 
hvor dette betyder en hel del. Og det har jo at gøre med hvilke aldersgrupper ens idrætsaktivitet 
tiltrækker, og hvilke lokaleformer man har.    
 
En sjov lille detalje i budgettet (hvor man nok havde glemt, at man havde indgået bindende aftaler 
med en del idrætsforeninger i nogle år frem i tid) var en reduktion af elitesportsaftalerne med kr. 
200.000 allerede i 2020… det var jo ikke specielt heldigt, da man jo havde indgået aftaler om 
diverse elite- og talenttilskud med de forskellige idrætsforeninger perioden ud. Elite- og 
Talentsportsaftalen skal genforhandles med Team Danmark ”nu”, men gældende fra 1/7 2021. Da 
politikerne blev gjort opmærksom på, at de var ved at trække det økonomiske gulvtæppe væk 
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under fødderne på nogle idrætsforeninger, som fx Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold, 
Roklubben mv., ja så var man sit ansvar bevidst, og rykkede denne del af besparelserne til 2021. Så 
i budgetforliget 2020 står det, at man skal spare kr. 200.000 i 2021… ja ja, nu er der jo ikke lavet 
nogen aftale med Team Danmark endnu, og 2021 er jo kommunalt valgår…  
 
Vi skrev dette sidste år, nærmest helt ordret, men vi føler at vi bliver nødt til at gentage os selv. 
I gamle dage var RIU høringspart på de kr. 3,5 mio. der var i idrætsfacilitetspuljen. I 2018 blev det 
besluttet (KIU-møde den 5. december 2018), at fra 2019 underallokeres kr. 1 mio., i en pulje der 
hedder ”Puljen til små renoverings- og forbedringsopgaver”, og det præciseres bl.a. at RIU ”kun” 
er høringspart på denne ene million kr. Den samlede pulje, som vedrører ”idrætsfaciliteter”, er 
dog vokset til noget mere end de kr. 3,5 mio., men samtidig slået sammen med ”kultur-puljen” – 
men de resterende penge, udover denne ene million er hverken RIU eller FOU høringspart på. Det 
er simpelthen for farligt. Vi har set gentagne eksempler på at kommunens politikere har deres 
”mærkesager” på alt andet end idræt, og derfor kommer de mere eller mindre godtroende, til at 
træffe nogle beslutninger på nogle områder, hvor de af naturlige årsager ingen kompetencer har, 
og vi syntes da ikke politikerne skal ”lades i stikken” på områder, hvor de i nogen tilfælde kommer 
til at udstille deres uvidenhed. Hvorfor ikke lade RIU og FOU hjælpe de folkevalgte med at tage 
nogle kompetente beslutninger, vedrørende vores sparsomme midler der skal allokeres til 
idrætten? Det er jo for at kvalificere debatten, så man kan tage politiske beslutninger på et oplyst 
grundlag, at RIU skal være høringspart på anvendelsen af midlerne! Det bør man tænke på ved de 
kommende budgetforhandlinger. 
   
Ny svømmehal 
 
Det er jo ved at være en ”gyser”, som nok ikke mange af os havde set komme. Den svømmehal 
skulle have stået fix og færdig for meget længe siden. Men problemerne er kommet væltende ind. 
Havde man dog bare besluttet at lægge dette 50 meter bassin i Trekroner eller på Hyrdehøj, så 
havde vi nok været i mål nu. Men det er vi ikke. Og vi kommer ikke i mål i 2020. Nu er planen april 
måned 2021. Og budgetmæssigt er det hele også gået meget værre end frygtet, og er ca. blevet 
dobbelt så dyrt som de første estimater lød på, da man havde fundet DKK 110 mio. til byggeriet. 
De seneste estimater ligger nu på DKK 223,8 incl. parkeringspladser. Den eneste dårlige politiske 
beslutning der er truffet her, var placeringen. Alle andre problemer skyldes ganske enkelt 
byggeriets udformning, hop over de laveste steder på plankeværket fra entreprenørernes side 
(dvs. de har ”tolket”… til egen fordel, på de steder der kunne tolkes, men er så blevet fanget i det 
af kvalitetssikringen… og har så måtte lave ting om, der har taget tid), uheld med mobilmastkabler 
der pludselig dukkede op og måtte flytte, uheld i form af nedstyrtende loftplader i den 
eksisterende svømmehal mv., og så helt usandsynlig dårlig byggestyring af de indkøbte 
specialister. Det er ikke underligt at tre dygtige embedsmænd og forvaltningsmedarbejdere enten 
har valgt at følge allerede lagte pensionsplaner, eller simpelthen fundet nye ”græsgange”. Fra RIUs 
side vil vi gerne takke Vagn Højgaard, Mogens Raun Andersen og Kasper Pedersen, for den indsats 
de har lagt i svømmehalsbyggeriet igennem årene. De har haft dette inde på livet i dagligdagen, så 
man kan ikke fortænke Vagn og Mogens i, at gå på den planlagte pension de havde aftalt 8og lade 
svømmehal være svømmehal), og Kasper, som var en lidt yngre mand, men som var blevet ansat 
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som svømmehallens daglige leder, havde nok brug for at arbejde med noget, hvor man ikke hele 
tiden blev sat tilbage. 
 
