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Dette foreningskatalog er udarbejdet som en hjælp til de kræfter, der hjælper børn, unge og familier med at komme i gang 

med fritidsaktiviteter i det københavnske foreningsliv. 

FritidsGuiderne KBH er et partnerskab mellem Københavns Kommune og Red Barnet, der sammen arbejder for at udsatte 

børn og unge kan få et aktivt fritidsliv. FritidsGuiderne arbejder med forskellige brobygningsmetoder, som tager udgangs-

punkt i det enkelte barn og families behov. Metoderne er beskrevet på FritidsGuidernes hjemmeside www.fritidsguider-

nekbh.dk. 

Dette katalog har til formål at skabe overblik over de mange foreninger i Københavns Kommune, som FritidsGuiderne KBH 

primært samarbejder med. Det er foreninger, som kender FritidsGuidernes målgruppe, og er vant til at arbejde med mål-

gruppen bl.a. via den gode modtagelse i foreningen. 

Alle foreninger i København er forskellige. Foreningerne har f.eks. forskellige ’sæsoner’, ligesom det er forskelligt, hvad kon-

tingentprisen er, samt hvordan og hvor ofte kontingentet betales. I dette katalog angives den enkeltes forenings samlede 

årlige kontingentpris. Vi tager forbehold for, at de angivende kontingentpriser løbende kan ændre sig. 

Økonomisk støtte til kontingent og udstyr 

Fælles for foreningerne i kataloget er, at de er godkendte som folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune. Det bety-

der bl.a., at foreningen kan søge om økonomisk støtte til kontingent og udstyr på vegne af børn og unge (3-17 år) fra økono-

misk trængte familier. Der kan søges op til 1.000 kr. pr. år pr. barn/ung og op til 500 kr. til udstyr- og stævnestøtte. Du kan 

læse mere om ordningen her: www.kk.dk/kontingent. 

Det er vigtigt, at man allerede inden indmeldelse taler med foreningen om muligheden for at søge om økonomisk støtte. 

Nogle foreninger foretrækker, at familien indmelder sig digitalt og lægger ud, hvorefter støtten tilbagebetales eller modreg-

nes, mens andre foreninger har et særligt system for indmeldelse for de børn, der skal søges om økonomisk støtte til. 

Partnerskabsforeninger 

Københavns Kommune har indgået partnerskaber med en række folkeoplysende foreninger, der gør en særlig indsats for at 

rumme udsatte børn og unge. Partnerskabsforeningerne har i kataloget en *-markering efter foreningens navn (f.eks. 

Brønshøj Boldklub*). 

Kort læsevejledning 

Kataloget er opdelt i afsnit efter den bydel, aktiviteten foregår i. Derudover findes der et afsnit kaldet ’bydækkende’, som 

rummer de aktiviteter, der udbydes i flere af Københavns bydele. 

Vi håber, kataloget kan give inspiration til nogle af de fritidsaktiviteter, som findes i Københavns Kommune. Derudover håber 

vi, at kataloget kan hjælpe med praktiske spørgsmål, som ikke altid er lette at finde svar på. 

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte FritidsGuiderne KBH på mail fritidsguidernekbh@kk.dk eller 

telefon 2634 0023. 

De bedste hilsner 

FritidsGuiderne KBH 

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion – og generelt om 
foreningslivet i København 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
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Dialogværktøj 

FritidsGuiderne har erfaret, at følgende parametre kan være afgørende for, at et udsat barn eller 

ung kommer i gang og bliver fastholdt i en fritidsaktivitet. Du kan løbende bruge værktøjet i 

dialogen med barnet og familien. 

• Barnets ønske til fritidsaktivitet  

Er barnets ønske til fritidsaktivitet realistisk ift. tilbud i lokalområdet, økonomi og popularitet (ventelister)? Hvornår 

på året kan barnet begynde til aktiviteten (nogle foreninger har optag én gang årligt)? 

• Barnets niveau  

Hvad er barnets niveau (nybegynder, let øvet eller øvet)? Begynder barnet til aktiviteten i en sen alder?  

• Familiens økonomi  

Hvad kan familien betale i kontingent? Hvad er egenbetalingen, hvis familien får økonomisk støtte til kontingent 

(max 1000 kr. årligt)? Er det realistisk? 

• Familien  

Ved familien, hvad det indebærer at gå til en fritidsaktivitet (fx stævner, kørsel, tøjvask, kontingentbetaling mv.)? 

• Familiestruktur 

Hvor mange børn er der i familien? Påvirker antallet af børn familiens muligheder for at kunne følge barnet til og fra 

fritidsaktiviteten? 

• Afstand til fritidsaktiviteten/mobilitet  

Er det vigtigt, at fritidsaktiviteten finder sted i lokalområdet? Hvor langt kan barnet/familien bevæge sig for at 

komme til fritidsaktiviteten? Passer fritidsaktiviteten ind i familiens øvrige hverdagsliv (praktik, sprogundervisning, 

arbejde mv.)? 

• Følgeskab på den lange bane  

Hvem kan følge barnet til aktiviteten, når FritidsGuiderne ikke længere understøtter? Forældre, søskende, forældre 

til andre børn på holdet eller øvrigt netværk? Og hvem husker barnet på, at der er træning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
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Brønshøj-Husum/Vanløse 

Brønshøj Boldklub* 

 

Aktivitet 

Fodbold 

 

Aldersgruppe  

Fra 5 år 

 

Årligt kontingent 

1.100 kr. for 5-15 år og 1.500 kr. for 15 år og opefter 

 

Prøvetræning 

3 gratis prøvegange. Kontakt klubben, hvis barnet ønsker prøvetræning. 

 

Indmeldelse 

Kan gøres online på klubbens hjemmeside under fanen ’klubben’ eller klik Klik her for tilmelding. 

OBS: Der kan være venteliste på nogle hold. 

 

Kontaktinfo 

Telefon: 21 76 17 26 

Mail: bronshoj1919@gmail.com 

Web: www.bronshojboldklub.dk 

 

Træningssted 

Tingbjerg Idrætspark  

Ruten 2, 2700 Brønshøj 

 

 

Om 

Brønshøj Boldklub har fodboldhold for børn og unge, der passer til alle ambitionsniveauer.  

Klubben fokuserer på at skabe stærke fællesskaber, der skal styrke holdene både på og udenfor banen. 

Fodboldholdene træner som udgangspunkt udendørs hele året. 

 

Husk! 

Fodboldstøvler/ udendørssko og tøj efter vejret, som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
http://www.bronshojboldklub.dk/Klubben/online-indmeldelse
mailto:bronshoj1919@gmail.com
http://www.bronshojboldklub.dk/
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Brønshøj-Husum/Vanløse 

IF Stadion* 

 

Aktivitet 

Håndbold og familieaktiviteter 

 

Aldersgruppe  

Fra 2 år 

 

Årligt kontingent 

Ca. 850 kr. 

