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I Lokale- og Anlægsfonden

I Tribune
Lokale- og Anlægsfonden udgiver magasinet Tribune to gange
om året.
Tribune indeholder i hver udgave et større tema, som sætter fokus
på en aktuel udvikling indenfor idræts-, kultur- og fritidsbyggeri
samt en række artikler med fokus på de mest spændende projekter, Lokale- og Anlægsfonden er involveret i.
Det er gratis at abonnere på Tribune. Abonnement kan bestilles
via e-mail fonden@loa-fonden.dk eller ved at kontakte Lokale- og
Anlægsfonden på telefon 3283 0330.
Alle udgaver af Tribune kan downloades på www.loa-fonden.dk
eller bestilles ved at kontakte Fonden.

i leder i

Gadehjørner, ghettoer og get2sport
"At hænge ud på gadehjørner har reddet mange unge fra sport".
Skuespilleren Jytte Abildstrøm har altid haft evnen til at vende ting
på hovedet, og med dette citat udfordrer hun mange idrætslederes og
politikeres verdensbillede – hvor al sport pr. definition er godt, og hvor
hængenud på gadehjørner er den lige vej til grov kriminalitet. Som det
ofte siges i boksesporten: "Hellere et ringhjørne end et gadehjørne."
I Lokale- og Anlægsfonden tror vi på, at der er brug for såvel flere
ringhjørner som bedre gadehjørner – både generelt i hele Danmark
og specifikt i det, som kaldes udsatte boligområder eller ghettoer.
Dette nummer af Tribune har særligt fokus på de udsatte boligområder, fordi flere undersøgelser peger på, at idrætten har en social
slagside. Lav indkomst, kort uddannelse og arbejdsløshed, som er
kendetegnende for udsatte boligområder, sænker andelen, der dyrker
regelmæssig sport eller motion. For at ændre vilkårene skal boligsociale indsatser kombineres med konkrete fysiske forbedringer, hvis der
skal dæmmes op for sociale problemer i ghettoer. Det viser undersøgelser og konkrete eksempler, der kan læses om her i bladet.
Det er Fondens vurdering, at der er et særligt behov for at sætte fokus
på, hvordan de fysiske rammer kan påvirke idrætsdeltagelsen og skabe
mangfoldige udfoldelsesmuligheder og sociale mødesteder. Det, der
er brug for, er idrætsbygninger til både boksehjørner, basketballkurve

og fitnessudstyr. Men også byrum, der appellerer til idræt og bevægelse både for dem, som ikke er til foreningsliv og til dem, der udover
klublivet også dyrker selvorganiseret idræt, f.eks. på gadehjørnet, hvis
det er ordentlig indrettet.
I artiklerne tillader vi os udover "udsatte boligområder" også at bruge ord som ghettosport og ghettoer. Det gør vi, fordi udtrykket er
stærkt og præcist uden nødvendigvis at (behøve at) være værdiladet.
Ghetto betyder oprindeligt blot et område, hvor folk af en specifik
etnisk oprindelse eller med en særlig kulturel eller religiøs baggrund
bor samlet, frivilligt eller ufrivilligt, mere eller mindre isoleret fra det
omkringliggende samfund (Wikipedia). G-ordet bruges i alle tilfælde
ofte, og så kan man jo gøre, som Danmarks Idræts Forbund har gjort
det i et af sine projekter: Omfavne ordet "ghettosport" ved i stedet at
skrive "get2sport" og så få en helt anden mening ud af det!
Vi har valgt at vende Tribune om ikke på hovedet, som Jytte Abildstrøm gør det, så dog på siden. I det nye layout, der forhåbentlig gør
magasinet endnu mere læservenligt, er Tribune liggende – men forhåbentlig ikke på den lade side. Døm selv – god læselyst.

Torben Frølich
Direktør, Lokale- og Anlægsfonden
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Bedre adgang til motion

6

på vandet
Roerne har overhalet idrætsgrene som håndbold og tennis i antallet
af voksne udøvere. Over 100.000 danskere sætter sig i en robåd, kano
eller kajak for at motionere på vandet. Men mange af dem skal først
igennem et forhindringsløb, før de kan dyrke deres idræt – der mangler steder at opbevare kajakkerne, det er svært at finde gode pladser til
at sætte båden i vandet, og faciliteter, der kan fungere som støttepunkter på de længere ture, er nærmest ikke-eksisterende.
Lokale- og Anlægsfonden vil gøre det nemmere for danskerne at få
adgang til idræts- og fritidsaktiviteter på vandet med særlig opmærksomhed på de forskellige udgaver af rosport. Indsatsen under navnet
”Støttepunkter for havets blå ruter” handler både om at styrke forholdene for de mange selvorganiserede udøvere, men også om at vise
eksempler på, hvordan de positivt trængte klubber kan få mere og
bedre plads.

I En oplagt løsning er at flytte kajakklubhusene
ud på selve vandoverfladen I
Kajakklubberne har oplevet en massiv vækst de sidste 10 år og har
for længst sprængt rammerne i deres ofte ydmyge klubhuse i gamle
barakker med slidte, rustne containere til opbevaring af deres udstyr.
Men det er næsten umuligt at få mere plads i havnene, og der gælder
strenge regler omkring nybyggeri langs kystområderne.

Tema i Kajak, kano og roning er eksploderet som fritidsaktivitet
for danskerne. Særligt kajakroning er blevet populært, men både
klubber og selvorganiserede mangler faciliteter og nem adgang
til vandet.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

”En oplagt løsning er at flytte klubhusene ud på selve vandoverfladen
og væk fra kampen om plads langs kajanlæggene i havne og lystbådehavne,” siger Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden.
Fonden har fået udviklet et flydende foreningshus og har bevilget støtte til det første eksempelprojekt, der bliver lagt til kaj i Vejle Fjord. Det
bliver primært Vejle Kajakklubs medlemmer, der kommer til at bruge
det flydende hus, men det vil være tilgængeligt for alle, der færdes i det
bynære havneområde omkring lystbådehavnen i Vejle og holder af at
bruge det maritime miljø til søsport, vinterbadning, fitness og som et
afslappende opholdssted.
”Det bliver helt unikt at få et klubhus, der ligger helt nede i vandskorpen, hvor man kan sætte kajakken direkte i vandet i stedet for at skulle
bære den 30 meter fra klubhuset på land og hen til vandet, ” siger
John B. Rasmussen, formand for Vejle Kajakklub.

