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EN HALV HAL
ELLER EN HEL LUKNING?
I mange år har den halve hal – den mindre idrætshal, som ikke har plads til en håndboldbane i fuld størrelse – været lagt for had. Kun i små samfund med manglende politisk gennemslagskraft accepterede man modvilligt det lille anlæg. Og som regel kun,
hvis byggeriet var udformet, så det ville kunne forlænges og en skønne dag skabe
plads til den eftertragtede 20 meter brede og 40 meter lange håndboldbane med
mindst otte meter til loftet.
Men både bosætningsmønstre og idrætsvaner har ændret sig, siden de store håndboldhaller skød op overalt i Danmark i 60’erne, 70’erne og 80’erne. Mange idrætsgrene, som ikke nødvendigvis trives i et over 7.000 m3 stort lokale, er i dag større end
håndbold. I en del små samfund betyder en voksende fraﬂytning og tiltrækningskraften hos de større håndboldklubber i nabolaget, at det kan være svært at fylde hallen
og håndboldholdet med et tilstrækkeligt antal spillere. Alene fra 2007 til 2008 har
Dansk Håndbold Forbund mistet 3.632 spillere og 34 klubber.
Sammen med et generelt behov for renovering af de mange ældre idrætshaller har
det fået Lokale- og Anlægsfonden til at sætte gang i et udviklingsprojekt, ’Nyt liv i
gamle haller’. Tre haller skal ombygges, og det er ikke givet, at der efter ombygningerne i Trekløverhallen i Stepping, Sdr. NissumHallen og Allested-Vejle-Hallen fortsat
er en stor håndboldbane. Grundtanken er, at en halv hal er bedre end en hel lukning.
At en hal med en mini-håndboldbane kombineret med plads til andre aktiviteter kan
skabe netop liv i de gamle haller og dermed også fortsat eksistensberettigelse.
Men fremtidige overvejelser om halstørrelser bør ikke kun være drevet af frygten for
hallukninger forårsaget af renoveringsbehov og aktivitetsnedgang. En mere både optimistisk og offensiv tilgang er at se på behovene i de lokalsamfund, hvor der drøftes
nybyggerier. Er der hver gang reelt brug for den store hal med de store rum uden
appel til andre store idrætsgrene – og med store byggebudgetter.
Håndbolden kan trives i den mindre hal til træning og endda kampe for de mindste
spillere, som dermed får aktivitetsmuligheder tæt på hjem og skole. De større børn
og voksne kan spille kampe i nabohallen – for der skal selvfølgelig stadig eksistere
håndboldhaller i fuld størrelse, alt med måde! Men i den lille hal vil f.eks. gymnastikken, dansen, amatørteatret, skolen og ungdomsklubben have meget bedre forhold og
badminton kunne trives.
Det lyder måske forjættende og lidt fortænkt. Men i Ulbjerg er det virkelighed. For et
budget væsentligt under omkostningerne til den klassiske hal er der skabt et hus til
glæde for både idræt og kultur, og hvor håndbolden også ruller.

KANONBÅDSVEJ 12 1437 KØBENHAVN K
TLF. 3283 0330 FAX 3283 0331
mail fonden@loa-fonden.dk www.loa-fonden.dk




En halv hal kan blive en succes. Det handler dette nummer af Tribune om.
God læselyst!



TORBEN FRØLICH
DIREKTØR, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN
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VISION

>>FORNEMMELSER FOR

SNE

- VISIONEN OM NYE RAMMER FOR EN ”ISNEKULTUR”
LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN ØNSKER AT UDVIKLE ET NYT KONCEPT, SOM GIVER MULIGHED FOR NYE OPLEVELSER MED DE KOLDE
ELEMENTER I RAMMER, DER FREMMER VARME RELATIONER MELLEM
MENNESKER. FRA DEN TRADITIONELLE SKØJTEHAL TIL ET ISNEHUS,
ET ISNELANDSKAB ELLER EN ISNEGÅRD.
AF BO VESTERGÅRD MADSEN, ANALYSECHEF, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN

”Der går et rør fra den hvide ﬂade og ind i mit hjerte. Som en
forlængelse af isens indre saltvandstræ”.
Så poetisk udtrykker Smilla sig om sit personlige og tvetydige forhold til isen i Peter Høegs berømte og ﬁlmatiserede
bog. Umiddelbart har vi måske svært ved at leve op til Smillas
sprog og sanser, men de ﬂeste kan nok genkalde sig billeder,
lyde – ja, hele og kropsnære oplevelser med sneen og isen.
Den helt særlige, knirkende lyd, når støvlerne trykker sneen
ned. Er du med? Genkald dig, at når sneen knirker, er den
god til snebolde. Saml sneen op, form den og pludselig står
du med et legetøj af format. Så simpelt – men med potentiale for mange timers leg, røde kinder og frosne ﬁngre. Læg
bolden ned på jorden, rul den stor, byg ovenpå den næste og
snart står snemanden med gulerodstuden og skuer enfoldigt
ud over snelandskabet. Husk den mindstes salte tårer, når
snemanden i løbet af natten er skrumpet og blevet til en lille,
uformelig klump med en malplaceret grøntsag stikkende op.
Gå tilbage, sæt dig på slæden og fornem den frydefulde fart
ned ad bakken – ofte med styrt og slag til følge, men netop

derfor… op igen og en tur mere. Slæden, der altid synes at
følge sine egne, uransagelige bevægelser og ruter. Rejs med:
Hvad med turen ned ad bjergsiden på ski? Forsøget på beherskelsen, vægten på dalskien, oplevelsen af kontroltab, der
langsomt bliver til befrielse og nydelse, når fokus ﬂyttes fra
kroppen og ud i landskabet foran dig. Rytmen, gentagelsen,
åndedrættet – skikkelser på vej ud i løjperne, der skærer sig
igennem den store, hvide verden og deler den op i en form
for forståelighed med søerne og træerne som faste omdrejnings- og holdepunkter.
Ja, søerne, rejs tilbage igen. Den lokale sø, der fryser til
og pludselig bliver til noget andet, til ekstra, potentielle og
potente kvadratmetre for udfoldelse. Isens iboende kvaliteter giver mulighed for skøjteløb, for at spille forskellige spil
– også dem, der ikke normalt går ind under idrætsbegrebet:
stedet og den konkrete situation med skøjterne, der løber
af sted med dig selv ovenpå, giver mulighed for kontakt og
sammenstød mellem kønnene. Buskene og træerne er ikke
kun forhindringer på banen, men skaber også særlige rum
for udveksling, for korte afprøvninger, hurtige berøringer og
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ord, aﬂeveret med bankende hjerte og en stakåndethed, der
afslører sig som synlig ånde, som små stød i den frostklare
og jomfruelige luft…
Et det muligt at kombinere mødet med disse elementer,
genskabe stemninger, give plads til forskellige vintersportsgrene og rum til aktivitetsudvikling, leg og helse? Ja, det er
faktisk Fondens ambition: vi søger at skabe anlæg, der danner rammerne for en ny og udfordrende isnekultur i form af
ombygninger af eksisterende hockeyanlæg eller et helt nyt
hus. Isneanlægget skal indarbejde mulighederne for at dyrke
traditionelle vinteridrætsgrene, men i former, der udforsker
og fordrer nye bevægelsesmønstre, nye tolkninger af spillets
regler. Stedet skal afspejle isnekulturens forskellige karakteristika: det hurtige ski- og skøjteløb, det æstetiske formløb,
isklatringen, den frie leg med sneen; kælkning, sneboldkamp,
bygning af snemænd og -kvinder, slotte og fæstninger, isskulpturen, det afslappede og anspændte, det åbne møde på
tværs af alder og køn på byens sø, de forskellige niveauer
– toppen af bakken, bunden af dalen, de særlige rum – ﬂaden,
snehulen, igloen, vinterhytten, isbaren…
Befolkningens møde med disse kolde rumligheder og elementer – med de muligheder for kropslig udfoldelse og varme det giver – bliver efter alt at bedømme sjældnere frem-

