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Fremtidens idrætsfaciliteter
Udviklingsplaner og idéoplæg:

Give

Opsamling LPG 2
29 juni 2018



2 Workshop 2 LPG for udviklingsplan for fremtidens idrætsfaciliteter i GIVE  v. MOVE arkitektur          

Aftenens program:

21.00
Tak for idag

WS 2 LPG GIVE – den 21 juni kl. 17 til 21 i Ikærhallen 

17.00 Tape v. MOVE 

17.10 Intro v. MOVE – arbejdet fremad rettet og dagens program v. MOVE 

17.20 Gives byudvikling v. Camilla fra Vejle Kommune 

17.30 Gruppe inddeling 

17.35     Behov – Listen med behov fra jeres vision skal udspecificere.                                                        
Øvelsen danner programgrundlaget for Gives nye idræts Hjerte  

17.50 Hvilke idrætsgrene hører til hvor i dag? 

Med afsæt i jeres visions materiale – spørger vi hvad mangler, der af informationer?  

18.00 Der tages mad – og gumles af under filmen  

18.15 De 3 temaer v. MOVE – og film v. Anne Skare 

18.35 Persona øvelse – 30 minutter. Brugernes roller, aktiviteter og ramme behov (Det sikres at de 
grupper som ikke er repræsenteret i dag også tænkes ind i projektet – og får en plads i 
programmet) 

19.05 Døgnrytme – hvordan sikre vi at stedet lever og bliver brugt på bedst vis og mest muligt.  

19.10 Walk and talk – omkring døgnrytmen 

19.25 Opsamling i plenum 

19.35 Inspiration til mulige modeller v. MOVE 

19.45 Arbejde i grupperne med udviklingsmodeller ud fra visionen ”Et samlet idrætscenter i Give”. 

Hvad forstår I ved ”Et samlet idrætscenter i Give”? Hvad er dens vigtigste opgave? 

Definer de 3 idrætssteders rolle i fremtiden! – hvad foregår hvor i fremtiden? 

Hvad er fordelene (gerne 3 stk) ved de enkelte modeller 

 (hver gruppe laver minimum 2 modeller) 

20.20 Opsamling i plenum – præsentation ved grupperne – prioritering der vælges 2 modeller som der 
arbejdes videre med. 

20.40 Ønsker til studietur – i plenum 

21.00 Tak for i dag 

 

Målet for arbejdsmødet, lave ridset til et endeligt program for Gives nye idrætscenter, samt skitsering af to 
mulige løsnings modeller. Med afsæt i visionen om ”Et samlet Idrætscenter i Give”. 

Det skal vi nå i dag....

Zoom ind: Program skrivning - 
Hvad skal jeres idrætscenter rumme/
kunne?

Zoom ud: Udarbejde løsnings model-
ler/strategier der kan arbejdes 
videre med

Program studietur



3 Workshop 2 LPG for udviklingsplan for fremtidens idrætsfaciliteter i GIVE  v. MOVE arkitektur          

Velkomst 

v. Sara  Aabling fra kultur og fritid
Vejle Kommune

Yderligere deltog
Camilla planlægger ved Vejle Kommune

og
workshoppen blev faciliteret af
Helene Plet og Christina Olsen
fra MOVE arkitektur

Og selvfølgelig arbejdsgruppen!)
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Procesforløb:
kort gennemgang af procesprogrammet

WS 1
Fællesforståelse

WS 2 LPG
Udtænke 
Program - strategi

WS 3 LPG
Skabe + studietur
Ideoplæg

WS 4 LPG
Skabe
ideoplæg

WS 5 LPG
Gennemgang
udviklingsplan

Hal Event
udviklingsplanen
præsenteres

 xx aug/sep
studietur

 3 oktober
17-20

 xx nov.
17-20

Skole WS 
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Forventnings afstemning:

GIVE UDVIKLINGSRÅD

Give april 2017 – ver. 2.0GUR samt Idrætsforeninger

Udviklingsplan og ideoplæg
Fremtidens idrætsfaciliteter

i Give

Mulighed
for budget 
i 2020!)

Opsummering indlæg ved Dan A. Jørgensen
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Visionen:

“Et samlet idrætscenter i Give”

Målsætninger:

Skabe moderne og attraktive faciliteter for fritidsliv-
et i Give, til fordel for nuværende borgere, samt øge 
muligheden for at tiltrække nye borgere til Give.

Sikre at Give opfylder fremtidens krav og ønsker til 
idrætsfaciliteter.

