Årets idrætsforening i Viborg kommune
Rødkærsbro Idrætsforening er en flerstrenget idrætsforening med 1270
aktivitetsmedlemmer. Vi har 9 afdelinger under RIF: håndbold, fodbold, gymnastik,
badminton, motionscenter, løb, tennis, svømning og idræt i dagtimerne. I det
forgangne år har vi bl.a. arbejdet med opbygningen af en ny hjemmeside,
multikontingent på tværs af afdelingerne og integration af flygtningene i byen.
Vi vil gerne indstille RIF til årets idrætsforening, da vores målbevidste arbejde
omkring integration af flygtninge i Rødkærsbro har haft stor betydning for mange
mennesker i byen. Det har været og er fortsat et projekt som vi vil have fokus på.
I 2016 formulerede en projektgruppe bestående af flere interessenter i byen en
ansøgning til kommunen, hvor målet var at få penge til ansættelse af en
projektkoordinator i RIF. Ansøgningen blev udformet på baggrund af, at Rødkærsbro
i løbet af det sidste år havde modtaget en stor mængde flygtninge. Idrætsforeningen
havde et stort ønske om at byde dem velkommen, men oplevede udfordringer i
forhold til sprog, organisering, information, kultur, mm.
Projektets formål
- at styrke den lokale integration af flygtninge i Rødkærsbro gennem et aktivt
fritidsliv og at finde en praktisk model for integration i de mindre
lokalsamfund.
Vi var så heldige, at få penge og ansatte februar 2017 en projektkoordinator, som har
gjort en kæmpe forskel på integrationen af flygtninge i RIF.
I vores status på projektet januar 2018 skriver projektkoordinatoren følgende:
Der er på nuværende tidspunkt støbt et godt fundament for den videre succes med
projektet ”Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro”. Et solidt
forarbejde/benarbejde har resulteret i en spæd forståelse og interesse for
foreningslivet og de forskellige idrætsgrene i RIF. Jeg har siden projektets start i
februar måned haft kontakt med 46 voksne og 54 børn. 25 voksne og 44 børn er pt.
aktive i RIF, og mange af børnene går til 2 sportsgrene eller flere. Alle børn i
skolealderen er aktive. De fleste forældre er i forskellig grad engageret og
interesseret i deres børns fritidsaktiviteter.
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I løbet af 2017 har der været flere tiltag, som viser, at RIF´s indsats har gjort en
forskel.
Fodboldskole 2017
22 flygtninge deltog i året fodboldskole i Rødkærsbro og udgjorde 1/3 del af
deltagerne. En flot indsats af trænerne.(Artikel vedhæftet)

Idræt by night
3 gange i løbet af året er Rødkærsbro Hallen åben for idræt, hvor flygtningene
deltager på lige fod med danskere i byen. De har fået en tryghed i at komme i hallen.

Indsamling af sportstøj
Til årets fodboldafslutning blev der indsamlet flere poser af sportstøj, som blev uddelt
til flygtningene ved et arrangement, hvor målet var at fortælle om de forskellige
idrætsgrene. Efterfølgende blev børnene skrevet op til de idrætsgrene, som de
ønskede at deltage i.

Byfest
I juni blev der i Rødkærsbro afholdt byfest, hvor der var bl.a. var Lokaldyst med
cykel og gå-ruter. Her deltog flere børn og voksne, fordi vores projektkoordinator
havde mulighed for at lave aftaler og hente flygtningene hjemme.

Fritidsvejleder i Viborg kommunen
Vi har haft et tæt samarbejde med fritidsvejlederne i Viborg kommune og speciel
Mahmoud Saeed, som har været i praktik som fritidsvejleder, har gjort en stor
forskel. Han kender sprog og kultur og har i flere henseender været bindeled.
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Fremtiden
Vi fik forlænget vores ansættelse af en projektkoordinator i RIF, hvilket vi er meget
glade for. I 2018 vil målet være, at de personlige erfaringer og oplevelser med
foreningslivet, de enkelte flygtninge nu har fået, fremover kan skabe tryghed og
forståelse. Det gør, at den enkelte flygtning kan gå fra en ydre motivation for
deltagelse til en indre motivation for at ville det gode fællesskab og aktiviteterne i
RIF.
Projektet er på den ene side nået rigtig langt, men er også kun lige startet på ”det
lange, seje træk” med opbygning af en frivillig struktur, som kan overtage
projektkoordinatorens opgaver med forankring af flygtningene i foreningen.
Forståelsen for kulturen og integrationen i det danske foreningsliv er en proces. Der
vil i 2018 blive mere fokus på ”opdragelsen” og dermed sikre forståelsen af de
uskrevne regler, som tilhører foreningslivet og RIF. Herunder forældredeltagelse og
engagement, samt de uskrevne forpligtelser overfor fællesskabet – f.eks. overholdelse
af mødetider, regelmæssig deltagelse samt fra- og tilmelding til kamp o. lign.
Der er planlagt tiltag, hvor flygtningeforældrene får en mere konkret og direkte rolle i
RIF i form af hjælpetrænere og andre hjælpefunktioner.
Som I kan høre er der sket en stor udvikling i RIF i forhold til integration. En stor
indsats fra frivillige kombineret med en ansat projektleder, som kan samle tråde, har
gjort hele forskellen.
På den baggrund vil vi gerne indstille Rødkærsbro Idrætsforening til årets
idrætsforening.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for RIF

Link til artikel om fodboldskole
https://viborg-folkeblad.dk/artikel/331335
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