Nu håber vi at de nye budgetbevillinger, og de nye tidsfriser vil give Roskilde by og omegn, den 
udvidede svømmekapacitet, som vi så længe har ventet på.  
 
Tour De France 2021- den 108. udgave af løbet 
 
Som tidligere ”berørt” i denne beretning, har vi som land haft store cykeltriumfer i 2019. Men 
også før det. Og det har længe været et ønske, at Danmark kunne komme til at lægge asfalt til en 
Tour-start uden for Frankrig (lige som vi var det med Giro d’Italia i 2012). Men det har været ASO’s 
(ejerne af bl.a. Tour de France) opfattelse, at Danmark var for langt væk fra Frankrig. Der har 
været lavet et stort lobbyarbejde af Alex Pedersen, Frank Jensen m.fl., og pludselig kunne vi her i 
2019 komme med ”breaking News”, og en fornuftig plan for hvordan Tour de France kunne 
komme til Danmark, vel at mærke en plan som havde fået ASO’s godkendelse. Så i 2021 får 
verdens største cykelløb start i Danmark. Der køres prolog – Grand Départ - i København den 2/7 
2021, hvor der køres en rundstrækning i indre by på 13 km, og den reelle start, hvor rytterne 
kommer ud på den første egentlige landevejsstrækning på 199 km, får sin start på Stændertorvet i 
Roskilde den 3/7 2021. Der skal køres til Nyborg fra Roskilde, naturligvis med en tur henover 
Storebæltsbroen. Det bliver spektakulært. Der vil blive sat rigtig mange ressourcer af, til at 
markere denne ”nordligste start” af et Tour de France nogen sinde før, både af Tour-projektet, 
Roskilde kommune, og også fra RIUs side. Vi synes også idrætten skal bidrage til dette 
festfyrværkeri med masser af tour-idrætsarrangementer i det kommende år, kulminerende frem 
mod selve dagene for touren i Roskilde.    
 
Stadion-projektet 
 
Siden stadion-projektet voksede til et superligastadion, har der været rimelig stille på denne front. 
I hele 2019 (og det meste af 2018) har der stort set ikke været ”sagt en lyd” om dette projekt. Men 
vi hører, at sagen ikke er død. Men måske det hele handler lidt om byens generelle økonomiske 
trængsler, og måske også lidt om FC Roskildes både sportslige og økonomiske trængsler. Der er 
nok ikke meget ”musik” i at bygge et superligastadion til en fodboldklub, hvor det er tvivlsomt om 
der er økonomisk eller sportslig mulighed for at overleve som 1. divisionsklub her på den korte 
bane. Fra RIUs side håber vi da at projektet en dag kommer i gang, da det bl.a. indeholder en hel 
del muligheder for idrætten generelt, fx med Sports College, SporTel mv., men vi har da forståelse 
for, hvis investorerne bliver påpasselige, når nu hovedformålet (at nogen kunne spille 
superligafoldbold på dette stadion, med hjemmebane) har bekymrende lange fremtidsudsigter, og 
derudover har Elite- og talentrådet som nævnt senere, nedsat et udvalg til at arbejde med 
oprettelse af et sportscollege i Roskilde med deltagelse af bla. RIU. 
 