Skabe mulighed for større events i Give og derved sikre 
mere liv til byen.
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Illustration MOVE arkitektur

Synergi -skema

Befolknings tilvækst

Skole/SFO/institutioner

Stiforbindelser

Idræts faciliteter

Kultur/kunst

Natur/landskabet

Erhvervslivet

synergieffekt er samvirket mellem to eller flere tiltag/kræfter, 
som giver en større effekt end blot summen af de enkelte tiltag/kræfter giver hver for sig.

Boliger

“Culture of health”
Den sunde by

Sundhed og trivsel

Trak

Miljø og klima

Derfor er det 
vigtigt at tænke 

på tværs!

Synergieffekt er samvirket mellem to 
eller flere tiltag/kræfter, som giver en 
større effekt end blot summen af de 
enkelte tiltag/kræfter giver hver for 
sig.

I forbindelse med udviklingen af frem-
tidens idrætsfaciliteter er det vigtigt 
at kigge på tværs og inkludere nogle 
af de andre byudviklingsemner, så 
der i fremtiden skabes mulighed for 
synergi og skabelse af merværdi i 
jeres lokalsamfund.

.

Skemaet illustrere nogle af de lag som 
byudviklingen rummer og som er i 
samspil med fremtidens idrætsfacili-
teter.     illu. MOVE

I et byudviklings perspektiv:
v.Camilla Jørgensen
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Behov og drømme - Funktioner og brugere                                                                                                                                      

Fitness
• 250-300 m2 minimum
• Fitnesscenter med maskiner 350m2
• Spinning cykler 70-80 m2  
• Holdsal 
Squash 
• min. 1 bane 
• 3 baner 
• 2-3 baner 
• Brugere: 100-180 medlemmer, 1 forening 
BMX-Bane 
• Ja tak, udendørs. De unge kører til andre byer 

for at træne
• udendørs bane
Møderum 3 stk. 
• Fleksible møderum med f.eks. fleksible væg-

ge
• 4 stk. 12-70 pers. 
• Brugere: kan også bruges til rolig idræt. Ud-

sugning
• Delbart (evt. med bordtennis, yoga, møder, 

stolle gymnastik)  
Skaterbane 
• udendørs bane 
• Elementer fra Give Elment fabrik 
• Arealet er ”på” plads
• Klubhus (Skibscontainer) 
Konferencer
• Ja tak
Cafe og ophold 
• Ja tak
• min. 250.300 spisende 
• Delbart
Badminton 
• Flest mulig baner 
• 10 baner

Legemuligheder 
• Udendørs 
• p-plads til unger, legehjørne, udendørs samt 

indendør
Fodbold - 5 boldbaner + omklædning og inden-
dørs  
Kunstgræs 11 mands, 8 mands (Hybrid) 
5 baner til indendørs, min. 1 opvisningsbane
Tennis - indendørs
• Vi kontakter tennisklubben 
• 4 baner tennis 
• Noget med en rulletappe (TV-gulv)
Håndbold opvisningsbane med plads til tilskue-
re
• Med sammenklappelige tilskuerpladser --> 

dermed multihal 
• Brugerne dækker både håndbold, gymnastik, 

fodbold, badminton og boksning
• min. 1000 pladser 
Springfaciliteter
• 2 store trampolinger med dobbeltgrav 

+”Pommes” grav. 
• 2-3 grave
• Teamtrack (23 meters tilløb) på gulv til grav 

(evt. i siden af hallen for at holde selve hal-
gulvet fri)

• Springseler 
• Depot 
• opvisningssiddepladser til 800/bevar intimi-

teten
• Brugere: tilbyde kurser evt. via. DGI
• Skal kunne træne seperat uden brug af hal-

len

Træningsfaciliteter 
• Sammen med/i forbindelse med skaterbanen 

+ BMX
• Fitness
Volleybold
• ja tak 
• 4 baner
Omklædning - renovering + 2 ekstra 
• Ja tak
• Udendørsomklædning, indgang direkte fra 

banerne 
Træningssal med spejle
• Brugere er gymnastik, yoga, taichi, qigong, 

boksning, drama, rytmisk grundgymnastik og 
dans

• Minimum 2 
E-sport
• Stort mødelokale (60m2) med nok strøm og 

meget internet 
• Fleksibelt lokale 
Floorball 
• Multibane
• Brugere: skolen 
Boksning 
• 2 kampbaner (6x6 m.) 
• Depot 20 m2
Udendørs fitness/styrke 
Deportrum
• Et til hver forening - store 
Cykelklubben 
• Overdækket pusleplads til rengøring/vedli-

gehold af cykler 
Multibane foran hallen 
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Hvilke idrætsgrene hører til hvor i dag?

