Fremtidens idrætsfaciliteter
Opsamling studietur
2. september 2018
Give
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Workshop 2 LPG for udviklingspersplan for idræt GIVE

v. MOVE arkitektur

Dagens program

RY

kl. 8.45: Vi mødes
Kl. 9.00: Kører samlet i minibus - kaffe og boller i bussen
kl. 10.00-11.00: Første stop Ryhallerne, Præsentation med rundvisning af Jens
kl. 11.50 Ankomst til Sønæs aktivitets og klimapark i Viborg hvor vi spiser sandwich
(forhåbentligt i solen.)
kl. 12.30-13.30 GAME streetmekka i Viborg, Præsentation og rundvisning
kl. 14.30-15.30 Spjald Fritidscenter, Præsentation v. Centerleder Brian Vang

VIBORG

Opgaver i bussen v. MOVE
Afgang kl 15.30 med ankomst i Give kl 16.30

SPJALD
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Dagens forløb
Fra morgenstunden var der en god stemning, som hele dagen gennem blev fuldt
med rundstykker og kaffe, lækre sandwich som blev spist i solen ved Sønæs og
eftermiddagskage på den sidste del af
busturen.
Efter hvert sted vi besøgte, tog arbejdsgruppen en snak med sidemanden i bussen,
om hvad der var det bedste ved
stedet og hvorfor. Derudover reflekterede
de over, på hvilken måde stederne kunne
inspirerer dem til løsninger i Give. Resultaterne herfra bliver gennemgået på de
følgende sider
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Ry Hallerne
Ry Hallerne har gennemgået en renovering og tilbygning som nu har 3 store
haller, flere mindre haller, motionscenter,
aktivitetslokale, udendørs madpakkehus, motorikbane på væggen, café og
springhal.
De har lavet bebyggelsen for 21 mio.
kr.
Det er de lykkes med ved at genbruge de
ressourcer de havde i forvejen. Derudover
blev overskudsmaterialer fra byggeriet
brugt til at lave møbler. Møblerne er specielt henvendt til at skabe plads for teenagepiger, da de ofte er underrepræsenteret i idrætsregi. De har fået et rum gemt
lidt væk for sig selv, men hvor de stadig
har udsigt til hallerne, så de kan følge
med i hvad der sker.
De har valgt at bruge tæpper til at dæmpe
lyd og skabe hygge, og farver til at koble
ude/inde.

Farverne udenfor og indenfor var koordineret, for at skabe en bedre sammenhæng mellem ude/inde

Der er en fælles ankomst, der leder op
til cafeen, som er omdrejningspunktet i
hallen. Det bruges af både foreninger,
klubber og de uorganiserede. Generelt er
der en følelse af “frihed under ansvar”.

Leg kan være udfordrende og kunstnerisk
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Rum specielt designet til
teenagepiger, hvor de kan være sig
selv, men stadig følge med i hvad der
sker i hallerne
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Ry - Hvad var det bedste og hvad inspirerede dig?
Den lokale arbejdsgruppe kan på mange
måder relatere sig til hallen i Ry, og de
ting der var det bedste, var også de ting
de mener kan tages videre med i deres
egen hal.
Muligheder for forskellige opdelinger af
haller
Springcenter i midten, så man kan udnytte
centeret fra forskellige sider - helt i top III
Hyggehjørner til alle aldre
Studiehjørner med strøm til PC
Lege muligheder
Depoter
Fælles depoter
Gennemgående farver
Gennemsigtighed i alle rum II
Folk har selv ansvar for hallen, f.eks.
selvbetjening i cafeområdet
Interaktivitet
Masser af lysindfald
Bog-bytte central
En fælles indgang
Ideer: Klimavenlig med soleceller på tag,
vindfang, nogle små vindmøller som kan
stå på taget, vertikal vindmølle, et navn
kunne være “Kræftværk Give”.
Fleksible rum III
“Festsal”
Motorikvæggen
Cafeen
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Motionsrummet
Engageret halleder II
Frihed under ansvar til personer og foreninger
En som “ejer” hallen “min hal”
Klatrevægge
Ude/inde
“Rum” for ikke aktive
De varme farver
Høje døre (2,75 m.) med belægning udenfor så kan man få grej ind og ud af hallen
At man havde styr på 2-3 haller
Fodbold + cafeen INDEN udvidelsen, men
ellers super tilbygning

I cafeen kan alle selv hente kaffe, sodavand osv. uden for åbningstiderne frihed under ansvar
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Springfaciliteterne lå mellem to haller,
der giver mulighed for at udnytte arealet
fleksibelt
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Ry Hallerne

Der var lavet et område i hallen, hvor
små som store kan hænge ud

Væggen som ellers ikke ville blive brugt
er udnyttet til at lave en motorikbane

Udendørs madpakkeskur som både institutioner, men også petanque og andre
bruger til at drikke kaffe i når det regner
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Opstregningerne i hallen gør det muligt
at bruge arealet til mange forskellige
typer sport
Workshop 2 LPG for udviklingsplan for idræt GIVE

v. MOVE arkitektur

Street-Mekka Viborg
Streetmekka Viborg er et asfalteret
gadeidræts- og kulturhus, der åbnede i
marts 2018. Viborgs børn, unge og voksne
kan mødes og dyrke street art, cykel trial,
løbehjul, DJ/VJ, skate, street basket, gadefodbold, parkour, hip hop, break og meget
andet.
Bygningen er den tidligere Vestas-bygning som er blevet renoveret og støttet af
TrygFonden, Nordea, RealDania og LOA.
Street-Mekka er et eksempel på en ny
foreningstype. Hvis for eksempel en
forening gerne vil bruge lokalerne, kan de
gøre det gratis, men hver gang foreningen
har 4 private hold, skal de tilbyde 2 åbne
hold, hvor alle kan deltage.
Der er til fabrikken bygget et stort
overdækket uderum, som er åbent for
offentligheden.
Der er i Street-Mekka lagt vægt på at
inkludere borgerne og indfange byens
identitet, med street art og BMX-baner
bygget af træ.
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Street-Mekka Viborg
Hvad var det bedste?
Fed atmosfære og råt
God kombi af ude/inde rum II
Skateområde II
Borgerne havde hjulpet med til at bygge
Konceptet street - råt og kan bruges
Man kan slå sig, ikke pakket ind i vat
Arbejde på egen hånd, skal være kreativ
Styr på det uorganiserede
Den indlevelse som Thomas havde
Parkour
uorganiseret