over med mindre man rejser (langt) efter det. Beregninger
fra DMI viser, at temperaturen stiger et par grader i løbet af
dette århundrede, nedbørsmængden stiger på årsbasis, men
somrene bliver generelt tørrere, afbrudt af kraftige regnskyl.
Til gengæld bliver vintrene mildere. De ændrede klimaforhold får betydning for naturen, der forandrer sig i takt med
forskydningerne i årstiderne. Den kolde vinter med sne og
tilfrysning af vandet bliver i højere grad et særsyn.
Man kan også forudse, at selve aktivitetsmønstret ændrer
sig. Idrætsgrene og -aktiviteter, som tidligere havde svære
betingelser i Danmark, får bedre vilkår – og omvendt. Isneanlægget skal basere sig på at give børn, unge, voksne og
ældre – kommende generationer – nye muligheder for at
stifte bekendtskab med og boltre sig i de kolde elementer
for at udøve idræt, for at lege, søge samvær, afslapning og
udfordring. Det hele skal basere sig på bæredygtige principper, hvis talen om ”kommende generationer” skal have noget på sig. Her er vi heldigvis ikke på bar bund. Det er faktisk
en vigtig pointe for Fonden: Anlæg for kulde – for is og sne
– må følges op med idéer og tiltag, der giver bæredygtighed
i både byggeri og drift. Der er en lang række erfaringer og
løsninger fra ind- og udland, som vi skal benytte os af og udvikle. Det kommer ikke af sig selv – røret fra den hvide ﬂade

til hjertet…

OM FONDENS UDVIKLINGSARBEJDE
Visionen om nye rammer for en isnekultur er et eksempel på Lokale- og Anlægsfondens
selvstændige udviklingsarbejde. Målet med arbejdet er at udvikle og udforme nye typer
faciliteter til idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter. Udviklingsarbejdet drejer sig også om at
ﬁnde nye løsninger til eksisterende byggerier.
I udviklingsarbejdet inddrages eksterne samarbejdspartnere f.eks. gennem arkitektkonkurrencer og workshopforløb. Rubow Arkitekter og en række andre interessenter har været
involveret i den tidlige fase af udviklingen af de nye rammer for en isnekultur.
Eksempler på realiserede udviklingsprojekter fra Lokale- og Anlægsfonden:
- Mobile skøjtebaner, etableret over hele landet.
- Vandkulturhusene DGI-byen, København og Malik i Nuuk, Grønland.
- Havnebadet i København.
- De Indre Byfælleder i idrætshusene DGI-Huset i Århus, Prismen og Korsgadehallen, begge
København, samt de ombyggede idrætshaller i Harboøre, Hørning og Jyderup.

07

VISION

08

TEMA

>>FRA

09

TEMA

TIL MEDIUM

– IDRÆTSHALLER KAN OGSÅ KOMME PÅ KUR
LUKNINGSTRUEDE IDRÆTSHALLER KAN KOMME
I BEDRE FORM, OG HÅNDBOLD FÅ NYT LIV, HVIS
IDRÆTSHALLERNE GÅR NED I STØRRELSE.
AF LARS HJORTH BÆRENTZEN, KOMMUNIKATIONSKONSULENT, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN
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Hvor stor skal en idrætshal være? Svaret på det spørgsmål
har i mange år givet sig selv. En idrætshal har i sin grundform været en ramme omkring en indendørs idrætsbane på
20x40 meter, det er nemlig størrelsen på en håndboldbane.
Men håndbolden mister seniormedlemmer samtidig med at
nye idrætsgrene, der har behov for indendørs faciliteter, vokser. Mange halbestyrelser kan ende i et dilemma, hvor antallet af håndboldspillere falder, mens der ikke er passende
faciliteter at tilbyde de idrætsgrene, der bliver stadig mere
populære. Konsekvensen kan være, at mange haller vil stå
tomme og være lukningstruede, fordi antallet af brugere forsvinder.
Derfor er der behov for at tænke i nye måder at sammensætte en idrætshal på, siger Torben Frølich, direktør i Lokaleog Anlægsfonden.
”Mange idrætshaller er ikke fulgt med tiden. Faciliteterne
passer i kvalitet og tilbud ikke længere til det idrætsbillede,
der kendetegner danskernes valg af idræt. Håndbold står
ikke mere naturligt øverst på ønskelisten, når voksne danskere vælger indendørs idræt, mens dans, ﬁtness og yoga
f.eks. er blevet populært. Men hvor tiltrækkende er det at
gå til dans, ﬁtness eller dyrke yoga i et kæmperum på 7.000
m3?”, spørger Torben Frølich, der blandt andet gør sig sine
tanker på baggrund af den nye undersøgelse af danskernes
motions- og sportsvaner, der udkom i sommeren 2008.

I DEPOTRUMMET MED VANETÆNKNING
Torben Frølich foreslår at gemme vanetænkningen væk i depotrummet, når halbestyrelser og kommuner overvejer at
renovere en gammel idrætshal – eller et initiativrigt lokalsamfund planlægger at bygge en helt ny hal.
”Målet er at redde og udvikle idrætsfaciliteter, ikke at nedlægge håndboldbaner overalt. Selv om håndbold stadig er
en stor idrætsgren for børn, peger udviklingen på, at det kan
være en god idé i stedet at skabe mindre rum i idrætshallerne, der også passer til andre aktiviteter”, siger Fondens
direktør.
Lokale- og Anlægsfonden har med arkitektkonkurrencen
’Nyt liv i gamle haller’ taget hul på diskussionen om fremtidens idrætshal i det lille lokalsamfund. Det er muligt, at en
eller ﬂere af de tre haller, der medvirker i konkurrencen, vil
ende med en idrætshal, der ikke har en stor håndboldbane.
PLANLÆGNING AF IDRÆTSFACILITETER
Håndbolden mister seniormedlemmer, men spillet er stadig
populært blandt børn. Dansk Håndbold Forbund har i år introduceret begrebet totalhåndbold, en mere legende form
for håndbold for de alleryngste spillere, der spilles med femmandshold på 13x20 meter, men allerede fra otte-årsalderen
skal børnene i gang med håndbold på fuld bane. Hvis man
nedlægger de store baner, er spørgsmålet, hvordan børnene

DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER
Den hidtil mest omfattende undersøgelse af danskernes
motions- og sportsvaner blev offentliggjort i sommeren 2008.
Undersøgelsen fremlægger de væsentligste aktuelle tendenser
og besvarer spørgsmål som: Hvor mange er aktive og hvor ofte?
Hvilke aktiviteter er populære? Under hvilke organisatoriske former foregår de? Hvordan har idrætsvanerne udviklet sig over tid?
Svarene på de spørgsmål er afgørende for planlægningen i forhold
til det aktuelle og fremtidige idrætsbillede i Danmark.
Udgivet af Idrættens Analyseinstitut.
Læs mere på www.idan.dk
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Vandreture
Jogging
Styrketræning
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HÅNDBOLD KAN FINDE NYT STÅSTED
Idéen om den halve hal ﬁnder opbakning hos idrætsforsker
Peter Mindegaard Møller fra Syddansk Universitet. Den halve
hal vil kunne give nyt liv og nye muligheder for idrætslivet i
et lokalsamfund, og håndbolden vil også kunne ﬁnde et ståsted på en mindre bane end de 20x40 meter. Håndbolden
skal prøve at udvikle spillet, så det også kan spilles på andre
måder. Ligesom i fodbold hvor både børn og unge samt ældre breddespillere kan dyrke idrætten med færre spillere på
et hold og på mindre baner.
”Den helt store udfordring for håndbolden er at ﬁnde nye
måder at dyrke idrætten på. Særligt for børn. Jeg tror ikke
umiddelbart, at voksne kan spille på en mindre bane. Men det
er jo kun indtil nogen kommer på det rigtige koncept. I fodbold er der ikke nogen, der rynker på næsen af andre måder
at spille på – for eksempel med syvmandshold i stedet for 11”,
siger Peter Mindegaard Møller.
Han ser ingen grund til, at håndboldbørn ikke kan blive
ved med at spille på en mindre bane i længere tid.
”I håndbold kunne man måske udvikle nogle ﬂere færdigheder, hvis børn og unge spillede på en mindre bane og ﬁk
mere boldkontakt. Ser man på træningen i håndbold, er der
ikke meget boldkontakt. Der er mange lange løbeture op og
ned ad banen, hvor man ikke rører bolden, og det er jo ikke
det, børnene kommer for. Håndboldtræning for børn er for fokuseret på, at børnene skal komme i gang med at spille rigtig
håndbold på stor bane”, vurderer Peter Mindegaard Møller. 

DE 20 STØRSTE IDRÆTSAKTIVITETER BLANDT VOKSNE

Kilde: Danskernes motions- og sportsvaner 2007

fortsat skal kunne tilbydes håndbold i deres nærområde.
”Det handler om planlægning af idrætsfaciliteter. En lille
bane kan stadig bruges til forskellige former for håndboldtræning og til de mindste børn. Muligheden for en mindre
hal, der også kan bruges til andre aktiviteter, skal overvejes
dér, hvor der er en større hal med en velfungerende håndboldklub i nærheden”, forklarer Torben Frølich.

Søren Simonsen, udviklingschef,
Dansk Håndbold Forbund
4
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ER LIDT SLIDT

DANSK HÅNDBOLD FORBUND ER IKKE GLAD FOR HALVE HALLER MED SMÅ BANER,
MEN AFVISER IKKE AT HÅNDBOLDSPILLET MÅSKE SKAL UDVIKLES. UDVIKLINGSCHEF
SØREN SIMONSEN FORKLARER HVORFOR.R
Er en halv hal bedre end en hel lukning?
En halv hal er da bedre for et lokalsamfund end en hel lukning af den lokale idrætshal. Men det begrænser mulighederne for at spille håndbold, og det er vi naturligvis ikke glade
for i Dansk Håndbold Forbund. Det vil være en kæmpetrussel
mod sporten, hvis man nedlægger 20x40 meter banen. Det
er ikke naturligt at spille håndbold på en lille bane.
Men håndbolden mister seniormedlemmer. Hvis der omkring en hal ikke er håndboldspillere nok til et helt seniorhold, burde håndboldforbundet så ikke udvikle en ny måde
at spille på, så de tilbageværende håndboldspillere ikke
holder helt op med at spille?
Det er vi nok for konservative til. Ikke som håndboldforbund,
men som mennesker. Os i 30 til 50-årsalderen har spillet
håndbold på én måde i mange år. Nogle vil måske synes, det
kunne være sjovt, hvis der blev udviklet et spil på mindre
bane, men mange ville ikke kunne overbevises om det sjove i
det. Men vi er bevidste om problemet.
Vi har mistet 15.000 seniorspillere siden 2002, og vores
produkt er lidt slidt. Derfor går vi snart i gang
med en stor undersøgelse af håndboldspillernes behov.
Hvis der er et ønske om at kunne
spille håndbold
med færre spillere på mindre
baner, vil vi prøve
nogle projekter
med det.

AF LARS HJORTH BÆRENTZEN, KOMMUNIKATIONSKONSULENT, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN

Dansk Håndbold Forbund har introduceret strandhåndbold, som jo netop er et spil, der foregår med færre spillere på en mindre bane – kunne man ikke rykke det ind på
et halgulv?
Det ville nok mest fungere som en livsstilsting for U16 og
U18 spillere, der er vokset op med strandhåndbold. Vi har
haft stor succes med strandhåndbold, der er vokset fra 10
hold i 1998 til 1.000 hold i år, og den generation, der kender
strandhåndbold, ville måske se anderledes på en anden form
for håndbold i idrætshallerne. Vi mister mange spillere i efterskolealderen, og for den aldersgruppe har vi introduceret
håndbold med færre spillere på banen – men altså stadig på
en hel håndboldbane.
I dag skal børn fra de er otte år spille håndbold på en stor
bane. Kunne de ikke blive teknisk bedre, hvis de – ligesom i
fodbold – spillede på en mindre bane til de var f.eks. 14 år?
I Dansk Håndbold Forbund mener vi, at 20x40 meter er det
rigtige format fra otte-årsalderen. På den store bane kan de
modtage bolden i løb, og det er vigtigt. Dansk håndbold er
kendt for kontraspillet, og det element ville måske blive mindre godt, hvis børnene i længere tid spillede på en mindre
bane. Børn har også mest lyst til at spille på den store bane,
selv hvis vi i forbundet hellere ville ønske at beholde dem på
den lille bane til de var ældre.
I Ulbjerg er der i år startet et håndboldhold, hvor en lille
ﬂok drenge spiller i en halv hal. Hvad mener du om det?
Jeg synes, det er fantastisk, at man prøver det i Ulbjerg.
Men jeg tror, det er tæt på at være et enestående tilfælde.
Men drengene skal altså spille på en stor bane, hvis de skal i
kamp. Ellers må de prøve at invitere til deres egen turnering,
hvor de selv sætter et regelsæt op for, hvordan spillet skal

afvikles.
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HÅNDBOLD
AF LARS HJORTH BÆRENTZEN, KOMMUNIKATIONSKONSULENT, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN

DE HALVE HALLER HAR I MANGE ÅR VÆRET ILDE SET, MEN ER I DE SENERE ÅR SKUDT
OP AF JORDEN FLERE STEDER I LANDET. BADMINTON, FODBOLD OG GYMNASTIK FUNGERER FINT, MEN HÅNDBOLDEN HAR SVÆRT VED AT
KOMME I GANG PÅ DE SMÅ BANER. I ULBJERG
GØR MAN FORSØGET.