 

Prøvetræning 

Kontakt træneren på det hold, barnet ønsker at komme til prøvetræning på. Kontaktoplysninger står under de forskellige 

hold på hjemmesiden. 

 

Indmeldelse 

Træneren hjælper med indmeldelse. 

 

Kontaktinfo 

Web: www.ifstadion.dk 

 

Træningssted 

EnergiCenter Voldparken Hallen  

Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj 

 

 

Om 

IF Stadion er en af Københavns ældste og mest traditionsrige håndboldklubber.  

Klubben er drevet af frivillige ildsjæle. I klubbens ungdomsafdeling er det målsætningen at samle børn fra lokalområdet. 

Derfor samarbejder klubben bl.a. med lokale skoler i området. 

Husk! 

Indendørssko og tøj, som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
file:///C:/Users/ew9s/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6V3V4UO9/www.ifstadion.dk
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Brønshøj-Husum/Vanløse 

Krumspring 

 

Aktivitet 

Springgymnastik, dans, akrobatik, sjipning, familiegymnastik, gymnastik for børn med særlige behov 

 

Aldersgruppe  

Fra 1 år 

 

Årligt kontingent 

Mellem 750 kr. og 1.100 kr. 

 

Prøvetræning og indmeldelse 

Foreningen tilbyder prøvetimer, der skal bookes via hjemmesiden under fanen ’prøvetime’, 

eller her.  

Indmeldelse kan ske via hjemmesiden under fanen ’Hold’ eller klik her for tilmelding. 

OBS: Der kan være venteliste. 

 

Kontaktinfo 

Telefon: 38 19 40 50  

Mail: krumspring@krumspring.dk 

Web: www.krumspring.dk 

 

Træningssteder 

EnergiCenter Voldparken 

Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj 

Katrinedalsskole 

Vanløse Allé 44, 2720 Vanløse 

Kirkebjerg Skole 

Kirkebjerg Allé 28, 2720 Vanløse 

Rødkilde Skole 

Godthåbsvej 274, 2720 Vanløse 

Tingbjerg Skole 

Skolesiden 2, 2700 Brønshøj 

 

 

Om 

Krumspring har hold for både nybegyndere, øvede og børn med særlige behov. 

Vigtigt! 

Gymnastik er en populær aktivitet, og holdene bliver hurtigt fyldt op, når tilmelding åbner typisk i august. Tilmeldingen 

dækker som udgangspunkt hele året fra august til maj. 

Husk! 

Tøj som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
http://krumspring.dk/hold
file:///C:/Users/ew9s/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6V3V4UO9/krumspring@krumspring.dk
file:///C:/Users/ew9s/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6V3V4UO9/www.krumspring.dk
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Nordvest 

BK Union* 

 

Aktivitet 

Fodbold 

 

Aldersgruppe  

Fra 0 år 

 

Årligt kontingent 

Ca. 1.400 kr. 

 

Prøvetræning 

3 gratis prøvegange 

 

Indmeldelse 

Via klubbens hjemmeside under fanen ’medlemskab og indmeldelse’ eller klik for indmeldelse ift. de forskellige aldersgrup-

per: 

Mikro (0-4 år) 

Børn (5-11 år) 

Unge (12–19 år) 

 

Kontaktinfo 

Telefon: 38 19 08 97 

Mail: mail@bkunion.dk 

Web: www.bkunion.dk 

 

Træningssteder 

Genforeningspladsen 53, 2400 København NV 

Grøndal MultiCenter 

Hvidkildevej 64, 2400 København NV 

 

 

Om 

Fodboldklubbens ambition er at forene fodbold med et godt socialt liv. Derfor gør klubben meget for at inkludere alle børn 

og unge, der har lyst til at spille fodbold.  

Fodboldholdene træner som udgangspunkt udendørs hele året. 

Husk! 

Fodboldstøvler/ udendørssko og tøj, efter vejret, som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
http://1586-boldklubben-union.s1.umbraco.io/medlemsskab/indmeldelse/microunionerne-0-4-aar/
http://1586-boldklubben-union.s1.umbraco.io/medlemsskab/indmeldelse/boern-5-11-aar/
http://1586-boldklubben-union.s1.umbraco.io/medlemsskab/indmeldelse/ungdom-12-19-aar/
tel:38%2019%2008%2097
mailto:mail@bkunion.dk
http://www.bkunion.dk/
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Nordvest 

Brønshøj Basketball 

 

Aktivitet 

Basketball 

 

Aldersgruppe  

Fra 1 år 

 

Årligt kontingent 

Mellem 400 kr. og 1.800 kr. 

 

Prøvetræning 

Der er gratis prøvetræning i to uger. 

 

Indmeldelse 

Via klubbens hjemmeside under fanen ’tilmelding’, hvor der findes en oversigt over de enkelte hold eller ved at klikke her.  
 

Kontaktinfo 

Du kan kontakte foreningen via en kontaktformular på hjemmesiden.  

Web: www.bronshojbasket.dk 

 

Træningssted 

Grøndal Multicenter 

Hvidkildevej 64, 2400 København NV 

 

 

Om 

Brønshøj Basketball er en klub for alle, der elsker basket. Der lægges vægt på sammenhold, sociale relation og personlig og 

sportslig udvikling.  

Husk! 

Indendørs sko og tøj, som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
https://www.holdsport.net/klub/bronshoj-basket/tilmelding
http://www.bronshojbasket.dk/kontakt/
http://www.bronshojbasket.dk/
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Nordvest 

Grøndal EV 

 

Aktivitet 

Volleyball 

 

Aldersgruppe  

Fra 9 år 

 

Årligt kontingent 

Ca. 700 kr. 

 

Prøvetræning og indmeldelse 

Foreningen tilbyder prøvetræning og kontaktoplysninger kan findes via hjemmesiden under fanen ’ny spiller’ eller find op-

lysningerne ved at klikke her.  

Ved indmeldelse på foreningens hjemmeside kan du finde kontaktoplysninger til foreningens enkelte afdelinger under fa-

nen ’indmeldelse og licens’ eller tilgå oplysningerne her. 

 
Ved indmeldelse får nye medlemmer en klub T-shirt. 
 

Kontaktinfo 

Telefon: 26 80 83 47 

Mail: grondalvolley@gmail.com 

Web: www.grondalev.dk 

 

Træningssteder 

Grøndalsvængets Skole, Rørsangervej 29, 2400 København NV 

Hillerødgade Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N 

 

 

Om 

I Grøndal EV er der plads til både det store og lille ambitionsniveau. 

Klubbens ungdomsafdeling er en af de største i Danmark. 