Stadion, friluftsbad og tennis 
1 opvisningsbane 
2 træningsbaner 
2x7 mandsbaner 
Krocketbane 
Petanquebaner 
3 tennisbaner 
1 beachvolleybane 
Friluftsbad 

Aktiviteter: 
Fodbold 
Tennis
Petanque 
Krocket 

Søndermark Hal og skole
20x40 m. håndboldbane
5 badmintonbaner
3 volleybaner
3 skolebasket baner 
1 basket (DBF mål)
200 siddepladser i hallen 

Aktiviteter: 
Håndbold 
Badminton
Volleybold
Gymnastik - kun rytmisk 
Musical og teater 
Skoleidræt
Foredrag - møder 

Ikær Hal og Skole 
20x40 m. håndboldbane
5 badmintonbaner
3 volleybaner
3 skolebasket baner 
Cafeteria 
Gymnastiksal 
3 pool borde 
Midlertidlig fitness 
450 siddepladser 
1 basket (DBF mål)
200 siddepladser i hallen 

Aktiviteter: 
Håndbold - 2. div herre
Gymnastik
Boksning 
Squaredance 
Idræt i dagtimerne 
Aktive ældre 
Skoleidræt 
Skytteklub (I kælderen) 
Foredrag 
Møder 

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Målforhold
1:5000

Dato
19-06-2018

Søndermark Hal og skole

Ikær Hal og skole

Stadion, friluftsbad og Tennis

Centrum

Kulturen

1 opvisningsbane2 træningsbaner2x7-mandsbanerkrocketbanepetanquebaner3 tennisbaner1 beachvolleybaneFriluftsbad

Aktiviteter:FodboldTennis
PetanqueKrocket

Scene
20x40 m håndboldbane

4 badmintonbaner3 volleybaner3 skolebasket baner1 basket (DBF mål)200 siddepladser i hallen

Aktiviteter:HåndboldBadmintonVolleyballGymnastikMusical og teaterskoleidræt

20x40 m håndboldbane
4 badmintonbaner3 volleybaner3 skolebasket banerCafeteriaGymnastiksal2 pool bordemidlertidigt Fitness450 siddepladser i hallen

Aktiviteter:Håndbold -  2 div herrer
GymnastikBoksningSquaredanceIdræt i dagtimerneAktive ældreskoleidrætSkytteklub(i kælderen)

Eksisterende forhold:
Hvad har vi ikke fået med?
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Landsbyen

Lokale sociale netværk - på ca 100 
personer

Flet og bland tingene

Skab positive forstyrrelser

Steds specifikke rammer med plads 
til alle

Paskram

Fremtidspostkort fra Anne Skare

Rammer
De fysiske rammer der skaber 
mulighederne for at livet og idrætten 
folder sig ud.

INSPIRATION 

PASKRAM

FLET

STEDET
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Gør noget godt!
lokal tilpasning

Servicering til aktivering
- aktiverende medlemskab

Fra mono- til multimedlemskab

Bookingsystem alle kan 
bruge hele tiden

Plads til det spontane - smalle og 
brede begejstring

Fremtidspostkort fra Anne Skare

Aktiviteter
Alt det der sker både organiseret og 
uorganiseret. Hvad skal man kunne i 
vores by?

INSPIRATION 

MULTI

LOKALT
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High tech - high touch

For og med mennesker

Rammer der befordre 
menneskelig adfærd

Brede dagen ud

Inddrag erhverslivet aktivt

Tænk hele livet ind

Bidrag og ejerskab

Mennesker
Interessenterne, brugerne, 
de frivillige – på tværs af
generationer og idræts interesser.

Fremtidspostkort fra Anne Skare

RAMMER

EJERSKAB

INSPIRATION 
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En analyse af personaerne hjælper 
til at definere brugernes roller, ak-
tiviteter og hvilke fysiske behov de 
har. Det er også med til at sikre, at de 
grupper som ikke er repræsenteret til 
workshoppen, også indtænkes i pro-
jektet og får en plads i programmet. 

