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     Østerbro d. 10. juni 2008. 
Til 
Kultur og Fritidsudvalget 
 
Udtalelse vedr. Københavns Kommunes opsigelse af lokalerne i Ø79 komplekset. 
Siden 1925 har bokseklubben Sparta været hjemhørende i Ø79 (Østerbrogade ved Park Bio). 
Lokalerne deles i dag med bokseklubben IK99. 
  
Kommunen har opsagt samtlige lejemål i komplekset Ø79, men denne henvendelse vedrører alene 
de lokaler, som bokseklubberne benytter og altså ikke kælderen, hvor der tidligere var skydeanlæg. 
 
Bokseklubberne Sparta og IK99 har bidraget til, at der omkring Østerbro Stadion er en 
mangfoldighed af idrætsgrene. Der er mellem bokseklubber og atletikklubberne omkring Østerbro 
Stadion et stadigt stigende samarbejde.  
Dette betyder, at mulighederne for at fastholde unge mennesker til en eller anden form for motion 
og idrætsudøvelse er øget, hvilket Østerbro Lokaludvalg lægger afgørende vægt på. 
 
Bokseklubberne udgør et væsentligt bidrag til at fremme integrationsbestræbelserne, da ca. 1/3 af 
medlemmerne er af anden etnisk oprindelse.  
 
Det er desværre en kendsgerning, at flytning af idrætsklubber umiddelbart bevirker et tab af 
medlemmer. Dette tab af medlemmer kan det tage mange år at genoprette. Alene af den grund er 
Østerbro Lokaludvalg principielt imod, at idrætsklubber skal flyttes. 
 
Hvis idrætsklubber skal flytte, så må det være et minimumskrav at 
- Der flyttes til lokaler/ lokaliteter der er mindst af samme størrelse og standard 
- At der flyttes til lokaler i nærområdet 
- At den klub der skal flyttes i god tid inddrages i beslutningerne vedrørende flytningen. 
 
Østerbro lokaludvalg skal indstille til Kultur- og Fritidsudvalget, at der drages omsorg for, at 
bokseklubberne Sparta og IK99 fortsat kan være i Ø79 komplekset. 
 
Østerbro Lokaludvalg ved af erfaring, at en flytning altid bevirker et tab af medlemmer, som det 
kan tage mange år at indhente. Bokseklubberne Sparta og IK99 har en størrelse der gør, at man må 
frygte at klubberne kan risikere at lukke alene som følge af en flytning.  
Dermed er der alvorlig risiko for at et unikt kammerat- og idrætsfællesskab omhandlende børn, 
unge og ældre i dag har - på tværs af alder samt social og etnisk baggrund skal gå tabt. 
 
Med venlig hilsen 
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Axel Thrige Laursen   Hans Bay 
ff. Østerbro Lokaludvalg   ff. Fagudvalget for kultur og fritid 
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