Husk! 

Indendørssko og tøj, som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
http://www.grondalev.dk/ny-spiller
http://www.grondalev.dk/Kontakt
mailto:grondalvolley@gmail.com
http://www.grondalev.dk/
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Nordvest 

Karateklubben Kyokushinkai 
 

 

Aktivitet 

Karate 

 

Aldersgruppe  

Fra 7 år 

 

Årligt kontingent 

2.400 kr. + 150 kr. i indmeldelsesgebyr (engangsbeløb). 

 

Prøvetræning 

Den første time kan betragtes som en prøvegang. Derefter er der mødepligt. 

 

Indmeldelse 

Via klubbens hjemmeside under ’holdtilmelding’ eller tilgå siden her. 

 

Kontaktinfo 

Telefon: 38 19 40 50  

Mail: kobenhavn@kyokushin.dk 

Web: www.karateklub.com 

 

Træningssted 

Grøndal MultiCenter 

Hvidkildevej 64, 2400 København NV 

 

 

Om 

Karateklubben Kyokushinkai København er Danmarks ældste skole for Kyokushin-karate i Danmark. 

Husk! 

Tøj som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
https://karateklub.com/cms/TeamOverviewAlt.aspx
mailto:glentevej@kyokushin.dk
file:///C:/Users/ew9s/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6V3V4UO9/www.karateklub.com
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Nordvest 

Københavns Trampolinklub 

 

Aktivitet 

Trampolin 

 

Aldersgruppe  

Fra 2 år 

 

Årligt kontingent 

Ca. 2.000-3.000 kr. 

 

Indmeldelse 

Via hjemmesiden under fanen ’holdtilmelding’ eller tilgå siden her.  

OBS: Der kan være venteliste. 

 

Kontaktinfo 

Mail: kbhtrampolin@kbhtrampolin.dk 

Web: www.kbhtrampolin.dk 

 

Træningssteder 

Grøndal MultiCenter, Hal E 

Hvidkildevej 64, 2400 København NV 

Sundby Idrætspark 

Englandsvej 61, 2300 København S 

 

 

Om 

Københavns Trampolinklub (KTK) er Danmarks største forening for spring i stortrampolin. I KTK omfatter gymnastikdiscipli-

nen ’Trampolinspring’ tillige aktiviteten spring i dobbelt minitrampolin (DMT). KTKs virke orienterer sig som helhed mod 

gymnastikkens discipliner og mod aktiviteter som i et bredere sigte understøtter KTKs mission, vision og formål. 

Foreningen har også hold i Sundby Idrætspark på Amager. 

Husk! 

Tøj som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
https://www.kbhtrampolin.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx
file:///C:/Users/ew9s/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6V3V4UO9/www.kbhtrampolin.dk
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Østerbro 

Boldklubben Skjold* 

Aktivitet 

Fodbold og parkour 

 

Aldersgruppe  

Fra 4 år 

 

Årligt kontingent 

Børn 4-10 år ca. 1.400 kr. Unge mellem 11-18 år ca. 1.800 kr. Indmeldelsesgebyr på 250 kr. inkl. en trøje (engangsbeløb). 

 

Prøvetræning 

3 gratis prøvegange. Barnet skal tilmeldes prøvetræning inden første fremmøde. 

 

Indmeldelse 

Via klubbens hjemmeside, hvorefter man bliver kontaktet af en træner, når der er plads på holdet. Udfyld kontaktformularen 

på hjemmesiden under fanen ’indmeldelse’, som du kan finde her. 

OBS: Der kan være venteliste på nogle hold. 

 

Kontaktinfo 

Telefon: 31 60 16 18 

Mail: bkskjold@bkskjold.dk 

Web: www.bkskjold.dk 

 

Træningssteder 

Fælledparken, 2100 København Ø 

Ryparkens Idrætsanlæg 

Lyngbyvej 110, 2100 København Ø 

Lundehusskolen 

Lersøpark Allé 152, 2100 København Ø 

 

 

Om 

Klubben favner bredt med mange aktiviteter og har et mål om at have stor mangfoldighed blandt medlemmerne. 

Klubben fokuserer på at styrke børn gennem sport og på at skabe stærke venskaber på tværs. 

Fodboldholdene træner som udgangspunkt udendørs hele året. 

Husk! 

Fodboldstøvler/ udendørssko og tøj efter vejret, som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
https://www.bkskjold.dk/klub/boldklubben-skjold/sider/indmeldelse
https://www.bkskjold.dk/
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Østerbro 

Handelsstandens Boldklub 

Aktivitet 

Fodbold  

 

Aldersgruppe  

Fra 5 år 

 

Årligt kontingent 

1.400 kr. + 450 kr. i indmeldelsesgebyr inkl. spillertøj/klubsæt (engangsbeløb). 

 

Prøvetræning og indmeldelse 

Information om prøvetræning og indmeldelse skal ske via kontakt til ungdomsformanden. Det er vigtigt at du tager kontakt 

inden første prøvetræning. 

Du finder kontaktoplysningerne til ungdomsformanden her, eller på hjemmesiden under fanen ’bliv medlem’. 

OBS: Der kan være venteliste på nogle hold. 

 

Kontaktinfo 

Telefon: 21 13 37 02 

Mail: soccer@webspeed.dk 

Web: www.handelsstandensboldklub.dk 

 

Træningssted 

Fælledparken, 2100 København Ø.  

Træningen foregår enten på kunstgræsbanen eller på græsset ved klubhuset på Østre Allé 62 (ved metrostationen Vibens-

hus Runddel) 

 

 

Om 

Fodboldklubben ligger i Fælledparken og deler kunststofbanen med BK Skjold.   

Alle interesserede er velkomne, og der er hold til alle ambitionsniveauer. 

Fodboldholdene træner som udgangspunkt udendørs hele året. 

Husk! 

Fodboldstøvler/ udendørssko og tøj efter vejret, som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
http://www.handelsstandensboldklub.dk/bliv-medlem/ungdom-laes-foerst-her/
http://www.handelsstandensboldklub.dk/
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Nørrebro 

Nørrebro Taekwondo Klub* 

Aktivitet 

Taekwondo, yoga og styrketræning 

 

Aldersgruppe  

Fra 4 år 

 

Årligt kontingent 

Børn 4-6 år: 1.400 kr. Fra 7 år 1.700 kr. 

 

Prøvetræning 

3 gratis prøvetimer. Barnet møder bare op. 

 

Indmeldelse 

Via klubbens hjemmeside under fanen ’holdtilmelding’, eller klik på nedenstående aldersgrupper for indmeldelse. 

