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Formål med projektet:
(Hvad er ideen med initiativet? 
hvordan knytter det sig til andre af
kommunens indsatsområder?)

Liv i Ramløse

Baggrund
Ramløse er udfordret som en attraktiv by at bo og bosætte sig i 
fra mange sider. Den demografiske udvikling, urbanisering, 
skolestruktur, centralisering af arbejdspladser og faciliteter i 
kommunen, samt at hovedstaden ligger relativt tæt på Gribskov 
kommune. Denne udvikling vil vi gerne vende. Ramløse skal 
være attraktiv at bo i, både som ny borger i kommunen eller en 
der allerede bor her. Det skal være attraktivt om du er ung eller 
gammel, stærk eller svag. Som en af de centrale institutioner i 
Ramløse, har bestyrelsen i Ramløse hallen besluttet at arbejde 
med en plan for hele byen, hvor aktivitet på flere planer vil være 
det gennemgående tema. Vi mener at kunne byde ind med en 
grundplan som involverer skole, fritidsordning, sejlklub, 
lokalforeningen, aktivgruppen samt RIF i et konstruktivt 
fællesskab som kan danne et stærkt fundament for at gøre 
Ramløse attraktivt for borger og aktive turister.

Formål og mål
Formålet med projektet er, at Ramløse bliver en attraktiv by at 
bosætte sig i, samt tiltrække aktive turister til byen. Ligeledes er 
formålet at kunne tilbyde nye muligheder til allerede bosiddende 
borgere i Ramløse. Det vil, udover at styrke lokalsamfundet også 
bidrage til flere tilbud for alle generationer, hvilket gør, at 
Ramløse er en by, man bliver boende i. Målet er, at der i 2015 
bosætter sig flere borgere end der forlader Ramløse og der skabes
et eller flere steder i byen hvor aktive turister ønsker at komme.

Fremtid
Vi ønsker at binde byen sammen med særligt fokus på skole, 
fritidsordning, Ramløse hallen, RIF og sejlklubben samt Arresø. 
Vi ser for os, at det kan gøres med aktiviteter som naturligt indgår
i lokalmiljøet og bruger de naturlige forekommende muligheder 
som søen, naturen og byen som et fundament for at borgerne 
bruger omgivelserne og føler sig knyttet til Ramløse. Byen og 
dens beliggenhed giver nogle helt unikke muligheder som træder 
særligt tydeligt frem, hvis man ser det i en større helhed end i små
enkeltstående elementer.  

Projektets indhold:
(Hvordan skal det foregå?)

Hvordan

Fundamentet og grundideen er, at vi har fokus på aktiviteter 



uafhængig af tid og tilpasset en livsform som passer til både børn,
unge, voksne og seniorer ud fra de rammevilkår som job, 
skolestruktur, skolereform og et aktivt senior liv giver. Derfor har 
vi følgende sammenhængende tiltag som i en helhed vil 
understøtte formålet og målet med Liv i Ramløse.
Tre løbebaner rundt i Ramløse inkl. Aktivitets stationer, 
beachvolley ved sejlklubben, en multibane, overnatningshytter og
et motionscenter ved og i hallen.
Se medsendte samlede beskrivelse og skitser. 

Derfor har vi udvalgt to specifikke projekter som vi gerne vil 
søge økonomisk tilskud til fra Landsbypuljen. De to projekter er 
løbebaner rundt i Ramløse og en Multibane ved Ramløse Hallen.

Løbebane

Sammenhæng – individualisering – understøtte RIF

Sammenhæng
Trods Ramløse er en lille by, var der ikke tænkt meget på om 
sammenhæng havde den store betydning, da byplanlægningen i 
50 og 60érne lagde grunden til byens nuværende struktur. Men vi 
kan se, at der vil tegne sig en rød tråd gennem livet og Ramløse, 
hvis byens centrale og attraktive elementer bliver bundet 
sammen. 

Derfor skal der laves tre løbebaner i Ramløse med centralt 
placerede træningsstationer med f.eks. fitness maskiner m.m. En 
som centrerer sig om hallen, hvor mange forskellige løbebehov 
kan tilfredsstilles med udgangspunkt i forskellige sportslige 
aktiviteter. En som har fokus på aktiviteter for børn og unge som 
binder skolen og Ramløse hallen sammen. Og endelig en 
løbebane rundt i Ramløse, hvor sejlklubben og Arresø, Ramløse 
hallen og resten af den fantastiske natur skal være fokusområder 
lige som sammenhængs kraften skal være det.