Søvnige
efterårsskyer,
der lover regn, har samlet
sig over en skråning, hvor store glaspartier åbner op for et kig ind til Ulbjerg Kultur- og
Fritidscenters lille indendørs bane på 22x26 meter. Inde i den
to år gamle hal løber en ﬂok drenge i otte-årsalderen rundt.
De er ved at træde i karakter som håndboldspillere på det
første hold, Ulbjerg nogensinde har stillet med. I hvert fald
på egen bane.
Træner Tanja Knudsen instruerer drengene i den mest
elementære håndboldkunnen:
”Husk at holde hænderne op foran ansigtet, op i luften,
og så sigter I efter næsen, når I kaster… UPS! Der sigtede du
godt nok efter næsen!”
Ulbjerg er en fodboldby. For mange år siden var der et

håndboldhold
fra byen, der dyrkede
idrætten i Skals 10 kilometer væk.
Dengang var der kun en lille gymnastiksal i
Ulbjerg i forlængelse af skolen. I dag er gymnastiksalen
blevet til styrketræningsrum og spinninglokale, og en større
hal har rejst sig ved siden af. En hal, som Ulbjergborgerne
selv har været med til at indsamle en mio. kr. til. Et imponerende beløb for en by med 500 indbyggere og et opland
i samme størrelse. Beløbet svarer til, at indbyggerne i Københavns Kommune indsamlede over en mia. kr. til en stor
multiarena.
Ikke tradition for børneidræt
Hallen er hurtigt blevet et trækplaster for voksne i de større
byer rundt om Ulbjerg. Gymnastik, dansehold, badminton,
fodbold og en af de få muligheder for styrketræning og spinning i området har gjort den lille, men levende hal, populær
blandt de voksne. Men da der aldrig tidligere har været en
hal i byen, har der ikke været tradition for, at børnene dyrkede idræt i Ulbjerg om vinteren. Det skulle der ændres på

TEMA

>> NY TRADITION FOR
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besluttede Tanja Knudsen, der gik til håndbold, før hun ﬂyttede til byen.
”I foråret prøvede jeg at træne nogle drenge i udendørs
fodbold, og jeg ﬁk den idé, at de også skulle have noget at
gå til om vinteren. Jeg var med min søn til håndbold i Skals,
men det var der ikke meget håndbold over. De sad mest i
rundkreds og sang ’Mariehønen Evigglad’. Det syntes jeg var
synd, de skulle jo have lov til at spille rigtig håndbold”, siger
Tanja Knudsen.
Efter få træningsdage er holdet allerede ved at blive en
succes i Ulbjergs idrætshistorie. Til den første træning kom
der kun et par drenge i det rigtige tøj og kondisko. Men nogle
ﬂere var fulgt med fra fritidsordningen, og spillede i cowboybukser og bare fødder. De bare fødder klarede sig godt,
vandt en træningskamp, og ugen efter havde de fået kondisko og træningstrøjer på. Håndbolden er mere tiltrækkende
at prøve, når man ikke skal køres langt væk af forældrene for
at ﬁnde ud af, om det er noget.

”Drengene ville hurtigt blive kørt trætte på en stor bane.
Jeg kan ikke se noget problem i at træne på en lille bane.
De lærer jo grundreglerne, og så gør det ikke så meget, om
banens mål er opfyldt”, siger Tanja Knudsen.
Det er meningen, at holdet skal deltage i stævner i løbet
af vinteren, selv om drengene allerede er blevet for store til
at spille kampe på en lille bane.
Holder meget af den lille bane
Kultur- og Fritidscenterets bestyrelsesformand, Kurt Johansen, vil alligevel tilbyde drengene, at de kan spille håndbold i
Ulbjerg. Han ved, at herrerne, der spiller indendørs fodbold,
holder meget af den lille bane, fordi den giver mere boldberøring og intensitet i spillet, og kræver mere udvikling af god
teknik end et stort løbepensum. Noget lignende kunne gøre

sig gældende for håndboldspillerne.

Ikke noget problem
Tanja Knudsen har ikke været håndboldtræner tidligere, og
ved ikke meget om de former for børnehåndbold, som Dansk
Håndbold Forbund har skabt for de mindste spillere.
I Ulbjerg gik de bare i gang med at spille.
At banen er lille, er ikke noget
problem.

ULBJERG KULTUR- OG FRITIDSCENTER
Pris 6,5 mio. kr.
Fondens støtte 1 mio. kr.
Areal 1.080 m2
samlet areal efter udvidelse 4300 m2
Bygherre Den Selvejende Institution Ulbjerg Kulturog Fritidscenter
Arkitekt Arkitektkontoret MAA i Møldrup
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>>BRUTAL MARK

BLEV TIL STOR HAL

HÅNDBOLDENS RAMME ER PÅ 20X40 METER, MEN SPILLET VAR LÆNGE OM AT UDVIKLE SIG FREM MOD DE REGLER OG INDENDØRS OMGIVELSER, VI I DAG HAR VÆNNET OS TIL AT DYRKE SPILLET I.

Stolte stemmer fortæller ofte, at håndbold blev født i Danmark. Men ligesom fodbold ikke kun tager sit udgangspunkt
i England, blev tidlige former for håndbold set ﬂere steder i
Europa i 1890’erne.
Behovet for at kunne fortælle, hvornår barnet blev født,
har dog placeret håndboldens vugge i Danmark, hvor to
idrætslærere fra Nyborg og Ordrup i 1898 fandt på boldlege,
der blev kaldt håndbold. Reglerne for spillet var forskellige
i de to byer, men begge steder tog spillet udgangspunkt i
fodbold og rugby.
Spillets fædre var Rasmus Nicolai Ernst fra Nyborg og
Holger Nielsen fra Ordrup.
Holger Nielsen forklarede i sin alderdom, at inspirationen
til spillet kom fra hans disciple på idrætsbanen. En dag var
han forhindret i at overvåge sine elever ved starten af en
idrætstime, og havde derfor udstedt streng besked om, at
de ikke måtte sparke til bolden, før han dukkede op. Frem for
at stå og vente på hr. idrætslærers ankomst, valgte de raske
drenge at ”kaste” fodbold – når de nu ikke måtte sparke til
bolden. Det blev en af verdens første håndboldkampe.
VOLDSOMT SPIL PÅ GRÆS
Håndbold var oprindeligt et udendørs spil på græs. Et hold
bestod af 11 spillere, og banen blev hurtigt begrænset til at
være 30x45 meter. Spillet var hårdt, det var ligesom i rugby
tilladt at bremse modstandere med en omklamring, og spil-

