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Studietur for udviklingspersplan for idræt 7080

v. MOVE arkitektur

Program studietur:
Lørdag 8 september 2018

VISSENBJERG

Oplæg program:
Afgang fra Englystskolen kl 9.15
Vi mødes kl 9.00
Kører samlet i minibus - kaffe og boller i bussen
Første stop Vissenbjerg Idræts- og kulturcenter - ankomst kl. 10.00
Præsentation med rundvisning (centerleder)

FAABORG

Afgang mod Forum i Faaborg kl. 11, ankomst 11.45 (opgave i bussen)
Præsentation med rundvisning (centerleder Erik Andersen)
Frokost kl. 12.30
Afgang mod Allested Vejle Hallen kl. 13.00, ankomst 13.30
Præsentation med rundvisning (centerleder)
Afgang mod Odense Idrætspark kl. 14.30, ankomst 15.30
Præsentation med rundvisning (Der bliver taget kontakt)

ALLESTED

Afgang kl ca. 15.45 med ankomst i Englystskolen kl ca. 16.30 :)

ODENSE
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Dagens forløb
Fra morgenstunden var der en god stemning, som hele dagen igennem blev fuldt
med rundstykker, kaffe og lækre sandwich.
På turen skulle arbejdsgruppen se på
en mulig faseopdeling, der var lavet på
baggrund af arbejdsgruppens prioritering
af diverse faciliteter. Det gav interessante snakke, om forskellige måder og
muligheder hvorpå byens idrætsfaciliteter
kan udbygges.
Efter hvert sted vi besøgte, tog arbejdsgruppen en snak med sidemanden i
bussen, om hvad der var det bedste ved
stedet og hvorfor. Med inspiration fra
stederne, blev der flittigt noteret, hvilke
ideer der med fordel kan implementeres i
7080.
Resultaterne fra studieturen bliver gennemgået på de følgende sider.
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Vissenbjerg
Vissenbjerg er bygget i 1966 og ombygget
i 1980 og 2012. Hallen dækker et område
på ca. 6.500 indbyggere. Hallen drives
som fond, da det er svært at medregne
alle de uorganiserede idrætsudøvere i
budgettet. Her betaler foreninger 50 kr./
time i leje for hallen.

peaut og massør lejer sig ind i hallens
lokaler, som er med til at skabe liv.
I hallen tilbydes fitness for 199 kr./mdr.,
med mulighed for at melde sig ud, de
måneder man ikke bruger det.

Renoveringen i 2012 kostede 26 mio.,
hvoraf de modtog 3 mio. fra Lokal og
Anlægsfonden og 10 mio. fra kommunen.
Borgerne betalte selv den resterende del
af beløbet.
I renoveringen har der været fokus på,
at man kan se ud i naturen, og at det
naturlige lys kan komme ind i hallen.
De har installeret et chip system, der gør
det muligt for alle medlemmer at komme
ind fra 7.30-22.00.
Mange børn bruger hallen som et værested, hvor de kommer efter skole, indtil
de skal til sport.
Der er musik og lyd til alle hallerne, og
flere steder er der område med forhindringer og leg, der kan bruges mens storebror spiller fodbold.
En fysioterapeaut, kørelære, zonetera4
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Vissenbjerg - Hvad var det bedste og hvad inspirerede dig?
Frit udsyn fra multihal til udendørs arealer

det når kapaciteten til Gauerslund skal
fastsættes

Lege/siddeområde udenfor multihallen
God sammenhæng og brug af nyt/gammelt

Børnefødselsdag i springgraven mulighed og andre arrangementer
Mødekapacitet

Udlejning til private aktører
Cafemiljø med legeområde (kunne være
mere legevenligt) og brugen af cafeen
Lege/tilskuer område bag ribber i den
gamle hal

Helhedsindtrykket: lyst og luftigt i det
nye, mange opholdszoner der appelerer til
leg og samvær, og alt under et tag