I Fonden ønsker at udvikle løsninger, der gør det nemmere
at få bådene på vandet I
Indsatsen for bedre adgang til vandet og bedre faciliteter til rosporten
bliver ikke begrænset til et par enkelte større projekter. Sammenligner
man antallet af kano- og kajakroere med antallet af klubmedlemmer,
er langt størstedelen af roerne ikke organiserede i klubber, men ror for

7

sig selv eller sammen med venner. De selvorganiserede tager ofte på lange
ture i havkajak og turkajak og ønsker flere muligheder for overnatning og
landgang ved kysterne.
Fonden ønsker derfor at udvikle løsninger, der gør det nemmere at få bådene
på vandet, få kajakken i land og arbejder også på en idé om at udvikle flydende
shelters og andre opholdsfaciliteter, som roere på lange ture kan holde pause
på – eller ligefrem overnatte på – langs kysterne.
Det glæder formanden for foreningen Havkajakroerne, at Fonden gør en
indsats for de selvorganiserede.
”Flydende shelters og pontonbroer ude ved kysterne vil udvide mulighederne
for ture og forbedre adgangsforholdene mellem hav og land ved kysterne,”
mener Lone Pedersen, der er formand for foreningen med omkring 1.200
medlemmer, hvoraf mange holder af de længere ture langs de danske kyster.
Pontonanlæg og flydende shelters kunne også placeres ved åer og søer, hvor
de også ville komme kanoroerne til gode.

I Havkajakroere vil helst sove
arm i arm med deres kajak I
Det første større strukturerede forsøg på at tilbyde faciliteter i naturen til
kajakroerne sker i Det Sydfynske Øhav. De fire kommuner Svendborg,
Faaborg-Midtfyn, Ærø og Langeland har igennem det fælles projekt ”Naturturisme” anlagt to kajakhavne i henholdsvis Faaborg og Rudkøbing. En
tredje er på vej i forbindelse med et nyt kajakklubhus i Marstal, som Lokaleog Anlægsfonden har støttet. Derudover har kommunerne udgivet landets
første havkajakguide med forslag til ruter og sat kajakvogne ud på øerne Lyø,
Skarø og Bjørnø, så kajakkerne nemmere kan slæbes med til teltpladserne.

Flydende foreningshus
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt
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10,5 mio. kr.
3 mio. kr.
559 m² - udeareal 1.231 m²
Vejle Kommune
Force4 Architects

”Havkajakroere vil helst sove arm i arm med deres kajak, og de har ikke
lyst til at efterlade kajakken langt fra, hvor de overnatter. Derfor har vi med
kajakhavnene givet dem faciliteter, hvor de kan få opbevaret deres kajak
under lås og slå. Med kajakvognene ude på øerne kan roerne lettere trække
kajakken med hen til overnatningsstedet,” fortæller projektkoordinator Søren Lisby fra Naturturisme.

I Hvor industrien mange steder er flyttet ud af havnekvartererne,
kan roerne flytte ind I
Vandaktiviteterne behøver ikke kun at foregå i den vilde og stille natur langs
kyster og åer. Hvor industrien mange steder er flyttet ud af havnekvartererne, kan roerne flytte ind og gøre de forskellige rosporte til en byidræt. Derfor er det ikke kun til naturområderne, at Fonden arbejder på at udvikle
mindre anlæg, der kan lette roernes adgang til vandet. I byerne er der også
brug for at forbedre adgangen fra land til vand, da der kan være flere meter
fra kajen og ned til vandet.
”Problemet i byerne er, at vandet ofte ligger i ”kælderniveau” med flere meter fra kaj til vandoverflade, hvilket gør det svært at komme til for roerne,
der derfor bevæger sig væk fra byen for at dyrke deres sport. De forskellige
udgaver af rosport kunne blive spændende indslag som byidræt på vandet,
hvis man kan udnytte pladsen i de gamle industrihavne og forbedre adgangen til motion på vandet,” siger Torben Frølich.

Lokale- og Anlægsfonden og havets blå ruter
Fonden ser på en række områder nærmere på mulighederne for at forbedre adgangen mellem land
og vand og gøre faciliteterne omkring fx kano-, kajak- og rosporten mere tiltrækkende og tidssvarende.
Der tænkes i den forbindelse på faciliteter som:
-	Klubhuse
-	Kajakhavne
-	Overdækkede væresteder og opholdsarealer
- Bådebroer og pontoner
-	Kano/Kajak Pitstop
-	Overnatningssteder

Danskernes motions- og sportsvaner
Af den store idrætsvaneundersøgelse ”Danskernes motions- og
sportsvaner” fra Idrættens Analyseinstitut fremgår det, at kano-,
kajak- og rosport samlet set er vokset fra at være næsten umulig
at få øje på i starten af 1990'erne til i dag at være blevet lige så stor
en del af voksnes idrætsliv som tennis og håndbold.
På baggrund af undersøgelsen kan man regne ud, at over 100.000
voksne danskere ofte sætter sig i en robåd, kano eller kajak. Langt
de fleste uden at være medlemmer af en klub.

Havkajakken - den afgørende faktor
Det er særligt havkajakken, der er afgørende for den massive
fremgang for kano-, kajak- og rosporten i de senere år. Havkajakken er nemmere at styre end turkajakken, og der kan lastes
mere i den, hvis man skal ud på en længere sejlads. Både kano og
anden rosport står mere stille i antallet af udøvere.
Foreningen Havkajakroerne er vokset over 100 procent i medlemstal siden 2005 til 1.200 medlemmer.