Børn (4-6 år)  

Unge (7-14 år)  

 

Kontaktinfo 

Telefon: 35 83 57 45  

(bedst mellem kl. 16.00 og 18.30) 

Mail: klub@sonbong.dk 

Web: www.sonbong.dk 

 

Træningssted 

Heimdalsgade 35-37 2.sal 

2200 København N 

 

 

Om 

Klubben er Danmarks største taekwondo-klub med egne store lokaler og tilbyder masser af aktiviteter hver dag.  

Med et medlemskab i NTK kan man træne 5 gange om ugen, ligesom der er mulighed for at dyrke yoga og styrketræning. 

Husk! 

Tøj som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
https://www.sonbong.dk/cms/TeamEnrollmentAlt.aspx?TeamNameID=15
https://www.sonbong.dk/cms/TeamEnrollmentAlt.aspx?TeamNameID=22
mailto:klub@sonbong.dk
https://www.sonbong.dk/
http://sonbong.dk/notes/S%C3%A5dan_finder_du_os
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Nørrebro 

Nørrebro United* 

Aktivitet 

Fodbold, håndbold, wrestling (brydning), familieaktiviteter 

 

Aldersgruppe  

Fra 0 år 

 

Årligt kontingent 

Fodbold, håndbold og familieaktiviteter: 880 kr. + indmeldingsgebyr på 125 kr. Wrestling: 1.100 kr. + indmeldelsesgebyr 175 

kr. 

 

Prøvetræning 

3 gratis prøvegange. 

 

Indmeldelse 

Via hjemmesiden under fanen ’bliv medlem’, eller tilgå indmeldelse til de forskellige aktiviteter, for: 

Fodbold – klik her 
Håndbold – klik her 

Familieaktiviteter – klik her 
Wrestling – klik her 

 

OBS: Der er venteliste på næsten alle fodboldhold. Barnet skrives på venteliste, og når der er en ledig plads, inviteres barnet 

til prøvetræning. 

 

Kontaktinfo 

Mail: kontor@nbunited.dk 

Web: www.nbunited.dk 

 

Træningssteder 

Nørrebroparken 

Mimersparken 

Husumgade 44 (baghuset), 2200 København N 

 

 

Om 

Nørrebro United har stort fokus på det sociale i klubben, og derfor er der mange arrangementer året rundt.  

Fodboldholdene træner som udgangspunkt udendørs hele året. 

Husk! 

Enten fodboldstøvler/ udendørssko og tøj efter vejret, som barnet kan bevæge sig i – eller indendørssko og tøj, som barnet 

kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
http://www.nbunited.dk/bliv-medlem/indmeldelse-fodbold/
http://www.nbunited.dk/bliv-medlem/indmeldelse-haandbold/
http://www.nbunited.dk/bliv-medlem/indmeldelse-traening-for-tigerhelte/
http://www.nbunited.dk/bliv-medlem/indmeldelse-wrestling/
mailto:kontor@nbunited.dk
http://www.nbunited.dk/
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Nørrebro 

Stevnsgade Basketball* 

Aktivitet 

Basketball 

 

Aldersgruppe  

Fra 3 år 

 

Årligt kontingent 

3-7 år: 1.500 kr. 8-9 år: 1.800 kr. 10-12 år: 2.000 kr. 13-17 år: 2.100 kr. 

 

Prøvetræning 

3 gratis prøvetræninger. Aftales på mail med træneren fra det pågældende hold eller til stevnsgade@stevnsgade.com.  

Kontaktoplysningerne finder du på hjemmesiden under fanen ’holdene’. 

 

Indmeldelse 

Via hjemmesiden eller klik her. 

OBS: Der kan være venteliste på et hold. 

 

Kontaktinfo 

Mail: stevnsgade@stevnsgade.com  

Web: www.sbbk.dk 

 

Træningssted 

Nørrebrohallen 

Bragesgade 5, 2200 København N 

 

 

Om 

Klubben blev stiftet i 1958 af lærere og elever på Stevnsgade Skole i hjertet af Nørrebro.  

Nyt medlem 

Som nyt medlem får man en velkomstpakke med information, medlemskort og klubbens træningstrøje. 

Husk! 

Indendørssko og tøj, som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
mailto:stevnsgade@stevnsgade.com
https://www.sbbk.dk/klub/stevnsgade-basketball/tilmelding
mailto:stevnsgade@stevnsgade.com
file:///C:/Users/ew9s/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6V3V4UO9/www.sbbk.dk


  

18 
FritidsGuiderne KBH – Kultur- og Fritidsforvaltningen – Københavns Kommune 

mail: fritidsguidernekbh@kk.dk // telefon: 2634 0023 
 

Vesterbro/Valby 

Ajax København* 

Aktivitet 

Håndbold – også hold for børn med udviklingshandicap 

 

Aldersgruppe  

Fra 5 år 

 

Årligt kontingent 

Mellem 1.500-2.400 kr. 

 

Prøvetræning 

3 gratis prøvetræninger. 

 

Indmeldelse 

Via hjemmesiden under fanen ’indmeldelser, udmeldelser og stævner’ eller klik her.. 

OBS: Der kan være venteliste på nogle hold. 

 

Kontaktinfo 

Telefon: 52 16 76 43  

Mail: adm@ajax.dk 

Web: www.ajax.dk 

 

Træningssteder 

Bavnehøj Idrætsanlæg 

Enghavevej 90, 2450 København SV 

Valby Hallen 

Julius Andersens Vej 3, 2450 København SV 

 

 

Om 

Ajax København er en stor håndboldklub med base på grænsen mellem Vesterbro og Sydhavnen. Klubben fokuserer på at 

inkludere alle, der ønsker at spille håndbold, og der er hold til alle niveauer og ambitioner.  

Husk! 

Indendørssko og tøj, som barnet kan bevæge sig i. 

Nyt medlem 

Hvis man ønsker at starte op på et hold, så er der mulighed for at melde sig ind hele året, og kontingentet tilpasses efter, 

hvornår i sæsonen man melder sig ind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
https://ajax.klub-modul.dk/cms/TeamOverview.aspx
mailto:adm@ajax.dk
http://www.ajax.dk/
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Vesterbro/Valby 

Copenhagen Floorball Club* 

Aktivitet 

Floorball og familiefloorball 

 

Aldersgruppe  

Fra 1 år 

 

Årligt kontingent 

Fra 900 kr. 

 

Prøvetræning 

3 gratis prøvetræninger. 

 

Indmeldelse 

Du finder en tilmeldingsformular på foreningens hjemmeside, på forsiden under fanen ’tilmelding’ eller klik her. 

 

Kontaktinfo 

Mail: info@copenhagenfc.dk 

Web: www.copenhagenfc.dk 

 

Træningssteder 

Gl. Valby hal 

Julius Andersens Vej 3, 2450 København SV 

Prøvehallen 

Porcelænstorvet 4, 2500 Valby 

Kirsebærhavens Skole 

Kirsebærhaven 23-25, 2500 Valby 

Korsgadehallen 

Korsgade 29, 2200 København N 

 

 

Om 

Copenhagen Floorball Club er Københavns største floorballklub. 

