Behov - drømme - oplæg til program med udgangspunkt i aktivitetscirklen :
(imput til brug i programskrivning og volumen studier)

FUNKTIONERNE ER PRIORITERET MED A -B - C- D, DETTE SKAL BRUGES TIL EN MULIG ETAPE INDDELING SAMT PRIORITERING
FUNKTIONER: SPECIFIKKE KRAV - ANTAL - STØRRELSE - TYPE MM.

antal- størrelse mm.

Idrætsaktiviteter - INDE

NR

Idrætsaktiviteter - UDE

NR

Klatring- klatretårn
kunne integreres al la Harboør hallen

B-C

Fodbold - mangler info om behov

A

Håndbold - alt boldspil som A, hvis kapaciteten rækker

A

Tennis - bruge eksisterende - mangler info om fremtidigt behov

A

Fodbold

A

BMX - inde som ude evt. ala Harboør

B-C-D

A-B-D

Beachvolley - 2 baner med godt sand net og gerne indhegnet
(så vi undgår katte)

A

Tennis - oplands potentiale - ref Harborør
Yoga - i multirum

A

Crossfit

A

Hockey - med bold kan spilles i eksisterende haller

A-D

Betonbane? - til fodbold teknik træning, streetsport, panna, multibane
parcour

A-B-D

Bowlingcenter

D-E

Militærforhindringsbane

C-D

Mountainbike - pusleplads med vask luft mm.
og afmærket rute/trail

A-C

E-sport - evt. i samarbejde med ngdomsskolen

A-B-C

Udendørs svømmebad -

D

Bordtennis

B-C-D

Tarzanbane - legeplads - til småbørn gerne tæt på cafe, og til de større
integreret som en del af udearealerne

A

Brætspil - gerne som en del af det sociale område/cafeen - hygge!

A-C

Paintball

D

Handicapidræt ude og inde- Dækker Gårslev - ret kontakt og forespørg om
de mangler noget der kunne være plads til her.

A-C

Fitness - sublimt et af slagsen ønskes også til crossfit, yoga og voksne børn
aktiviteter(træning)

A

Svømmehal - når Englysthallen igen står overfor en dyr renovering

C-D

Dans + spejlvæg evt. som del af multirum/sal

A-B

Squash - stort oplands potentiale - gerne 3/4 baner hvoraf de 2
kan bookes separat

A-B

Parcour inde eller ude? begge dele, tænkes ind i alle områder/mellemområder der ellers er “ubenyttede” parcour inde koblet på gymnastik

A

Basketball

A-B-C

Cheerleader træning - hal plus multirum med spejlvæg

D

Gymnastik - springgrav - trampoliner inde/ude - springbane
opvisningshal med springgrav

A

Badminton

A

Multigræsbane - rundbold, volley, rugby, amerikanskfodbold mm.
400 meter løbebane

A

Petanque - placeres ved mødestedet (grill, beachvolleyect.) 1 bane

A-B

Urban training? (betonbanen - det er det samme)
Træning i naturen - naturtons - bruge det eksisterende natur -skov strand
Cykling - samlingssted - evt. klublokaler - puslestation mm.
Bueskydning inde/ude ?
Atletik - til skolebrug

Hjerte ruten - Gauerslund skov/mountainbike rute

Billiard - gerne i nærhed af det sociale område
i eksisterende hal - er under etablering

A

Parcour

Løbeklubben - skal bruge fitness rum

A

Volleyball - højt til loftet - eller alm hal med rette opstregning og faciliteter A-B
til net
Zumba i multihal med spejlvæg

(B FUNKTIONERNE KAN TÆNKES SAMMEN I MULTIRUM/HAL)
Is hockey
-

A

A
A
C
A-C

Pilgrimsruten - eksisterende rute gl. kirkestier - lokal plans gruppe

A

C-D

A

Udendørs træningsstation - voksenlegeplads - crossfit combi - som miljøer
uorganiseret gerne koblet på mødesteder for de unge

Skaterpark og faciliteter (inde eller ude?) kombi med BMX al la Harboør
Aktive vægge/sidder

Skydning - opdaterer eksisterende baner

C

A