AF LARS HJORTH BÆRENTZEN, KOMMUNIKATIONSKONSULENT, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN

lerne måtte løbe så langt de ville med bolden uden at drible.
En mindre voldsom udgave af spillet begyndte omkring
1916 at tage form i skolernes små gymnastiksale. Spilområdet blev begrænset til 17,5x8,7 meter, og antallet af spillere
på banen blev skåret ned til syv. Den første indendørs hånboldturnering ﬁnder sted i Idrætshuset i København i 1921.
FOLKELIGT GENNEMBRUD
Trods håndboldens popularitet som indendørs idræt, var
det stadig som udendørs idræt, at håndbolden oplevede et
enormt folkeligt gennembrud i 1930’erne. Gymnastikforeningerne ude på landet mistede medlemmer i de økonomiske
krisetider, og manglede sommertilbud til de unge mennesker, når gymnastiksæsonen var overstået. Markhåndbold
med syvmandshold blev en stor succes for både mænd og
kvinder, og var med til at redde de kriseramte gymnastikforeninger. Det mere teknisk og taktisk betonede spil fra gymnastiksalene aﬂøste på dette tidspunkt også udendørs det
hårdere spil for 11-mandshold.
Gymnastikkens ledere så positivt på håndbold som en
sport, der ikke var nær så rå som fodbold, der blandt gymnastikfolkene havde et dårligt ry for at være bisset og lidt vel
bajerbællende folkeligt.
Succesen i 1930’erne førte til, at atletikforbundet, som
håndboldspillerne hørte under, lod spillet få sit eget forbund.
Dansk Håndbold Forbund blev stiftet i 1935.
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UDENDØRS HÅNDBOLD FORSVINDER
Efter besættelsen dør den udendørs markhåndbold langsomt ud. Fra starten af 1960’erne opføres den første bølge
af større idrætshaller i Danmark, og spillets indendørs tilgængelighed aﬂæses tydeligt i medlemstallene. I 1955 var
der 42.416 aktive håndboldspillere – fem år senere var
antallet 85.917. Et tal, der topper i 1985 efter den sidste
store bølge af halbyggerier i Danmark, hvor der registreres 163.533 håndboldspillere. I 2008 er tallet dog faldet til
119.015.
Håndboldreglerne var mange år om at blive udformet.
Banens størrelse, reglerne, antal spillere og selve bolden
– der oprindeligt var en fodbold – var til diskussion både
nationalt og internationalt. For eksempel var de tyske indendørs baner i mellemkrigstiden på 25x50 meter, hvilket
afspejlede de langt større halbyggerier i Tyskland. Spillet
leges, udvikles og færdiggøres op til anden verdenskrigs
udbrud. Derefter bliver reglerne endeligt aftalt. Indendørs
vinder over udendørs. Men det er først i 1980, at håndbold
banens ofﬁcielle mål fastslås til at være 20x40 meter.
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>>LØB, HOP & KAST
PÅ MINIANLÆG
DET SKAL VÆRE LETTERE AT PRØVE KRÆFTER MED ATLETIKKENS
UDFORDRINGER. I NORGE ÅBNER DE FØRSTE MINI-ATLETIKANLÆG
TIL NÆSTE ÅR, OG I DANMARK ARBEJDER LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN PÅ AT UDVIKLE NÆRANLÆG, DER KAN GØRE DE KLASSISKE KROPSØVELSER LETTERE TILGÆNGELIGE.
AF LARS HJORTH BÆRENTZEN, KOMMUNIKATIONSKONSULENT, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN

Atletikforbundene i både Danmark og Norge drømmer om
at få atletikken tilbage i skolernes idrætsundervisning og ad
den vej øge børn og unges interesse for sprint, højdespring
og kuglestød. Men i begge lande er skolernes anlæg i for dårlig stand, hvis de ikke er helt nedlagt.
Norsk Friidrettsforbund skabte derfor konceptet ’Friplassen’ sammen med arkitekt- og ingeniørvirksomheden Multiconsult. Friplassen suger inspiration fra de populære multibaner, der har været en stor succes på fodboldfronten. Planen
er at bygge små atletikanlæg på enten 30x40 meter eller
40x60 meter. Anlæggene skal placeres tæt på skoler, som
kan bruge dem til idrætsundervisning om dagen, mens det
brede sortiment af idrætsdiscipliner kan benyttes af uorgani-

serede idrætsudøvere og idrætsklubber senere på dagen.
Interesse for basisidræt
Friplassen er bygget op omkring atletik, men tilbyder også
øvelser indenfor gymnastik og klatring. Det handler om at
skabe interesse for det, friidrettsforbundet kalder basisidrætterne.
”For at få så bred appel som muligt, har vi samarbejdet
med det norske gymnastikforbund om at udvikle konceptet,
men formålet med ’Friplassen’ er at rekruttere ﬂere til atletikken ved at få opført kompakte og lettilgængelige anlæg
nær skolerne”, forklarer Kjetil Hildeskor, formand for Norsk
Friidrettsforbund.
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I midten af 30x40 meter anlægget (det
brune område) ses en række gymnastikredskaber som f.eks ringe og barrer. For enden
af anlægget ses med grønt et skråtstillet
kasteområde med fem kastecirkler. Mellem
sandgrav og kastefelt ses en bouldervæg til
vandret klatring. Mellem gymnastikområdet og kasteområdet er der en opholdszone
med fem bænke.

INSPIRATION

3 Minianlæg til atletik, gymnastik og klatring. Format 30x40 meter. I højre langside 40 meter løbebane. I venstre side 30 meter tilløbsbane til længdespring.
Tilløbsbanen har rampe for enden af de tre yderste spor, der
kan bruges til afsæt ved stangspring. Tilløb til højdespring foregår på tværs af tilløbsbanen mod de to blå madrasser.