Dansk Kano- og Kajakforbund
Det er særligt kajakroerne, der er blevet flere af i de senere år.
Udviklingen sker blandt voksne medlemmer.
Medlemstal: 1989: 6.973
1999: 12.000
2009: 18.500

I Side 8: Det første flydende foreningshus bliver lagt til kaj i Vejle Fjord og vil
indeholde et indre bassin til isætning og
træning, opbevaringsrum til kajakker
og forskellige indendørs og udendørs opholdsarealer.
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Det er sejt at få gang i ghettoen
Tema i Hvis flere blandt de dårligst stillede skal dyrke idræt, skal vi have de rigtige idrætsfaciliteter tæt på hjemmet. Det gælder
også i ghettoerne, som Lokale- og Anlægsfonden har fokus på. Men vi ved for lidt på området, og det skal der rådes bod på.
Af Per Schulze, planchef

”Jamen, ved vi overhovedet, om de udsatte boligområder er underforsynede med idrætsfaciliter?” Spørgsmålet faldt i Kulturministeriets
Breddeidrætsudvalg, da det stod klart for udvalget, at idrætsdeltagelsen i Danmark har social slagside (se ”De svageste – også i idræt, side
22-23).

i de senere år været involveret i større og mindre projekter i ghettoerne
og ser det som et særligt indsatsområde at få skabt mangfoldige udfoldelsesmuligheder for bevægelse og kultur samt sociale mødesteder i
de belastede og udsatte boligområder. Barriererne for at ændre den
sociale slagside på idrætsområdet skal søges fjernet.

Svaret var et nej. Der findes mange antagelser, men ikke dokumenteret viden, og derfor opfordrede udvalget Lokale- og Anlægsfonden til
at tage initiativ til en undersøgelse, der skal skabe større overblik over
mængden af faciliteter til idræt og bevægelse i ghettoerne. Fonden har

Der er dog brug for langt større viden om hvilke faciliteter, der er
behov for i de danske ghettoer, og det er den viden, som Fonden på
opfordring af Breddeidrætsudvalget vil bringe til veje og benytte resultatet af i kommende indsatser for mere idræt i ghettoerne.
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I Vi ved, at spændende og tidssvarende idrætsfaciliteter er
et vigtigt parameter for at få flere i bevægelse I
Men allerede inden den undersøgelse sættes i værk, har vi en del viden om situationen i ghettoerne. Vi ved, at børn af økonomisk dårligt
stillede, kortuddannede og enlige forældre dyrker mindre idræt end
børn fra bedre stillede familier. Vi ved, at en boligsocial indsats kombineret med fysiske forbedringer i ghettoerne kan dæmme op for de
sociale problemer, der fylder så meget i de boligområder, og vi ved, at
spændende og tidssvarende idrætsfaciliteter, der tiltaler en bred skare
af brugere, er et vigtigt parameter for at få flere børn og unge i bevægelse.
Derfor vil Lokale- og Anlægsfonden medvirke til at nytænke, udvikle
og inspirere til opførelsen af større idrætsfaciliteter med en bred funktionalitet og mindre faciliteter i det nære boligmiljø, der kan sætte
”gang i gaden” på den gode måde.
Erfaringerne fra boligsociale indsatser, kvarterløftområder og områdefornyelsesprojekter viser, at selv små tiltag på idrætsområdet kan gøre
en forskel. Lokale- og Anlægsfondens store projekter med idrætshaller
og multiaktivitetshuse i Gellerupparken, på Nørrebro, Amager og i
Nordvestkvarteret i hovedstaden viser tydeligt, at det gør en forskel,
når de rette faciliteter bliver stillet til rådighed.

I Vi ved, at det ikke er nok med idrætsfaciliteter alene,
der skal mere til I
Når der bliver opført en idrætshal i et ghettoområde, skal der nok
komme en stor gruppe velfungerende brugere. Men for at nå målet
– at idrætsfaciliteten virkelig skal gøre en forskel – skal ambitionerne
være større. Vi skal have fat i de besværlige ”rødder” og de, der går
mere stille med dørene. De frække drenge og de stille piger. Det kan vi
gøre ved at tænke kreativt og bl.a. lytte til kommende brugeres ønsker.
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Multibaner og boldbure har været succeser, men hvis vi skal nå videre,
skal der mere til. Vi skal skabe helt nye tiltag, der tilgodeser både piger og drenge. Kommende idrætsfaciliteter i ghettoerne skal rumme
meget varierede muligheder som fx de hårde kampsportsgrene, de
bløde bevægelsesformer og helt nye ting som parkour. Derfor skal der
tænkes lige så meget i muligheder for selvorganiserede og spontane
aktiviteter som i aktiviteter, der typisk er båret af foreningslivet.

Det er vigtigt ikke kun at fokusere på børn og unge, hvis børn og unge
skal motiveres til idræt og bevægelse. Idrættens Analyseinstitut har
påvist, at hvis forældre er idrætsaktive, så bliver deres børn det også.
Vi skal finde ud af, hvordan vi får forældregenerationen til at være
med i idrætten og bevægelsen.
Det er det ambitiøse mål, at idrætsfaciliteter i ghettoerne skal være så
attraktive og udfordrende, at de kan tiltrække brugere fra nabokvartererne. På den måde vil folk ”udefra” komme ind i ghettoerne, og helt
nye bekendtskaber mellem forskellige kulturer kan måske opstå.