De digitale brugere  
Aktivitetsbehov 
• E-sport tunering/ netparty
• Undervisning
• E-sports træning 
Fysiske behov 
• Har plads + sovepladser 
• Strøm og internet 
• Computere i ”mødelokalet” eller 

fitness 

Børnefamilien  
Aktivitetsbehov 
• Spisning/take away
• Børn og voksne kan træne sam-

tidigt, ikke nødvendigvis samme 
aktivitet 

• Faciliteter til både babyer og tum-
linge 

• Bespisning efter aktivitet 
Fysiske behov 
• Flere samtidig aktiviteter 
• ”Legeplads indendøre
• Pusle/ammerum 
• Cafe miljø
Roller 
• Sund og billig mad 
• Fleksibilitet sammen og hver for sig 

De unge 14-20 
Aktivitetsbehov 
• E-sport
• Skater/BMX
• Parkour
• Feststeder 
• Mulighed for både social niveau og 

højt niveau 
• Område som byder på fællesskab 

og aktivitet uden at være idræt, 
• Bevægelse og aktivitet er ”skjult”
Fysisk behov
• Sociale områder 
Roller 
• Skabe sunde relationer - væk fra 

gadehjørner mv. 

Personaer 
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Dagsinstitutioner  
Aktivitetsbehov 
• Idrætsbørnehave 
• Introduktion til haller/idræt/aktivi-

tet allerede ved ung alder  
Fysiske behov 
• Mere brug af faciliteter

Foreningsfolk 
Aktivitetsbehov 
• Foreningsliv 
• Skabe tilbud hvor idræt ikke bare 

er et pasningstilbud for børn 
• Uddannelser 
Fysiske behov 
• Cafe miljø
Roller 
• Rekutere og fastholde frivillige

Tweens 10-13   
Aktivitetsbehov 
• Stadig behov for leg/tummel
• Workshops
• Små legestationer
• Fysisk udfoldelse 
• Hold fællesskab, evt. teenfit 
• Fodbold
• E-sport 
Fysiske behov 
• ”Legeområde”
• Inde/ude 
• Holdsal 
• Holdsport
• Lokale
Roller 
• Skal selv være med i beslutninger 

om hvad der skal laves 
• Instruktør og trænere 

Dagpleje + mødregrupper 
Aktivitetsbehov 
• Samme som børnfamilier 
Fysiske behov 
• Legerum, lys, lyd, madrasser til leg/

søvn, bolde, legeredskaber, evt. 
gymnastikmåtter m.m. 

De unge 14-20 
Aktivitetsbehov 
• Hygge 
• Samlingssted 
• E-sport 
• ”Hænge ud” 
• Et bredst udvalg af idrætsområder 
Fysiske behov 
• Samlingssted 
• Hyggekroge 
• Holdtræning
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• EDB rum med 10-12 computere 
• Forskellige steder 
• Legepladser 
Roller 
• Evt. hjælpe med vedligehold 

Den voksne    
Aktivitetsbehov 
• Oplevelser
• Foredrag
• Koncerter (mindre)
• Udstillinger
• Markeder
• Individuel træning
Fysiske behov 
• Lokaler 
• Lyd/lys
• Udendørs områder
• Fitness 

• Parkering 
Roller 
• Skal selv være med i beslutninger 

om hvad der skal laves
• når ”jeg” kan 
• Skal være nemt, helst ved døren 

Erhvervsfolk/Iværksættere
Aktivitetsbehov 
• Alle aktiviteter/foreningstilbud
Roller 
• Inddraget via sponsorater 

De aktive seniorer
Aktivitetsbehov 
• Træning of fitnesscenter 
• Fysisk og socialt
Fysiske behov 
• Cafehygge  

Roller 
• Møder op og er aktivt deltagende 
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Døgnrytme

8.00

12.00

18.00

20.00
24.00

Morgen fitness 
Morgen Mads 

tilbud 

04-07

Fitness 
Morgen yoga/Qi

Gong/Tai Chi 
mm. 

fra  
5.30

Morgenhold 
Fitnesshold

Mødregrupper 

9 -

Skole 
Børnehaver 

Dagpleje 
Institutioner
Spisetilbud

Legegrupper
Pensionister/

Ældre 
Holdaktiviteter 

Fitness

Fælles “kontor” faci-
liteter  (hele dagen) 

Middag 
Buffet i cafeen  for 

alle - til billige 
penge (kunne samle 
unge/ældre, mødre-

grupper mm.) Senior idræt 
Aktive ældre 

Aktiviteter i hallen 
og udenfor 

Lounge område til 
gruppearbejde i 

skolen 

Fitnesshold 
Studiecafe 

Holdtræninger 
Aktiv SFO (som 

holder til på 
stedet) 

Holdsport 
Alle sportsgrene
Foreningsidræt 

16-

Børnehold 
Voksnehold 
Foreninger 
Aftensmad 

Fællesspisning 
Nye tiltag, altid 

plads til nyheder
ALT (hold osv.)