Eliteungdom omkring fodbolden i Roskilde 
 
Det var med stor undren, at vi i Dagbladet pludselig kunne læse, at FC Roskilde ”opgav” sin 
ungdomssatsning, her i slutningen af 2019. Det er jo en forudsætning for en licensklub, at de har 
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en ”fødekæde” bag sig, når de spiller divisionsfodbold, dvs. de skal have hold fra U14 til U19 i 
fødekæden. Så det må have været med nerverne lidt uden på tøjet, at FCR pludselig tog denne 
beslutning, og fyrede de medarbejdere der tog sig af ungdomsfodbolden. Eller også ”gamblede de 
bare lidt”. For FCR har jo ikke en selvstændig licens, men det har moderklubben RB 1906 (og det er 
den licens de ”låner”), og ved at lave denne bastante udmelding, ”tvang” de RB 1906 til at tage det 
ansvar de egentlig selv burde have taget. Men ved at melde sådan ud, som de gjorde (og som de 
så senere har ”back crawlet” lidt på), fik de rystet ”fodbolden” i Roskilde. RB 1906 tog det ansvar, 
som de nærmest blev tvunget til, og fik ved hjælp af sponsorer skabt et midlertidigt økonomisk 
grundlag for at bibeholde elitesatsningen omkring ungdomsfodbolden, men det fik samtidig alle 
de store fodboldklubber til at mødes, og tale om muligheden for en fremtidig strategi sammen, nu 
da FCR meldte så bastant ud. Et er ved at være helt sikkert. Elitesatsning omkring ungdomsfodbold 
kommer ikke til at sker i regi af FCR. Det skal ske på klubniveau, og være foreningsbaseret (og ikke 
i regi af et aktieselskab), og det ville jo være fantastisk hvis fodboldklubberne kunne findes fælles 
fodslag i denne sag. Det ville i hvert fald gavne fodbolden i Roskilde, som vi så flot har set omkring 
old boys i REOS-regi.  
  
Team Danmark 
 
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at både elite og bredde i Roskilde har været i en rigtig flot 
positiv udvikling i årene med TeamDanmark, med virkelig mange flotte nationale og internationale 
resultater, tiltrækning af store idrætsbegivenheder i form af internationale og nationale 
mesterskaber, landskampe, Super Cup m.m, der i meget høj grad har været med til at sætte 
Roskilde både på Danmarkskortet, men absolut også på verdenskortet. Vi har ved Idrætsfesterne 
de senere år, set en stor stigning i antallet af flotte resultater, og når eliten blomstrer og viser 
gode resultater, vil det i allerhøjeste grad have god afsmittende virkning på bredden i Roskildes 
idrætsforeninger. Mange af Roskildes idrætsforeninger er meget dygtige til at rumme og udvikle 
både eliten og bredden, som giver mange børn, unge og voksne i Roskilde Kommune øget 
livskvalitet. 
 
Samarbejde med kommune og forvaltning 
 
RIU har et godt og gnidningsløst samarbejde med både ledelse og medarbejdere i forvaltningen, 
som generelt er gode til at involvere os. Vi har oplevet en del ændringer i medarbejderstaben i 
Kultur og Idræt, men også en god følelse af, at de imødekommer os når og hvis noget er relevant. 
 
Skolesamarbejdet – Fripas, foreningsuvante børn og unge mm. 

Rigtig mange af RIUs idrætsforeninger er meget aktive omkring ”Åben skole – projekterne” og 
tager generelt imod mange børn og unge via Fritidspasordningen, LikeMyLife, Get2sport osv. Det 
er bare så flot!!! Det ligger RIU meget på sinde, at få endnu flere foreningsuvante børn og unge ind 
i det forpligtende fællesskab i idrætsforeningerne, og dette vil vi sætte endnu mere fokus på det 
kommende år, bl.a. i samarbejde med forvaltningen, boligselskaber m.m. 

 
 



	
	

	 6	

Halvårsmødet 
 
Halvårsmødet fandt sted den 31. oktober 2019, hvor vi b.la. fik en gennemgang af de nye ansatte i 
forvaltningen, og en præcisering af de puljer der kan søges penge fra i 2020. Formanden for KIU, 
Claus Larsen, orienterede lidt om hvordan budgetprocessen havde været, og hvad vi kunne 
forvente fremadrettet, med særligt fokus på planen for udbygning af kunststofbaner i Roskilde 
kommune. Også Pernille Kapler Andersen var forbi og orienterede om hvor langt man var nået 
med forberedelserne til Tour de France i 2021. 
Aftenen sluttede med René Nielsen, som underholdt salen med udgangspunkt i sit foredrag ”Halv 
mand, helt menneske”. 
 
Ny hjemmeside til RIU 
 
Al begyndelse er svær, men nu synes vi, at vi er ”ved at være der”. Den nye hjemmeside har været 
i gang siden slutningen af 2018, men i 2019 har vi fået mange flere ting til at virke. Bl.a. har vore 
arrangementer været indkaldt herfra, og senest idrætsfesten 7/2 2020, som har gjort livet meget 
lettere for os alle sammen, da indkaldelserne direkte har kunne køres ud på ”anvendelige” lister.   
 