I Vi ved, at vi ikke kan gøre det alene,
men kun i fællesskab I
For at nå succeskriteriet – at gøre en forskel og få gang i både børn og
voksnes lyst til idræt og bevægelse i de udsatte boligområder – ved vi,
at vi ikke kan gøre det alene, men kun i fællesskab med kommuner og
boligforeninger. Kommunerne og boligforeningerne kan gå i tæt dialog med kommende brugere og lære deres ønsker at kende. Lokale- og
Anlægsfonden kan agere på baggrund af den viden, som dialogen vil
resultere i. Det er vigtigt at undgå topstyring og at trække noget ned
over hovederne på brugerne, der er det vigtigste led i det fællesskab,
der sammen kan ligestille beboerne i de udsatte boligområders idrætstilbud med resten af befolkningens idrætstilbud.
Ligestilles betyder ikke automatisk, at alle skal have den samme mængde og samme slags faciliteter. Måske går vejen til endnu større idrætsdeltagelse i Danmark via nye og anderledes former for anlæg. De kommende undersøgelser vil vise noget, men de vigtige erfaringer henter
vi først, når vi i fællesskab har realiseret nogle projekter.
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Lige på kanten

Tema i Multiaktivitetshallen Globus 1 er Gellerupparkens store idrætshal, mødested og festlokale.
Fra at have haft problemer som varmestue for de
unge rødder er hallen blevet et centrum for et nyt
og aktivt foreningsliv i den kendte jyske ghetto.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

- samlingssted mellem ghetto og villakvarter
I et stille og fredeligt område omgivet af falmende løvfarver i grønt og
gult ligger Globus 1 helt ude ved Åby Ringvej og tæt på villakvarteret
Åbyhøj. Intet omkring den gule, velholdte bygning på græsskråningerne afslører, at den ligger i landets måske mest berygtede ghetto. En
ghetto, hvis navn og ry kan få indbyggerne i Vollsmose, Mjølnerparken og Brøndby Strand til at hæve øjenbrynene. Men de kendte ghettobeskrivelser af Gellerupparken virker absurde, når man fra bakken,
hvor Globus 1 er opført, kan nyde udsigten over landets næststørste
by og de mange træer og grønne områder, der kendetegner boligområdet i Brabrand uden for Århus.
Siden 2005 har Globus 1 været samlingsstedet for idræt, leg og fester
for de næsten 8.000 indbyggere i Gellerupparken og brugere af multiaktivitetshallen fra resten af Århusegnen. Brabrand Boligforening
og Århus Kommune så efter årtusindeskiftet et stort behov for en
moderne facilitet til idræt og samvær i et boligområde, der var kendt
for uro, utryghed og kriminalitet. Dengang var der kun en række boldbaner og nogle mindre lokaler og gymnastiksale til indendørs samvær
og idræt. Lokale- og Anlægsfonden blev involveret i udformningen og

finansieringen af projektet, der fik navnet Globus 1 efter en konkurrence, hvor vinderne forklarede navneforslaget med, at hallen skulle
rumme folk fra hele jordkuglen.

I Jeg vil gerne understrege, at idrætshaller som denne
holder børn væk fra ballade I
Tag med på besøg i Globus 1 på en tilfældig tirsdag. Hallen åbner
kl. 9, hvor det vælter ind med bittesmå idrætsfolk fra den tilknyttede
idrætsbørnehave og andre daginstitutioner. En socialrådgiver og medarbejder fra Daghøjskolen Gimle sidder klar til at tage imod traumatiserede kvinder i et af mødelokalerne. Men det er idræt og leg, der er
sjælen i Globus 1.
Kl. 12.30 stormer Abdul, Mudi, Gülsah, Hümeyra og de andre drenge
og piger fra 5. og 6. klasse på Privatskolen Nilen ind ad dørene. Skolen hører hjemme i Århusbydelen Højbjerg, men mange af eleverne
bor i Gellerupparken og kan blive hængende i hallen eller gå hjem
efter idrætstimerne.
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Globus 1
Pris
24 mio. kr.
Fondens støtte 5 mio. kr.
Areal
2.000 m²
Bygherre	Århus Kommune
Arkitekt
Schmidt, Hammer & Lassen
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Mudi holder meget af Globus 1, og Abdul kommer her næsten hver
dag for at spille fodbold. Pigerne Gülsah og Hümeyra bruger også
Globus 1 uden for skoletimerne – bl.a. til cheerleadertræning.
”Der er alt for meget ballade udenfor svømmehallen længere inde i
Gellerupparken. Det er mere trygt at være her, og her er dejligt lyst,”
siger Mudi og kigger op mod de store vinduespartier og ovenlys, der
lukker solstrejf ind over den store boldbane.
Sammen med de andre fra de to klasser er de meget bevidste om, at
Globus 1 er noget særligt og noget, de skal være glade for. En holdning, der kendetegner alle, der bruger hallen ofte.
Idrætslærer Enser Kacar fortæller om Privatskolens Nilens nye tiltag
med fire timers idræt om ugen i stedet for to. Mange af eleverne på
skolen lever usundt, og sammen med forældrene forsøger skolen nu at
motivere børnene til at bevæge sig mere. Midt i snakken må Enser Kacar ryste smilende på hovedet, afbryde interviewet og prøve at få styr
på ungerne, der flintrer rundt mellem forsøg på organiseret volleyball
og spontan fodbold, basketball og kampsport med polstrede kæppe.
6. klassen er skolens problembarn; den er fyldt med overenergiske
unge mennesker. Kort efter er han tilbage. Der var noget, han glemte
at sige.
”Globus 1 er et godt projekt i det her område. Jeg vil gerne understrege, at idrætshaller som denne holder børn væk fra ballade,” fortæller
Enser Kacar med et indtrængende blik i øjnene.

dyrke den danske foreningstradition blandt de mange nationaliteter
i Gellerupparken.
”Der var en forventning til Globus 1 fra starten om, at brugerne skulle
kunne gå lige ind og spille på banen. Da det gav for meget uro, valgte
vi at gå en anden vej og satse på foreningerne med håbet om, at de
kunne få tag i og skik på nogle af de urolige unge. Med nu 63 foreninger, der bruger Globus 1, heraf 73 procent med etnisk baggrund,
og 45.000 besøg om året, har det været en succes,” siger Hans Henrik
Lamp, mens han viser rundt i en hal, der både ude og inde er fri for
hærværk, knuste ruder og graffiti, fordi de lokale brugere værdsætter
hallen og passer på den.

