
 

Praktiske forhold angående brug af Bevægelseskompagniet i Rødovre Kommune 
 

Reservation 

Umiddelbart efter din deltagelse på et kursus med Bevægelseskompagniet bliver du registreret 

som bruger af Bevægelseskompagniet, hvorefter du modtager dine private login-oplysninger, som 

skal bruges til reservation af Bevægelseskompagniet. 

 

Som bruger af Bevægelseskompagniet skal du foretage en reservation af udstyr på: 

 

http://rk.halbooking.dk/portal_intro.asp 

 

Her kan du se hvornår udstyrsdepotet er ledigt, så du kan planlægge dit besøg. 

 

På hjemmesiden:  https://www.rk.dk/brug-byen/udeliv-og-fritid/oplevelser-paa-vestvolden/ (søg 

Oplevelser på Vestvolden), kan du også finde de to store aktivitetskataloger målrettet skolebørn, 

hvoraf det ene kobler bevægelse og kulturhistorisk formidling omkring Københavns Befæstning 

samt 4 mindre aktivitetskataloger målrettet henholdsvis børnehaver, dansk i bevægelse for 

indskoling/mellemtrin, matematik i bevægelse for indskoling/mellemtrin og aktivitetskatalog 2013 

målrettet skolebørn generelt. Udstyr til alle de beskrevne aktiviteter findes på udstyrsdepotet, så 

du kan printe aktiviteter og planlægge dagens program hjemmefra. 

 

Du kan også finde en oversigt over alt aktivitetsudstyr på Bevægelseskompagniet, hente disse 

retningslinjer og ikke mindst hente en vejledning i bookingsystemet, hvis det skulle drille, når du 

forsøger at logge dig på første gang med dine nye login oplysninger. 

 

Rødovre Kommunes Kulturafdeling kan kontaktes hvis der er spørgsmål angående reservation på 

nedenstående telefonnummer og mail. MOtivaTION, som står for den daglige drift, kan ligeledes 

kontaktes vedrørende depotet på nedenstående telefonnummer og mail.  

 

Retningslinjer 

Bevægelseskompagniet skal efterlades i en så ryddelig stand at en ny gruppe kan gå lige til udstyr 

og aktiviteter umiddelbart efter at I har forladt depotet. 

 

Vær opmærksom på, at Vestvolden, som en del af Københavns befæstning, er et fredet 

fortidsminde, og at der gælder særlige bestemmelser for selve voldterrænnet bl.a. at man ikke må 

cykle uden for de egentlige stier med fast belægning. Ligeledes er det vigtigt at passe på naturen, 

og efterlade området i samme stand som da man kom. 

 

Det er vigtigt at understrege, at Vestvolden er et offentlig tilgængeligt område, og at aktiviteterne 

i forbindelse med Bevægelseskompagniet skal tilrettelægges, så aktiviteterne ikke er til gene for 

de øvrige brugere. 

 

Det er ikke muligt at gøre brug af Bevægelseskompagniet uden at have mindst én person med, 

som enten er bevægelsesambassadør eller har deltaget ved et af Bevægelseskompagniets 

introkurser! 



 

Brugernøgle 

Som bruger af depotet, har du fået udleveret 1 nøgle, eller max 2 nøgler pr. 

institution/skole/forening, på det kursus du har deltaget i. Nøglen er til udstyrsdepotets 

hovedindgang. Nøglen skal opbevares i et aflåst lokale i institutionen/skolen/foreningen. 

 

Hvis nøglen er glemt på dagen findes der en ekstra nøgle i Artillerimagasinet. Ekstra nøglen 

udleveres kun hvis du kan vise legimitation, og du er registreret bruger af Bevægelseskompagniet.  

Nøglen skal afleveres tilbage personligt eller lægges i Artillerimagasinets brevkasse samme dag, du 

er færdig med den. 

 

Gæstebog 

Når du ankommer til Bevægelseskompagniet skriver du dig, som noget af det første, ind i 

gæstebogen, hvor du anfører dit navn, navn på institutionen, navn på planlagte aktiviteter og 

antallet af børn og unge. 

 

Der er desuden plads til at kommentere, hvis du ved ankomsten finder udstyrsdepotet i en 

utilfredsstillende stand, hvis du har forslag til nyt udstyr, eller hvis der trænger til opfyldning, eller 

reparation af en vis form for udstyr. 

 

Oprydning 

Du er ansvarlig for at følge anvisningerne, for hvor udstyret skal placeres og hvordan det 

vedligeholdes. På udstyrsdepotet er beholdere og hylder markeret med billeder af udstyret, som 

oplyser om hvor det skal placeres, når du er færdig med det. Mislighold af 

Bevægelseskompagniets udstyrsdepot kan medføre at din institution/skole/forening mister jeres 

tilladelse til at bruge Bevægelseskompagniet i fremtiden. 

  

Hygiejne 

I forhold til skrald bedes I benytte de skraldespande, der er opstillet i området. Hvad angår 

toiletforholdene, så kan I benytte toiletterne ved Artillerimagasinet indenfor deres åbningstid, 

som er alle hverdage fra kl. 9:00-15:00 (fredag lukket). 

 

Kontaktpersoner 

MOtivaTION, ansvarlige for daglig drift : 2063 0158 eller 2233 4084: info@motivation.dk  

Dorthe Larsen, reservation  : 3637 7634 (kl. 9-15)  : dorthe.larsen@rk.dk  

 

 

  

 


