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Vi higer alle efter det perfekte hverdagsliv - hvor arbejde, familie, fritid, mad, 

oplevelser og alle mulige andre ambitioner skal gå op i en højere enhed. 

Da døgnet kun har 24 timer bliver vi ofte nødt til at nedjustere nogle af vores 

ambitioner om hvad vi kan nå - og for mange bliver sport og bevægelse ikke 

prioriteret så højt som det måske burde. Ærgerligt, for det er jo netop det 

sunde liv og motionen, der kan give overskud og glæde til mange af de andre 

ting vi drømmer om at nå. 

I Nykøbing Falster har en flok lokale foreninger i en årrække arbejdet på at 

skabe nye fysiske rammer for familiernes aktive fritidsliv - ved at skabe et sted, 

hvor man kan dyrke mange forskellige sportsgrene på samme tid - hvor vi min-

imere ventetiden på hinanden - og optimerer rammerne for hverdagens logistik 

og skaber fællesskab, inviterer indenfor til samvær og er fælles om glæden ved 

sport og motion.

Vi kalder stedet for IDRÆTS CAMPUS - og vi håber at læseren af dette 

prospekt vil smittes af vores glæde ved sport og vores ambition om at hjælpe 

mange flere familier i vores lokalområde til at blive aktive idrætsudøvere i deres 

fritid. 

God læselyst! 

På vegne af ansøgerne

René Fjeldsøe Sørensen, Formand Nykøbing FC

Sammen med Løbeklubben, Aktiv Fritid og Guldborgsund Kommune.

Intro
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Idéen

“
Vi arbejder med to hovedindsatser i projektet - nemlig opførelse af et nyt fælles 

foreningshus, hvor flere foreninger har deres udgangspunkt for bevægelse 

i hverdagen. Og desuden anlæggelse af et inspirerende udeareal - omkring det 

nære fælleshus, men som også strækker sig ud i området og skaber nye stærke 

forbindelser. 

Både det fælles foreningshus og de udendørs arealer har til hensigt at arbejde 

for at: 

   • Skabe mere bevægelse med moderne faciliteter

   • Give rum til fællesskab

   • Motivere til sundhed og trivsel

Disse tre elementer er bærende for de tanker vi har for det kommende byggeri. 

Projektgruppen har ikke lagt sig fast på et stramt defineret projekt. På de føl-

gende sider viser vi vores ønsker og ideer til, hvad vi har brug for, for at kunne 

understøtte vores drøm om virkeliggørelse af Idræts Campus. Og vi vil gerne i 

dialog med fonde, med gode erfaringer indenfor feltet, og er derfor åbne overfor 

nye vinkler og perspektiver på vores ideer.

Idræts Campus skal være et mangfoldigt mødested for børn, unge 

og voksne. 

Vi har en drøm om at skabe nogle fantastiske og inviterende rammer 

for bevægelse i Nykøbing Falster. 

Vi har ambitioner om at give vores børn og unge de bedste forudsæt-

ninger uanset udgangspunktet for at kunne leve et sundt og langt liv, 

hvor bevægelse er en helt naturlig del af livet.

“
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Vision

“
MED IDRÆTS CAMPUS VIL VI GERNE

• Anspore stadig flere borgere til at dyrke idræt og/eller engagere sig 

i socialt samvær og fællesskaber.

• Kunne tilbyde et attraktivt fritidstilbud til borgere i alle aldersgrup-

per og sikre gode rammer for såvel bredde- og eliteidræt.

• Motivere til socialt samvær på tværs af køn, alder, handicap, sports-

ligt niveau og etnisk baggrund. At favne et mangfoldigt fællesskab er 

af særlig betydning for klubben.

• Integrere læringsmiljøer i omgivelserne og anspore til udvikling gen-

nem leg i samspil med de omkringliggende skoves naturlige forløb. 

• Danne rammen om en bred palette af idrætsgrene i Guldborgsund   

Kommune og udnytte de potentielle synergieffekter i forhold til an-

læggets bynære placering; tæt på uddannelsesinstitutioner, vandre- 

hjem, zoologisk have og øvrige sportsfaciliteter.

• Med etablering af Idræts Campus håber vi at kunne bidrage til at 

sætte Guldborgsund Kommune på landkortet som et aktivt og inno-

vativt sted at bosætte sig. 



Idræts Campus kan integrere den del af børn og unge 

i kommunen, som ikke har en tilknytning til foreningslivet. 

Børn og unge som kan knytte an til inkluderende, appeller-

ende arkitektur – og som kan anspores til bevægelse, når 

rammerne ikke på forhånd fastsætter aktiviteterne. 