I Globus 1 giver børn og unge noget at lave og mulighed for at dyrke idræt,
så selvfølgelig er den med til give mindre kriminalitet I
Globus 1 drives af Århus Kommunes folk fra Sport & Fritid. Blandt
dem er udover centerlederen to idrætskonsulenter og fire aktivitetsmedarbejdere. Alle arbejder de dagligt på at vedligeholde og skabe
foreninger i området. Netop det nye og meget aktive foreningsliv i
Gellerupparken får en stor del af æren for, at kriminaliteten i området
er styrtdykket siden 2007 og ikke vurderes af politiet til at være højere
end i andre dele af Østjylland. En anden del af æren tilfalder Globus
1. Det mener i hvert fald Khaled Mansour, der er næstformand i bestyrelsen for Gellerupparken.

I Løsningen blev at introducere og opdyrke den danske foreningstradition blandt de mange nationaliteter i Gellerupparken I
Centerleder Hans Henrik Lamp blev ansat i efteråret 2006 på et tidspunkt, da Globus 1 var plaget af uro fra nogle af de værre rødder i
Gellerupparken. Et af formålene med Globus 1 var, at den skulle være
åben for selvorganiserede brugere, hvilket også er en vigtig tanke for
Lokale- og Anlægsfondens indsats med de senere opførte idrætshaller
i København – Prismen på Amager og Korsgadehallen på Nørrebro.
”60-40” lyder betegnelsen, der dækker over, at 60 procent af haltiden
går til foreningerne og 40 procent til selvorganiserede brugere. Men
den tilgang gav problemer i Globus 1, hvor de mange ”løse unge” kom
op at slås, truede personalet og forhindrede gæster uden for Gellerupparken i at komme ind i hallen. Løsningen blev at introducere og op-

I Side 16: Små billeder: Drenge og piger fra 5. og 6.
klasse på Privatskolen Nilen spiller badminton og fodbold i en af skolens fire ugentlige idrætstimer.
I Stort billede: På første sal bag boldbanen ligger mødelokalerne og kontoret i Globus 1. Herfra er der udsigt
over banen og ”tribunetrappen”, der er et populært
opholdsareal.
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”Vi har et godt foreningsarbejde i Gellerupparken. Foreningerne er
gode til at skride ind så snart, nogen af de frivillige hører, at der er optræk til uro. Globus 1 spiller også en stor rolle i forbindelse med den
mindre kriminalitet. Det er vores sted, der hvor vi trygt kan gå hen og
spille fodbold, bruge mødelokalerne og holde store fester med mere
end 1.000 deltagere. Globus 1 har givet vores børn og unge et sted at
dyrke idræt, så selvfølgelig medvirker den til den faldende kriminalitet,” mener Khaled Mansour.

I Multibanen er deres og mange andre drenges samlingssted
om aftenen, når lysene tændes I
Ved 14-tiden siver de to skoleklasser fra Privatskolen Nilen ud af hallen, hvor den kombinerede trappe og tribune i den ene ende af håndboldbanen og det lille caféområde på første sal har været populære
”hang-out”-områder efter idrætstimerne. På den næsten nye multibane udenfor Globus 1 er et hold hjemløse i gang med de indledende
minutter af det ugentlige to timer lange træningspas. Bolden kører i
højt tempo rundt mellem spillerne fra Frem Aktiv, der lige er kommet tilbage til Århus med en fjerdeplads fra danmarksmesterskaberne
for hjemløse i sportstasken. På en bænk i nærheden slænger 16-årige
Gökhan og hans venner Cagri og Mustafa sig, mens de kigger misundeligt på spillerne på multibanen. Multibanen er deres og mange
andre drenges samlingssted om aftenen, når lyset bliver tændt og lægger en sej lysdyne over den røde bane. Men lige nu er banen optaget,
og drengene smiler bredt ved tanken om at kunne fordrive ventetiden
i det fitnesscenter, der inden længe bliver indrettet med udsigt over
boldbanen på første sal inde i Globus 1.
Inde i Globus 1 er de to idrætskonsulenter Henriette Gaardbo og
Heidi Lythje Oehlers ved at gøre klar til et møde i et kvindenetværk.
Mødet foregår i kampsportslokalet, der er blevet populært blandt piger og kvinder, fordi der er gardiner, der kan trækkes for vinduerne og
lukke uønskede blikke ude. Mødet handler om mødre og døtres roller
i de udenlandske kulturer, der er en del af Danmark.
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Netop piger med indvandrerbaggrund er svære at få i gang med idræt.
Centerleder Hans Henrik Lamp oplever også, at det er svært, men
kan dog fortælle, at Globus 1 var udgangspunktet for, at en række af
Gellerupparkens piger kom i gang med at spille fodbold og hurtigt
blev så gode, at den store klub Skovbakken på den anden side af Århus forsøgte at få dem ind i klubben. De endte dog med at oprette et

hold i en af de to lokale, etniske fodboldklubber, der ellers kun havde
mandlige medlemmer.

I I weekenderne er der altid ”åben hal”, hvor der er plads
til mere spontant opståede aktiviteter I
Klokken 19 er dagen ved at slutte i Globus 1. Kvindemødet er overstået, det sociale projekt Unge4Unge har pakket sammen efter et par
timers fodbold på boldbanen i hallen, og mens hallen tømmes, og
kun brugerrådet med etnisk dansk formand fra villakvarteret på den
anden side af ringvejen samles for at holde valgmøde, styrter Gökhan
og de andre store drenge og unge mænd rundt ude på multibanen.
Der er stille i Globus 1 denne aften. For at undgå at ballademagerne
igen får overtaget, har hallen den politik, at ”løse unge” uden tilknytning til foreningerne sendes hjem efter kl. 18. Hallens åbningstid
strækker sig dog til mellem 22 og 23 på hverdage. I weekenderne er
der altid ”åben hal”, hvor der er plads til mere spontant opståede
aktiviteter.

