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Udbygning af Støvring IF Fodbolds faciliteter 
Opdateret september 2022 

Støvring er en by i vækst! Ifølge Rebild Kommunes vision 2030 (Vision 2030: Et aktivt liv – sammen | Rebild 
Kommune), forudses det at Rebild Kommune vil være 32.000 indbyggere i 2030, og at en stor del af disse 
beror på en yderligere udbygning af Støvring by. Yderligere kan man i vision 2030 erfare, at Rebild 
Kommune:  

 
- Vi satser på mental sundhed og sund livsstil for alle. Det giver sunde borgere og råd 

til mere velfærd.  
- Vi understøtter foreningslivet, fællesskaber og netværk. Det styrker de sociale 

relationer og aktiverer borgerne.  
- Vi inddrager bevægelse, leg og læring i hver- dagen. Det giver sunde og stærke 

borgere, der er i stand til at mestre eget liv. 

 

Vi ser en velfungerende fodboldklub som et kardinalpunkt i vision 2030, og kan allerede i dag glæde os over 
at have en af de største og mest velfungerende fodboldklubber i Nordjylland, ikke mindst på pige/kvinde 
siden og for de yngste hvor Støvring IF Fodbold er et foregangseksempel for andre klubber landet over. 
Dette er vi stolte af, og vi skylder vores medlemmer, forældre og frivillige en stor tak. 

Støvring IF Fodbold er hvert år vært for bl.a. Julestævnet, hvor over 300 hold fra hele Jylland kommer til 
Støvring – et stævne fordelt over 4 dage. Derudover er der både fodboldskole i sommerferiens første uge 
(uge 26) og tre dage i skolernes efterårsferie. Støvring IF Fodbold er aktive medhjælpere ved Rebild Opera, 
Støvring Havnebyfest, juletræssalg ved Super Brugsen, afhentning af juletræer, fyrværkerisalg mv. Vi sætter 
en ære i at lave aktiviteter som bringer Støvrings aktive sammen i fællesskaber – fra 4-årige i ”Små Fødder” 
til veteranerne på 70+. 

 

Støvring IF Fodbold anno 2021 

I skrivende stund er Støvring IF Fodbold 818 medlemmer, og vi forventer at nå cirka 1.000 medlemmer i 
2025 med de kommende udbygninger af Støvring. Dette ses af nedenstående tabel fra årene 2016-2021, 
hvor det ses at Støvring IF Fodbold konstant udgør ca. 9% af Støvrings befolkning: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Medlemmer i Støvring IF Fodbold 630 666 685 742 798 818
Borgere i Støvring 7356 7516 7955 8221 8554 8865
% 8,56% 8,86% 8,61% 9,03% 9,33% 9,23%  

Med andre ord – når Støvring vokser, vokser Støvring IF Fodbold også. Dette kan dog kun lade sig gøre med 
en udbygning af både omklædnings- og banefaciliteter. Støvring IF har både potentialet og lysten til at 
understøtte Rebild Kommunes vision 2030, men vi har nået kapacitetsgrænsen med de nuværende 
faciliteter, og vil, i tilfælde af status quo, være nødt til at overveje medlemsstop. 

Indeværende ansøgning og bilag skitserer en realistisk og økonomisk ansvarlig udbygning, som muliggør en 
fortsat vækst i byens fodboldklub 

 

https://rebild.dk/sites/default/files/2021-01/rebild_kommune_vision_2030_web.pdf
https://rebild.dk/sites/default/files/2021-01/rebild_kommune_vision_2030_web.pdf
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Projektet 
Støvring IF Fodbold indkaldte d. 30. juni 
2021, Rebild Kommunes byråd til en 
drøftelse af de fremtidige muligheder og 
ideer. På mødet oplevede vi stor velvilje og 
anerkendelse af vores udfordring, hvilket vi 
takker for. 

Forskellige veje blev fremlagt og diskuteret, 
og vi har efterfølgende tilrettet vores 
ansøgning med de givne kommentarer, 
hvorfor indeværende ansøgning fokuserer to 
konkrete forbedringer som øger vores 
kapacitet mest muligt pr. brugt krone. 