Idræts Campus skal i sit kostkoncept, i samarbejdet med 

Claus Meyers madskoletænkning, styrke bevidstheden om 

og effekten på børns og unges almene sundhedstilstand. 

En sundhedstilstand som i Guldborgsund ligger markant 

under landsgennemsnittet.

Idræts Campus kan inddrage alle børn og unge men-

nesker i Nykøbing Falster og omegn i et nyt centralt 

placeret bygnings - og byrumsfællesskab rundt om 

den traditionelle foreningstænkning.

Idræts Campus kostkoncept tilbydes Guld-

borgsund Zoo’s 75.000 årlige gæster med samme 

effekt for øje som nævnt for børnene og de unge. 

Mangfoldighed i brugergruppen er et af de vigtigste 

succeskriterier for den nye campus. Ved at skabe 

et fælles foreningshus kan husets brugere udnytte 

de mange muligheder som Idræts Campus giver, og 

der skabes daglig dynamik og muligheder for altid 

at mødes i et åbnet og velkommende hus. 
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Mangfoldighed
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Til at starte med opstod drømmen om etablering af et nye Idræts 

Campus hos den lokale fodboldklub Nykøbing FC (til dagligt NFC), 

der er en fusionsklub mellem to stolte lokale fodboldklubber, nem-

lig B 1901 og B 1921. Den nye store fodboldklub ønskede sig nye

klublokaler, til at sætte rammen om den nye fælles klub. Hurtigt 

blev det dog tydeligt, at NFC ikke ønsker at være alene om et nyt 

hus – men meget gerne vil åbne dørene for andre lokale foreninger 

og brugergrupper, som gerne vil have ”tag over hovedet” til deres 

foreningsaktivitet. 

I dag er vi flere foreninger, med NFC som drivende kraft, som ansøger 

om fondsstøtte til opførelse af nye fælles og moderne sportsfacilteter 

– både ude og inde. Vi har i dag en aftale om samarbejde med 

Løbeklubben, og Aktiv Fritid, (som er et kommunalt senior-tilbud), 

samt ældresagen, ligesom vi heletiden søger at udvidde vores fokus 

til andre foreninger, der kunne have glæde ved at indgå i et fælles-

skab med os andre om brug af det nye fælles hus og udeareal. 

VI ER IKKE ALENE OM AT TRO PÅ IDEEN

Guldborgsund Kommune støtter massivt op om vores drøm om at 

realisere anlægsprojektet – både med finansiering og med støtte på 

anden vis. Byrådet har bevilliget 15 mio. kr. til medfinansiering af 

projektet. Lollands Bank bakker også op om projektet med banklån, 

og NFC skyder desuden selv alle opsparede midler ind i projektet. 

Vi har desuden positive tilsagn fra 5 lokale fonde, der også støtter 

projektet med mindre beløb. En række lokale foreninger har allerede 

vist stor interesse i at blive en del af livet i og omkring Idræts Cam-

pus, og ikke mindst er vores professionelle afdeling NFC A/S en stor 

rygstøtte i troen på, at vores ideer kan blive til virkelighed.

Det nye fællesskab 
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Vores område er ét af de såkaldte yderområder. Ikke at vi selv mener, vi ligger 

yderst - men vi kan se på statistikkerne over demografi, nedgang i jobs, skæv 

social profil, lav folkesundhedstilstand osv., at vi på de parametre i hvert fald 

ikke ligger i top. Heldigvis er der gode tegn på, at den negative udvikling på 

mange områder er ved at vende - i et langsomt og sejt træk.

Vi har brug for, at borgerne i vores område har et sted at mødes på tværs af 

mangfoldige forudsætninger om den fælles begejstring for bevægelse. Vi har 

brug for at børn og unge i en tidlig alder får bevægelse ind som en helt naturlig 

del af hverdagen - og at de fællesskaber, både foreningerne og den ikke-

organiserede del af den frivillige sektor tilbyder, opleves som attraktive og 

i tråd med tidens behov.

STØTTER UDSATTE BØRN OG UNGE

I et samarbejde med “BROEN - Guldborgsund” arbejder NFC for at flere ud-

satte børn og unge i området får mulighed for at være aktive idrætsudøvere 

i deres fritid. Ambitionen er at gøre en forskel for andre - og sikre at flest muligt 

unge kan dyrke idræt, selvom de ikke er så økonomisk stærke. 

BROEN betaler klubkontingent for de børn og unge, som har brug for det. 

Aftalen med NFC er derefter, at BROEN får 20% på kontingenterne - som 

så kan gå tilbage til BROENs støttepulje - og kan støtte andre børn og unge, 

der gerne vil dyrke idræt, uden binding på sportsformen. Det fælles formål er 

naturligsiv, at der er flere, som går mulighed for at dyrke motion. 