I Globus 1 beviser, at det grundlæggende gør en forskel i ghettoen, når børn,
unge og ældre får en flot og funktionel facilitet til idræt og samvær I
Lokale- og Anlægsfondens direktør, Torben Frølich, glæder sig over de
mange positive resultater, som Globus 1 har skabt i det, der i mange år
har været et af landets mest berygtede boligområder.
”Globus 1 beviser, at det grundlæggende gør en forskel i ghettoen,
når børn, unge og ældre får en flot og funktionel facilitet til idræt
og samvær. Hvis flere børn bliver idrætsaktive, og at det samtidig har
en medvirkende indflydelse på et fald i kriminaliteten, er det fantastisk glædeligt. Men samtidig må vi erkende, at det ikke er lykkedes
at give de ”løse unge” fri adgang til hallen, som vi ellers havde ambitioner om. Den store udfordring for idrætsfaciliteter placeret i de
belastede boligområder bliver fremover også at inkludere de besværlige grupper,” siger Torben Frølich vel vidende at det kræver en stor
indsats af personalet i idrætshaller som Globus 1, Korsgadehallen og
Prismen.
”En løsning kunne være ekstra bemanding. Fx idrætskonsulenter
med socialpædagogisk baggrund og indsigt, der har redskaberne til
også at kunne tackle de mest besværlige børn og unge og motivere
dem til positive idrætsoplevelser.”
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De svageste
- også i idræt

Dårligt uddannet med lavtlønnet hårdt fysisk arbejde og skilsmissebarn af to
udenlandske forældre. Det er ikke et billede af en typisk beboer i et udsat boligområde, men derimod en sammenskrivning af de faktorer, som kendetegner den
del af befolkningen, der dyrker mindst idræt.
Den største barriere for idrætsdeltagelse handler i dag om social baggrund. Nu
dyrker piger og drenge, kvinder og mænd, generelt lige meget idræt. Det samme
gør unge og ældre. Men ser man på uddannelse, økonomi og social status, så er
der stadig en klar forskel. Det viser en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut
foretaget af idrætsforsker Maja Pilgaard.
Lokale- og Anlægsfonden har medvirket til at etablere faciliteter i flere af landets
ghettoer for at øge idrætsdeltagelsen og lysten til bevægelse. Selv om undersøgelsen ”Sport og motion i danskernes hverdag” ikke handler om forholdene i ghettoerne, giver den en række fingerpeg om de sociale og økonomiske forhindringer,
der skal overvindes for at få børn og unge i de socialt udsatte boligområder til i
højere grad at dyrke idræt.

I Man kan se nogle tydelige forskelle i idrætsdeltagelsen blandt etniske
minoriteter og børn af enlige forældre I
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”Undersøgelsen har ikke fokuseret på situationen i ghettoerne. Men man kan
se nogle tydelige forskelle i idrætsdeltagelsen blandt etniske minoriteter og børn

Tema i Undersøgelsen ”Sport og motion i danskernes
hverdag” viser, at hvor køn og alder ikke længere
betyder noget som forhindringer for danskernes
idrætsdeltagelse, så er den sociale og økonomiske
baggrund stadig en stor faktor.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

af enlige forældre. Det er netop ofte de to grupperinger, der bor i socialt udsatte
boligområder,” fortæller Maja Pilgaard.
Undersøgelsen viser, at børn med indvandrerbaggrund i langt mindre grad dyrker
idræt i en forening og kun i nogen højere grad som selvorganiserede. Til gengæld
viser den også, at børn med indvandrerbaggrund, der får mulighed for idræt i
SFO'en, er mere aktive i den forbindelse end børn med dansk baggrund.
”I SFO'erne kan man ikke se de forskelle, man kan se i foreningslivet. Det må
betyde, at børn, hvis forældre ikke har dansk baggrund, gerne vil dyrke idræt.
Når tilbuddene og mulighederne er de samme, så benytter alle dem,” vurderer
Maja Pilgaard.

I Piger dyrker klart mindre idræt, hvis deres forældre kommer fra en anden
etnisk baggrund end dansk I
Der er også en tydelig skæv fordeling af drenge og piger med indvandrerbaggrund,
der dyrker idræt, og måler man derudover på kønsfordelingen blandt drenge og
piger, der bor med en forælder, tegner der sig også et tydeligt mønster.
”Ser man på etnisk baggrund, er det især pigernes idrætsdeltagelse, der er lav.
Piger dyrker klart mindre idræt, hvis deres forældre kommer fra en anden etnisk
baggrund end dansk – særligt i forhold til foreningsidrætten. Piger med enlige

forældre har også mindre idrætsdeltagelse. De sociale omstændigheder har
meget stor betydning for pigers idrætsdeltagelse.”

Sociale forskelle findes primært i foreningsidrætten

Blandt de voksne er idrætsdeltagelsen lavest blandt de dårligst uddannede
og lavest lønnede samt dem med hårdt fysisk arbejde. Samtidig peger undersøgelsen på, at idrætsfaciliteter, der ligger i nærområdet, har betydning for
idrætsudfoldelsen. De færreste bruger mere end 15 minutter på transport til
idræt, og vi dyrker det, vi har mulighed for nær vores hjem.
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Undersøgelsen ”Sport og motion i danskernes hverdag” bygger på en række
udvidede analyser af datamaterialet fra undersøgelsen "Danskernes motions- og sportsvaner 2007", som blev gennemført af Maja Pilgaard, Idrættens
Analyseinstitut, med støtte fra DIF, DGI , Lokale- og Anlægsfonden, Kulturministeriet, Friluftsrådet, Dansk Firmaidrætsforbund, Team Danmark og
Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning.
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Prismen
Korsgadehallen
Sjakket
Streetmekka
- fire hårde projekter i barske kvarterer
tema I Lokale- og Anlægsfonden har støttet flere projekter i socialt udsatte boligområder. På de næste sider præsenteres fire af Fondens
mest bemærkelsesværdige idræts- og kulturbyggerier, der alle er placeret i nogle af hovedstadens ”hårde” kvarterer.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent
24
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Prismen
Prismen lyser flot op på Holmbladsgade på
Amager i København. Det næsten gennemsigtige polycarbonattag gør, at lysene inde i
idrætshallen trænger igennem taget og facaden og oplyser området.
Prismen er opført på den tidligere parkeringsplads på Sadolingrunden ved Prags Boulevard og er bygget lige op af nabohusets gavl.
Prismen er et gennemført eksempel på Lokaleog Anlægsfondens tanker om den indre byfælled, hvor åbenhed er et centralt element i
idrætshallens arkitektur.