Hvad kan bruges i Give?
Parkour
Klatrevæg
Rå “stil”
Borger inddraget gennem workshop
Uderum
Skateområde
Der blev holdt workshops, hvor borgerne
selv var med til at bygge møblerne

En lokal håndværker har bygget BMX
banen

Overdækket skateområde
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Indendørs multibaner
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Et overdækket inde/ude rum, som kan
bruges at offentligheden 24/7. Viborgs
identitet er indfanget ved at lade lokale
graffiti-kunstnere bruge området
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Spjald fritidscenter
Spjald Fritidscenter blev fornyet ved,
at borgerne selv startede med at lave
en udviklingsplan, for at sikre byens
overlevelse.
De formåede at samle penge ind fra alle
byens borgere og søge fonde, der til sammen har financieret byggeriet. Det hele er
lokal/foreningsdrevet, hvor foreningerne
er gået sammen med en bestyrelse.
Hallen har et tæt samarbejde mellem
skole og idræt, hvilket giver dem mange
gode muligheder.
Frivillighed og engagement er drivkraften bag Spjald fritidscenter, for eksempel
er der 12 pensionerede håndværker som
hygger sig med at vedligeholde området
og bygningerne.
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Spjald fritidscenter
Hvad var det bedste?
Egen engagement for egen drift
Det stærke fællesskab mellem skole og
fritidscenter
Fælles interesse fra erhverv og borgere
En fælles hovedbestyrelse som tager sig
af sponsorater
Pensionerede håndværkere til vedhold og
nye ting
Events som giver noget overskud
Sammenholdet
Frivillighed
Lokal engagement
En fælles forening
Alt er muligt, hvis de rigtige tænker det
Samspil med borgere/forening/kommune

Overdækket område hvor man kan stå at
grille og se fodbold selvom det er regnvejr

Hvad kan bruges i Give?
“Samspillet”
Vilje til at ting lykkes
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Hytter som bliver lejet ud til overnatning
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Modeller
Der har i processen været arbejdet med
to modeller, og disse blev præsenteret på
studieturen, så deltagerne kunne kommentere og diskutere fordele, ulemper og
opmærksomhedspunkter, inden skitsearbejdet går i gang.
På turen blev det dog klart, lige som det
er blevet diskuteret løbende i processen,
at der i projektgruppen er præference for
at arbejde med model 1, hvor alle aktiviteter samles omkring Søndermarkshallen.
På den baggrund har styregruppen
besluttet, at der fremadrettet arbejdes
videre med model 1, hvor alle aktiviteter
samles omkring Søndermarkshallen. Det
vil sige, at vi nu kun arbejder med én
model, men at denne model kan opdeles
i faser, og at der vil være mulighed for at
gøre til- og fravalg undervejs.
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Model 1

Fase 1

Er der noget
der mangler?

Søndermarkshallen
• Springfaciliteter: springgrav (som kan overdækkes og
dermed bruges til boldbaner) + teamtrack (23 meters tilløb)
• Ekstra tilskuerpladser
• Udendørs fitness/crossfit
• Træningssal med spejle
(Gymnastik, yoga, taichi, qigong, boksning, drama, rytmisk
grundgymnastik og dans)
Boksning (2 baner af 6x6 m + depot)
• Udendørs legemuligheder: SFO + skolens legeplads i træ.
• Depotrum
• Skoleidræt
• Badminton
• Volleybold (mangler 1 bane)
• Badminton
• Tennis
• Squash
• Indendørs fodbold
• Håndbold
• Musical og teater
• Møderum
• Konferencer
• Cafe og ophold
• Indendørs Legemuligheder/legehjørne
• Cykelklubben (overdækket pusleplads)
• Skatepark
• BMX
• E-sport

Fase 2

I fase 2 rykkes faciliteterne for fodbold,
tennis osv. fra stadion til Søndermarkshallen

Workshop 2 LPG for udviklingsplan for idræt GIVE

v. MOVE arkitektur

Deles offentligt
Referater sendes rundt

Sommerferie
juli måned

Oplæg UVP

Procesforløb:
Endelig helhedsplan
afleveres november 2018

OPSTARTSMØDE
Medio marts

MOVE’s arbejdsproces

POLITISK
behandling
2018

Møder styregruppen
og rådgiverteam

Skole
WS

LPG opstarts
møde -9 april
16-17.30

LPG 1
15 maj
17-21

LPG 2
21 juni
17-21

LPG 3
2. sep.
studietur

LPG 4
10. okt.
17-20

LPG 5
31 okt.
17-20

Event
i
hallen
26. nov.

Give
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Tusind tak
for en super dag :)
Arbejdsgruppen ses
d. 10 oktober:)
Udarbejdet af MOVE arkitektur ApS
Nørregade 65
6700 Esbjerg
I samarbejde med Vejle Kommune
og borgerne i området.
Foråret 2018
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