Se Broen-Guldborgsunds hjemmeside som pressemeddelelse om samarbejdet: 

https://broen-danmark.dk/guldborgsund/2017/04/04/nykoebing-fc-sponsor-

broen/  

Graferne fra analysen ”Guldborgsund Idræt” fortæller om børn og 

voksnes idrætsvaner. 

Først og fremmest ser vi, at 10 % færre børn dyrker idræt og motion 

end på landsplan. Et tal vi gerne vil ændre på. 

Desuden viser de to andre grafer, at der kan være et potentiale 

i at børn og forældre dyrker mere motion sammen, hvis faciliteterne 

inviterer mere direkte til det.

ANALYSE AF IDRÆTSVANER

Vores hjemmebane
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MERE BEVÆGELSE MED MODERNE FACILITETER

Allerede i dag tilbringer mange familier meget tid hos NFC. Børn og unge går 

til træning, mor eller far venter - eller bringer/henter, men uden selv at få tid til 

at være aktiv. Det kan også være far, som er til oldboys, og de små poder som 

er med på sidelinjen, men ikke selv deltager aktivt i sporten. Det vil vi gerne 

lave om på.

Det nye Idræts Campus skal være et sted, hvor familien tager hen for at være 

aktive sammen. Det kan enten være ved spontan aktivitet, imens en i familien 

træner fodbold, eller løber med Løbeklubben - eller ved planlagt aktivitet, som 

motiveres af Idræt Campus’ omgivende faciliteter. Det kan være en løbetur 

i fredskoven omkring banerne, det kan være forhindringsløb på bevægelses-

terrænet, der omgiver fælleshuset, det kan være skating eller rulleskøjteløb på 

områdets stier, en rask tur med hunden etc.

MOTIVERE TIL SUNDHED OG TRIVSEL

Vi ved at hverdagslivet er travlt - og at mange ofte nedprioriterer sport og 

bevægelse for at få dagen til at hænge sammen. Vi ved også, at vi i vores 

landsdel har den højeste BMI, og det vil vi gerne være med til at ændre på. 

Udfordringerne omkring generel dårlig folkesundhed gør det endnu mere 

relevant at gøre sport og bevægelse til en integreret og ukompliceret del af 

hverdagen. I Idræts Campus vil vi gerne tilbyde at lette hverdagen for de travle 

familier, ved at skabe inviterende rammer, der giver lyst til ophold og aktivitet 

- både spontant og planlagt. Og samtidig måske endda lette hverdagen så 

meget, at man en af ugens dage spiser i klubbens madhjørne, hvor der altid er 

lækker og sund aftensmad til hele familien. Madguruen Claus Meyer er en aktiv 

del af baglandet i klubben, og hans kompetencer og kundskab indenfor mad 

kan ganske givet benyttes som en kæmpe gevinst for stedet.

Hverdagsliv
“

Vi skal skabe bedre muligheder for at familier kan være sammen. 

Her mener jeg at “træne sammen” så både forældre og børn får 

motion samtidig.               

(Citat fra borger i Guldborgsund kommunes nye idrætspolitik)

“
Børn bruger i højest grad gymnastiksalen og fodboldbanen, når de 

dyrker idræt, mens de voksne i højest grad benyttersig af naturen, 

fitnesscentret samt gader og veje til at foretage motionsaktiviteter”. 

Citat fra analysen ”Guldborgsund Idræt”, marts 2017)



“Det kunne jo være at man bare ku´ køre direkte ud i klubben efter 

skole og så bare lave lektier med vennerne og hygge der indtil man 

skulle træne. 

Og så skulle man bare dele caféen op, så der både kunne være et sted 

man fjoller og et sted hvor man kan koncentrere sig. Og hvis så skal 

spise der bagefter - så behøves der ikke at være rigtige pommes fritter. 

Vi kan bedre li´de der kartoffelbåde....og salatbar.”

           Citat fra drenge i NFC - 8-15 år

”Vi skal tænke klogt mht omklædningen – vi kan sagtens være mange 

sammen – ligesom i svømmehallen, hvor alle har et skab, men klæder 

om sammen .... og noget helt andet er at man måske kunne man lave 

et ”hus-medlemskab” til dem som gerne vil benytte huset, men ikke 

nødvendigvis er med i en forening – endnu”

”De unge kan hjælpe os ældre med it – og vi kan måske hjælpe med 

lektierne?”

                         Citat fra foreningerne 

“Det ville fedt hvis der var løbebaner med forskellige sværhedsgrad-

er til børn og også til de ældre og trætopbaner i skoven. 

 

Vi vil også gerne have håndklædeholdere tæt på bruseområdet. og 

også en sofa i omklædningen hvor man kan hænge med vennerne.

