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Idræt og fritid

Hvad synes du er fedt at lave i din 
fritid? 

Gymnastik
Kirkekor
At være i idrætsforeningen - som en 
familie
Farre sportsplads
Høre musik
Spille badminton+fodbold
Volleyball
Sove eller slappe af
Tager til Vejle for at shoppe og spise 
og hænge ud

Hvor er de fede steder i byen? 
Hvorfor er det fedt lige der?

Anlægget - skov/park 
- ophold og fester her 

Ikærhallen - specielt pga. gymtræning 
- der hygges her

Ungdomsklubben Underground

Pokemon go i byen

Dyrker du idræt/sport/træner andre 
steder?

Løber
Laver spring i haven
Rosborg Gymnasium ved Vejle
Fitnesscentret i Ikær
DGI Spektrum nær Rosborg

Bruger du idrætsområderne? til andet 
end sport? Hvis ja, til hvilke?

Nej!
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Omvendt brainstorm

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

Hvis der ikke er nogen steder at gøre 
det
Hvis vennerne var et andet sted
Dårlige lærer
Ingen redskaber
Skader
Ingen venner
Selvglade mennesker
Ingen sportsgrene
Når folk er nederen
Når det bliver kedeligt
Hvis der ikke er musik
Dårlige steder der roder
Ting bliver lavet om
Hvis man bare ikke har lyst
Dårlig træner

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

Der er ingen der bruger det fordi ven-
nerne ikke er der
Hvis der ingen god luft er
Sure mennesker
Ingen læderbolde
Dårlig halleder
At der kun er nederen typer
Der var nogen der skulle bestemme
Hvis der ikke er en katine
Hvis der ikke er nogle sportsgrene 
som man gider
Hvis det er slidt
Hvis der ingen steder er at sidde

Hvordan laver vi et kedeligt 
idrætsområde? 

Hvis man bare laver det samme
Hvis der ikke er ting vi unge interesse-
rer os for
Teori
Ingen steder at hænge ud
Ingen springgrave
Ingen stortrampoliner
Dårlige lærere
For meget sport og for lidt snak og 
sjov
Stafetter
Opvarmning
Løbe
Hvis det ligger langt væk fra byen
Hvis der ingen ordentlig træner er
Hvis der ikke er nogen farver på 
gulvet
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Motion

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

Badminton   II
Fitness    III
Skøjteløb - med andre
Netflix and chocolate
Idræt i skolen og det man er 
forpligtet til
Håndbold
Fodbold
Gymnastik - med andre
Cykler - med andre
Ridning - med andre
Løbeture - alene

Hvad er grunden til du dyrker 
motion?

For at holde sig i form II
Fordi det er sjovt
Det er godt for ens helbred
For at tabe sig
Fordi det er sjovt og fordi det bringer 
os sammen socialt
Det er sundt for os
Det er vigtigt at holde sig i form
Fællesskabet
At være aktiv

Hvis ikke du dyrker motion, hvad 
er grunden dertil?   

Hvis det ikke er sjovt
Dårlig træning
Man er social

Har en skade
Man ikke gider
Det er kedeligt - man gider ikke have 
planer, man vil hellere være sammen 
med sine venner
Netflix
Mange skadeperioder
Ingen venner

Hvad driver dig til at bruge hallen? 

Man får et godt grin
Man mødes
Maden
Den sport man går til
Vi bruger hallen til sport vi går til i 
fritiden eller fordi vi støtter vores 
venner hvis de spiller kamp
Kun hvis vi har idræt i skolen
Venner
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Endnu federe idrætsområder
- hvordan?

Hvilke Rammer?

Ude
Noget overdækket udenfor III
Musik/Scene II 
Klubhus
Hallen skal være fed/pæn
Kunstgræs (til fodbold)
Boldbaner inde og ude
Fodboldgolf
Bedre redskaber udendørs

Inde
Café/spisested IIIIII 
Et sted med plads til fest IIII 
Biograf III
Storcenter II 
Baboon City
Slikbutik
Bilka

Streetfood
Butikker
Træningsredskaber
H&M
Svømmehal
Flere klubber

Hvilke Mennesker? 

Venner  IIIII 
Unge mennesker
Åben for næsten alle
Søskende og familie

Hvilke aktiviteter? 

Spille spil II 
Spise og drikke III 
Flere borde og bænke i Parken og 
Anlægget (park/skov) med lys og stik-
kontakter og internet  IIIII
Små festivaler II
Flere opvisninger/kampe II 
Få kendte til byen
Håndbold 
Underholdning
Poledance
Open Mic
Se film
Drikke kakao
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I fritiden fylder foreningssport samt 
shopping og venner.
Der er ikke så meget at give sig til i 
fritiden for de unge. 
De opholder sig en del ved Anlægget i 
byen hvor der er park/skov og ellers er 
de i ungdomsklubben Underground.
Idrætområderne benytter de ikke 
medmindre de dyrker foreningssport.

De fleste går til holdsport/forenings-
idræt, 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. 

I dag bliver hallen ikke brugt af de 
unge, medmindre de går til en fore-
ningssport eller hvis de støtter op om 
nogle venner der spiller kamp. 

Konklusion

Det kan muligvis skyldes, at idrætten 
og faciliteterne i dag ikke støtter op 
om det sociale, hvilket er afgørende 
for de unges lyst til at bruge området.

For at de unge vil benytte halområdet 
er det nødvendigt at der er faciliteter 
til rådighed. Både i forhold til sport 
og for andre ting som interesserer de 
unge som fx. at være sammen med 
vennerne. 

Der er et ønske om at skabe et områ-
de, der kan fungere som et socialt mø-
dested. Her skal det være muligt bare 
at ”hænge ud”, spise god mad, spille 
spil, høre musik, se film eller hvad der 
lige falder dem ind.
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Udarbejdet af MOVE arkitektur ApS
Nørregade 65 A
6700 Esbjerg

I samarbejde med 8.klasse på
Søndermarksskolen
September 2018