Der vil blive tale om tre meget forskellige løbebaner, som vil 
være alt fra blot en skilte og kilometer indikering til 
forhindringer, løbe grus, lys og udendørs fitness maskiner som en 
integreret del.

Individualisering
Løb er blevet en populær sport ikke mindst fordi den understøtter 
trenden om individualisering. Det kan dyrkes når det passer ind i 
hverdagen og behøver ikke nødvendigvis være med faste 
intervaller som en lang række andre sportsgrene har. Og kan den 
dyrkes i nærområdet med en sammenhæng omkring Ramløse og 
til de individuelle behov vi trods alt har, også inden for løb, vil 
det bidrage til velvære og fleksibilitet hos den enkelte borger. 
Men den kan også understøtte de andre sportsgrene som foregår i 
Ramløse, men hvor der er individuelle behov for supplerende 
træning med løb.

Understøtte RIF



Det vil være helt naturligt at de enkelte afdelinger i RIF bruger 
disse løbebaner som en del af deres træning, hvor de finder det 
relevant. Mange af de sportsgrene som dyrkes i RIF kan med 
fordel suppleres med løbetræning. Gymnastikafdelingen har 
allerede hold med løbetræning hvor det er selve løbetræningen 
som er i fokus, og de kan naturligvis bruge disse løbebaner som 
en del af deres aktivitet.

Se medsendte projektbeskrivelse og skitser samt bykort 
indikering af placering.

Multibane

Uorganiseret idræt for unge (og voksne) – socialisering

Uorganiseret idræt for unge (og voksne)
I dag ligger foreningsidræt nogle rammer omkring sport som ikke
tiltrækker/motiverer alle unge mennesker. Med vores succes 
omkring Idrætsværestedet kan vi drage nogle erfaringer som 
fortæller os, at vi skal arbejde mere med rammer som også kan 
tiltrække de unge som har en anden tilgang til aktiviteter. 

Derfor skal vi have en multibane ved Ramløse hallen som dels 
kan tiltrække de unge som ikke finder forenings idræt spændende,
men også som kan supplere de idrætsgrene som ligger inden for 
foreningsidræt i RIF. Multibanen skal have nogle tilbud som ikke 
findes i nærområdet og som kan skabe nye aktiviteter. Disse skal 
understøtte vores mål om nye og alternative aktiviteter der 
adskiller os fra de foreninger og institutioner som har andre 
aktive tilbud til unge og voksne. Samtidigt kan multibanen blive 
en del af de aktiviteter der sker uden for RIF´s regi i forbindelse 
med skolen (skolereform) og fritidsordningen.

Socialisering
I Ramløse er der ikke mange tilbud hvor unge kan socialisere 
uden for skole og forenings regi. Derfor vil en multibane kunne 
skabe rammen og en socialisering hvor de unge selv finder 
sammen og har noget aktivt og menings skabende at være fælles 
om. Derfor ser vi også på de muligheder hvor multibanen har 
indbyggede faciliteter som kan underbygge denne sociale 
funktion. Der ud over er det centralt, at det ikke bliver ”mere af 
det samme” ved at aktiviteterne er de samme aktiviteter som de 
kan dyrke i RIF regi i en anden ramme.

Se medsendte projektbeskrivelse samt skitser.

Målgruppe:
Er nuværende og kommende borger der i et aktivt fælleskab 
ønsker at bo i Ramløse. Målgruppen er ikke begrænset ud fra 
alder og køn, men henvender sig ud fra en moderne livsform til 



dem som ønsker aktiviteter i sit lokalområde men også dyrker 
dem når tiden og familielivet tillader det. Med andre ord, et 
attraktivt nærmiljø som kan understøtte tiltrækningen til 
landbysamfund.

Medvirkende:
(Hvem medvirker ved udførelsen? 
Hvilke samarbejdspartnere?)

Løbebane: Aktivgruppen - Skolen – FO – RIF afdelingerne – 
Sejlklubben – kommunen

Multibane: Skolen – FO – RIF afdelingerne

Det er Ramløse hallen som vil genneføre projekterne. 
Leverandører vil være entreprenør Henrik Lykkedal samt Uno 
vedr. multibane.

Tids- og handleplan:
(Skitsering af tidshorisont. Er 
projektet fase-opdelt og i så fald 
hvilken del ansøges der til?)