Det kunne være smart hvis vi kunne låne frivillige hos hinanden” 

og udnytte hinandens kompetander og interesser.”

           Citat fra piger i NFC - 8-15 år
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Workshop WORKSHOPS FOR BØRN OG VOKSNE 

VI ØNSKER OS DERFOR…

Vi har afholdt to workshops med henholdsvis voksne forening-

saktive - fra en række inviterede foreninger, og med en gruppe 

fodboldbørn i forbindelse med afholdelse af sommerens fod-

boldskole. Vi har fået utroligt mange gode og konstruktive input 

til den fremadrettede udformning af både inde og udearealer ved 

Idræts Campus. Der har været et målrettet bruger at anvendelses-

perspektiv på bidragene, og vi skal nu omsætte disse input til 

arkitekturen i Idræts Campus. 

“
“Vi synes der skal være et hjerterum, hvor alle kan mødes. 

Her kan vores mor og far eller mormor også sidde og hygge, og så 

kan der være forskellige sjove rum med FIFA og Kreaværksted 

og udsigt til skoven fra Yogarummet og en stor trappe med en fed 

terrasse henmod fodboldbanerne, hvor man kan sidde og hygge”.         

             - Citat fra piger i NFC - 8-15 år
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FUNKTIONER I HUSET:

• Stort fælles (hjerte)rum med mulighed for nicher til mindre aktiviteter (stille/

støj-zoner) 

• Fleksibelt rum med mulighed for mange funktioner. Skal kunne fungere som 

det sociale samlingssted.

• Omklædning: obs på varierende krav fra mænd/kvinder ift. indretning, 

mulighed for socialt samvær mv. Mulighed for fælles brus + individuelt brus 

(til dem som gerne vil bade alene men gerne vil det sociale samvær efter 

badet. Piger: særligt fokus på ”lækre” omklædningsrum, hvor indretningen 

giver mulighed for samvær og hygge. Spejle. Mulighed for store omklædnings-

rum, som ikke er holddelte (men køns-specifikke), ligesom i svømmehaller, 

hvor der er mulighed for aflåste skabe.

SPECIFIKKE UNGE-INPUT: 

Skabe med lås, musik, sofa, fatboy, fast whiteboard/taktiktavle, fællesbrusere/

overfor hinanden, også kabiner – til de generte, knager til håndklæderne tæt 

på bruserne (så man ikke skal gå nøgent langt efter håndklæder, og så alting 

ikke bliver vådt), tørrezone tæt på badeområde, med gulvvarme, så det hurtigt 

bliver tørt igen.

Piger: langt spejl, så man kan stå mange sammen og smuksere sig, hårtørrere 

(drenge og piger), omklædningsrum skal kun være til piger - og må ikke overtag-

es af drenge. Bænk hvor man sidder rundt om hinanden - labyrint bænk, som 

griber ind i hinanden. Sidde tæt.

• Kreativ opbevaring – depot, skal være let tilgængelig og kunne 

fungere som ”grejbank” for flere brugergrupper.

• Huset skal have udsigt – og god forbindelse mellem ude og inde. 

Terrasse med udsigt på faciliteter og skov.

• Køkken: gerne åbent og synligt i huset.

FÆLLESSKAB

• Husaftale om brugsret for forskellige foreninger

• Bruge hinandens kompetencer.

• Lokaler m. mulighed for små fællesskaber i det store.

• Flere foreningers hus – som har hver deres identitet, men som gerne 

vil hinandens fællesskab.

UDELIV

• Cykelpumpe, støvlevask, vaskeplads til cykler, cykelparkering 

og cykelbane.

• WIFI på løberute.

• Lyd og lys ude (til fx opvarmning).

• Overdækket udeareal (også vinter),Grill, borde, bænke.

• Brug naturen til fitness og anderledes legeplads/parkour/petanque.

• Opmærkede ruter til løb, cykling, orienteringsløb.

• Træningsskov – baner mellem trætoppene.

• Musikhøjtaler anlæg med bluetooth – alle steder, også i skoven 

og i omklædning, og i cafe, og på boldbane. 

• Pannabane – hvor man også kan sidde rundt om.

• Vandposter

Workshop OPSAMLING EKSTRAKT FRA WORKSHOPS FOR BØRN OG VOKSNE 
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DE FYSISKE ANLÆG

Ønsket er et udeanlæg og en bygning, der tegner fremtidens mulig- 

heder og får flere borgere med mangfoldige forudsætninger i Guld-

borgsund Kommune til at dyrke idræt og motion. 

Dette skal understøttes af en moderne tilgang til arkitekturens form-

sprog og målrettes organiseringen af hele anlægget og bygningen. 

