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PRES PÅ: Roskilde
Idræts Union mener,
det er et kedeligt 
signal, kommunen
sender, men peger
på, at et spring-
center bør komme
først.

ROSKILDE: Hos paraplyor-
ganisationen for idrætsfor-
eningerne, Roskilde Idræts
Union (RIU), undrer man
sig også over kommunens
manglende investeringer i
halidrætten de kommende
år.

- Jeg synes, signalerne
er kedelige. Det er et me-
get dårligt signal at sende.
Gymnastikken i Roskilde
trænger til et løft, og det vil
springcentret være med
til at sikre, da der dermed
også frigives plads til andre
aktører i Ramsøhallen og
i Kildegården, hvor der er
pres på i dag. Jeg har forsøgt
at spørge kommunen, hvor
vi er henne, og det signal,
de sender her er det samme
som at sige, at det ikke bli-
ver til noget lige p.t., siger
formanden for RIU, Jørgen
Aufeldt, der dog peger på, at
begge forslag i det mindste
er bevaret i den strategiske
anlægsplan.

- Men hvis det skal give
lidt mening, og at vi sikrer
os, at vores dygtige spring-
gymnaster kan fastholdes
i kommunen, så bør man

opprioritere springcentret i
tid, da man derved også vil
medvirke til at tage presset i
Ramsøhallen, og dermed vil
man »købe sig lidt tid«, som
måske kan være med til at
»dulme« den smerte Ram-
søhallen oplever ved at ligge
så lang ude i tidsplanerne
som er skitseret nu, siger
han.

Forhandlinger forude
Hos kommunen beder man
dog de mange involverede
om at slå koldt vand i blodet,
da intet er besluttet endnu.

- Det her handler jo om,
at økonomiudvalget har et
budget på 175 millioner kro-
ner, og når der ligger flere
anlægsforslag end der er
økonomi til, så skal der fore-
tages prioriteringer. Men
hvad der sker fra nu af, det er
jo politiske forhandlinger,
siger Poul Knopp Damkjær,
der er kultur- og idrætschef
i Roskilde Kommune.

- Derudover så vil jeg da
lige sige, at det gymnastik-
center faktisk kom med i
budgettet, da de kom med en
ansøgning sidste år, og det i
sig selv sker ikke ofte. Og det
står stadig samme sted og
er ikke blevet rykket. Hvad
angår Ramsøhallen, så var
et af argumenterne for at ud-
vide Ramsøhallen jo netop
gymnasternes forhold. Så
der ligger en prioritering i
det her, og det kan være der-
for, siger han.
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RIU: Et dårligt
signal at sende

UTILFREDS: Kultur-
og idrætsudvalget
går på sommerfe-
rie med det, man 
både hos Gadstrup 
TeamGym (GTG)
og i Ramsøhallen 
ser som en bombe 
under idrætten.

Af Malene Koops Grønborg

ROSKILDE: - De straffer
idrætten. Alle de sportsting,
der bliver udøvet i hal kom-
mer til at lide under det her.
Det ender med, at Gadstrup
TeamGym finder andre
græsgange eller må lukke
og slukke, lyder det fra træ-
neransvarlig Frank Veje Ja-
kobsen fra GTG.

- Det er en katastrofe. Vi
holder nu et møde, hvor vi
gerne vil finde ud af, hvad
det i grunden er, der sker i
øjeblikket. Vi kan ikke ven-
te, og hvis behovet ikke var
der, så ville vi jo ikke have
siddet og kæmpet en kamp
for det her, siger halinspek-
tør for Ramsøhallen, Hen-
ning Riber.

Millionbeløb flyttet
De to idrætsentusiasters 
store forargelse kommer
efter opdagelsen af, at kul-
tur- og idrætsudvalget i de
strategiske anlægsplaner
for 2015-2018 foreslår, at de
15 millioner, der i budget

2014 blev afsat til Ramsøhal-
len i 2015 og 2016 nu rykkes
til 2018 og 2019, samt at man
ikke vil fremrykke penge til
et gymnastikcenter i Roskil-
de, hvor det lige nu foreslås,
at der afsættes to millioner i
2016, fem millioner i 2017 og
20 millioner i 2018.

Kummerlige forhold
I Ramsøhallen har man i
mange år kæmpet for at få
en haludvidelse, og ifølge
Henning Riber er man stort
set blevet lovet netop det si-
den 2008, uden at der er sket
noget endnu.

Først var det meningen,
at udvidelsen skulle bety-
de, at Ramsøhallen skulle
huse et springcenter, men
da GTG, som også træner i
Ramsøhallen sidste sommer

meddelte, at de havde gang
i deres eget projekt - et nyt,
stort spring- og gymnastik-
center i Roskilde, gik man i
Ramsøhallen i gang med et
nyt projekt, hvor man net-
op har fremlagt idéer for 25
millioner, fordi bestyrelsen
mener, der er brug for en helt
ny hal.

- Det er klart, at hvis Gad-
strup TeamGym flytter, så
får vi frigivet en masse timer
i hallen, men jeg kan love dig
for, at de bliver beslaglagt på
nul komma niks. Der ER et
stort behov herude, og bare
se på, hvor der dyrkes moti-
on nu. Det er kummerligt.
Jeg føler allerede nu, at vi
er ved at afvikle lidt, fordi
vi ikke har bedre forhold. Vi
kan ikke vente til 2018, siger
Henning Riber.

Kan ikke holdes i live
Og det kan man heller ikke
hos Gadstrup TeamGym, si-
ger Frank Veje Jakobsen.