Mødelokaler

Mulighed for behandlerrum
Fede køkkenfaciliteter - forpagtet ud

Smart udspringsdesign v. springgrav der
er gravet ned i gulv og god gymnastikhal
Mødelokaler og godt 10x10 m. rum til
multibrug
Gamle haller var her et godt grundlag at
bygge det nye på (modsat Gauerslund)
Godt med depot
God sammenhæng i anlægget
Interessant med erhverv - fysioterapi
3 haller til 6.500 + diverse rum. Husk
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Vissenbjerg - Hvad kan bruge i 7080?
Sammenhæng ml. cafemiljø, ny multihal
og udendørs arealer
Sammenhæng mellem hal og udeliv
Cafe med lege/ophold/lounge miljø
Vigtigt at tænke gamle lokaler med i de
nye planer evt. med nyt formål
Springgrav med overdækket gulv

Springgraven når gulvet er kørt til siden,
med udspring fra kunst på væggen

At der skal være et godt eksisterende
anlæg hvis man skal tage udgangspunkt
i det for udbygning med nyt, som ikke er
tilfældet med Gauerslund
Springfaciliteter i gulv (Laves med fasttrack i gulv også)
Alt under et tag (Overdækket adgangsforhold er godt. Kunne også være i glaskorridorer mellem haller)

Indgangen til hallen, med fine muligheder for ophold

Opholdssted for børn og unge, dog tænkt i
mere struktureret form
Brik-systemet --> men med udvidelse ift.
brug
Selvejende erhvervsfond
Mange steder i hallen kan man se ud i
naturen
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Forum Faaborg
Hallen er fra 1996, har et opland på ca.
10.000. En renovering af hallen har kostet
26-27 mio., som er finansieret af kommunen, Lokale og Anlægsfonden,
Mærsk fonden og egen finansiering.
Det har været en lang proces for dem, ca.
10 år, hvor det at søge penge har været en
stor del af det.

muligheden for at få fondsmidler. F.eks.
siger de motionscenter i stedet for fitness, og har valgt at have en sund cafe.
Generelt er der et lækkert valg af materialer med naturlige snit, og mange kig
mellem de forskellige faciliteter.

I processen har der været et samarbejde
på tværs af de lokale foreningerne, DGI,
skolerne og halbestyrelsen, for at skabe
nogle spændende idrætsspor.
Der er yderligere et tæt samarbejde med
skolen, der ikke per automatik har hallen
fra 8-16.
De ser hallen som værende byens
mødested, hvor hallen har en indbydende
indgang, der åbnes op af et overdækket areal, og byder på mange forskellige
muligheder for aktivitet hele døgnet.
Præmisserne for at opnå finansiering til
byggeriet har været, at hvert rum som
minimum skulle rumme 3 funktioner.
Derudover har de haft fokus på valg af
ord til de forskellige funktioner, områder
og rum, da det kan have indflydelse på
7
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Forum Faaborg - Hvad var det bedste og hvad inspirerede dig?
Parkour og skateområde
Træbeklædning/hygge i cafeen
Vinduespartier med andre aktiviteter
Samarbejde/sammenhæng med skolen II
Tilbygge vandrehjem
Klatrevæg i siden af hallen

Mødelokaler som også kan bruges til
yoga osv.

Indgangspartiet (skater + overdækket hal)
- leg og uorganiseret bevægelse
Regulærbare rum med mange funktioner
Ingen parkering foran hallen
Lys multirum på 1. sal til dans mv.
(Bagerste hal med glasparti i gavlen) II
Der var tænkt på forbindelserne mellem
ude og inde

At man fra motionscenteret kan se ned i
hallen
Dygtig og engageret hal leder

Tæt samarbejde med skolen - indgang
fra hal til skole
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Forum Faaborg - Hvad kan bruges i 7080?
Overdækket ude/hal område. Men gør det
gerne ala Harboøre-hallen, hvor der også
kan dyrkes organiseret idræt eller parkour, skater, basket etc. II
Vandrehjem - soveområde
At vores parkeringsplads bliver et aktivt
område i stedet for parkering

Multirum med spejle og masser af
lysindfald

Cafeområde med wifi

Regulærbare rum m. spejle osv.
Samarbejdet med skolen
Et eksempel på hvordan vi ikke skal bruge
pengene
Et sted uden udendørs aktiviteter - ikke
særlig repræsentativt for Gauerslund
Cafeområde tæt ved indgangen er vigtigt
Svært at drive cafe
Fokus på sammenhæng til den overordnede byudvikling