3 Det er Norsk Friidrettsforbund,
der har taget intiativ til de
små atletikanlæg. Som det ses
på tegningen, er der mange
muligheder for kropsøvelser, og
redskaber til ﬂere af de samme
aktiviteter. På den måde undgås
det, at brugerne står i lange
køer for at prøve en aktivitet.
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Hvis den mission skal lykkes, er det afgørende, at Friplassen
kun koster en lille procentdel af prisen for et rigtigt atletikstadion. Friplassen skal ses som et samlesæt af moduler, og modulerne på anlæggene kan fjernes, eller nye kan tilføjes. Alt
efter bygherrens ønsker og økonomiske rækkevidde. Derfor
kan byggeomkostningerne variere, men ved konceptets fødsel blev der udregnet cirkapriser for den store udgave på 3,5
mio. norske kroner og 1,5 mio. norske kroner for det lille.
De to første udgaver af Friplassen skal stå færdige til skolestarten næste år i Gommerud udenfor Oslo og i Sandbakken et par timers kørsel fra den norske hovedstad.
Dansk fokus på aktivitetspladser
Lokale- og Anlægsfonden følger spændt med i udviklingen
af næranlæggene i Norge. Herhjemme har multibanerne
også været en stor succes, men måske kunne succesen blive
endnu større.
”Vores afsæt er at udvikle multibanen i forhold til dens
formgivning og æstetik og samtidig tilføje ﬂere aktivitetsmuligheder. I dag opføres multibanerne efter den samme skabelon, og de får ofte lov til at stå som eneste aktivitetstilbud.
Men ikke alle har lyst til at spille bold, og en kobling til andre
aktivitetsformer og opholdsmuligheder kan være med til at
udvikle de små lokale pladser med multibaner til endnu bedre
aktivitetspladser og mødesteder for børn og unge”, fortæller
Laura Munch, konsulent i Lokale- og Anlægsfonden.
Fonden har afsat 300.000 kr. til en udviklingsproces, der
skal munde ud i et inspirationskatalog med forslag til udendørs aktivitetsanlæg, der både kan rumme boldspil og kropsøvelser, som man blandt andet kender dem fra atletik, gymnastik og klatring.
Ansæt atletikvejledere
Det danske atletikforbund har været i kontakt med Norsk Friidrettsforbund om Friplassen.
”Den slags anlæg ville gøre det nemmere at prøve atletik.
I Danmark skal man gøre en meget aktiv indsats og henvende
sig i en atletikklub for f.eks at prøve at springe længdespring,
og et anlæg som Friplassen ville gøre det meget nemmere
bare lige at prøve”, siger direktøren for Dansk Atletik Forbund, Jakob Larsen.
Også Jakob Larsen drømmer om at få opført den slags
anlæg nær skolerne. Han mener, at mange idrætslærere har
opgivet at undervise i atletik, fordi atletikfaciliteterne er katastrofalt ringe i de danske skoler. Men han tvivler lidt på, at
det norske koncept passer helt til de danske idrætsmønstre.
Et koncept, hvor atletikken parres med boldspil som fodbold

og basketball, vil have større chancer for at blive
en succes, mener Jakob Larsen.
Hvis han skal gribe den norske stafet, kunne han
godt tænke sig at løbe videre ud ad inderbanen. Jakob
Larsen har et supplerende forslag til konceptet, hvis det
skulle opføres i Danmark.
”Jeg kunne godt tænke mig, at der blev ansat instruktører til hvert anlæg. Ligesom man har naturvejledere, kunne
der være en atletikvejleder, der kunne hjælpe uorganiserede
atletikudøvere i gang med at bruge anlæggets muligheder.
Det ville være en spændende situation for atletikken i Danmark”.
Kun til skoler
Virklund Sport fra Silkeborg, der producerer alt fra højdespringsmadrasser til gulvbelægninger og skøjtebaner, er begyndt at tegne en række skitser til små anlæg, der vil gøre
det lettere for skolernes idrætslærere at introducere atletik
og boldspil for eleverne.
”Næsten alle skoler har et lille område, hvor der er plads
til et anlæg, der kun skal bruges til introduktion af idrætsgrene for børn i alderen 7 til 16 år. Vores anlæg vil tilbyde faciliteter til atletik, fodbold, basketball, volleyball og håndbold. F.
eks. kan der være en halv håndboldbane, hvor børnene kan
træne skud, ﬁnter og angreb”, fortæller direktør Torben G.
Pedersen fra Virklund Sport.
Han mener, at anlæggene kan løfte atletikken i Danmark,
selv om det ikke er meningen, at de skal være offentligt tilgængelige, men kun bruges af skolerne til undervisning.
”Når børnene har prøvet atletik af på anlæggene, er det
meningen, at de bagefter går hen i en atletikforening, hvis de
får lyst til at prøve idrætten rigtigt. Det sker ikke i dag, hvor
idrætslærerne har opgivet at bruge de tilgroede og nedslidte
atletikanlæg. Så spiller de fodbold med børnene i stedet for
at præsentere dem for atletikken”, siger Torben G. Pedersen,
der som tidligere næstformand i atletikforbundet, bærer at
letikken tæt ved hjertet.
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3 Den store udgave af minianlæggene til
atletik, gymnastik og klatring. Format
40x60 meter. I den store version har
løberne fået mere plads med 60 meter
bane til sprint og 200 meter rundbane.
Der er to sandgrave, den ene med rampe
til stangspring. I midten af anlægget er
der fundet plads til en beachvolleybane,
med tre kastecirkler i den ene ende, så
beachvolleybanen også kan bruges som
kasteområde til kuglestød. Tilløbsbanen
til sandgravene er udvidet til 40 meter.

I 40x60 meter versionen er det 4
skrå kasteområde væsentligt udvidet. Der er blevet plads til 12 kastecirkler. Bag den rundede væg til kasteområdet
er der ﬂere forskellige elementer til bouldering
(vandret klatring). Langs banen til 60 meter sprint
ses fem madrasser til højdespring. Gymnastikområdet er
væsentligt udvidet med ﬂere aktiviteter og ﬂere ens aktiviteter,
så brugerne ikke behøver stå i kø foran et redskab. Opholdszonen er
placeret i kernen af anlægget som amﬁtrappe med lille sceneplads.

>>LOKALARKIVER STØVES AF
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I IDRÆTSCENTRE

KULTUR

LOKALHISTORISK ARKIV. NAVNET ALENE
KLINGER AF HENGEMTE BØGER, GULNEDE DOKUMENTER OG FALMEDE FOTOGRAFIER OG MØRKE, STØVEDE LOKALER. MEN
DE LOKALE ARKIVER ER KOMMET FREM
I LYSET – OG HAR FUNDET EN NATURLIG PLADS I IDRÆTSCENTRE FLERE
STEDER I LANDET.
AF LARS HJORTH BÆRENTZEN,
KOMMUNIKATIONSKONSULENT, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN
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Muligt at få ældre på besøg
Med åbenlys glæde i stemmen beretter han om, at når der
bliver holdt fest i Harboøre Centret, ringer arrangørerne
og spørger, om gæsterne må have lov at til at se arkivet. Så
kommer der selvfølgelig en repræsentant for arkivet, og lukker dørene op udenfor normal åbningstid.
Den største fornøjelse for lokalarkivarerne har dog været at få beboerne fra to plejehjem fra den vestjyske egn på
besøg.
”Det har vi aldrig prøvet før. Det kunne ikke lade sig gøre
i den nedlagte lærerbolig, hvor arkivet holdt til tidligere. Arkivet lå i en lille stue, der virkede fyldt, når der var mere end
ﬁre mennesker samlet. Der var også en masse trapper. For
eksempel skulle man op på første sal for at komme på toilettet, og det kunne de ældre ikke klare. Nu kan de komme på