- Jeg kan ikke se, at vi kan
holde liv i vores forening til
2018, hvor pengene står nu.
Og det skal jo også lige byg-
ges først. Det er ikke for at
komme med nogen trusler,
men jeg kan bare konstate-
re, at jeg har meget svært
ved at se, hvordan vi skal
holde det her i live. Vores
gymnaster kan ikke fasthol-
de deres niveau med de fa-
ciliteter, vi har i Ramsøhal-
len. Grunden til, at vi har
så mange gode gymnaster
nu er, at mange af dem har
gået på efterskole, hvor de
har haft de rigtige forhold,
og så kommer de hjem til
en gammel, udsuttet måtte i
Ramsøhallen, hvor der ikke
engang er en tilløbsfacilitet,
siger han.

Han fortæller, at Gadstrup
TeamGym selv har investe-
ret i at komme til at træne i
Sorø, og med det nye gymna-
stikcenter, der netop er kom-
met i Køge, og at der også er
noget lignende på vej i Hede-
husene, så er der alt for lan-
ge udsigter i Roskilde.

- Det er da klart, at hvis vo-
res trænere kan se, de kan få
bedre muligheder og facili-
teter et andet sted i nærhe-
den, så flytter de jo, og hvis
trænerne forlader en klub,
så tager de gymnasterne
med, siger Frank Veje Ja-
kobsen.

Idrætsfolk: Kommunen
straffer idrætten i Roskilde

UENIGE: Halinspek-
tør i Ramsøhallen 
og træneransvarlig
for Gadstrup Team-
Gym er enige om, at 
kommunen burde
tilgodese idrætten
mere. Men så stop-
per enigheden også
der.

GADSTRUP/ROSKILDE: Hvad
er vigtigst? Et springcenter
i Roskilde eller udvidelse af
Ramsøhallen? Og er det ene
vigtigere end det andet?

Der er vidt forskellige inte-
resser, og de, som i dag alle
bruger den samme hal, nem-
lig Ramsøhallen, er dybt
uenige om, hvem der skal
have penge først.

- Jeg forstår ikke, at man
ikke har taget de penge, som
er sat af til Ramsøhallen
og så har givet dem til os.
Pengene er jo sat af til Ram-
søhallen for at få et spring-
center, men når det spring-
center så ikke skal være der-

ude mere, men i Roskilde, så
giver det da mere mening at
de penge rykker med, lyder
det fra træneransvarlig hos
Gadstrup TeamGym, Frank
Veje Jakobsen.

- Hvis vi får det springcen-
ter, så betyder det, at vi fri-
giver så mange timer i Ram-
søhallen, hvor der så både
vil være plads til at spille
volleyball, badminton og
basket. Gadstrup er jo ikke
en by i udvikling, og du kan
ikke få mig til at tro på, at de
har brug for mere plads der-
ude. Det irriterer mig, når
folk kommer med usandhe-
der, siger han.

Ikke foran i køen
Men det er Ramsøhallens
halinspektør Henning Ri-
ber naturligt nok slet, slet
ikke enig i.

- Det er jo klart, han siger
det. Han arbejder på sit pro-
jekt i Roskilde og så skide
være med Ramsøhallen.
Men vi synes bare, at jo før,
de flytter ud, jo bedre. Det
er en rigtig god idé med et
stort springcenter i Roskil-

de, men det skal ikke være
på bekostning af os. Hallen
er fyldt godt op, og der er
nok, der gerne vil ind - også
uden Gadstrup TeamGym.
Det kan ikke nytte noget, at
man siger, at de kommer før
Ramsøhallen. Man kan da
ikke bare lukke nogen foran
i køen, siger han.

- Det er da fuldstændig
rigtigt, at der bliver mange
ledige timer i Ramsøhallen,
og vi er da lykkelige den
dag, Gadstrup TeamGym
forlader hallen. Det betyder
nemlig, at så kan vi komme i
gang med en masse nye ting,
og få plads til dem, der aldrig
har fået muligheden for at
være i hallen, lyder det fra
Henning Riber.

Tilgodeser ingen
Hos Gadstrup TeamGym fo-
kuserer man også på, at det,
der ser ud til at ske nu med
bevillingerne er, at kommu-
nen straffer alle i stedet for
at tilgodese nogen.

- Det her har ikke noget at
gøre med, at jeg ikke synes,
at man skal bygge i Gad-

strup, men det skal bare
ikke stå i vejen for spring-
centret. Det skal ikke lyde
som om, jeg bare vil stjæle
alle pengene fra Gadstrup.
Det, jeg ikke synes er fair er,
at man sagtens kunne have
byttet om på de her penge.
Politikerne har lovet bor-
gerne, at man ville investere
x antal millioner i idrætten,
og nu har man i stedet bare
flyttet de 15 millioner helt
ud i 2018 og 2019 i stedet for
at rykke noget andet tættere
på. De skubber bare det hele
foran sig, siger Frank Veje
Jakobsen.
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Stor uenighed om nødvendigheden

Roskilde Idræts Union forstår ikke kommunens prioritering, når det 
handler om Ramsøhallen og det ønskede springcenter.

Både Gadstrup Teamgym og Ramsøhallen er utilfredse med, at Ros-
kilde Kommune foreslår, at de 15 millioner kroner, der er afsat i bud-
gettet til hallen i 2015 og 2015 rykkes til 2018 og 2019. 
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»  Han arbejder på sit 

projekt i Roskilde og så 

skide være med Ram-

søhallen.

Halinspektør Henning Riber


