
 

 

 
   

 

Eksempler på klubhusbyggerier 

Fælledklubhuset 

Økonomi: 32 mio. kr.  

Størrelse: 1.600 m2.  

Medlemstal: Boldklubben Heimdal (347), Boldklubben 

Viktoria (125), Handelsstandens Boldklub (381) Østerbro IF 

(1.338). 

Ibrugtagning: 2011 

Fælledklubhuset fordeler sig på tre plan og rummer bade- 

og omklædningsrum, klublokaler, en café med køkken, 

depoter og vaskerum. Udover indendørsfaciliteterne har 

klubhuset hele tre terrasser. Klubhuset er anlagt af 

Københavns Kommune og benyttes af Boldklubben Heimdal, 

Boldklubben Viktoria, Handelsstandens Boldklub og Østerbro 

IF.  

 

Klubhus til Husum Boldklub: 

Økonomi: 19 mio. kr.  

Størrelse: 533 m2.  

Medlemstal: 566 

Ibrugtagning: 2019 

Projektet er født som et klubhuspuljeprojekt, hvormed 

foreningen selv er bygherre. Projektet er finansieret af 

flere omgange, hvor KK har finansieret hovedparten. Hertil 

kommer tilskud fra LOA og Realdania. Foreningen har fået 

tegnet et klubhus, som blandt andet skal rumme klublokaler 

og omklædningsfaciliteter, heri med særskilt fokus på 

faciliteter for piger.  

 

Klubhus til Valby Boldklub 

Økonomi: cirka 10 mio. kr. 

Størrelse: cirka 240 m2 

Medlemstal: 626 

Ibrugtagning: 2018 

Klubhuset til Valby Boldklub er anlagt af Københavns 

Kommune og indeholder fællesrum, køkken, vaskerum/ depot, 

depotløsning i et tilstødende skur, omklædning, toiletter 

og et lille kontor.  

 

Spejderhus til Bellahøj 21st Barking 

Økonomi: Cirka 21 mio. kr. hvoraf 8,9 mio. kr. er 

finansieret af Københavns Kommune.  

Størrelse: 445 m2 

Medlemstal: Cirka 200 medlemmer 
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Ibrugtagning: 2022 

Spejdergruppen Bellahøj 21st Barking Gruppe har selv haft 

ansvaret for at opføre spejderhuset på Brønshøjvej. Der er 

i huset lagt vægt på multifunktionalitet og tilgængelighed 

for personer med funktionsnedsættelse.  

 

 

Klubhuse i støbeskeen:  

Klubhus til BK Vestia på Bavnehøj Idrætsanlæg 

I 2017 fik BK Vestia en bevilling fra Klubhuspuljen til en 

mindre klubfacilitet på idrætsanlægget. Efter ønske fra 

foreningen blev projektet undervejs omlagt til et kommunalt 

projekt med en planlægningsbevilling til et klubhus på 350 

m2. Klubhuset blev senere udvidet til 6-700 m2 med 

begrundelse i klubbens størrelse, ønsker og ambitioner. 

Klubhuset indeholder en aktiv tagflade på ca. 200 m2, som 

kan tilgås både af BK Vestia, andre gæster i anlægget samt 

brugere af Bavnehøj Friluftsbad. Bygningen er designet ud 

fra ønsket om at benytte tagfladen som et friareal, da der 

er begrænset plads til ophold mellem klubhus og boldbaner. 

Projektet indeholder desuden bearbejdning af udearealer og 

forplads omkring klubhuset, så arealerne inviterer til 

ophold. Boldklubben Vestia har 1.286 medlemmer.  

 

Der blev i forbindelse med Budget 2023 afsat en 

anlægsbevilling på 31,6 mio. kr. til etablering af 

klubhuset.  

 

Klubhus i Ørestad Idrætsanlæg 

Der blev i forbindelse med Budget 2023 afsat 54,7 mio. kr. 

til at etablere et fodboldanlæg med flere kunstgræsbaner 

og klubhus ved Metrovej øst for Vestamager metrostation. 

Klubhuset skal omfavne flere brugergrupper og tager 

udgangspunkt i Husum Boldklubs klubhus. Københavns Kommune 

står for at etablere klubhuset, men Ørestad IF står selv 

for driften. Klubhuset bliver cirka 600 m2 stort og 

forventes at koste i omegnen af 25 mio. kr. Det forventes 

at klubhuset etableres som modulbyggeri. Der arbejdes med 

at tilgodese selvorganiserede brugere. 

 

Klubhus Kulbaneparken:  

Det eksisterende klubhus i Kulbaneparken er blevet 

flyttet, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang 

med at etablere et nyt klubhus. Der er afsat 3 mio. kr. 

til klubhuset. Klubhuset bliver på cirka 100 m2. Klubhuset 

rummer, omklædning, depot og køkken/opholdsrum.  

 

Modernisering af faciliteter på Kløvermarkens Idrætsanlæg 
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Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2023 til en 

planlægningsbevilling til modernisering af bl.a. 

omklædnings- og foreningsfaciliteter i Kløvermarkens 

Idrætsanlæg. 

 