besøg i centret, og uden problemer komme ind i arkivet selv
om de sidder i kørestol”.
Formålet med at ﬂytte arkivet ind i Harboøre Centret var
netop at få det gjort tilgængeligt for mange ﬂere brugere
– og dem, der bare har lyst til at se, hvad der foregår. Og det
er lykkedes til fulde, lyder det fra Anton Lilleøre.
Ny placering – ﬂere frivillige
Længere sydpå i Jylland, i Rødding-Centret, ﬂyttede det lokalhistoriske arkiv for fem år siden ind i et nybygget kulturcenter, der blev føjet ind i det eksisterende idrætsanlæg. Fra
lokaler på loftet i en gammel biograf til elevatorbetjent kælderrum i Rødding-Centret. Ligesom i Harboøre har ﬂytningen været en stor succes. Antallet af frivillige medarbejdere
er blevet fordoblet i de nye lokaler, fortæller formanden for
arkivet, Ester Torp.
”Det er placeringen, der er grund til væksten i antallet af
frivillige medarbejdere. Vi har vores eget rum og et mødelokale, som vi kan bruge, hvis det ikke er udlejet. Adressen i
Rødding-Centret betyder desuden, at vi har fået mulighed for
at sætte 20 plancher op i indgangen til centret. Det har givet
meget mere kontakt udadtil end tidligere, og vi får mange
ﬂere reaktioner på vores udstillinger”, siger Ester Torp.
De to succesoplevelser passer lige ind i Lokale- og Anlægsfondens kram.
”Vi lægger stor vægt på at bringe forskellige brugergrupper og aktiviteter sammen. De lokalhistoriske arkivers
tilstedeværelse i idræts- og kulturcentre er et eksempel på,
at unge kan få øjnene op for nye oplevelser, og at ældre
ikke-idrætsaktive kan samles på et område, der før kun var
for idrætsudøvere. Det giver grobund for nye og fælles oplevelser mellem generationerne”, forklarer Fondens direktør,

Torben Frølich.

HARBOØRE CENTRET

RØDDING FRITIDS- OG KULTURHUS

Pris 26,5 mio. kr.
Fondens støtte 7 mio. kr.
Areal 4.300 m2
Bygherre Den Selvejende Institution Harboøre Hallen
Arkitekt CEBRA A/S

Pris 12,6 mio. kr.
Fondens støtte 1,2 mio. kr
Areal 1.636 m2
Bygherre Rødding Kommune
Arkitekt Thorup Arkitekter & Ingeniører

KULTUR

I takt med at ﬂere idrætshaller bliver udvidet og bygget om,
er de lokalhistorisk interesserede ﬂyttet ind i omgivelser, der
engang udelukkende var forbeholdt hårde anstrengelser ved
net og boldbane. Og det er noget, der rykker. Lokalarkiverne
er blevet et eksempel på alternative aktiviteter, der også kan
høre hjemme i en idrætshal.
I Harboøre Centret, et idræts- og kulturcenter med store
ﬂadskærme i opholdsområderne og ungdomsklub med egen
biograf, har det lokalhistoriske arkiv for Thyborøn-Harboøre
fået plads i lokaler i den ene ende af den store boldbane. Bag
et net, der fanger håndbold- og fodboldspillernes overskud,
kan dørene åbnes på vid gab, så udstillinger og plancher med
fotograﬁer kan studeres af alle, der træder ind i hallen. Det
er dog stadig kun noget, der sker ved særlige arrangementer.
Til daglig er dørene lukkede, men interesserede kan kigge
ind, når der er åbent i arkivet om torsdagen.
”Før vi ﬂyttede ind i hallen i september, kom der ikke
mange på besøg i arkivet. Nu kommer der mange ﬂere. Når
folk kommer i hallen, skal de lige ind til os og kigge. Også
den yngre generation synes, det er interessant”, fortæller
formanden for arkivet, Anton Lilleøre.

Vi er i gang

rejsegilde
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FRILUFTSLIV

>>BYG SELV –

MEN IKKE ALENE

MEDBYGPROJEKTER KRÆVER EN STOR FRIVILLIG
ARBEJDSINDSATS. EN SPEJDERLEDER FORTÆLLER,
HVORDAN MAN FÅR SAMLET OG ORGANISERET HJÆLPENDE HÆNDER TIL AT GENNEMFØRE ET LANGVARIGT
BYGGEPROJEKT BASERET PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE.
AF LARS HJORTH BÆRENTZEN, KOMMUNIKATIONSKONSULENT, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN

Det er frivillige, der står for hovedparten af arbejdsindsatsen
i projekter baseret på ’medbyg’. I foråret 2006 udpegede Lokale- og Anlægsfonden tre medbygprojekter, der skulle vise,
at det er muligt at opføre arkitekttegnede træhuse af bedre
kvalitet end de billige træhytter, som mange friluftsforeninger investerer i, fordi de ikke har råd til andet. Vel at mærke til
næsten samme pris som de billige præfabrikerede træhytter.
Et af de udpegede projekter var et nyt spejderhus til
KFUM-Spejderne i Lund nær Horsens. Sammen med arkitekter fra Pluskontoret i Århus blev der tegnet skitser til et nyt
spejderhus.
Gruppeleder Susanne Reindahl Rasmussen samlede en
byggegruppe bestående af ﬁre spejderforældre med solid
byggeerfaring fra baggrunde som ingeniør, bygningskonstruktør og håndværker. En alliance med fagfolk er et af
de vigtigste råd, hun kan give andre, der skal i gang med et
byggeri baseret på frivillig arbejdskraft. Samt ﬂere trillebøre
fyldt med tålmodighed. På grund af diverse nødvendige godkendelser tog det et år, før byggeriet kom i gang.
”Da vi endelig gik i gang med byggeriet, samledes byggegruppen en eller to gange om måneden og koordinerede
byggefaserne. Når vi samledes på byggepladsen, var der

altid en fra byggegruppen til at lede og fordele arbejdet.
Selv frivillige, der er uddannede håndværkere, skal jo vide,
hvordan arbejdet skal udføres”, forklarer Susanne Reindahl
Rasmussen.
Gåpåmod som en cementbil
Byggegruppens opgaver var at stå for det praktiske. Susanne
Reindahl Rasmussens opgave blev at samle frivillige kræfter,
der ville indgå i byggesjakket.
Det er en opgave, der kræver gåpåmod på størrelse med
en cementbil.
”Min opgave var ikke at søge om penge, men om hæn-

KFUM-SPEJDERHUS LUND
Pris 1,8 mio. kr.
Fondens støtte 556.000 kr.
Areal 289 m2
Bygherre KFUM-Spejderne i Lund
Arkitekt Pluskontoret i Århus
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Tre til seks personer er nok
Indsatsen virkede. Mellem tre og seks frivillige kom for at
bygge med, når der var arbejdsweekend. Mere var der heller
ikke behov for.
”En enkelt byggeleder kan ikke overskue 10 frivillige. Det
er jo ikke nok at fortælle folk, hvad de skal gøre. Byggelederen er ofte nødt til at forlade sine egne opgaver for at vise,
hvordan arbejdet skal udføres”.
Susanne Reindahl Rasmussen har brugt utallige timer på
at samle frivillige, arrangere arbejdsdage, servere mad og
brygge kaffe – og på at holde gejsten oppe. Belønningen vil stå
færdig inden foråret, og har været det hele værd.
”Jeg har lagt mærke til, at
folk, der kører forbi huset, stopper op for at se på det. Det
bliver supergodt. Nogle synes
ikke, det ligner et spejderhus,
men jo, det er et spejderhus. Et

nutidigt spejderhus.”