Tilskud til trænere og ledere 

I 2019 er der i alt indkommet godkendte ansøgninger for 611 tkr. Efter reduktioner for dels 
maksimal kursusomkostning på 5 tkr. pr. kursus og dels maksimal omkostning på 5 tkr. pr. kursist 
pr. kalenderår, udgjorde ansøgningerne i alt 582 tkr. fordelt på 31 idrætsforeninger og i alt 316 
personer. Det syntes vi er enormt flot. 

Det viser også den trend vi har set de sidste mange år, at puljen der er på 250 tkr. pr. år, er alt for 
lille til det store behov der er ude i foreningerne for leder- og trænerudvikling. I året har RIU øget 
puljen med 75 tkr., som var nogle reserver fra tidligere år. 

I 2019 har RIU således udbetalt i alt 325 tkr.  

Igen i 2019 så vi at der var et ikke ubetydelig ”sæson-udsving” i ansøgningerne. Som annonceret 
sidste år har vi derfor ændret udlodningsprincippet, således at for 2020 vil 26% af puljen blive 
udbetalt i første halvår, og 74% i andet halvår. 

Fremadrettet opdateres vejledningen således, at ansøgninger ikke længere kan fremsendes i fysisk 
form til RKIC - men udelukkende elektronisk på riu.leder.traener.udvikling@gmail.com. 
 
RIUs deltagelse i foreninger, udvalg og bestyrelser  
 
RIU står altid klar når der skal laves samarbejdsaftaler, stiftes mødefora eller tages plads i 
byggeudvalg – hvor vi er ved at have en god del erfaring, som vi kan bidrage med. 
 
RIU er medlem af Erhvervsforum Roskilde og Havneforum.  
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RIU har en bestyrelsespost i ”advisory boardet” omkring Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, 
hvor Jørgen Aufeldt er repræsentanten. Bestyrelsesposten i fonden bag Roskilde Vandrehjem 
varetages af RIUs tidligere formand Ove Pedersen, som er fondens næstformand (som 
repræsentant for RIU).  
RIU deltager i dialogudvalget omkring foreningernes deltagelse på Roskilde Festival med Per 
Birkedal. 
 
Carsten C. Nielsen sidder i udendørsudvalget, og Lisbeth Klarskov med fordeling af indetider.  
Carsten sidder også i ”Tour de France-udvalget” og ”Røgfrit Roskilde”. 
Jørgen har siddet i priskomiteen for Roskilde Kommunes idræts- og kulturpriser, og i 
byggeudvalget omkring ”ny svømmehal”. 
 
I det kommunale Elite- og Talentråd er RIU også repræsenteret af Jørgen, der er næstformand i 
rådet.  
Projekt KICK - bevægelse på erhvervsskolen - har som mål at bidrage til at øge trivsel og 
gennemførelse blandt eleverne – samtidig med at elevernes fysik og kognitive processer højnes. 
RIU deltager i referencegruppen, ved Henrik W. Pedersen. 
 
Jan Brink-Pedersen har været RIUs repræsentant i Lokalrådet (politisamarbejde). 
Hos Danmarks Idrætsforbund har Inga Skjærris været repræsentant i den regionale 
Idrætsrådsgruppe – hvor seneste møde fandt sted i februar 2020 i Ringsted. 
I Roskilde Kommunes Folkeoplysningsudvalg har John Jacobsen fra KFUMs Boldklub og Jan Brink-
Pedersen fra JGI været idrættens repræsentanter. Jan er medlem af Roskilde Idræts Unions 
bestyrelse, og John er formand for Folkeoplysningsudvalget.  
 
Elite- og Talentråd (ETR) 
 
2019 kan nok bedst betegnes som et ”mellemår”, hvor Elite- og Talentarbejdet ”bare skulle 
passes”. Vi er midt i en periode, hvor pengene er allokeret i 3 år (hvis man lige ser bort fra det 
faktum, nævnt ovenfor, at politikerne var ved at fjerne kr. 200.000 af elitemidlerne i forbindelse 
med budget 2020). I den indeværende aftaleperiode med Team Danmark er der udvalgt 6 
prioriterede idrætsgrene, nemlig Roskilde Roklub, Roskilde BMX, Roskilde Bordtennis BTK 61, FC 
Roskilde, Roskilde Håndbold og RCR Roskilde Cykelring.  Derudover har kommunen mulighed for at 
arbejde med lokalt prioriterede idrætsforeninger, og netop denne mulighed har Roskilde 
Kommune valgt at gøre brug af – især med henblik på at kvalificere disse idrætsgrene frem mod en 
ny ansøgningsrunde, når Roskilde Kommune naturligvis fortsætter som Team Danmark-kommune 
i 2021.  
Arbejdet med de 9 lokalt prioriterede foreninger blev afsluttet med en lille eksamen, hvor 
klubberne fremlagde nogle meget fine projekter i Byens Hus. En eksamen, hvor tidligere formand 
for Team Danmark Michael Andersen og formand for KIU Claus Larsen var de ”strenge” censorer. 
Imponerende flot, at hele 15 idrætsforeninger i Roskilde leverer så højt kvalificerede idrætstilbud! 
 