Idræts Campus skal blive det nye symbol for fremtidens idrætsliv 

i Nykøbing Falster; en moderne træningsfacilitet, hvor brugen af 

skoven, kunststofbaner, ordinære fodboldbaner og udfordrende løbe-

terræn og klatring naturligt er tænkt ind i direkte sammenhæng med 

bygningens udformning og øvrige funktioner for brugerne. 

Idræts Campus

Idræts Campus placeres på NFC’s eksisterende arealer i det østlige 

Nykøbing Falster. Her danner Vesterskoven et grønt bælte mellem 

den østlige villaprægede del af Nykøbing og Kringelborg- området 

som indeholder den store uddannelsesinstitution CELF (Center for 

erhvervsuddannelse Lolland Falster), samt en række idrætstilbud 

i form af svømmehal, golfbane, tennis-, squash- og fodboldanlæg. 

Nord for Vesterskoven har byens vandrehjem og zoologiske have 

hjemme. Længere mod nord og øst danner et bredt eng- og skovbælte 

en grøn ryg for byens afslutning.
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Illustrationsskitse fra lokalplan
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By, skov og åbent landskab
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Skoven i byen Nye campus-fællesskaber Campus i skoven
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Skoven i byen Nye campus-fællesskaber Campus i skoven

Med placeringen af det nye Idræts Campus 

i Vesterskoven opnås der både nærhed til 

byen, uddanneelsessteder og store rekrea-

tive områder på samme tid.

Idræts Campus ligger på kanten af skoven 

med udsigt over baneanlæg, mose, skov og 

fredskov, som alt sammen giver mulighed 

for at etablere en fantastisk og varierende 

ramme omkring campus. 

Inde, ude, oppe, nede flyder sammen , der 

hvor huset møder naturen og banearealerne. 

Vi trækker de store vidder ind i huset, og de 

de små sociale nicher ud i naturen.
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Med placeringen af Idræts Campus ved Vesterskoven, vil området igen træde 

i karakter som en af byens yndede udflugtsmål, - en rekreativ oplevelse for 

hele familien. Området vil skabe positive billeder i folks bevidsthed som et af 

byens attraktive og aktive samlingssteder - både i hverdagen og ved særlige 

lejligheder. 

Vesterskoven og Kohaveskov var fra starten af 1900-tallet og frem til slut-

ningen af 1970´erne byens yndede udflugtsmål såvel for den lille udflugt med 

madkurven som ved festlige lejligheder. 

Begge steder var der pavilloner med servering, og i tilknytning til Vesterskoven 

lå også byens dyreskue- og sportsplads. Folk hyggede sig på de store plæner 

i skyggen af de smukke træer. 

Efter Anden Verdenskrig hvor Vesterskovpavillonen var besat af tysk- erne, 

ændrede stedet karakter fra familieudflugtsmål og blev til dansested. Mange 

Nykøbingensere husker sikkert stadig det berømte ”Kyllingehus” der solgte 

grillkyllinger midt i 1970´erne. 

I slutningen af 1980´erne indtog byens vandrehjem pavillonen og ombyggede 

det, til det hus man kender i dag. Dermed mistede Vesterskoven sin tiltrækning 

for det brede publikum, men stedet rummer stadig mange af de samme 

kvaliteter som et bynært grønt område. 

Historien

IDRÆTS CAMPUS I SKOVBRYNET PÅ TAGE NOTHLEVS ALLÉ

Adressen på Idræts Campus bliver på en ny allé kaldet Tage Nothlevs 

Allé. Tage Nothlev var gennem en menneskealder ”Mr. Fodbold” 

i Nykøbing F. og arbejdede for fodboldens fremme på fornemmeste vis. 

Østre Allé skifter navn fra krydset ved Vesterskovvej og får det nye navn 

Tage Nothlevs Allé. En delvis ny vej etableres langs den gamle cirkus-

plads og over til klubhuset i skovbrynet. Selve klubhuset placeres langs 

kanten af Vesterskoven ud mod det eksisterende fodboldanlæg og vejen 

lukkes på stykket mellem Vandrehjemmet og campingpladsen. 

I dag står fredskoven stadig flot med sine gamle smukke træer, og 

med dette projekt kan fredsskoven igen skabe en skøn og varierende 

ramme for nye familieudflugter. “
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Flow mellem ude og inde

Bygningen skal være bæredygtig og tilgængelig i sin udformning og ma-

terialevalg med integrering af grønne løsninger. Huset skal signalere 

åbenhed for alle og en følelse af at være tæt på naturen. Bygningen vil 

skabe rum for det uformelle møde i hverdagen og  fordre socialt samvær 

på tværs af køn, alder, handicap og sportsligt niveau.