Løbebane 4 – 11 måneder for alle tre løbebaner.

Multibane 4 – 10 måneder

Liv i Ramløse 4 – 24 måneder

Tidsplanen afhænger af hvor hurtigt de resterende sponsere 
bidrager med økonomi.

Sted og fysisk placering:
(Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse fra 
evt. ejer om anvendelse af areal)

Løbebaner: en ved Ramløse hallen, En der skaber sammenhæng 
mellem Ramløse hallen og Skolen og en som går fra Ramløse 
hallen til sejlklubben og langs med Arresø retur til hallen.

Se vedlagte skitser og bykort placering..

Multibane ved Ramløse hallen.

Se vedlagte skitser. 



Budget:
(Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og oplysning
om andre tilbudsgivere. Desuden 
SKAL der vedlægges et budget for 
drift af projektet, herunder hvilke 
personer/foreninger/andre der er 
ansvarlig for den fremtidige drift af
projektet)

Løbebane: Vi ansøger om så stort et beløb som muligt ud fra jeres
begrænset pulje som jo ikke kan dække alle anlægsomkostninger 
som er samlet set på 700.000 kr. Der er indhentet overslag fra 
lokal entrepenør samt leverandør af udendørs træninsgfaciliteter. 
Driftsbudgettet indeholder alene vedligeholdelse som er 
budgetteret til 55.000 kr.

Multibane: Vi ansøger om så stort et beløb som muligt ud fra 
jeres begrænset pulje som jo ikke kan dække alle 
anlægsomkostninger som er samlet set på 800.000 kr. Leverandør
af multibaner har afgivet et oversalg samt tidshorisont for 
leverance som er 4 – 6 uger. Dog kan omfanget være fleksibelt ud
fra et økonomisk perspektiv. Driftsbudgettet indeholder alene 
vedligeholdelse som er budgetteret til 25.000 kr.

Ramløse hallen har besluttet at investere 200.000 kr. i det 
samlede projekt Liv i Ramløse. Der ud over vil vi ansøge puljer i 
kommunen ”som Landsby puljen”, eksterne fonde som Nordea 
fonden, Mærks fonden, Tipsmidler, Lokale og Anlægs fonden, 
Østifterne fonden og en lang række andre fonde. Der ud over 
lokale sponsorer som RIF`s venner og de lokale RIF afdelinger. 
Men også kommunen i et tæt samarbejde hvor ressourcer og evt. 
tilskud kan være muligt.

Det vil være Ramløse hallen som skal sikre anlægget både i 
forhold til at gennemføre projekterne samt vedligeholdelse. 

Detaljeret projektbeskrivelser er udarbejdet men en kort oversigts
udgave er medsendt denne ansøgning.

Dato: 19.10.2014

Underskrift af 
tilskudsansvarlig:
(Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for Landsbypuljen 2014)



Liv i Ramløse

Projektbeskrivelse

Navn på projekt Løbebane med trænings faciliteter
Dato 190614
Version nummer
Ansvarlig Per Drifte

Projektstyregruppe Pauline
BJarne

Idé og baggrund (En beskrivelse af 
projektet)

Understøtte RIF afdelinger og byen i naturlige omgivelser.
Aktiv Ramløse – sammenhæng i byen.

Trods Ramløse er en lille by, var der ikke tænkt meget på om 
sammenhæng havde den store betydning, da byplanlægningen i 50 og
60érne lagde grunden til byens nuværende struktur. Men vi kan se, at 
der vil tegne sig en rød tråd gennem livet og Ramløse, hvis byens 
centrale og attraktive elementer bliver bundet sammen. 

Derfor skal der laves tre løbebaner i Ramløse. En som centrerer sig om
hallen, hvor mange forskellige løbebehov kan tilfredsstilles med 
udgangspunkt i forskellige sportslige aktiviteter. En som har fokus på 
aktiviteter for børn og unge som binder skolen og Ramløse hallen 
sammen. Og endelig en løbebane rundt i Ramløse, hvor sejlklubben 
og Arresø, Ramløse hallen og resten af den fantastiske natur skal være
fokusområder lige som sammenhængs kraften skal være det.

Der vil blive tale om tre meget forskellige løbebaner, som vil være alt 
fra blot en skilte og kilometer indikering til forhindringer, løbe grus, lys
og udendørs fitness maskiner som en integreret del.