Overdækket udeområde som leder ind til hovedindgangen, som
kan bruges til mange forskellige aktiviteter
9
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Allested-Vejle Hallen
Hallen er bygget i 1982 og blev renoveret
i 2011. Projektet var en del af “Nyt liv i
gamle haller” og blev støttet af Lokale og
Anlægsfonden, RealDania, Mærsk fonden,
kommunen og rest beløbet er egen finansieret.
Hallen er en selvejet institution, der er
stablet på benene af de lokale foreninger.
Det er den selvejede institution, der står
for bygningen, hvor foreningerne betaler
leje til hallen.
De har haft fokus på at skabe visuel
forbindelse mellem rummene, så aktiviteterne er synlige, og hvor aktivitetstrappen kobler de to etager.
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Allested-Vejle Hallen - Hvad var det bedste her?
Lyst, åbent, multirum
Åbent ind til hal/afskærmet med net
Trappen i indgangen - uformelt miljø
II God udnyttelse af pladsen
Harmonisk og kvalitetsbevidst valg af
materialer

Cafeområdet ligger åbnet i hallen

God akustik
Lækkert multirum, lys, lyd, udsigt, ikke så
højt til loftet giver et mere “hyggeligt”
rum II
Fed trappe
Erhverv - Massør
Dejligt med den åbne indgang til hallen
Lokal ildsjæl
Mange gode faciliteter ift. befolkningsgrundlag 2000-2500

Udendørs træningsfaciliteter foran hovedindgangen
11
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Allested-Vejle Hallen - Hvad kan bruges i 7080?
Vores nye multirum (der vi havde møde
sidste gang) bør gentænkes. Placeringen
virker indelukket og den forhindrer åbningen til hallen. Tidligere kunne man sidde
her og drikke kaffe og kigge ind.
Multicenter og multisal på 1. sal/ oven
på hal så man kan kigge ud over hallen.
II

Aktive/skate arealer ved indgangen

Squash-hallen blev også brugt til spinning lokale - dog med lidt udfordringer i
ny og næ.

Stort lokalt engagement
Aktivitetstrappe/foredragstrappe (som
inspiration se Frederiksbjerg skoles
hjemmeside. God udnyttelse af indendørs
arealer til leg og bevægelse)
For inspiration til udendørsarealer. Se
fælledparken kbh. Til udnyttelse af
ubrugte udendørs arealer - trampolinområde, trafik legeplads, tarzanbane

Man kan fra fitness se ned i hallen. Det giver gode mulighed for at træne, mens
børnene går til sport
12
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Odense idrætspark
I september 2013 blev et atletikanlæg bygget ved Syddansk Universitet i
Odense, og er blevet kåret som et banebrydende anlæg af Den olympiske komite
IOC.
Odense Kommune og Lokale- og Anlægsfonden har finansieret byggeriet. Området
er belyst om aftenen, og er åbent hele
døgnet for alle, der har lyst til at røre sig
og lege.
Anlægget er bygget op omkring en traditionel 400 meter rundbane, hvortil der er
koblet en masse utraditionelle løsninger.
Der er arbejdet med højdeforskelle, som
er med til at skabe rum i rummene. Området kan bruges af alle aldre og til mange
forskellige formål, lige fra træning der
kan udfordre forskellige niveauer, til børn
der leger mens bedsteforældrene får en
kop kaffe. Området bruges også af både
børnehaver, skoler og idrætsforeninger.

