Hvordan får Fuglebakken KFUM Århus en kunstgræsbane?
Kære Fuglebakken KFUM Århus spillere, samarbejdspartnere, nuværende sponsorer og
andre med interesse for fodboldklubben og Frydenlund.
Her lige en opdatering på hvor vi står ang. vores ønske om en kunstgræsbane på Højlyngen.
Aarhus Kommune har det seneste år været positive i dialogen om etablering af kunstgræs på Højlyngen.
Med Teknik og Miljø samt Sport og Fritid har vi diskuteret placering af bane og de tekniske udfordringer, der er i
forbindelse med opbygning af kunstgræsbane. Det gælder støjniveau i forhold til naboer, lysforhold og afledning af
regnvandet fra banen.
Flere af byrådets politikere har besøgt os, og støtter op om projektet. De har givet udtryk for, at vi skal have en
kunstgræsbane til Frydenlund.
Kommunen stiller dog et krav om medfinansiering, og at klubben selv kan drifte banen med egne midler. Herunder indgår et driftstilskud fra kommunen på 100.000 kr. årligt. Vi kan derfor selv drifte banen, viser vores beregninger. Så det springende punkt er medfinansieringen. Det er her, vi har brug for din hjælp. Det vender vi tilbage til
om lidt.
Vi arbejder med en kunstgræsbane på 105x65 meter. En kampduelig bane der overholder DBUs dimensioner til
kampafvikling. På banen markeres to 7-mandsbaner og fire 3-mandsbaner. Banen indhegnes med et fire meter højt
stålmåtte hegn, og grusbanens lysanlæg genbruges. Dertil kommer et støjværn mod haveforeningen til en pris på
200.000 kr. Pris i alt 3.9 mio. kr.
Kommunen yder for nuværende et tilskud på 3.1 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane. Kan vi rejse et beløb
på omkring 1 mio., vil vi derfor kunne få etableret en bane på ganske kort tid. Det tager omkring 12 uger at etablere en kunstgræsbane.
Fuglebakken søger i år om en bevilling på 3,1 mio. kr. til etableringen af en kunstgræsbane på Højlyngen.
Derfor har vi brug for din hjælp. Kender du nogle i dit netværk (en arbejdsplads, lokal virksomhed eller lign.), som
kunne være interesseret i at støtte Fuglebakken i bestræbelserne på at få en kunstgræsbane?
Hver en krone tæller, og det kan være din hjælp der kan være afgørende for, om vi kan få en kunstgræsbane på
Højlyngen til glæde for alle klubbens medlemmer.
For støtte kan der købes et stykke af banen - 2x2m for 500,-. Pengene kan overføres til Mobilpay nummer: 74568.
Skriv tydeligt navn på indbetalingen. Alle, der støtter, vil med navn komme til at stå ved Højlyngen Parks fremtidige kunstgræsbane. Er projektet ikke påbegyndt senest 1/1 2020 vil pengene blive refunderet.
Kender man nogen, der skal kontaktes om større beløb, så ring til formand Jesper Christensen på 22736472 for
nærmere information.

Om Fuglebakken KFUM Århus, fodboldklub og forening.
Fodbold er en af de aktiviteter, som er bedst til at skabe relationer på tværs af alder, status og etnicitet. Fuglebakken KFUM Århus
er en fodboldklub, som rent geografisk er placeret i og omkring socialt udfordrede områder i Aarhus (Frydenlund, Bispehaven
og Trillegården). Klubbens beliggenhed betyder, at vi ikke kun ser os som en fodboldklub, men også som en forening og en vigtig
spiller i og for lokalområdet. Desværre har Fuglebakken begrænsede faciliteter, hvilket betyder at det er svært at fastholde vores
sociale indsatser året rundt. Mange af vores medlemmer forsvinder om efteråret og vinteren, når træningen forsøges gennemført
på en ofte drivvåd eller stenhård grusbane. Projektet går ud på at anlægge en kunstgræsbane, som kan skabe glæde hos vores
nuværende medlemmer, få flere til at spille fodbold og ikke mindst øge integrationen, sundheden og sammenholdet i området.