Mål og formål Dyrke aktivitet på alle tidspunkter – Bruges hele året – 20 % af alle 
børn/unge skal benytte løbebanen. De børn, der ellers ikke dyrker 
idræt, skal motiveres til anden form for motion.

Afgrænsning Evt. ændringer i forhold til færdselsloven indgår ikke i projektet.
Opmærksomhedspunkter 
(Tilladelser, lovgivning m.m.)

Tilladelser. FO samarbejde. Miljø hensyn. Bygge tilladelse

Projektdeltagere Per, Pauline og løbegruppen samt Bjarne
Interessenter (Hvem er vigtige 
interessenter)

Skolen – FO – RIF afdelingerne – Sejlklubben – Gribskov kommune

Milepælsplan 
Overordnede 
indsatser/faser/leverencer

1. Behovet – placering – design
a. Løbebane rundt om hallen hvor om hallen har 



aktivitets platforme med udendørs fitness maskiner, 
lys og løbegrus samt markering af løbet distance.

b. Løbebane omkring hal og skolen skal indeholde 
forhindringsbane elementer på skoleområdet. Ruten 
skal markeres med farvet asfalt samt distance 
markeringer.

c. Løbebane mellem hallen og sejlklubben skal markeres 
med skilte og distance.

2. Projektplan
a. Funding
b. Prioritering af de tre løbebaner i samarbejde med 

skole, RIF, FO og Sejlklubben
c. Samarbejde med teknisk afdeling på kommunen i 

forhold til evt. færdselsloven og at grunden omkring 
hallen ejes af Gribskov kommune.

3. Økonomi – Budgetter – Funding 
4. Interessenter

a. Skolen – FO – RIF afdelingerne – Sejlklubben – 
Gribskov kommune

5. Bygge teknik siden
a. Entreprenør Flemming Lykkedal står for hele 

entreprisen
6. Eksekvering

a. Entreprenør Flemming Lykkedal står for hele 
entreprisen

Budget 700.000Kr. 





Liv i Ramløse

Navn på projekt Multibane
Dato 190614
Version nummer
Ansvarlig Gitte Lyngsø
Projektstyregruppe Bjarne Dyrberg

Idé og baggrund (En beskrivelse 
af projektet)

• Udendørsaktivitet døgnet rundt. 
• Det skal være en multibane, som kan bruges af alle og 

med muligheder for flere forskellige spil/fysiske 
udfoldelser, som ikke tilbydes på andre multibaner i 
nærområdet.

•  Den skal tiltrække unge som i dag ikke er en del af 
foreningslivet i Ramløse.

•  Et naturligt mødested, hvor det sociale og motionen kan
forenes, og et alternativ til et sted, hvor de unge kan 
mødes. 

Mål og formål Dyrke aktivitet på alle tidspunkter – Bruges 200 dage om året
Afgrænsning
Opmærksomhedspunkter 
(Tilladelser, lovgivning m.m.)

• Byggetilladelse: søge kommunen – hvad er 
tidshorisonten på byggetilladelse – nabohøring mv. 

• Placering: multibanen kan placeres i forlængelse af 
parkourbanen langs hallen eller den kan placeres på 
grusparkeringspladsen langs fodboldbanerne. Vi mister 
parkeringspladser – har vi nok ?. 

• Multibanen skal minimum være 13m i bredden og 21m i 
længden for at vi kan søge tilskud hos fonde

• Nabohøring: Personlig henvendelse til naboer med 
information om, hvad vores planer er, inden kommunen 
henvender sig. Det er vigtigt at vi har fuldstændig styr på
projektet, så vi kan svare på alle spørgsmål. Vi skal 
medbringe tegninger og projektplaner. Lyd – højde – 
placering.

Projektdeltagere 
Interessenter (Hvem er vigtige 
interessenter)

Skolen – FO – RIF afdelingerne – leverandør af multibaner - UNO
http://www.uno.dk/radgivning

Evt. Referencegruppe

Milepælsplan 
Overordnede 7. Behovet – placering – design

http://www.uno.dk/radgivning


indsatser/faser/leverencer • Mulighed for at dyrke idræt på alle tidspunkter af 
døgnet. Et ”opholdssted” for unge i Ramløse

• I forlængelse af parkourbanen – gerne med en 
eller anden form for sammenhæng enten langs 
hallen eller langs fodboldbanerne

• Der skal være muligheder for så mange forskellige
spil som muligt. Designet skal være naturligt og 
falde ind i hal miljøet.

