
 
 
 
Til bestyrelsen og stifterne for ”Fonden Danmarks Rostadion” 
 
 Bagsværd 2/6-2021 
 
 
Vi vil fra Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Forening for Rosport stærkt beklage, at bygge 
projektet Danmarks Rostadion ser ud til at være kørt af sporet. Begge forbund har i mange år set 
frem til at nyt anlæg. 
 
Efter den seneste udvikling, har vi sat os sammen og genbekræftet vores fælles opbakning til 
projektet, hvilket har ført til følgende hovedpointer: 
 
 

- Formålet med projektet (Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø) skal være at skabe optimale 
rammer om Elitecenter for Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Forening for Rosport, 
samt bredde og talent arbejdet for de københavnske roklubber. 

 
- DKF og DFfR står sammen og ser stadig projektet som en helhed, også selv om 

gennemførelsen sker ved en sekventiel opbygning fordelt mellem bygninger og baneanlæg 
og eventuel med forskellige parter. 

 
- DKF og DFfR ser, at der allerede for nuværende er mulige løsninger på alle områder af 

projektet, dette gælder både for bygningen og kravet til bane anlægget. 
 

- Fonden Danmarks Rostadion skal bevares med de eksisterende aktiver, og gennem 
partnerskaber løftes fondens formål. 

 
Vi deltager meget gerne i møder med relevante parter, for at drøfte det videre arbejde og forslag 
til at få projektet gennemført. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Tom Bundesen Faurschou   Henning Bay Nielsen 
Formand, Dansk Kano og Kajak Forbund  Formand, Danske Forening for Rosport 
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Brøndby den 2. juni 2021 

 

  

Til Fonden Danmarks Rostadion 

 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) sender hermed sin fulde støtte til det brev, som 

Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Forening for Rosport tidligere i dag har 

sendt til Fonden Danmarks Rostadion. 

 

Vi er i DIF helt enige i de synspunkter, som de to forbund redegør for i brevet. Vi 

finder det essentielt for projektets realisering, at Fonden Danmarks Rostadion 

bevares, og at fondens aktiviteter fastholdes.  

 

Projektet er helt afgørende for at sikre et forsat stærkt elitemiljø inden for kano, 

kajak og rosport i Danmark samt muligheden for at afholde større konkurrencer på 

dansk jord. 

 

Vi vil på det kraftigste opfordre alle parter til at stå sammen og forsat arbejde 

stenhårdt på at realisere projektet i sin helhed - også selvom realiseringen sker 

som et faseopdelt projekt, hvor bygninger og baneanlæg realiseres forskudt. 

 

Fra DIF’s side står vi naturligvis forsat til rådighed med politisk såvel som faglig 

opbakning til projektet, ligesom vi forsat vil arbejde for at fremme projektet på alle 

niveauer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Nygaard 

Formand 

 

 



 

 

      
 Idrættens Hus 02. 06 2021 

 
Til bestyrelsen og stifterne for Fonden Danmarks Rostadion. 
 
Team Danmark udtrykker opbakning til Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og Dansk Forening for 
Rosport i deres tilkendegivelse af hovedsynspunkter forud for mødet mellem Gladsaxe Kommune 
og Fonden Danmarks Rostadion. 
 
Der er brug for at opgradere faciliteterne, og vi ser positivt på de muligheder der foreligger for at 
realisere en helhedsløsning for Danmarks Rostadion. 
 
I eliteidrætten – Team Danmark, DKF og DFfR - står vi sammen om den fremadrettede proces og i 
ønsket om at sikre gode faciliteter for de atleter, der bruger rostadion.  
 
Faciliteter er en afgørende komponent i elitearbejdet. Derfor er det afgørende for den 
fremadrettede udvikling og resultatskabelse i kajak og roning, at atleterne har mulighed for at 
træne i faciliteter, der matcher deres konkurrenters og den internationale udvikling.  
 
Det skylder vi de atleter, der hver dag træner i faciliteter, der i øjeblikket ikke er tidssvarende og 
ikke lever op til internationale mål. 
 
Team Danmark stiller sig naturligvis til rådighed for spørgsmål, kommentarer eller andet, som kan 
bidrage til forsat fremdrift af projektet. 
 
Det fortjener sporten. Det fortjener atleter og brugere af Bagsværd Rostadion. 
 
Med venlig hilsen 
Team Danmark  
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