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Idræt og fritid

Hvad synes du er fedt at lave i din
fritid?
Være sammen med vennerne
Hvor er de fede steder i byen?
Hvorfor er det fedt lige der?
Legepladsen er stort set det eneste
sted de hænger ud fordi der er en bålplads og de kan være mange sammen
uden at blive forstyrret
Bruger du idrætsområderne? til andet
end sport? Hvis ja, til hvilke?
Nej for det er lukket
Dyrker du idræt/sport/træner andre
steder?
Fitnesscenter Shape

Omvendt brainstorm
Hvad kunne få dig til at stoppe med at
dyrke motion?

Hvad ville gøre hallen til et nederen
sted at hænge ud?

Hvordan laver vi et kedeligt
idrætsområde?

Trælse/kedelige trænere
II
Hvis der ikke er gode udeområder
Computer II
Grimme omgivelser
Dårlige redskaber
Damer
Dårligt fællesskab
Hvis der er for mange mennesker
- for klemt
Hvis faciliteterne er dårlige
Hvis indemiljøet i hallen er klamt
Hvis folk er tarvelige og dømmende

Hvis det er kedeligt og grimt		
II
Hvis der ikke er musik		
II
Gamle ting
Dårlige brusere
Klamme omklædningsrum + wc
Hvis der er for mange på for lidt plads
Hvis der altid er booket
Dårlig lugt og luft
Hvis cafeteriet er lukket
Hvis der ikke var noget at lave
Hvis der ikke var basket, badminton
Lærer-opsyn
Man kan opdele hallen med fx en
skillevæg
Hvis der er nogen der stirrer
Hvis der er låst
Hvis der ingen energi er
For mange mennesker
For lidt sollys
For få farver
Når rengøringsdamen er muggen

Hvis der fx. ikke er adgang til bolde II
Ingen faciliteter som fx. mål II
Hvis ikke der er en masse sjove redskaber og aktiviteter II
Ingen springgrav II
En tom hal
En 11 mands bane
Hvis der kun var sådan nogle pensionister og ingen på ens egen alder
Hvis det er gammelt og mørkt
Hvis man er forvirret
Hvis der ikke er nogen at være sammen med
Hvis der ikke er gode farver

Motion

Hvilken form for motion dyrker du?
Alene eller med andre?

Hvad er grunden til du dyrker
motion?

Vi dyrker alle motion
Hvis man har travlt

Spring
Fodbold
Badminton
Fodbold med andre
Håndbold med andre
Fitness med andre
II
Motionsboksning med Julie
Dans med andre II
Træner alene
II
Løber alene/med andre III
Skyde - med andre
Motionerer med min mor

Det er sjovt
III
Pga fællesskabet/sammenhold II
For at bevæge sig
Jeg vil gerne i form
Min mor siger jeg skal
Det er sundt
II
Jeg kan lide det, man bliver glad II
Man vil virkelig gerne rykke sig indenfor den sport man går til
For at tabe mig
Måske for at få venner

Hvad driver dig til at bruge hallen?

Hvis ikke du dyrker motion, hvad er
grunden dertil?
Sygdom
Hvis der ikke er nogle hold at gå til hvis man vil spille en holdsport

Vinter
Det er lyst
Spring
Et sted vi selv kan ”styre” som skal
være åbent om aftenen
At mødes med vennerne
Ingenting - ligenu er der intet interessant
Vi kan ikke bruge hallen pga at den
er lukket - og hvis man er så heldig at
den er åben er der låst ind til bolde,
ketsjere osv.

Endnu federe idrætsområder
- hvordan?
Hvilke Rammer?
Ude
Strand!!
Flere steder man kan hænge ud!!
(- udover legepladsen)
Mere centralt mødepunkt
Mulighed for mad/ Café IIII
Gorillapark IIIII
Steder man kan snakke og sidde godt
Springhal (se Vejen springhal) IIII
Et sikkert sted
En hal mere til fodbold
Fodboldstadion med tilskuerpladser!!
Overdækket hængeud sted
Flere butikker/shopping II
Svømmehal tæt på
Skøjtebane II
Træningshal
Åben i specifik tidsramme
En park II
Græstæppe i opvisningsbanen - skal
rundt om banen - for at skabe
atmosfære
Skatebane
Sauna med kold pool så det føles som
vinterbadning

Inde
Springgrav IIII
Biograf
Farver
Musikanlæg
Et godt cafeteria - stort så der er plads
til mange uden at blive proppet
Rent og pænt
Moderne og åbent
Et fælles mødested
Hvilke Mennesker?
Venner
Mennesker som motiverer én til at
komme der
Ikke for mange VD
Venner og damer
Høflige og venlige mennesker

Hvilke aktiviteter?
Bænke og steder man kan hænge ud
Spring
Flere mødesteder for venner
Masser af muligheder, Noget spændende
Ting man selv må finde frem og bruge!
Trampolin III
Svømning
Bordtennis
Fodbold
Barnlige lege med venner
Skøjte
Udflugt
Yoga
Spil
E-sport
Kaffeautomat
Siddepladser og spil
Yogamåtter
Bluetooth højttalere
Paintball
Skate
Springting

Konklusion

Alle dyrker motion, hvor de fleste går
til holdsport/foreningsidræt, og/eller
laver uorganiseret idræt som løb og
fitness. Deres motivation for at dyrke
motion er sundhed, men i lige så høj
grad for det sociale.

Faciliteterne betyder meget for de
unge, her skal der være diverse redskaber til rådighed, så de frit kan benytte dem - med frihed under ansvar.
Derudover spiller det visuelle indtryk
og indeklimaet en vigtig rolle.

I dag er der ikke rigtig noget der driver de unge til at bruge hallen, da den
er lukket og at der ikke er noget interessant at lave der.
Der er generelt ikke meget at give sig
til for de unge. De fleste mødes ved
legepladsen, da der ikke er andre steder de har mulighed for at mødes.
De virker dog til at have et godt sammenhold, også på tværs af klasserne.

Der er et ønske om at skabe et område, der kan fungere som et socialt
mødested. Her skal det være muligt at
lave aktiviteter, men også muligt bare
at ”hænge ud” hvor man kan spise,
spille, høre musik eller hvad der falder
dem ind, både inde og ude.
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