8. Projektplan
• Behov afdækkes – budgetforslag udarbejdes

Prisniveauet er fra 350 – 800.000. Der er 
mulighed for at bygge på multibanen hen ad 
vejen.

• Projektplanlægning og budget i samarbejde med 
leverandør

• Projektforslag godkendes af bestyrelsen
• Nabohøring – og søgning af tilladelser hos 

kommunen.
• Søgning af midler hos fonde

9. Økonomi – Budgetter – søgning
• Etableringsbudget
• Driftsbudget
• Kommunen – Fonde

10. Interessenter
11. Skolen – FO – multibanen skal være et tilbud til skolen og

FO, som en del af gymnastik undervisningen og 
idrætstilbud i FO

12. RIF afdelingerne – et tilbud til afdelingernes medlemmer

13. Bygge teknik siden
14. Projektplanlægning med multibane leverandør 

http://www.uno.dk/radgivning/projektstyring

15. Eksekvering

Når multibanen er bestilt tager det ca 4- 6 uger før den 
er bygget og stillet op.

Budget 850.000 Kr. 

http://www.uno.dk/radgivning/projektstyring




d.17. September 2014

Liv i Ramløse

Baggrund

Ramløse er udfordret som en attraktiv by at bo og bosætte sig i fra mange sider. Den demografiske 
udvikling, urbanisering, skolestruktur, centralisering af arbejdspladser og faciliteter i kommunen, 
samt at hovedstaden ligger relativt tæt på Gribskov kommune. Denne udvikling vil vi gerne vende. 
Ramløse skal være attraktiv at bo i, både som ny borger i kommunen eller en der allerede bor her. 
Det skal være attraktivt om du er ung eller gammel, stærk eller svag. Som en af de centrale 
institutioner i Ramløse, har bestyrelsen i Ramløse hallen besluttet at arbejde med en plan for hele 
byen, hvor aktivitet på flere planer vil være det gennemgående tema. Vi mener at kunne byde ind 
med en grundplan som involverer skole, fritidsordning, sejlklub, lokalforeningen, aktivgruppen 
samt RIF i et konstruktivt fællesskab som kan danne et stærkt fundament for at gøre Ramløse 
attraktivt for borger og aktive turister.

Formål og mål

Formålet med projektet er, at Ramløse bliver en attraktiv by at bosætte sig i, samt tiltrække aktive 
turister til byen. Ligeledes er formålet at kunne tilbyde nye muligheder til allerede bosiddende 
borgere i Ramløse. Det vil, udover at styrke lokalsamfundet også bidrage til flere tilbud for alle 
generationer, hvilket gør, at Ramløse er en by, man bliver boende i. Målet er, at der i 2015 bosætter 
sig flere borgere end der forlader Ramløse og der skabes et eller flere steder i byen hvor aktive 
turister ønsker at komme.

Fremtid

Vi ønsker at binde byen sammen med særligt fokus på skole, fritidsordning, Ramløse hallen, RIF og
sejlklubben samt Arresø. Vi ser for os, at det kan gøres med aktiviteter som naturligt indgår i 
lokalmiljøet og bruger de naturlige forekommende muligheder som søen, naturen og byen som et 
fundament for at borgerne bruger omgivelserne og føler sig knyttet til Ramløse. Byen og dens 
beliggenhed giver nogle helt unikke muligheder som træder særligt tydeligt frem, hvis man ser det i 
en større helhed end i små enkeltstående elementer.  

Hvordan

Fundamentet og grundideen er, at vi har fokus på aktiviteter uafhængig af tid og tilpasset en 
livsform som passer til både børn, unge, voksne og seniorer ud fra de rammevilkår som job, 
skolestruktur, skolereform og et aktivt senior liv giver. Derfor har vi følgende sammenhængende 
tiltag som i en helhed vil understøtte formålet og målet med Liv i Ramløse.
Tre løbebaner rundt i Ramløse inkl. Aktivitets stationer, beachvolley ved sejlklubben, en multibane, 
overnatningshytter og et motionscenter ved og i hallen. 



Økonomi

Vi tager udgangspunkt i den samlede plan som vi har budgetteret til 3.463.000 kr. Der ud over vil 
der være en drifts/vedligeholdelse omkostninger samt en forventet merindtægt til hallen via øget 
aktiviteter som smitter af på sportscafeen samt indtægter fra motionscentret som samlet set er 
budgetteret til at give positivt likviditet til Ramløse hallen når hele projektet er implementeret. 
Ramløse hallen forventer selv at bidrage med et investeringsbeløb på 200.000 kr. og vil søge 
funding via samarbejde med Gribskov kommune, RIF`s afdelinger, RIF`s venner, offentlige 
tilskudsmuligheder samt private fonde. 