Copenhagen Floorball Club har plads til alle – både dem der vil spille for sjov og dem med store ambitioner. 

Foreningen har også enkelte hold i Korsgadehallen på Nørrebro. 

Husk! 

Indendørssko og tøj, som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
https://www.copenhagenfc.dk/klub/copenhagen-floorball-club/tilmelding
mailto:info@copenhagenfc.dk
http://www.copenhagenfc.dk/
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Vesterbro/Valby 

Fremad Valby* 

Aktivitet 

Fodbold, gymnastik (4-7 år), svømning og familieaktiviteter 

 

Aldersgruppe  

Fra 2 år 

 

Årligt kontingent 

Ca. 1.200 kroner. 

 

Prøvetræning 

3 gratis prøvetræninger. 

 

Indmeldelse 

Via hjemmesidens forside under fanen ’tilmelding’ eller klik her. 

OBS: Der kan være venteliste på nogle hold. 

 

Kontaktinfo 

Telefon: 40 60 19 04 

Mail: kontor@fremadvalby.dk  

Web: www.fremadvalby.dk 

 

Træningssted 

Bevægelseshuset, 

Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV 

 

 

Om 

Fremad Valby er en fodboldklub, hvor alle børn kan spille med og blive en del af et fællesskab. 

Her er der plads til alle ambitionsniveauer og hold, der passer alle.  

Fodboldholdene træner som udgangspunkt udendørs hele året. 

Husk! 

Fodboldstøvler/ udendørssko og tøj efter vejret, som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
https://www.fremadvalby.dk/klub/boldklubben-fremad-valby/tilmelding
mailto:kontor@fremadvalby.dk
file:///C:/Users/ew9s/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6V3V4UO9/www.fremadvalby.dk
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Vesterbro/Valby 

GAME 

Aktivitet 

Parkour, gadefodbold, streetdance,  

streetbasket, street fit og yoga 

 

Aldersgruppe  

Fra 1 år 

 

Årligt kontingent 

Medlemskabet er et engangsbeløb på 50 kr., hvorefter barnet er medlem af GAME, så længe barnet har lyst. Når du er med-

lem, koster træning i Streetmekka 10 kr. pr. gang. 

 

Prøvetræning 

Barnet er altid velkomment til at komme på besøg og snakke med trænerne. 

 

Indmeldelse 

Barnet kan melde sig ind i GAME i receptionen i GAME Streetmekka i København. 

 

Kontaktinfo 

Mail: hello@game.ngo 

Web: www.gamedenmark.org 

 

Træningssted 

GAME Streetmekka 

Enghavevej 82 D, 2450 København SV 

 

 

Om 

GAME er en non-profit gadeidræts-organisation som siden 2002 har arbejdet for at skabe sociale forandringer gennem 

gadeidræt for børn og unge. Der er GAME-zoner i forskellige boligområder. Der er et særligt tilbud til piger: GAME Street-

mekka Girls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesterbro/Valby 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
mailto:hello@game.ngo
file:///C:/Users/ew9s/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6V3V4UO9/www.gamedenmark.org
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Københavns Fægteklub 

Aktivitet 

Sportsfægtning – der er også hold for børn med diagnoser 

 

Aldersgruppe  

Fra 4 år 

 

Årligt kontingent 

Tre måneders begynderkursus koster 400 kr. Derefter er kontingentet 1.800 kr. årligt. Der er gratis lån af fægteudstyr. 

 

Prøvetræning 

1 gratis prøvetime. 

 

Indmeldelse 

Indmeldelse skal ske skriftligt på blanket til foreningens kasserer eller øvrige bestyrelsesmedlemmer. For medlemmer under 

18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelse er bindende for mindst tre måneder. 

 

Kontaktinfo 

Mail: mfalkportved@yahoo.com 

Web: www.fencingacademy.dk 

 

Træningssted 

Vigerslev Allé Skole, Vigerslev Allé 108, 2500 Valby 

 

 

Om 

I klubben vægtes glæden ved at have en fælles interesse – nemlig moderne sportsfægtning. Derfor er der også plads til alle 

ambitioner, så længe interessen er der.  

Husk! 

Tøj som barnet kan bevæge sig i. 

Nyt medlem 

Nye fægtere skal igennem et begynderkursus for at lære de grundlæggende ting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesterbro/Valby 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
http://www.fencingacademy.dk/
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BK Vestia* 

Aktivitet 

Fodbold 

 

Aldersgruppe  

Fra 3 år 

 

Årligt kontingent 

1.200 kr. 

 

Prøvetræning 

1 gratis prøvetime. 

 

Tilmelding 

Via hjemmesiden under fanen ’medlemskab’ eller klik her. 

OBS: Der kan være venteliste på et hold. 

 

Kontaktinfo 

Telefon: 53 34 24 50 

Mail: info@vestia.dk 

Web: www.vestia.dk 

 

Træningssted 

Bavnehøj Idrætsanlæg, Enghavevej 90,  

2450 København SV 

 

 

Om 

Vestia er en ambitiøs breddeklub, hvor fællesskabet og glæden ved at spille fodbold betyder alt. 

Navnet Vestia kommer fra ”Vesterbro idræts-afdeling”.  

Klubben fokuserer på, at spillerne er kammerater fremfor konkurrenter, hvor der er plads til at fejle og mod til at komme 

igen. Fodboldholdene træner som udgangspunkt udendørs hele året. 

Husk! 

Fodboldstøvler/ udendørssko og tøj efter vejret, som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amager 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
https://www.vestia.dk/bliv-medlem/
mailto:info@vestia.dk
file:///C:/Users/ew9s/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6V3V4UO9/www.vestia.dk
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Amager Judo Skole* 

Aktivitet 

Judo, legeaktiviteter 

 

Aldersgruppe  

Fra 3 år 

 

Årligt kontingent 

2.100-3.600 kr. 

 

Prøvetræning 

3 gratis prøvegange. 

 

Indmeldelse 

Via hjemmesiden under fanen ’hold og tilmelding’ eller klik her. 

 

Kontaktinfo 

Telefon: 40 50 80 35 

Mail: henrik@amagerjudo.dk 

Web: www.amagerjudo.dk 

 

Træningssteder 

Strandlodsvej 10, 2300 København S 

Peder Lykke Skolen 

Birketinget 6, 2300 København S 

Prismen 

Holmbladsgade 71, 2300 København S 

 

 

Om 

Amager Judo Skole har aktiviteter året rundt og en stor bredde i klubben. Der er plads til alle niveauer.  

Husk! 