13

Studietur for udviklingsplan for idræt 7080

v. MOVE arkitektur

Odense
idrætspark
Hvad er det bedste her?
De små bevægelseszoner fx balancebaner
og jernbjælker
Grønne oaser med bold/bænke + grill
Kontraster i materialer
Hvad kan bruges i 7080?
Forhindringsbaner
Fed militærbane
Tænke arealer mellem boldbaner etc. til
aktivitetshuller
Brug sand, grønne arealer, beton/belægning i samspil
Kuperet terræn
Harboøre lethal + Forum Faaborg ankomst
i fusion med Odense areal.
Splittes i små områder til at binde områder sammen ude/inde
Mange finde udendørs anlæg som måske
kan laves i tilknytning til IKC 7080, eller
14
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noget af det som overdækket anlæg.
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Inspiration fra andre haller

Street-Mekka Viborg: overdækket inde/
ude rum, som kan bruges at offentligheden 24/7. Viborgs identitet er
indfanget ved at lade lokale graffiti-kunstere bruge området

Ry hallen: Springfaciliteterne ligger mellem to haller, der giver mulighed for at
udnytte arealet fleksibelt

Ry-hallen: Udendørs madpakkeskur som
både institutioner, men også petanque
og andre bruger til at drikke kaffe i, når
det regner

Ry-hallen: Væggen, som ellers ikke ville blive
brugt, er udnyttet til at lave en motorikbane
16
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Inspiration fra andre haller
I Harboøre er der lavet en lethal som har
mulighed for at rumme mange forskellige
aktiviteter. I Harboøre har de valgt at få
fodbold, håndbold, badminton, Tennis,
Volleyball, skateområde, men bruger også
hallen til andre, både mindre og større
arrangementer, såsom markedsdage.
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Modeller: Er der noget der mangler?
Fase 1:
• Bevægelse generelt - løbebaner på
“døde arealer”, klatregreb, balanceelementer
• Indendørs tennis på almindeligt gulv:
Så er det med skumbold
• Mødelokaler andre steder end spejlsal.
Eller drop måske den ide, Vissenbjerg
anbefalede af økonomiske grunde at
rummene havde flere funktioner
• En udendørs multihal tænker jeg er
bedre end indendørs dårlig løsning
• Evt. klublokale for fodbold og andre
sportsgrene hvis de ønsker det
• Sammenhængende cafe og opholdsområde med direkte tudsyn til hal og
fodboldbaner
• Vigtigt cafe og ophold er placeret ved
indgang
• Mangler legeplads
• Vigtigt at tænke indendørs lege/aktivitetsområder ind i ellers døde områder/
vægge. Alt skal indbyde til kreativitet
og aktivitet
• Skitsering af nyt idrætsprojekt ved
siden af denne faseopdeling
• Erhverv
• Mad og fest og børnefødselsdag
• Hvorfor er aktiviteter som der i dag
ikke findes en klubforening for prioriteret i første fase? såsom bordtennis,
17

for både aktive spillere og hyggespillere. Kunne med fordel ligge i relation
til grill område. Beachvolley bener
kan også bruges til beach håndbold og
beach fodbold

parkour, squash, klatring og fitness
finde i byen,
• Se sendt mail angående behov for
tennis. Almindeligt halgulv kan ikke
bruges til tennis.
Fase 2:

Fase 4:
•
•
•

•

•
•

Militærbane: se EFB
Rulleskøjter
BMX: fedt men måske også dyrt? Er der
et reelt behov? nogle som måske ønsker at skabe en klub?
Street området, samt beachvolley,
udendørs træning, cykling og petanque i fase 3, kan med fordel etableres
sammen med etablering af ny multihal
når grave og særlige entreprenører er i
gang.
Streetområde kan vel let integreres i
udenomsarealer.
Tennishal: hvorfor etablere flere
tennishaller i Vejle by? Potentialet er
stort.

•

Der arbejdes i strandprojektet ved
Brejning havn - så måske overflødigt?

Ekstra noter: Se Hammel multihal som
inspiration

Fase 3: Udeaktiviteter
•
•

•

Panna fodbold (lille street-bane)
Beachvolley skal måske ligge i fase
1 da der er en klub med et behov så
måske skal den ligge II
Beachvolley: Skal være brugervenligt
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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

7080

LPG opstartsmøde
9 april
17-19

LPG 1
Borgermøde
29 maj
17-21

LPG 2
27 juni
17-20

LPG 3
8 sep.
studietur
9-16

LPG 4
24 ok.
17-20

LPG 5
8 nov.
17-20

Event
i
hallen
28. nov.

GIVE
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Tusind tak
for en super dag :)
Arbejdsgruppen ses
d. 24 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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