5 GODE RÅD
KFUM-gruppeleder Susanne Reindahl Rasmussen har
fem gode råd til andre ildsjæle, der skal i gang med
byggeri baseret på frivillig arbejdskraft.
1. Vær forberedt på, at et projekt kan tage ﬂere år. Derfor er det vigtigt at gå i gang, når der er energi og gejst
omkring et projekt.
2. Fornem på forhånd, om folk er med på idéen og projektet, for man kan ikke stoppe halvvejs, når først
byggeriet er gået i gang.
3. Opret en byggegruppe bestående af folk med byggeteknisk viden til at lede og planlægge arbejdet.
4. Overvej at betale for de mest tidskrævende opgaver,
selv om det er et projekt baseret på medbyg. Opgaver
med elektricitet, vand og kloak skal udføres af professionelle, men i Lund valgte vi f.eks også at lade en virksomhed stå for at spartle og pudse gipsvægge. Det er
ikke dyrt arbejde, men det tager tid, og er derfor en
krævende opgave for frivillige.
5. Hold fast i det gode humør. Fortæl hele tiden hinanden, hvor godt huset bliver, når det er færdigt.

3 Pjecen ’Byg på frivilligt arbejde’
giver svarene og skaber overblik
for dem, der overvejer at bygge
med frivillig arbejdskraft.
Pjecen kan downloades gratis eller bestilles i trykt udgave til 20
kr. på www.loa-fonden.dk

FRILUFTSLIV

der. Jeg gav spejderne en seddel med hjem, hvor forældrene
kunne krydse af, hvilke håndværksmæssige egenskaber, de
kunne bidrage med, og hvilke tidspunkter, der passede dem
bedst. Det var ikke nogen succes. Jeg tror, det virkede alt for
forpligtende. Derfor begyndte jeg at ringe direkte til forældrene, for at høre, om de ville være med”.
Selv om der blev givet undskyldninger for ikke at deltage
fra de travle forældre, virkede den direkte kontakt bedre,
og det lykkedes at samle en lille skiftende gruppe frivillige
blandt forældrene. Men langt fra nok. Der var behov for ﬂere
hjælpsomme hænder og brede skuldre.
Susanne Reindahl Rasmussen ringede til den lokale avis,
Horsens Folkeblad, og spurgte, om ikke det var interessant at
skrive om byggeriet. Det var det, og det gav opmærksomhed.
Samtidig bad spejderlederen om hjælp ved at skrive til Y’s
Men’s Club og Sct. Georgs Gilderne, en forening af tidligere
spejdere. På den måde blev der tiltrukket frivillige styrker
udenfor Lundgruppens egen lille kreds.

>>IDRÆT ER MERE END
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SUNDHED

SYNSPUNKT

IDRÆTTEN BLIVER I DISSE ÅR KOBLET SÅ TÆT SAMMEN MED SUNDHED,
AT DENS EGNE PRÆMISSER OG MULIGHED FOR AT SKABE SOCIALE
UDFOLDELSESRAMMER ER UNDER ANGREB.

AF LEKTOR LONE FRIIS THING OG LEKTOR LAILA OTTESEN, INSTITUT FOR IDRÆT, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Danmark har en rig idrætshistorie med en særlig vægtning
af det stærke foreningsliv, baseret på frivillige organisationer
og frivilligt arbejde. Fra 1970’erne kom der særlig tryk på det
selvorganiserede, ofte med legen og det kreative i centrum.
Med velfærdsstatens krise og problematiseringen af samme
op gennem 1990’erne ser vi en radikalisering af idrættens
sundhedspolitiske betydning. Betyder det nu, at idrætten
ikke har haft og ikke bør have et sundhedsmæssigt indhold?
Jo, historisk er idrætten blevet spændt for mange vogne:
Den skulle være disciplinerende og karakterdannende, folkeopdragende og oplysende. Og sund, ja, men som en del af et
større hele. I bedste fald skulle idrætten gøre befolkningen
til demokratiske borgere, i værste fald kunne den bruges til
at afrette folk til lydige masser. I dag er der politisk drivkraft
og popularitet i at anskue idrætten som en ny kampplads
– især for velfærdsproblemer såsom overvægt, civilisationssygdomme, integrationsproblemer og kriminalitet. Idrætten
reduceres til at være et medicinsk, sundhedsorienteret fænomen, hvis vi ikke passer på. Den sundhedspolitiske radikalisering kan være direkte farlig for den brede idrætsdeltagelse i Danmark. Sammenkoblingen af idræt og sundhed
risikerer at blive alt, alt for stærk. Hvorfor skal lysten til at
bevæge sig, kæmpe og lege legitimeres gennem sundhed?
Hvad blev der af lysten til idrætten, demokratiopdragelsen
og hele dannelsesdimensionen?
SUNDHED ER IKKE DRIVKRAFTEN
Den ny strukturreform fra 2007 ﬂytter forebyggelse og
sundhedsfremme til det kommunale niveau. Regeringen
skriver i regeringsgrundlaget, at de frivillige foreninger kan
indgå som partnere mellem stat, marked og civilsamfund og
på den måde være medansvarlige for velfærdsstatslige problemområder. I en tid, hvor der er knappe ressourcer, og hvor
befolkningens sundhed diskuteres, er det oplagt at inddrage
idrætten og det civile samfund som sparringspartner. Men vi

skal passe på med ikke at smide barnet ud med badevandet.
Idrættens organisering i den frivillige sektor betyder, at vi
har livslang idrætsdeltagelse i Danmark, og at vi til en meget
lav betaling kan skabe og forme vores krop i den bevægelsesform, vi hver især ønsker at indgå i. Det er ikke en mulighed i mange andre lande. Sundhed og velvære er biproduktet af idrætsdeltagelsen, men ikke drivkraften i det lange løb.
Forskning viser nemlig, at interventionsforsøg som målrettet
ønsker at fremme den medicinske sundhed (læs: fraværet af
sygdom), har store vanskeligheder med at fastholde befolkningen i disse interventioner. Motiver til og værdier om sundhed (smalt deﬁneret) formår ikke alene at fange og fastholde
den livslange idrætsdeltagelse – der skal mere til. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt for den danske idrætsverden,
hvis den tvinges ind i en sygdomsforebyggende kontekst, og
specielt breddeidrætten kan tabe mange idrætsdeltagere og
frivillige instruktører på denne konto.
IDRÆT ER KULTUR
Vi er ikke imod, at den frivillige idræt og idrættens organisationer, skole- og uddannelsesidrætten ifølge den nuværende
regering skal indgå i partnerskaber for at tage et socialt ansvar for medborgerne og deres eventuelle motionsinaktive
liv. Men vi vil påpege, at den nuværende sundhedspolitiske
debat reducerer idrætten til et middel. Der er forskel på
idræt og fysisk aktivitet. Vi håber, at Breddeidrætsudvalget,
som barsler med en betænkning, forstår denne sondring. Udvalget, som er nedsat af Kulturministeriet, burde nemlig tage
sig af idrætten i alle dens nuancer og lade Forebyggelsesrådet om at holde sundhedsfanen højt. Der er en grund til, at
idrætten for længst har meldt sig under kulturens faner. 
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