Den geografiske placering har givet mange udfordringer. Der har tidligere været en utryghed i området, som blandt andet skyldes
indbrud og hærværk. I slutningen af 2012 besluttede klubben på egen hånd sig for at gøre en kæmpe indsats på integrations-siden,
hvor målet var (og er) at fremme inklusionen af børn og unge med anden etnisk baggrund. Resultaterne af denne indsats bar
frugt. Blandt andet oplevede klubben i 2012 ikke mindre end 42 indbrud; herefter 13 indbrud i 2013, og siden har der kun været
3 indbrud i årene 2014-2018. Det er et resultat vi er meget stolte af. Fuglebaken har som følge af det sociale arbejde oplevet et
medlemsboom, og består i dag af 700 medlemmer fordelt på 12 ungdomshold, 17 seniorhold og 5 oldboyshold.
Fuglebakken kan ikke sikre træning i vinterhalvåret og aflaste græsbanerne ved megen nedbør.
Fuglebaken er en mangfoldig klub. Nogle ungdomshold består af spillere med ressourcestærke forældre, mens andre er udfordrede såvel økonomisk som socialt. Fuglebaken er Jyllands største klub målt på antal seniorhold. Vi har hold bestående af
studerende og vi har hold bestående af nytilkomne flygtninge fra Eritrea. I oldboys afdelingen har klubben en rygrad, som yder
en kæmpe indsats i det daglige, og som er skyld i at vi har succes med - og ressourcer til - det sociale arbejde i klubben. Det er
vores ambition at fortsætte det gode arbejde, og skabe så meget glæde som muligt til både nuværende og potentielle medlemmer.
Medlems boomet har desværre givet massive flaskehalsproblemer, idet klubben kun har to græsbaner og en grusbane på anlægget
i Frydenlund.
Der er ingen kunstgræsbane i Aarhus Vest.
Mange unge i og omkring Frydenlund søger blot en fælles aktivitet i deres eget område. Fuglebaken har masser af frivillige, som
er klar til at gøre en indsats, men det er svært under de nuværende forhold. Den nuværende udvikling vil uden tvivl gå i stå, hvis
ikke der gøres noget, og aktuelt bliver der gået meget på kompromis. De fleste seniorhold træner eksempelvis kun én gang om
ugen som følge af manglende banetider. Derudover er flere træninger og kampe blevet aflyst i efteråret 2017 som følge af dårligt
vejr og hårdt belastede baner. I perioden fra november til marts er græsbanerne lukkede. Her fungerer grusbanen som klubbens
eneste bane. Desværre er den ikke attraktiv at spille på og så snart der er nedbør eller frost, kan den ikke bruges. Dette betyder at
meget træning lukker ned, så snart græs sæsonen er færdig.
Den begrænsede kapacitet gør at Fuglebakken har svært ved at oprette nye hold og fastholde eksisterende hold.
En kunstgræsbane vil øge kapaciteten på træningsanlægget, så klubben forsat kan lykkes med at få flere til at spille fodbold. Det
vil muliggøre at der kan trænes året rundt, hvilket er vigtig sportsligt og integrationsmæssigt, idet vi kan holde gang i de unge hele
året. Det vil også gøre at frafaldet af medlemmer mellem vinter og sommer vil blive markant lavere. Specielt med den nuværende
fordeling af kunstgræsbaner i Aarhus.
Med en kunstgræsbane kan vi få flere til at dyrke motion. Det er vores klare erfaring, at vi kan skabe et godt miljø i en bydel med
kæmpe potentiale. En kunstgræsbane vil kunne danne et unikt samlingspunkt for Fuglebakens medlemmer, området beboere og
Aarhus’ borgere som helhed.
Fuglebaken har et godt samarbejde med Aarhus Kommune, som er den vigtigste samarbejdspartner i etableringen af en kunstgræsbane. Klubben har derudover et godt forhold til de nærmeste grundejerforeninger, der ligeledes benytter anlægget og støtter
projektet. Generelt er områdets beboere vigtige, og alle har interesse i Fuglebakken som er et velfungerende aktivitetscenter - på
tværs af politik, religion, indkomst, køn osv. Vi har en løbende dialog og sparring med kommunen, og samtidig har vi Dansk
Idræts Forbund, herunder Get2sport, som en vigtig samarbejdspartner i forhold til det integrationsarbejde vi laver. En kunstgræsbane er et projekt, der strækker sig årtier ud i fremtiden, og vil uden tvivl gøre området til et sted, som alle vil føle sig en del
af. Fuglebakens mål er, at kunstgræsbanen skal komme alle til gavn. De lokale skoler og foreninger vil kunne bruge den i dagtimerne, og gennem udleje kan den komme de øvrige fodboldklubber i Aarhus til gavn, idet den vil dække det stigende behov for
kunstgræsbaner.