18-21

Teenager “Hænge 
ud” (hyggerum, tv, 

musik)
Soilleaften 
Fællessang 

Go’ nat hold 
Behandlerrum 2 stk. 

Fitness 
24/7
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© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Målforhold 1:3000
Dato 18-06-2018

Ikærhallen
 Søndermarkhallen

 

Stadion
 

RIDESKOLE

GOLFBANE

HUNDESKOV OG MUSEUMANLÆGGET PARK

UDE FITNESS
+FITNESS

PLANTAGEN

UNGDOMSSKOLE OG KLUB - SFO OG MUSIKSKOLE

MC KLUB

GORUN

JAGTFORENING

TENNIS
FRILUFTSBAD

ATLETIK

BULLESTRUPHAVE

PLEJECENTER

NEDLAGT TEGLVÆRK

BØRNEHAVEN BØRNEGÅRDEN

CAMPING

BOFÆLLESSKAB

SØNDERMARKENS BØRNEHAVE

HANDELSCENTRUMBRUGSEN

FODBOLD

STÆVNER OG EVENTS

KULTUREN OPEN AIR

UDSTILLINGER, TEATER, MUSICALS MM.

TORVET

NEDLAGT SYGEHUS

Eksisterende ressourcer –  urban kapital 
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Fleksible/alsidige rammer –  synergien.

Idræt og street rundt om hallerne
en del af hallerne

gymnastik

street og game

parcour

motorik og læring

INSPIRATION 
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Fleksible/alsidige rammer –  synergien.

Hjemkundskab

Cafe

Sund kost læring

Aftenskole

Udlåns køkken

Fællesspisning

INSPIRATION 
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Udearealerne og merværdi
flet idræt og natur/kultur med byen for en styrket identitet

Klimasikring og parkering

Kunst og idræt

By og bevægelse

Natur og idræt/bevægelse

INSPIRATION 
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Lige muligheder – Fremtidssikring 
skabe faciliteter der rammer bredt og rummer nye muligheder for fremtidens 

idræt, såvel organiseret som uorganiseret. 

fremtidens skole

Skolen en del af idræts-

centret

Multifunktionelle lokaler

Elementer der fremtidssikre

(skate,skøjte,hængeud, spillebold og 

regnvand)

INSPIRATION 
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Forslag til udviklingsmodeller 

Til workshoppen blev der arbejdet 
med forskellige udviklingsmodeller 
ud fra visionen ”Et samlet idrætscen-
ter i Give”. Alle modellerne er præ-
senteret i det følgende. 

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Målforhold 1:3000
Dato 18-06-2018

Camping
friluftsbad
boliger

Idræts- og
fritidscenter GIVE
inkl. fodboldtbaner
og tennisanlæg

Renovering
 

Eksisterende model fra GUR 
visionen

Fordi!
Alle kommer to steder
Kort afstand mellem de to
Sikker cykelrute

Kobling skole-hal i begge projekter

Udfordringer:
Tab af investering på ca. 14 millioner kr plus 
omkostningerne til nye boldbaner
Centreret parkering
Gl. Lergrav
Smukt bakket landskab
Centrum skæres fra
10 år før der er læ på fodboldbanerne

INSPIRATION 
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Ideer til modeller:

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Målforhold 1:3000
Dato 18-06-2018

Ny Tennishal/indendørs fodbold
Fodboldt/stadion
Tennisbaner
Friluftsbad

Idræts- og
fritidscenter GIVE
Ud/ombygning

Renovering
evt. som kamp og stævnehal
 

PP

Fokus på forbindelserne

Fordi!
Vi udnytter de eksisterende ressourcer
Styrker vores midtbys rolle
Spreder parkerings behovet

Udfordringer:
Forbindelserne for de bløde trafikanter
Stadig idræt 3 steder

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Målforhold 1:3000
Dato 18-06-2018

Ude idræt i focus
koblet på naturen

Idræts- og
opvisningscenter

PP

Fokus på forbindelserne

Torvet

Idræts- og 
street/gamecenter 

kulturen

Fordi!
Vi udnytter de eksisterende ressourcer opti-
malt!
Styrker vores midtbys rolle
Spreder parkerings behovet
Et samlet Give med idræt som livs nerve
Masser af mulighder for synergi og merværdi.