Ligeledes er projektet delt op i mindre 
bidder, hvilket også vil lette implementeringen og byggeriet. 

Støvring IF Fodbolds projekt øger kapaciteten på to kritiske områder: 

1. En udbygning af klubbens omklædningsfaciliteter, som giver 4 ekstra omklædningsrum 
2. En udbygning af klubbens kunstgræsbane, samt anlæggelse af ny græsbane og etablering af skur, 

som giver flere hold mulighed for træning hele året. 

 

Delprojekt 1 – flere omklædningsrum 

Ved den seneste tilbygning til klubhuset, blev der udvidet med en multisal, et mødelokale og 4 
omklædningsrum, således der siden 2003 har været 11 omklædningsrum. Dog bruges de 2 af dem af 
brugerne i multisalen (Taekwondo, Bridge, Linedance) hvilket betyder at fodbold har 9 til rådighed, hvilket 
ikke er nok, idet der til dagligt skal være plads til både trænende spillere og til kampe, hvor vi pt. har cirka 
50 tilmeldte turneringshold. 

Dette har betydet at de mindste hold og udehold ikke har været tilbudt omklædning 

Samtidig vil vi gerne kunne vedblive at være et samlingspunkt for byens børn og unge, med blandt andet 
fysiske rammer der kan huse, eksempelvis den fodbolddel af E-sport som DBU har åbnet, et godt ungemiljø 
m.m. hvilket med de nuværende rammer på klubhusets øverste etage er særdeles vanskeligt. 

Indeværende projekt går på at bygge 4 ekstra omklædningsrum 
på den nuværende kapacitet, ved at bygge en ekstra etage på 
det nuværende klubhus, således at den nuværende multisal 
ombygges til omklædningsrum, og rykkes en etage op. Der vil 
ligeledes blive indtænkt elevator eller handicaplift for sikre let 
adgang for alle borgere. 

Dette vil forbedre omklædningsfaciliteterne og skabe plads til 
flere hold på de travle tidspunkter (I weekend og eftermiddag i 
hverdagene). Hvis yderligere behov for plads skulle opstå, kan 
der indtænkes en ekstra bygning mod syd, og således skabe 
endnu flere omklædningsrum. 



Støvring Idrætsforening, Fodbold
Kr. Østergårdsvej 2, 9530 Støvring, tlf. 98 37 33 42

3 

 

 

 

Delprojekt 2a – Ny græsbane på den gamle materielgård 

Da Rebild Kommune har planlagt at rive bygningerne 
på den gamle materielgård i Støvring ned, er det oplagt 
at der anlægges græsbane på området. Vores 
umiddelbare opmålinger viser, at der kan være behov 
for en jordfyldning for at få plads til banen i fuld 
længde, men dette indgår vi gerne i dialog om med den 
rette enhed i Rebild Kommune. 

Vi henviser desuden til den aftale omkring området, 
som blev indgået i forbindelse med 
kommunesammenlægningen, hvor området blev 
reserveret til fodbold. Dette er i høj grad relevant den 
dag i dag og vi håber og tror at det er den bedste 
anvendelse af området. Ligeledes vil de gamle bygninger blive en besparelse på driftsbudgettet, hvor der 
dog kommer en ekstra græsbane som skal slås.  

Støvring IF Fodbold går gerne i dialog om denne bane, samt hvad vi kan gøre for at få det til at ske. 
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Delprojekt 2b – Ekstra helårsbane 

Hvad angår banekapacitet, er vi ligeså pressede, idet græsbanerne ofte - i takt med at klimaet bliver mere 
og mere vådt - skal lukkes i kortere eller længere perioder. 
Derfor vil det anskuet i vores perspektiv være oplagt at udvide området med kunstgræs til at dække hele 
bane 3 og 4, hvilket vil afhjælpe vores kapacitetsproblem betydeligt, idet der vil kunne afvikles såvel 
træning og kampe på begge baner mere eller mindre året rundt og døgnet rundt. 
Ideelt set skulle der være tale om en helt nyanlagt kunstbane, hvor der ikke i forvejen er fodboldbane, men 
med vores nuværende placering virker det ikke realistisk, og vi er meget tilfredse med at ligge bynært og 
tæt på de øvrige foreninger. Derfor vil en udvidelse af kunstbaneområdet være det bedste af det 
næstbedste. 