Idræts Campus skal i fremtiden kunne rumme stævner, træningslejre, 

lektielæsning, spontan leg, det sunde måltid og den planlagte træning og 

talentudvikling. Bygningen skal kunne tilgodese handicappede og være 

let tilgængelig for mange brugergrupper - også med sociale eller fysiske 

handicap. Og også stille områder, hvor man kan finde ro og fordybelse. 

Det omkringliggende skovområde og skovforløb muliggør anlæggelse af 

et spændende og alsidigt aktivitetsområde, hvor natur, ro, fordybelse 

og tempofyldt sport bliver foreneligt. 
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Rum til fællesskaber
“

Vi skal sikre - også økonomisk - at vi tager 3. halvleg seriøst som en 

del af foreningslivet” 

                       - Citat fra frivillig i lokal forening Guldborgsund
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Omklædning version 2.0

Vi ved at samværet og den fælles glæde ved sport er en af de væsent-

ligste faktorere til at fastholde idrætsudøvere i deres sportsgren. 

Et af de mest centrale steder for samvær og sammenhold er tradi-

tionelt set omklædningsrummene. Men vi er blevet kræsne, og vores 

børn kender slet ikke til det fællesskab omklædningsrummene har 

givet os i vores ungdom.

Vi vil i Idræts Campus bygge videre på de vigtige erfaringer fra 

eksempelvis pigeomklædning i Fremad Valby, hvor lækkert og 

imødekommende design og indretning har genskabt sammenhold 

og samvær. Vi vil stå på ryggen af disse værdifulde erfaringer og 

bygge videre i vores eget sted, hvor men/drenge, kvinder/pigers for-

skellige ønsker og behov imødekommes i den fysiske indretning af 

omklædningsfaciliteterne. Vi vil arbejde endnu mere tydeligt med 

zoneopdelingerne i omklædningerne, hvor overgangen mellem privat, 

fælles og socialt rum bliver tydelige og indbydende. Sammen med de 

nye fællesarealer med sund mad og summende liv - får vi svært ved 

at få vores brugere til at gå hjem!
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Stemninger
ÅBENHED

LYSINDFALD
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Status i dag
KUNSTGRÆSBANER

I december 2015 blev helt nye kunstgræsbaner taget i brug. NFC har i samar-

bejde med Guldborgsund Kommune etableret kunstgræsbanerne i umiddelbar 

sammenhæng med klubbens eksisterende arealer. Disse baner, samt de øvrige 

græsbaner, bliver flittigt brugt hver dag og udgør de primære rammer for det 

organiserede boldspil og træning. 

TEKNISKE FORHOLD

Guldborgsund Kommune har udarbejdet “Lokalplan 174, Idrætscampus” for 

området, som er godkendt i Byrådet den 22. juni 2015. Alle planmæssige 

forhold er således på plads og klar til et anlægsprojekt. 

 

Kunstgræsbaner set fra øst med vandrehjem og fred-

skoven i forgrunden.

Kunstgræsbaner set fra nord
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Organisering, budget og drift
PROJEKTGRUPPEN

Bag projektet om Idræts Campus står en projektgruppe bestående af NFC’s 

bestyrelse og formænd, Guldborgsund Kommune og lokale rådgivere, som 

hjælper projektet på vej. NFC er i gang med at udvide projektgruppen til også 

at inkludere repræsentanter fra de øvrige deltagende foreninger, løbeklubben, 

Aktiv Fritid mfl, så disse foreninger kan medvirke til at udvikle Idræts Campus 

til at imødekomme flere foreningers behov. 

HUSAFTALE

Det fællesforeningshus og udearealerne omkring huset skal være alle med-

lemmernes - både dem der spiller fodbold, løber eller dyrker andre former 

for motion med afsæt i vores fællesskab. Vi arbejder derfor, med assistance 

fra Danmarkes Idrætsforbund, på at få lavet en formel organisering af stedets 

brugergrupper - en såkaldt husaftale - der skal sikre god, driftsvenlig og flek-

sibel brug af de nye faciliteter. Vi stiler mod at få lavet en fornuftig husaftale, 

der eksempelvis også imødekommer de nye idrætsvaner hos fx. “foreningsløse” 

brugere, der dyrker motion når det passer dem - men som alligevel gerne vil 

have en base med moderne faciliteter. 

ØKONOMI

Finansieringen af Idræts Campus er sammensat af dels egne midler, lån, kom-

munal medfinansiering samt fondsbevillinger og anden ekstern støtte. 

