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En by i vækst 

• Støvring er en by i vækst! Ifølge Rebild Kommunes vision 
2030 (Kilde: 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 vigtige fokuspunkter bl.a. er: 

• ”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.”



… kræver stærke foreninger …

• 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 
engagerer 100-vis af frivillige hvert år

• 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+. Vi kan ligeledes i fremtiden være ”hjemmebane” for eSport Fodbold o.a.



… og passende faciliteter

• Støvring IF Fodbold ser sig selv et vigtigt tilbud til udbygningen af 
Støvring.
• Vi er pt. 818 medlemmer, og vores vurderede kapacitet var på 700
• Ingen omklædning til de yngste
• Ingen omklædning til udehold under corona
• Mangel på baner, specielt i vinterperioden – stort ønske om vintertræning fra 

alle årgange
• Begrænsning på fodboldskole – pt. 36 på venteliste
• Mangel på boldrum og opbevaringsplads til rekvisitter



Udbygningen af Støvring

Støvring vokser, og vil fortsætte med at vokse de næste år. Som det ses af 
ovenstående tabel, er andelen af medlemmer i Støvring IF Fodbold vokset 
med byen, og medlemstallet svarer konstant over de sidste 6 år til ca. 9% af 
indbyggertallet

Med andre ord: Når Støvring vokser, vokser fodboldklubben med samme 
faktor.



Anno 2021

• 2016 = 630 medlemmer
• 2021 = 818 medlemmer 

• Følger udviklingen i Støvring (ca. 9% af borgerne) 
• Over 50 tilmeldte turneringshold
• 10 tilmeldte U6 hold
• Ca. 50 børn (4-5 år) på ”Små fødder leger”
• 63 medlemmer i Old Boys

• 11 omklædningsrum siden 2003 (seneste udbygning)
• 2 bruges til multisalens brugere (Bridge, Line Dance, Taekwondo)

• Mangel på baner, specielt i efteråret eller foråret, hvor græsset skal skånes, samt 
i vinterperioden, hvor alle hold fra U8 og op træner 1-3 gange pr. uge – med 
andre ord fra 1/10 til 1/4.

• Konklusion: Vi har behov for en udbygning så hurtigt som muligt.



Projektet

Med projektet ”Støvring IF Fodbold – en klub i vækst”, ønsker vi at:

1. Etablere 4 nye omklædningsrum, med mulighed for en yderligere 
udbygning på 4 ekstra omklædningsrum

2. Etablere en ekstra kunstgræsbane, en teknikbane og parkering til 
vedligeholdelsesudstyr



Pkt. 1 – Flere omklædningsrum

• Vi har arbejdet med tre scenarier:
• Ny udstykning ved Vester primærvej
• Ekstra udbygning ved indgang i to 

plan
• Ekstra etage på multisal

• Ekstra etage er bedste og billigste 
løsning, som giver flest 
omklædningsrum for pengene













1 – Flere omklædningsrum

• Første fase = 4 yderligere 
omklædningsrum.
• Næste fase mulig = 4 yderligere 

omklædningsrum

üGiver umiddelbart kapacitet til ca. 
1000 medlemmer i første 
udbygning og 1300 medlemmer i 
næste ombygning

üMest økonomiske løsning
üBedre adgang til multisal for 

handicappede



Pkt. 2a - ekstra bane 
ved Materielgård

Da bygninger på materielgård skal 
fjernes, foreslås det at området 
omlægges til græsbane, samt at der 
opsættes hegn på området.

Der vil skulle tilføres jord og planeres i 
forbindelse med nedrivning af 
eksisterende bygninger



Pkt. 2b - Udvidelse af kunstgræsbane
11-mands baner

5- og 3-mands 
baner

Opbevaring 
til traktor og 
rekvisitter



Økonomi – tilbygning

• Første fase = 4 yderligere 
omklædningsrum.
• Næste fase mulig = 4 yderligere 

omklædningsrum

üGiver umiddelbart kapacitet til ca. 
1000 medlemmer i første 
udbygning og 1300 medlemmer i 
næste ombygning

üMest økonomiske løsning
üBedre adgang til multisal for 

handicappede



Prioriteret projekt

• Indeværende projekt søges finansieret over tre år, fra 2022-2024

• Vi forventer at kunne finde 2.000.000 kr. i egenfinansiering til projektet, igennem fonde, 
medlemsaktier og lignende. Søgning og ansøgningsskrivning igangsættes, når bevilling haves fra Rebild 
Kommune

• 700.000 modtaget i støtte fra Rebild Kommune



Tidsplan for udvidelsen



Effekter

üMed projekt ”Støvring IF Fodbold – en klub i vækst” kan vi servicere 
1.000 medlemmer i første udbygning og 1.300 medlemmer i anden 
udbygning. Vi vil således være gearet til den fortsatte udbygning

üVores anlæg vil være gearet til nye store oplevelser for hele byen, 
herunder Matchday, Løvfald Cup, større fodboldskoler mv.

üVi kan udbygge vores DBU træninger, som allerede nu afholdes på 
anlægget. 

Med dette projekt kan vi fortsat sætte kommunen på landkortet 
indenfor jysk fodbold.