Tøj som barnet kan bevæge sig i. 

Nyt medlem 

Alle nye medlemmer skal tilmelde sig et særligt begynderhold på fire måneder for 750 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
http://www.amagerjudo.dk/hold-og-tilmeldinger/hold-og-traningstider
mailto:henrik@amagerjudo.dk
http://www.amagerjudo.dk/
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Amager 

B1908* 

Aktivitet 

Fodbold 

 

Aldersgruppe  

Fra 1 år 

 

Årligt kontingent 

2.100-3.600 kr. 

 

Prøvetræning 

3 gratis prøvegange. 

 

Indmeldelse 

Via hjemmesiden under fanen ’klubben’ og derefter ’medlemskab’ eller klik her. 

 

Kontaktinfo 

Web: www.b1908.com 

 

Træningssteder 

Sundby Idrætspark, Englandsvej 61, 2300 København S  

Klubhuset er på Sundbyvestervej 95, 2300 København S 

 

 

Om 

Fodbold for piger, drenge, voksne og ældre i alle aldre. B1908 er en social klub med plads til alle og med fokus på bredden. 

Fodboldholdene træner som udgangspunkt udendørs hele året. 

Husk! 

Fodboldstøvler/ udendørssko og tøj efter vejret, som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
http://www.b1908.com/medlemskab
http://www.b1908.com/
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Amager 

Fremad Amager* 

Aktivitet 

Fodbold 

 

Aldersgruppe  

Fra 5 år 

 

Årligt kontingent 

Mellem 760 kr. og 1.000 kr. 

 

Prøvetræning 

Efter aftale med foreningen. 

 

Indmeldelse 

Via hjemmesiden under fanen ’om Fremad Amager’ eller klik her. 

OBS: Der kan være venteliste på nogle hold. 

 

Kontaktinfo 

Telefon: 40 25 58 74 

Mail: erik@fremad-amager.dk 

Web: www.fremad-amager.dk 

 

Træningssted 

Sundby Idrætspark 

Englandsvej 61, 2300 København S 

 

 

Nyt medlem 

Tilmelding sker via en af deres afdelinger, hvorefter foreningen sætter dig ind på det rigtige hold (efter køn og alder). Er 

man ikke registreret medlem (indmeldt), kan man ikke kobles på holdkort og dermed ikke spille kamp. Der er rabat ved ind-

meldelse ved slutningen på sæsonen. 

Fodboldholdene træner som udgangspunkt udendørs hele året. 

Husk! 

Fodboldstøvler/ udendørssko og tøj efter vejret, som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
http://www.fremad-amager.dk/om-fremad-amager/indmeldelse/
http://www.fremad-amager.dk/
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Amager 

Healthy Girls Amager* 

Aktivitet 

Svømning, yoga, aerobic og ’stram op’ - kun for piger 

 

Aldersgruppe  

Fra 6 år 

 

Årligt kontingent 

500 kroner. 

 

Prøvetræning 

Efter aftale med foreningen. 

 

Indmeldelse 

På hjemmesiden under fanerne for de forskellige aktivitetstyper. 

OBS: Der kan være venteliste på nogle hold. 

 

Kontaktinfo 

Telefon: 26 82 16 12 

Mail: imah@kab-bolig.dk 

Web: www.amagerhealthygirls.dk 

 

Træningssteder 

Frankrigsgades Svømmehal 

Frankrigsgade 35, 2300 København S 

Sundby Bad 

Sundbyvestervej 50, 2300 København S 

Dyveke Beboerhus 

Urmagerstien 28, 2300 Københavns S 

Aktivitetshuset 

Amagerfælledvej 73, 2300 København S 

 

 

Om 

Healthy Girls Amager er en forening, der tilbyder undervisning i svømning, yoga, aerobic og stram op - kun for piger og 

kvinder, der bor i postnummeret 2300 København S. 

Foreningen er oprettet i 2006 og er primært drevet af frivillige kræfter, der arbejder for at skabe de bedste rammer for piger 

og kvinder. 

Er der ledige pladser på et svømmehold? 

Find svømmehold og ledige pladser ved at klikke her. Der er hold for begynder, letøvet, øvet og mor/barn. 

Husk! 

Håndklæde og badetøj. 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
mailto:imah@kab-bolig.dk
https://amagerhealthygirls.dk/
https://amagerhealthygirls.dk/svomning/
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Bydækkende 

Børnebasket København* 

Aktivitet 

Basketball 

 

Aldersgruppe  

1-15 år 

 

Årligt kontingent 

1.000 kr. 

 

Prøvetræning 

3 gratis prøvegange. 

 

Indmeldelse 

Via hjemmesiden under ’holdoversigt’ eller klik her 

OBS: Der kan være venteliste på nogle hold. 

 

Kontaktinfo 

Mail: jenserik@bornebasketfonden.dk 

Web: www.bornebasketkbh.dk 

 

Træningssteder 

Tagensbo Skole, Magistervej 4,  

2400 København NV (Nordvest Eagles) 

Nyboder Skole, Øster Voldgade 15, 1350 København K (Sølvgade Silversharks) 

Prismen, Holmbladsgade 71, 2300 København (Amager Gators) 

Vibenshus Skole, Kertemindegade 10,  

2100 København (Østerbro Warriors) 

Østerbrohuset, Århusgade 103,  

2100 København (Østerbro Warriors) 

Kirsebærhavens Skole, Kirsebærhaven 25,  

2500 Valby (Sydhavnen Seahawks) 

Tove Ditlevsens Skole, Enghave Pl. 21, 1670 København (Vesterbro Vikings) 

 

 

Om 

Børnebasket København tilbyder træning til børn og unge under 15 år. Børnebasket København har flere satellit-afdelinger i 

København fordelt i byområder, hvor der tidligere ikke har været basketball-tilbud.  

Husk! 

Indendørssko og tøj, som barnet kan bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
https://www.bornebasketkbh.dk/klub/bornebasket-kobenhavn/tilmelding
file:///C:/Users/ew9s/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6V3V4UO9/www.bornebasketkbh.dk
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Bydækkende 

DUI-LEG og VIRKE* 

Aktivitet 

Gymnastik, leg og læring for børn og familier, dans og parkour 

 

Aldersgruppe  

Fra 0 år 

 

Årligt kontingent 

Ca. 1.000 kr. 

 

Prøvetræning 

1 gratis prøvetræning. 

 

Indmeldelse 

Via hjemmesiden uden fanen ’meld dig ind’, eller klik her. 

OBS: Der kan være venteliste på nogle hold. 