IDRÆTS CAMPUS, VERSION 2017-5

ANLÆGSBUDGET

ENTREPRISE NFC KOMMUNEN TOTAL

Kunstgræsbaner 8.400.000       8.400.000      

Idefase for baner og udenomsarealer 200.000 200.000

Byggeprogramrevision 150.000 150.000

Bygherrerådgiver inkl. byggeledelse 300.000 300.000

Totalentreprise - 1.200 m2 19.200.000 19.200.000

Inventar - over det udover totalentr. 1.350.000 1.350.000

Infrastruktur 2.000.000 2.000.000

Udearealer - skal vurderes i forhold til placering 1.500.000 1.500.000

Etablering af nye baner og omlægning af eksisterende, plantning af ny skov 2.500.000 2.500.000

I ALT EKSKL. MOMS 21.000.000 14.600.000 35.600.000

MOMS 5.250.000 3.650.000 8.900.000

I ALT INKL. MOMS 26.250.000 18.250.000 44.500.000

KAPITALFREMSKAFFELSE

Egenkapital 2.600.000

Sponsorer/indsamlinger/Forældreforening 850.000

Låneoptagelse 5.000.000

Momsrefusion SKAT - 60% 3.150.000

Arbejdsgiverforeningen i Nyk. F. m.v. 375.000

Fonde 12.295.000

Anlægstilskud - kommunen 1.987.000 1.650.000

KAPITALFREMSKAFFELSE I ALT 26.257.952 16.250.000

Guldborgsund Kommunes andel udgør ekskl. moms 16.250.000 kr. 

svarende til det afsatte budget til henholdsvis Idrætscampus og Kunsgræsbaner.     

400.000

250.000

400.000

13.025.000

5.250.000

15.000.000 36.000.000

15.000.000 41.250.000

41.250.00025.000.000
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Nykøbing FC er en lokal fodboldklub på Falster. Klubben har ca. 850 aktive 

medlemmer hvoraf omkring 2/3 dele er børn og unge. Der er både drenge- og 

pigefodbold i klubben, samt senior og oldboys/-veteran hold. Klubben drives 

i tråd med moderne fodbold principper og har en klar politik om at følge DBU’s 

holdninger og handlinger omkring børne- og ungdoms træning. 

NFC tager som breddeklub et stort og forpligtende ansvar. I NFC er der allerede 

en stor andel af frivillige, som hver dag bidrager til fællesskabet. Vi har fodbold 

på alle niveauer, hvor glæde og fællesskabet er i højsæde.

Nykøbing FC
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Talent
TALENTER PÅ SPRING 

Den professionelle afdeling af NFC (der drives som et selvstændigt A/S) er også 

i rivende udvikling. Her er drømmen, at NFC skal tilbage i toppen af dansk fod-

bold. Madguru Claus Meyer, tidligere professionel fodboldspiller Claus Jensen 

og stand up’er Mick Øgendahl, alle barnefødt på Lolland-Falster, er gået ind 

i arbejdet med NFC a/s, for at medvirke til at gøre drømmen til virkelighed. Alle 

tre er de mønsterbrydere og vigtige rollemodeller for vores unge mennesker på 

Lolland-Falster og levende eksempler på at drømme bliver til virkelighed! 

Strategien for den professionelle afdeling er, at NFC spiller sig i superligaen 

indenfor fem år, ved at skabe et stærkt førstehold, ved naturligvis at vinde 

kampe, udvikle talenter, vinde publikums hjerter, skaffe sponsorstøtte og ikke 

mindst ved at skabe en bundsolid organisation bag den professionelle af-

deling. Al den energi kommer naturligvis også amatørklubben NFC til gode - 

ikke mindst fordi vi deler fysiske arealer, men også fordi vi tror på, at vi selv 

kan levere en række at de kommende talenter til superligaen. 
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Socialt ansvar
Vi samarbejder med Frivillighedscenteret og Sprogskolen i Nykøbing Falster 

omkring integration. Det sidste års tid har vi haft en frivillig tilknyttet og det har 

resulteret i at der er 30 flygtninge der er meldt ind i Nykøbing FC, og i foråret 

2017 har de deltaget på flere af klubbensalmindelige hold, ligesom de har haft 

deres eget NFC Rockets. Pr. 01.07.2017 bliver NFC udpeget som ”Modtager- 

klub” af DIF. Dette samarbejde skal sikre at integrationen af flygtninge i NFC 

skal fortsætte i de kommende år. Ud af ca. 650 ungdomsmedlemmer er de ca. 

10 - 13% fra denne gruppe.

NFC tilbyder også handicapfodbold for udviklingshæmmede via B.1989. 