En del af det som ETR har set frem til, var det Sports College, som var en del af stadionplanerne. 
Der er et behov for at vi i Roskilde, som er så stor en uddannelsesby, som vi er, kan tilbyde 
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studerende eliteidrætsfolk et kollegieværelse, som skaber den ramme om en tilværelse, hvor der 
er et eliteidrætsmiljø i fritiden, og hvor der fx er mulighed for at kunne købe forplejning som en 
del af ”huslejen”. Rammen skal sikre, at man kan passe sin uddannelse/sit job, dyrke sin eliteidræt, 
og derefter få den ro og hvile som man som eliteidrætsudøver har brug for (det får man ikke 
nødvendigvis på et almindeligt kollegie). Men da stadionprojektet p.t. ligger stille, har ETR i 2019 
nedsat en egen arbejdsgruppe, der har set på hvilke muligheder der er for at tilbyde en ”Sport 
College-mulighed”, indtil stadionprojektet går i gang.      
 
Idrætsfest 
 
Idrætsfesten (for året 2019, afholdt 7/2 2020) slog mange rekorder. Dels havde vi rekord i antal 
deltagere (på et tidspunkt var vi oppe på over 600 tilmeldte) men endte med at være 562 
reglementerede tilmeldte… men så kom der alligevel et par håndfulde ekstra på selve aftenen (der 
var plads til 562), så der måtte ”hekses lidt” med nogle ekstra stole, og enkelte steder kom folk til 
at sidde lidt klemt. Men det gik. Der var også ”dømt rekord” på scenen, idet 234 personer skulle 
hædres for deres flotte idrætspræstationer, og have en erindringsgave og et håndtryk af 
borgmesteren. 
 
Men alt ”klappede”, både med mad og generel afvikling, og der skal lyde en meget stor tak til 
RKIC, Mette, Michael og Lonnie, som sammen med RIUs Lisbeths Klarskov fik alt det praktiske på 
plads og RIUs Jan Brink-Pedersen for at hjemmesiden med tilmeldinger virkede godt – og ikke 
mindst til Silas og Morten, som fik alt det tekniske til at spille, på ganske forbløffende god vis! 
  
Endelig skal vi hilse og sige, fra en hel del af idrætsudøverne, at de var meget glade for at blive 
hædret ved idrætsfesten, så vi er, som idræts Union, meget glade for politikernes og 
forvaltningens støtte til denne flotte og vellykkede aften. Vi vil glæde os til at se, at idrætsfesten – 
som nu ligger lige i hælene af Frivillige Fredag, deltagermæssigt - kan få sin egen post på 
kommunens budgetter i fremtiden! 
 
Børneidrætsfest/Kidz Sport Award 
 
Så blev det 4. år for afholdelse af Kidz Sports Award. Festen blev drevet/arrangeret af JGI med 
Lene Nielsen, formand for JGI, som den bærende kraft, med støtte fra RIUs Inga Skjærris. 
 
Lene havde fået engageret mange frivillige kræfter i klubben, og der var fundet nogle dygtige 
konferenciers til at afvikle festen.  
 
Der var en masse god underholdning, og vi fik alle lejlighed til at se den nyopbyggede hal i fuld 
funktion. 
 
Ca. 400 børn og masser af forældre/bedsteforældre fik en super god eftermiddag i Jyllinge-hallen. 
Mange fik også et varmt håndtryk af borgmesteren og KIU-formand Claus Larsen samt en medalje 
med hjem. 
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Næste fest er allerede i støbeskeen, og afholdes af Viby IF – i Viby Idrætscenter - søndag den 26/4 
2020 kl. 14-16.  
 
Vi glæder os til allerede. 
 
Tak for et godt sportsår 2019!!  
 

Med venlig hilsen 
	
	
	
	
	
	

Jørgen Aufeldt 
Formand  

Roskilde Idræts Union 
 

 
Følg os på facebook: https://www.facebook.com/Roskilde-Idræts-Union-667599896760433/ eller på www.riu.dk. 