Prismen
Pris
52 mio. kr.
Fondens støtte 20 mio. kr.
Areal
3.400 m²
Bygherre	Københavns Kommune
Arkitekt
Dorte Mandrup Arkitekter
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Korsgadehallen
Korsgadehallen er med sit fokus på åbenhed og baggrund i
tankerne om den indre byfælled et søsterprojekt til Prismen
på Amager.
Hallen blev under stor bevågenhed fra lokalområdet gravet
ned under et grønt område midt i det mørkeste Nørrebro tæt
på Blågårds Plads. Resultatet er blevet en opsigtsvækkende
konstruktion med stort lysindfald i hallen på trods af, at den
befinder sig under jorden.
Korsgadehallen blev opført i et område, hvor idrætsfaciliteter er sjældne og stærkt efterspurgte.

Korsgadehallen
Pris
60 mio. kr.
Fondens støtte 10 mio. kr.
Areal
3.400 m²
Bygherre	Københavns Kommune
Arkitekt
BPP Arkitekter
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Sjakket
Sjakket i Københavns Nordvestkvarter er et banebrydende
projekt, der kombinerer rammerne for socialt arbejde med
et samlingssted for idræts-, musik- og fritidsaktiviteter.
Sjakket er indrettet i en ombygget fabriksbygning midt i et
engang meget nedslidt kvarter, der nu er ved at løfte sig.
Blandt andet med Sjakket – og ikke mindst den røde container på taget, der fungerer som musiklokale – som et ikonisk
forbillede.
Ligesom på Nørrebro, hvor Korsgadehallen løste en stærk
mangel på idrætsfaciliteter, er Sjakket også et usædvanligt tilbud med idrætsfaciliteter midt i Nordvestkvarteret. Sjakkets
spændende arkitektur har også gjort stedet til et populært
sted for konferencer og større sammenkomster.

Sjakket
Pris
28 mio. kr.
Fondens støtte 4 mio. kr.
Areal
1.000 m²
Bygherre	Københavns Kommune
Arkitekt	PLOT A/S
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Streetmekka
Streetmekka vil, når projektet bliver realiseret, give den rå streetkultur ly for vind og vejr og bliver et multikulturelt ungdomshus til streetbasket, streetdance, parkour og DJ-skole. Selv om
streetkulturen flytter indenfor, vil den rå attitude blive fastholdt
i Streetmekka, der bliver indrettet i de nedlagte remisehaller
på Enghavevej i Københavns Sydvestkvarter. Centrum i Streetmekka bliver den store hal med asfalteret underlag. Det bliver
arenaen for bl.a. streetbasket, mens to mindre sale vil rumme
streetdance-aktiviteterne. Et indskudt dæk i 1. sals højde over
den store hal bliver stedet for musik og DJ-skole. Portene i den
ene ende af den store hal vil kunne foldes ud over det tilhørende
udendørs gårdmiljø og skabe et fem meter dybt halvtag, der kan
bruges som overdækning for en udendørs scene samt skabe en
fin overgang mellem inde og udearealerne i sommerhalvåret.

Streetmekka
Pris
28 mio. kr.
Fondens støtte 3 mio. kr.
Areal
1.940 m²
Bygherre	Københavns Kommune
Arkitekt
BPP Arkitekter
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skolePROJEKT i Den nye Tagensbo
Skole i København bliver det første
eksempel med støtte fra Fonden på,
hvordan en skole og dens faciliteter
kan blive en aktiv del af et lokalområde. Med afsæt i idrætsfaciliteter og
mødelokaler vil skolen i Nordvestkvarteret indbyde til at blive brugt
– også uden for skoletiden.
Af Lars Hjorth Bærentzen,
kommunikationskonsulent
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Væk med hegnet

- Tagensbo Skole bliver åben for omgivelserne

De fleste forældre kender fornemmelsen af at tage deres barn i hånden
og tøve lidt foran indgangen i trådhegnet. Bag hegnet ligger en skolegård hen i mørke, kun en enkelt lampe langt væk antyder, at der finder man – måske – indgangen til den lille gymnastiksal. En sal, der
i øvrigt er så lille, at forældrene nærmest må kravle op på toppen af
ribberne for at kunne følge med i deres børns idræt.
Den oplevelse vil Lokale- og Anlægsfonden gerne have gjort til et levn
fra gamle dage. Det første eksempel på, hvordan det kan gøres, bliver
med den nye Tagensbo Skole i København, hvor der bliver plads til
både aktiviteter og dem, der har lyst til at se på.
Skolen er en sammenlægning af Grundtvig Skole og Bispebjerg Skole
og er skabt i nært samarbejde mellem skolerne og lokale foreninger,
brugergrupper, boligforeninger og flere kommunale forvaltninger.
Målet har været at skabe en skole, der, udover at være langt fremme
på det faglige område, også formår at blive et kraftcenter og et bindeled i lokalområdet.