Tidshorisont

Vores ambition er, at hele planen kan være implementeret inden for 12 – 24 måneder fra vi starter. 
Forløbet vil være faseopdelt, hvor de enkelte projekter vil styre de enkelte faser. Der vil desuden ske
en prioritering af projekterne i forhold til implementerings fasen.

Hvem

Bestyrelsen i Ramløse hallen har sat sig det mål at gennemføre denne plan og tager gerne et stort 
ansvar for både projektering, finansiering/funding samt implementering. Men det skal naturligvis 
ske i samarbejde med alle interessenter i byen og kommunen.

Hvad skal vi samarbejde med andre om

Bestyrelsen ønsker hjælp til planlægning og funding af projektet af Gribskov kommune. I 
planlægningsfasen har vi brug for teknisk assistance og identificering af de områder af planen som 
har tekniske eller lovgivningsmæssige spørgsmål, der skal tages stilling til. Der ud over har vi brug 
for en økonomisk håndsrækning i en størrelse som vil sikre succes for projektet, både i forhold til at
søge funding hos andre sponsorer, men også så de mest centrale elementer sikres implementering 
tidligt i forløbet for at skabe opbakning fra alle interessenter.

I forhold til de enkelte elementer vil vi søge samarbejde med RIF`s afdelinger, skolen, 
fritidsordningen, sejlklubben og evt. andre lokale interessenter. Men der kan også være andre 
samarbejdspartnere som Idrætsrådet, Visit Nordsjælland, nationale idrætsorganisationer og 
ældreplejen som vil blive inddraget i de enkelte projekter, ud fra en analyse af hvilke interessenter 
der er i forhold til behov, bruger grupper og succesfuld implementering.

Det vil ske successivt som de enkelte projekter skrider frem.

De enkelte projekter

De enkelte projekter er valgt ud fra det overordnede mål og skal ses i denne sammenhæng og 
kontekst. Alligevel har vi valgt at dele det op i enkeltstående projekter, dels af hensyn til håndtering 
og implementering men også af hensyn til ressourcer i Ramløse hallen og de ressourcepersoner og 
interessenter der skal indgå i implementeringen.

Den nedenstående beskrivelse skal derfor ikke ses som en fragmenteret beskrivelse, men hvordan 
de enkelte projekter bidrager til det overordnede formål.



Motionscenter

Understøtte RIF – Socialt fællesskab for seniorer – Individualisering

Understøtte RIF
Motionscentret skal understøtte RIF`s afdelinger, både som en mulighed for at de enkelte 
medlemmer kan bruge faciliteterne med udgangspunkt i deres egen sportsgren eller som 
supplement, men også som et tilbud der kan bidrage til at tiltrække nye medlemmer til RIF. RIF er 
udfordret af både private udbydere af sport, andre klubber som tiltrækker vores børn pga. 
skolestrukturen og flere forskellige tilbud til både børn og unge. Derfor skal motionscentret ses som
en mulighed for at tiltrække andre aktive borgere i Ramløse eller gøre RIF attraktiv for nogle af de 
medlemmer som pt. forlader RIF.

Socialt fællesskab for seniorer
Motionscentret skal understøtte de sociale fællesskaber, der er i Ramløse og et særligt tilbud til 
seniorer. I lighed med, at der pt. er et tilbud om et idrætsværested for unge i Ramløse hallen, vil vi 
tilbyde et lignende værested for ældre, hvor motionscentret kan spille en hel central rolle. Her kan 
seniorer komme og dyrke idræt, genoptræne eller holde sig i gang til glæde for dem selv og et aktivt
3. alder scenarie. Med det sociale fællesskab vil vi gerne bakke op med et tilbud hvor Sportscafeen 
vil kunne skabe rammen, som kan bryde med ensomhed, give opbakning fra ligesindede, netværk 
og arrangementer helt eller delvist initieret af seniorerne. Dette tilbud skal være for alle seniorer 
som har lyst og motivation til at mødes om aktiviteter. Aktiviteterne kan dyrkes mens hallen ikke er 
fuld belagt af andre idrætsudøvere men særligt tilgængeligt for denne gruppe af borgere.