Udfordringer:
Forbindelserne for de bløde trafikanter
Stadig idræt 3 steder

INSPIRATION 
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Skabe et nyt samlet idrætscenter 
overfor Søndermarkskolen.
Fordi!
Alt et sted
Ingen areal begrænsing 
Masser udnyttelse af natur 
Masser af muligheder 
Udfordringer 
Større jordopkøb 
Økonomi 

En ny samlet skole og idrætsfacilite-
ter ved Søndermark, så omkostnin-
gerne kan slås sammen.
Fordi!
Et samlet sted 
samlet økonomi
Udfordringer 
Økonomi - et stort projekt
Tidshorisont 

Søndermark og Ikærhallerne til idræt 
og fodbold + tennis flyttes til Sønder-
mark.
Fordi!
Et samlet sted - fordelt på to steder 
Udfordringer 
Stadig to lokationer
Stort nok areal 

Forslag til udviklingsmodeller 
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Den tre-delte model: 

Det er ikke rentabel at holde 3 steder 
kørende: Køkkener, parkering, perso-
nale, varme/vand/el osv.  
Dårlige forbindelser imellem de 3 
steder. 
Byen har brug for campingpladsen 
(som bør udvides til mindst det dob-
belte) 

Ide
”Alt samles ved Ikær”.
+ Øst for Tykhøjetvej 
Resever plads til fodbold 
Byg alt andet først 
Fordi! 
Bedre trafikafvikling og jordforhold 
Ingen arealbegrænsning 
Kommunens jord i forvejen 
Flere udbygningsmuligheder 

Ide 
Samlet idrætscenter ved Søndermar-
ken med ny opvisningshal (+fodbold/
tennis/BMX osv.) 
Idrætshallen bruges som skolehal og 
buffer i spidsbelastningsperioder ved 
opvisninger/kampe mm. 
Fordi!
Samling af flest aktiviteter et sted 
Socialt samvær på tværs af sports-
gren/alder er meget efterspurgt. Det 
kan bedst løses ved at samle sporten/
aktiviteter et fælles sted.
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Konklusion:

Der blev prioriteret og diskuteret i 
plenum, omkring hvilke modeller der 
skl undersøges nærmere, i forhold til 
udviklingen af fremtidens idrætsfacili-
teter i Give.

Afklaring omkring jordejer forhold 
kommer til at spille en rolle, så dette 
lovede Sara at undersøger nærmere, 
så dette punkt er afklaret på næste 
møde.

De tre modeller som havde størst op-
bakning var disse 3.

MOVE kigger nu nærmere på ønsker 
til program og muligheder i forhold til 
de 3 modeller, så arbejdsgruppen på 
næste møde kan arbejde hen imod en 
endelig model, og dens mulige etaper.

Model A:
Der etableres et helt nyt idrætscenter 
overfor Søndermarkskolen, hvor alt 
samles under et tag. De 2 eksisteren-
de haller skal fortsat bruges til skole-
idræt.

Model C:
Med afsæt i GUR visionen - Sønder-
mark udbygges, på sigt med alt fod-
bold og tennis, på nabo grunden. og 
Søndermark bruges som skolehal og 
streetsportområde samt som buffer i 
spidsbelastningsperioder.

Model B:
Med afsæt i GUR visionen - Sønder-
mark udbygges på matriklen, på sigt 
med ulighed for fodbold og tennis, på 
nabogrunden. Ikærhallen bruges som 
skolehal og buffer i spidsbelastnings-
perioder ved opvisninger/kampe mm. 
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Program studietur:

Oplæg program:

Afgang fra Give kl 9.30 den xx aug/sep

Kører samlet i minibus - kaffe og boller

 Første stop? 

Kører mod andet stop

 Frokost

 Andet stop?

Køre mod trejde stop

 Trejde stop?

Køre hjem med ankomst i Give kl 15/16

Det aftales at vi tager på tur en søndag, Louise sender forslag om datoer rundt, 
og arbejdsgruppen kommer med forslag til faciliteter de gerne vil besøge.

Ud fra forslagene laver MOVE et program:)

RY

VIBORG
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Tusind tak
for en super aften:)
Arbejdsgruppen ses

til studietur
den xx aug/sep:)

Udarbejdet af MOVE arkitektur ApS
Nørregade 65
6700 Esbjerg

I samarbejde med Vejle Kommune
og borgerne i området.
Foråret 2018