Placeringen af banen kan ses herunder: 

 

Som det ses, vendes banen langs Mastrupvej, således at to 11-mands baner placeres på tværs af den 
nuværende bane. Der vil således være plads til 5- og 3-mands baner i den sydlige ende af kunstgræsbanen. 

Ligeledes kan en del af arealet i ”Svinget” udnyttes til skur til materiel og maskiner som anvendes til 
servicering af kunstgræsbanen, for på den måde at udnytte allerede eksisterende el- og vandledninger. 

Denne løsning vil være den mest økonomisk fordelagtige for at skabe endnu en kunstgræsbane i Rebild 
Kommune, både i anlægsfasen (udnyttelse af eksisterende installationer, hegn, mv.) og i driftsfasen (traktor 
og materiale kan dække et større areal uden ekstra investeringer). 

Vi har hvert år siden etablering taget eksterne miljøprøver fra banen, i samarbejde med Rebild Kommune 
og banens tærskelværdier er godkendte. 
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Tidsplan og Økonomi 

SIF Fodbold forudser at dette arbejde vil tage 3 år, som vist herunder: 

Projekt: Støvring IF Fodbold - En klub i vækst
Organisation: Støvring IF Fodbold
Periode: 1. januar 2022 - 31. december 2024

Aktivitet Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Aktivitet 1 - Udvidelse af kunstgræsareal, inkl 
skur til maskinel på "Svinget"
Projektering og fundraising
Udbudsproces 
Byggeri af skur 
Anlæggelse af græsbane og hegn (Materielgård)
Byggeri af kunstgræsbane

Aktivitet 2 - Ekstra etage på multisalen
Projektering
Udbudsproces
Byggeri

2022 2023 2024

 

Som det ses, startes med kunstgræsbanen, hvor der mest akut er behov for ekstra kapacitet. Fra 
begyndelsen af 2023 påbegyndes projekteringen af byggeriet på klubhuset og den efterfølgende 
udbudsproces, hvorefter byggeriet udføres i 2024. 

Den samlede økonomi i projektet berammer sig til 11.129.000 kr., fordelt over tre år. Vi forventer at kunne 
skaffe 2.000.000 kr. i egenfinansiering, hvorfor vi ansøgte Rebild Kommune om 8.829.000 kr., hvoraf vi har 
fået bevilget 700.000 kr. i 2022 

Udgifter Total 2022 2023 2024
Udgiftspost Anslået pris
Udvidelse af kunstgræsareal, inkl skur til maskinel på "Svinget" 4.900.000 kr. 100.000 kr. 650.000 kr. 4.150.000 kr.
Anlæggelse af græsbane og hegn 200.000 kr. 200.000 kr.
Ekstra etage på multisalen 6.029.000 kr. 1.200.000 kr. 4.829.000 kr.
Total 11.129.000 kr. 100.000 kr. 2.050.000 kr. 8.979.000 kr.

Finansiering
Modtaget støtte fra Rebild Kommune 700.000 kr.
Egenfinansiering 2.000.000 kr. 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.
Restfinansiering via Rebild Kommune og fonde 8.429.000 kr. 1.050.000 kr. 7.979.000 kr.  

Et detaljeret budget for tilbygning ses i bilag. Prisen på kunstgræsbane følger tilbud og de nuværende 
markedspriser. 

 

Med håbet om en positiv modtagelse 

Bestyrelse og medarbejdere i Støvring IF Fodbold. 

 

Kontaktperson: 

Søren Bjerregaard Pedersen, Formand 

Formanden@siffodbold.dk; +45 20279242 

mailto:Formanden@siffodbold.dk