Individualisering
Motionscentret kan tilbyde aktiviteter som underbygger trenden om at individualiseringen i 
samfundet også smitter af på holdsportens vigende medlemstal. Dette er en udvikling som ser ud til 
at fortsætte, og derfor vil vi gerne komme med et tilbud som kan passe ind i den moderne livsform. 
I Ramløse området er der rigtigt mange som pendler til Stor København for at arbejde. En stor del 
af disse borgere har vanskeligt ved at finde attraktive tilbud som passer sammen med en livsform 
hvor lang transport, børn, karriere og spændende job kan tilfredsstille deres behov for sports 
aktiviteter. Men med et motionscenter hvor aktiviteterne kan dyrkes alene og på det tidspunkt der 
passer ind i den travle hverdag, giver vi et nyt tilbud og mulighed som kan tiltrække nye og 
supplere for andre borgere i Ramløse.

Løbebane

Sammenhæng – individualisering – understøtte RIF

Sammenhæng
Trods Ramløse er en lille by, var der ikke tænkt meget på om sammenhæng havde den store 
betydning, da byplanlægningen i 50 og 60érne lagde grunden til byens nuværende struktur. Men vi 
kan se, at der vil tegne sig en rød tråd gennem livet og Ramløse, hvis byens centrale og attraktive 
elementer bliver bundet sammen. Derfor skal der laves tre løbebaner i Ramløse. En som centrerer 
sig om hallen, hvor mange forskellige løbebehov kan tilfredsstilles med udgangspunkt i forskellige 
sportslige aktiviteter. En som har fokus på aktiviteter for børn og unge som binder skolen og 
Ramløse hallen sammen. Og endelig en løbebane rundt i Ramløse, hvor sejlklubben og Arresø, 
Ramløse hallen og resten af den fantastiske natur skal være fokusområder lige som sammenhængs 
kraften skal være det.
Der vil blive tale om tre meget forskellige løbebaner, som vil være alt fra blot en skilte og kilometer



indikering til forhindringer, løbe grus, lys og udendørs fitness maskiner som en integreret del.

Individualisering
Løb er blevet en populær sport ikke mindst fordi den understøtter trenden om individualisering. Det 
kan dyrkes når det passer ind i hverdagen og behøver ikke nødvendigvis være med faste intervaller 
som en lang række andre sportsgrene har. Og kan den dyrkes i nærområdet med en sammenhæng 
omkring Ramløse og til de individuelle behov vi trods alt har, også inden for løb, vil det bidrage til 
velvære og fleksibilitet hos den enkelte borger. Men den kan også understøtte de andre sportsgrene 
som foregår i Ramløse, men hvor der er individuelle behov for supplerende træning med løb.

Understøtte RIF
Det vil være helt naturligt at de enkelte afdelinger i RIF bruger disse løbebaner som en del af deres 
træning, hvor de finder det relevant. Mange af de sportsgrene som dyrkes i RIF kan med fordel 
suppleres med løbetræning. Gymnastikafdelingen har allerede hold med løbetræning hvor det er 
selve løbetræningen som er i fokus, og de kan naturligvis bruge disse løbebaner som en del af deres 
aktivitet.

Multibane

Uorganiseret idræt for unge (og voksne) – socialisering

Uorganiseret idræt for unge (og voksne)
I dag ligger foreningsidræt nogle rammer omkring sport som ikke tiltrækker/motiverer alle unge 
mennesker. Med vores succes omkring Idrætsværestedet kan vi drage nogle erfaringer som fortæller
os, at vi skal arbejde mere med rammer som også kan tiltrække de unge som har en anden tilgang til
aktiviteter. Derfor skal vi have en multibane ved Ramløse hallen som dels kan tiltrække de unge 
som ikke finder forenings idræt spændende, men også som kan supplere de idrætsgrene som ligger 
inden for foreningsidræt i RIF. Multibanen skal have nogle tilbud som ikke findes i nærområdet og 
som kan skabe nye aktiviteter. Disse skal understøtte vores mål om nye og alternative aktiviteter der
adskiller os fra de foreninger og institutioner som har andre aktive tilbud til unge og voksne. 
Samtidigt kan multibanen blive en del af de aktiviteter der sker uden for RIF´s regi i forbindelse 
med skolen (skolereform) og fritidsordningen.