B.1989 har deres egen bestyrelse og står selv for det meste. Som støtte og 

mentor har de hjælp fra formanden i NFC. B.1989 har ca. 30 medlemmer og 

dette tal er stødt stigende igennem de sidste 6 mdr. B.1989 træner udendørs 

hver onsdag på NFC’s anlæg NORD - samme dag som alle de mindste spillere 

træner. Selv om de først træner kl. 18.00, så begynder de første spillere at 

ankomme kl. 16.00 for at sidde på terrassen og hyggesnakke inden dagens 

træning. 

Vi har valgt, at de skal træne denne dag, for at vise vores yngste medlemmer 

at man godt kan spille fodbold og hygge sig, selvom man har et handicap, 

- dagen afrundes altid med fællesspisning. 

NFC har igennem flere år stillet sit klublokale til rådighed hver torsdag fra 

10.00 - 13.00 for Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. 

Denne forening består af ca. 20-30 ugentlige brugere. Nogle kommer kun for 

at snakke, nogle går en tur i skovene omkring klubhuset, nogle går i vores fit-

ness lokale og andre spiller lidt fitnessfodbold for mænd / kvinder.

NFC samarbejder med skolerne i Nykøbing F. omkring forskellige tiltage. DBU’s 

pigeraket bliver afholdt på 4-5 skoler årligt med deltagelse af ca. 500 piger. 

SFO stævner bliver også afviklet 4-5 gange pr. år. Her deltager der ca. 7-800 

elever. 

Den første uge af skoleferien uge 26 afholder vi DBU’s fodboldskole med ca. 

120 - 150 deltagere NFC vil rigtig gerne have flere piger til at spille fod-

bold. Igennem flere år har NFC prioriteret pigefodbold højt både i forhold til 

trænings- og kampfaciliteter, men også på trænerfronten. Vi har ca. 150 pige- 

damespiller og målet er at vi skal runde 200 spillere inden 2020. Vi vil rigtig 

gerne have at vores bedste hold spiller i den højst opnåelige række, og meget 

gerne i samarbejde med andre klubber på Lolland-Falster. Et sådant sam-

arbejde er etableret i foråret 2017, og NFC arbejder målrettet på at det skal 

fortsætte fremadrettet.
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Aktiv Fritid er en forening der laver aktiviteter for seniorer, med aktiviteter 

i dagtimerne. Foreningen har lige godt 1000 medlemmer og tilbyder 20 for-

skellige aktiviteter, alle målrettet seniorer, der bliver lagt meget vægt på det 

sociale element hvor der knyttes stærke netværker. Aktiviteterne består af 

badminton, billard, bordtennis, bowling, bridge, cykling, gymnastik, krolf, 

orkester, petanque, seniordans, standarddans, stavgang, svømning, varmt-

vandsgymnastik, seniorvolley, bowls, curling, løb, square dance. Et meget 

alsidigt program hvor mange af de indendørs aktiviteter kunne foregå i et fæl-

lesskab i Idræts Campus, ligeledes kunne en del af udendørs aktiviteterne 

tage deres udgangspunkt samme sted og dermed være tætter på fællesskabet. 

Aktiv Fritid
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Løbeklubben
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Guldborgsundløberne er en klub for motionsløbere i Guldborgsund Kommune. 

Klubben har godt 200 medlemmer. 

Aldersmæssigt er medlemsskaren mellem 20 år til 70+ med en klar hovedvægt 

i gruppen 40 - 60 årige, og med et flertal af kvindelige medlemmer. Træningen 

foregår året rundt. Hvert år de seneste 10 år har klubben afholdt en løbeskole. 

Her er ny-løbere under kyndig og skadesforebyggende vejledning kommet 

i gang med at motionsløbe, mens mere erfarne løbere har haft mulighed for at 

strukturere deres træning og deltage i et løbenetværk. Klubben råder ikke i dag 

over lokalefaciliteter, men ønsker at styrke det sociale sammenhold i klubben 

ved i højere grad at mødes før og efter træning. Omvendt er behovet for lokale-

faciliteter ikke tidsmæssigt stort, og klubben finder det derfor oplagt at være 

fælles med andre klubber om sådanne faciliteter.
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TEKNISKE FORHOLD

Guldborgsund Kommune har udarbejdet Lokalplan 174, Idrætscampus for området, 

godkendt i Byrådet den 22. juni 2015. 

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_2968273_1435821420818.pdf  

Alle planmæssige forhold er således på plads og klar til et anlægsprojekt. 

Vi håber, at vores ideer og drømme er tydelige for enhver. 

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere informationer og forklaringer.

FORMAND NFC     

René Fjeldsøe Sørensen      

Tlf: 40 32 38 57    

Mail: rene@fjeldsoe.eu 

Kontakt

Programoplægget og workshops er udarbejdet af: SIVAGER ARKITEKTER / ETN ARKITEKTER / NFC

Sparringspartner: LOA