 

Kontaktinfo 

Telefon 20 69 51 60 

Mail: duioesterbro@gmail.com  

Web: www.dui.dk 

 

Træningssteder 

DUI – Huset, Sibeliusgade 41, 2100 København Ø  

EnergiCenter Voldparken 

Kobbelvænget 65, 2700 København 

Studsgården 

Studsgaarde 55, 2100 København Ø 

Nordhavn - konditaget 

Helsinkigade 30, 2150 København 

Multisalen Kildevældsskolen 

Bellmansgade 5A, 2100 København 

 

 

Om 

DUI-LEG & VIRKE er en landsdækkende organisation, der arbejder for at give børn og unge et godt liv gennem aktiviteter 

med andre børn. 

Organisationen har hold både på Østerbro og i Husum. 

Nyt medlem 

Som nye medlemmer kan familien selv være med til at bestemme hvilke aktiviteter, der skal foregå. 

Aktiviteterne foregår i børnehøjde og har fokus på at inddrage og udvikle børnene. 

Husk! 

Tøj som barnet kan bevæge sig i. 
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Bydækkende 

FitforKids 

 

Aktivitet 

Et familiesundhedsprogram bestående af forskellige elementer f.eks. kostvejledning, træning, coaching og motivation. Fit-

forKids fokuserer særligt på børn, der ønsker et vægttab. 

 

Aldersgruppe  

7-15 år 

 

Årligt kontingent 

Det er gratis. 

 

Prøvetræning 

Det er nødvendigt at være tilmeldt for at kunne deltage. 

 

Indmeldelse 

For indmeldelse udfyldes formularen, som kan findes ved at klikke her. 

 

Kontaktinfo 

Telefon: 21 20 07 79 

Mail: ditte@fitforkids.dk  

Web: www.fitforkids.dk 

 

Træningssted 

Østerbro: Strandvejsskolen 

Brønshøj/Husum: Husum Skole &Tingbjerg Skole 

Nørrebro: Blågård Skole 

Bispebjerg: Lundehushallen 

Vanløse: Katrinedals Skole 

Vesterbro: Tove Ditlevsens Skole & Gasværksvej Skole 

Sydhavnen: Bavnehøj Skole & Ellebjerg Skole 

Valby: Kirsebærhavens Skole 

Amager: Prismen 

 

 

Om 

FitforKids er en frivillig social forening, der tilbyder et gratis vægttabsprogram til socialt udsatte børn ml. 7-15 år og deres 

familier. Programmet, der består af bl.a. kostvejledning og træning. 
Nyt medlem 

Tilmeldingen sendes til teamlederen for det hold, som ønskes at gå på. teamlederen ringer op og byder velkommen. Så afta-

les det sammen stille og roligt nærmere, hvornår I vil starte op og det er muligt at stille spørgsmål og få svar. 

Husk! 

Tøj som barnet kan bevæge sig i. 
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Bydækkende 

Global Kidz* 

Aktivitet 

Dans - afrobeat, hiphop, breakdance og andre stilarter 

 

Aldersgruppe  

Fra 1 år 

 

Årligt kontingent 

1-13 år: 1.000 kr. Fra 13 år: 1.800-2.400 kr.   

 

Prøvetræning 

1 gratis prøvegang. Skriv til træneren på det enkelte hold. Du kan finde holdoversigt og beskrivelser på hjemmesiden under 

fanen ’hold’ eller klik her. 

 

Indmeldelse 

Via hjemmesiden under fanen ’tilmeld hold’ eller her. 

OBS: Der kan være venteliste på nogle hold. 

 

Kontaktinfo 

Mail: info@globalkidz.dk 

Web: www.globalkidz.dk 

 

Træningssteder 

Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N 

Korsgadehallen, Dansesalen, Korsgade 29 

2200 København N 

Dansekapellet, Bispebjerg torv 1, 

2400 København NV 

GAME, Dansesal, Enghavevej 82d, 

2450 København SV 

Sundbyøster Idrætsanlæg, Bevægelsessal, 

Parmagade 8, 2300 København S 

Prismen, Kultursal, Holmsbladsgade 71 

2300 København S 

 

 

Om 

Global Kidz tilbyder danseundervisning for børn og unge af dansere fra alle verdenshjørner. Undervisningen har fokus på 

udvikling af børnenes dansepotentiale, ligesom der er fokus på det sociale. 

Nyt medlem 

Global Kidz har hold på Amager, Bispebjerg og Nørrebro med undervisning i Dancehall, Hiphop, Afrobeat, Breakdance, 

Afro/dancehall m.m. Der er hold til alle danseinteresser. 
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Bydækkende 

Goldschmidts Musikakademi 

Aktivitet 

Instrumental eneundervisning, band, kor m.m. 

 

Aldersgruppe  

Fra 4 år 

 

Årligt kontingent 

Medlemskabet koster 150 kr. (engangsbeløb). Undervisningen er gratis. 

 

Prøvetræning 

Den første time kan betragtes som en prøvegang. Derefter er der mødepligt. 

 

Indmeldelse 

Via hjemmesiden, nederst på forsiden eller her. 

OBS: Der er venteliste på en række af holdene. 

 

Kontaktinfo 

Telefon: 26 21 74 79  

Mail: helene@goldschmidtsakademi.dk  

Web: www.goldschmidtsakademi.dk 

 

Træningssteder 

Rentemestervej 62, 2400 København NV 

Kor: Blågård Skole, Hans Tavsens Gade 5, 2200 København N. 

Darbuka, saz: Ellebjerg Skole, Louis Pios Gade 12, 2450 København SV 

Kor, guitar: Bavnehøj Skole, Natalie Zahles Vej 9, 2450 København SV 

 

 

Om 

Goldschmidts Musikakademi er en forening og en privat musikskole, som tilbyder sang- og musikundervisning for børn og 

unge. Foruden den ugentlige undervisning arrangerer Goldschmidts Musikakademi koncerter, workshops og hytteture for 

at styrke den faglige og sociale del af musikundervisningen. 

Nyt medlem 

Som nyt medlem kan man få undervisning på fire forskellige folkeskoler i eftermiddags- og aftentimerne: Blågård Skole, 

Ellebjerg Skole og Bavnehøj Skole. 
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Bydækkende 

Hovedstadens Svømmeklub* 

Aktivitet 

Svømning, vandpolo, udspring, kønsopdelte svømmehold 

Aldersgruppe  

Svømmeundervisning fra 5 år. Babysvømning (0-5 år) tilbydes for familier. Vandpolo fra 8 år og opefter. 

Årligt kontingent 

Ca. 1.500 kr. 

Prøvetræning 

Nej, da alle skal være registrerede. 

Indmeldelse 

Ved tilmelding skal barnet først have oprettet en profil, som kan gøres her. 

Når barnets profil er oprettet, kan barnet tilmeldes svømmehold ved at klikke her, eller på hjemmesiden under fanen ’find dit 

svømmehold’.   