Socialisering
I Ramløse er der ikke mange tilbud hvor unge kan socialisere uden for skole og forenings regi. 
Derfor vil en multibane kunne skabe rammen og en socialisering hvor de unge selv finder sammen 
og har noget aktivt og menings skabende at være fælles om. Derfor ser vi også på de muligheder 
hvor multibanen har indbyggede faciliteter som kan underbygge denne sociale funktion. Der ud 
over er det centralt, at det ikke bliver ”mere af det samme” ved at aktiviteterne er de samme 
aktiviteter som de kan dyrke i RIF regi i en anden ramme.

Overnatnings hytter

Aktive turister – Få øje på Ramløse

Aktive turister
Ramløse hallen danner allerede i dag rammen om flere fastlagte træningsweekender for foreninger 
med tilknytning til Ramløse hallen. Det er hvor de aktive idræts afdelinger kan tilbyde spændende 
oplevelser og intens træning i gode faciliteter som er dannet med baggrund i sport. Det udnytter 
desuden disse faciliteter på tidspunkter hvor der ikke er fuld belagt i weekenderne i de eksisterende 
rammer. Dette tilbud vil vi udbygge ved at få opbygget nogle overnatningsfaciliteter som går ud 



over at sove på en madras på et halvgulv. Hvis vi kan tilbyde rimelige overnatningsfaciliteter i 
tilknytning til vores fantastiske hal faciliteter, vil der opstå nogle muligheder for at skabe yderlige 
aktiviteter omkring og i Ramløse hallen. Vi vil skabe et miljø som tiltrækker aktive turister som ud 
over at være lokalområdet foreningers foretrukne træningslejre men det skal også være sejlere, 
vandrere, andre områders træningslejer, skole arrangementer/lejerskole og enkeltstående 
overnatningsmuligheder.
Det vil skabe et miljø som vil være selvforstærkende både i forhold til hallen men også i forhold til 
andre foreninger i nærområdet.

Få øje på Ramløse
For at vide hvor fantastisk der er i Ramløse, kræver det at man ved det! Derfor ser vi denne 
mulighed for overnatningshytter som en fantastisk mulighed for at nogle af de aktive mennesker 
som kommer ude fra nærområderne til at få øjnene op for denne perle, som man rent faktisk kan 
bosætte sig i. Ved at tiltrække aktive borgere fra andre aktive miljøer som Sejling, sportsforeninger 
m.m. vil de enten selv eller sprede deres oplevelser til deres netværk og dermed vil eksponeringen 
af Ramløse få et kæmpe tiltrængt løft, som vil gavne alle i kommunen.
Vi, som har et hjerte der banker for Ramløse, tror på, at har du først set mulighederne vil det i sig 
selv tiltrække nye borgere som ønsker at bosætte sig her.

Beachvolley

Nærmiljø ved Arresø som samlingspunkt

Ramløse ligger sammen med Danmarks største sø og har en fantastisk sejlklub. Det område hvor 
sejlklubben ligger kan med fordel udvides til at tilfredsstille andre behov og brugergrupper end i 
dag. Derfor vil vi med et beachvolley anlæg gerne starte et område som kan blive et socialt 
samlingspunkt der både kan tiltrække unge og voksne. Vi vil arbejde på, at der skabes et miljø som 
både understøttes af de fantastiske naturlige rammer men også med respekt for disse. Derfor ser vi 
et beachvolley anlæg som noget der kan tilfredsstille begge hensyn. Der ud over kan det både binde 
byen sammen, samtidigt med det spreder aktiviteterne i byen til også at omfatte et helt fantastisk 
natur område. Samle byen ved at alle i byen finder ud af og bruger området uanset hvor du bor, og 
spreder aktiviteterne ved at der kan være idrætsaktiviteter andre steder end ved skolen og hallen.

Ud over denne ovenstående beskrivelse om bidraget og sammenhæng for hele projektet, er der 
udarbejdet en detaljeret projektbeskrivelse for hvert enkelt projekt, med formål, mål, økonomi, 
interessenter, implementeringsplan, tidshorisont osv. Disse skal bruges til, at styre de enkelte 
projekter og samtidigt sørge for at de holder målet for øje.

Projektbeskrivelserne giver både et detaljeret billede af vores valg og prioritering af projekter og 
deres individuelle bidrag til det overordnede mål om, at få mere Liv i Ramløse.

Ramløse hallens bestyrelse og ledelse

Bjarne, Gitte, Rikke, Henrik, Leif og Per
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