Kontaktinfo 

Telefon: 38 71 09 40 

Mail: info@hsk.dk 

Web: www.hsk.dk 

Træningssteder 

Se hjemmesiden her, hvor du kan få et overblik over HSK’s svømmehaller. 

Damhusengens Skole 

DGI-byen 

Emdrupbadet  

Hillerødgade Bad og Hal  

Kirsebærhaven Skolesvømmehal 

NEXS 

Øbrohallen  

Skt. Annæ Gymnasium 

Tingbjerg Skolesvømmehal  

Valby Vandkulturhus  

Vesterbro Svømmehal 

 

 

Om 

Hovedstadens Svømmeklub tilbyder mange forskellige aktiviteter til børn og unge. Med over 8.500 medlemmer er HSK 

Danmarks største svømmeklub, og der er plads til alle ambitionsniveauer. 

Nyt medlem 

Hvis tilmelding sker midt i sæsonen, fratrækkes halvdelen af prisen. 

OBS: 

Der kan være venteliste på en række af holdene, og det koster 65 kr. at blive skrevet op på ventelisten. 

Er der ledige pladser på et svømmehold? 

Find svømmehold i hele København ved at klikke her. Det er muligt at filtrere på hold, pladsstatus, tidspunkt og hal. 

Hvis barnet skal tilmeldes et hold, så skal der oprettes en profil på barnet. Det gøres ved at klikke her. 
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Bydækkende 

Rollespilsfabrikken* 

Aktivitet 

Rollespil 

 

Aldersgruppe  

Fra 8 år 

 

Årligt kontingent 

Et medlemskab koster 100 kr. årligt og giver én gratis spilgang, når man melder sig ind. En sæson indeholder ca. 6-8 rolle-

spil, der koster 70 kr. pr. gang. 

 

Prøvetræning 

Nej. 

 

Indmeldelse 

Inden barnets første deltagelse skal en indmeldingsblanket udfyldes. Blanketten kan udfyldes ved ankomst i skoven, men 

foreningen opfordrer til at udfylde blanketten online, eller printes og udfyldes hjemmefra, inden ankomst. Blanketten finder 

du her. 

 

Kontaktinfo 

Web: www.juniorrollespil.dk  

Ansvarlig for rollespil i Rude Skov: 

Telefon: 29 89 64 26 eller 20 78 73 10 

Mail: RudeSkov.rollespil@gmail.com  

Ansvarlig for rollespil på Amager Fælled: 

Telefon: 30 70 55 09 eller 31 41 42 23 

Mail: Amagerfaelled.rollespil@gmail.com 

 

Adresse 

Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj 

 

 

Om 

Rollespilsfabrikken er Danmarks største rollespilsforening og har gennem årene skabt oplevelser for tusindvis af børn, unge 

og voksne. Foreningen spiller to gange om måneden i Rude Skov og to gange om måneden på Amager Fælled. Så den dæk-

ker flere af byens områder. 

Nyt medlem 

Foreningen tilbyder et juniorrollespil, der er specielt målrettet de 8-13-årige (dispensation gives på begge sider), og man 

kan være med selvom man aldrig har spillet rollespil før. 
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Bydækkende 

SheZone* 

Aktivitet 

Svømning, dans, fitness og yoga. 

 

Aldersgruppe  

Fra 7 år 

 

Årligt kontingent 

Mellem 300 kr. og 800 kr. 

 

Prøvetræning 

Ja, men ikke til svømning.   

 

Indmeldelse 

Via hjemmesiden, under fanen ’Bliv en del af SheZone’, hvor man kan læse mere om de enkelte hold, eller find holdene her. 

OBS: Der kan være venteliste på en række af svømmeholdene. 

 

Kontaktinfo 

Telefon: 30 30 21 72 

Mail: info@shezone.dk  

Web: www.shezone.dk 

 

Træningssteder 

Hillerødgade Bad og Hal, Sandbjerggade 35, 2200 København N 

Tingbjerg Skole, Skolesiden 2, 2700 Brønshøj 

Sankt Annæ Skole, Otto Ruds Vej 7, 

2300 København S 

Kirsebærhaven Skole, Kirsebærhaven 23-25, 2500 Valby, København 

Korsgadehallen, Korsgade 29,  

2200 København N 

Nørrebro Park Skole, Jagtvej 34,  

2200 København N 

 

 

Om 

SheZone er en social idrætsforening med svømmeundervisning kun for piger, og foreningen arbejder for at sikre, at for-

eningsfællesskabet er muligt for alle. SheZone er drevet af frivillige kvinder. 

Nyt medlem 

Til dans, fitness og yoga har man mulighed for at komme til prøvetræning. Til svømning skal alle nye medlemmer være til-

meldt, så der er styr på alle deltagere. Alle har to ugers fortrydelsesret fra sæsonopstart, hvis man finder ud af, at man vil 

stoppe.  

Er der ledige pladser på et svømmehold? 

Find svømmehold ved at klikke her. Ud fra det enkelte hold fremgår niveau og, om der er ledige pladser på holdet. 

 

 

 

mailto:fritidsguidernekbh@kk.dk
http://www.shezone.dk/HOLD
mailto:info@shezone.dk
file:///C:/Users/ew9s/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6V3V4UO9/www.shezone.dk
http://www.shezone.dk/Svømning-Børn--7-16-år-


  

36 
FritidsGuiderne KBH – Kultur- og Fritidsforvaltningen – Københavns Kommune 

mail: fritidsguidernekbh@kk.dk // telefon: 2634 0023 
 

 

Bydækkende 

Street Society* 

Aktivitet 

Street aktiviteter (fodbold og futsal) 

 

Aldersgruppe  

13-18 år 

 

Årligt kontingent 

100 kr. 

 

Prøvetræning 

1 gratis prøvegang 

 

Indmeldelse 

Sker via indmeldelsesblanket som udleveres af trænerne. 

 

Kontaktinfo 

Mail: info@streetsociety.dk 

Web: www.streetsociety.dk 

 

Træningssteder 

Tagensbo Skole, Magistervej 4,  

2400 København NV 

Hafnia Hallen, Julius Andersens Vej 6,  

2450 København SV 

 

Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 

2700 Brønshøj 

Bellahøj Hallen, Bellahøjvej 1, 2700 Brønshøj 

 

Game StreetMekka, Enghavevej 82 D,  

2450 København SV 

Under Bispeengbuen, Bispeengen 20,  

2000 Frederiksberg 

 

 

Om 

Foreningen arbejder hele tiden på at udvide sine aktiviteter til nye områder. Derudover uddanner foreningen unge til at 

være rollemodeller, der står for at varetage træning og/eller tilbydes en dommeruddannelse. Foreningen arrangerer også 

løbende turneringer (streetliga) på tværs af bydelene i København. 
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