I De gode mødefaciliteter inviterer foreninger og selvorganiserede til at
samles på skolen, så den bliver brugt aktivt af alle aldersgrupper i Bispebjerg I
Ved at være åbent tilgængelig udenfor skoletid og i kraft af en række
gode mødefaciliteter bliver Tagensbo Skole det naturlige sted at samles spontant omkring idrætsfaciliteterne og de sociale mødesteder på
udearealerne. De gode mødefaciliteter inviterer de lokale foreninger
og selvorganiserede til at samles på skolen, så den bliver brugt aktivt af
alle aldersgrupper i Bispebjerg.
Det centrale omdrejningspunkt bliver multihallen med den formindskede håndboldbane. Den arkitektonisk bemærkelsesværdige halbygning glider naturligt ind i udearealernes seks zoner, der hver er tilpasset forskellige aktiviteter. Multihallen vil først og fremmest blive brugt
til idræt, men udenfor skoletid vil både foreninger og selvorganiserede
brugere kunne benytte den. Mødelokalerne vil også kunne benyttes til
fx fitness, yoga og dans samt øvelokaler.
De seks udendørs zoner består af tagoverfladen på multihallen, der
kan bruges til løb, kælkning og med opstilling af stativer også til klatring og balancegang. En zone til streetbasket og BMX, en amfiscene,
der er gravet ned i terrænet i tilknytning til multihallen, kan bruges
til teater og musik. Den Grønne Fælled bliver et område til boldspil,

leg og bevægelse, værkstedsgården vil blive stedet, hvor cykler og knallerter kan repareres – og bakkelandskabet omkring hallen kan bruges
til afslapning og picnic.

I Tagensbo Skole åbner dørene til lokalmiljøet og giver adgang
til mere end bare omklædning og en lille gymnastiksal I
Lokale- og Anlægsfondens direktør, Torben Frølich, glæder sig over
den kommende Tagensbo Skoles åbne aktivitetstilbud og dens evne til
at samle hele lokalområdet.
”Skolen er et eksempelprojekt for Lokale- og Anlægsfonden. Fonden
har længe ønsket at deltage i et projekt, der kunne integrere og ligestille idrætten og idrættens faciliteter som en del af en moderne skole.
Samtidig åbner Tagensbo Skole dørene til lokalmiljøet og giver adgang
til mere end bare omklædning og en lille gymnastiksal, som det ses på
mange skoler. Tagensbo Skole vil kunne tilbyde lokalområdet et langt
større udbud af ikke kun idrætsfaciliteter, men også mindre aktivitetsog mødelokaler.”
Når skolen står klar, vil den blive et sted til inspiration for mange af de
andre skoleprojekter, der er på vej rundt om i landet. Tagensbo Skole
vil lyse op som et bevis på, at en skole kan være åben, tilgængelig og et
rart sted at være for både børn, forældre – og deres bedsteforældre.

Tagensbo Skole
Pris
57 mio. kr.
Fondens støtte 4 mio. kr.
Areal
2.500 m² - udeareal 13.500 m²
Bygherre	Københavns Kommune
Arkitekt	Kjaer & Richter
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Er der fremtid i

forsamlingshusene?
landsbyliv i Engang var de alle landsbyers pulserende livsnerve, hvor gymnastik,
teater, foredrag og fester samlede borgerne. Nu foregår idræt og kultur andre steder,
og festerne er blevet færre. Et stykke dansk kulturhistorie mangler en fremtidig rolle.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Den danske forsamlingshuskultur er i krise. Da bevægelsen toppede for 90 år siden, fandtes der
1.800 forsamlingshuse spredt over hele landet. I dag er tallet nede på omkring 1.100, og der lukker
i øjeblikket mindst 10 huse om året. Det skyldes, at forsamlingshusene har mistet deres klart definerede rolle i lokalsamfundene. Borgerne forsamles andre steder for at dyrke gymnastik eller dans
eller opleve amatørteater, møder og foredrag, og forsamlingshusene har en begrænset fremtid som
halvtriste og slidte kulisser for 70-års fødselsdage og sølvbryllupper.
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I Landsbyhuset i Gyrstinge er skabt til
at rumme et mangfoldigt og moderne
fællesskab og landsbyliv. Der bliver plads
til idræt, kultur, fester, møder, erhverv
og overnatning for festgæster og turister.
Husets arkitektur vil både dag og nat
skabe et lysende samlingspunkt for indbyggerne i de to landsbyer Gyrstinge og
Ørslevvester.

Forsamlingshusene står ved en skillevej. Hvis ikke de vil lukke eller
blot leve en hensygnende tilværelse som udtjente selskabslokaler, må
de finde en ny og klar rolle i lokalsamfundene.

I Bestyrelserne bag forsamlingshusene trænger til et spark bagi.
De tænker for traditionelt og er nødt til at være mere eksperimenterende I
Johnny Wøllekær, ph.d. i idræt og historie og arkivar ved Odense
Stadsarkiv, er i gang med et forskningsprojekt om de danske forsamlingshuse i samarbejde med Syddansk Universitet. Han kan se, at forsamlingshusene er truede og anslår, at endnu 100 til 200 vil være lukkede om 10 år, hvis husenes bestyrelser ikke tager sig alvorligt sammen.
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”Bestyrelserne bag forsamlingshusene trænger til et spark bagi. De
tænker for traditionelt og er nødt til at være mere eksperimenterende
med aktiviteterne, hvis de ikke skal lukke,” siger Johnny Wøllekær.

Bliver der tænkt nyt, er forsamlingshusenes kollektive massedød
ikke uundgåelig. Nogle steder lever de i bedste velgående, og der er
redningen ofte kommet fra nytilflyttere frem for den gamle garde i
bestyrelserne, vurderer Johnny Wøllekær. Tilflytterne kommer med
nye idéer til aktiviteter, der kan redde forsamlingshusene og igen gøre
dem til vigtige samlingssteder. I forbindelse med forskningen i forsamlingshusene vil der blive samlet et idékatalog med opskrifter på
forsamlingshusenes overlevelse.
”Jeg tror meget på, at det vil fungere at etablere små kontorlokaler
med gode internetforbindelser. De kan bruges til mindre erhvervsdrivende om dagen, og om aftenen kan børn og unge bruge dem til
gamingaftener, hvor de kan spille computer ligesom på internetcaféerne inde i de større byer,” foreslår forskeren og tilføjer, at mindre
mødelokaler også vil kunne trække flere nye foreninger ind i forsamlingshusene igen.

Derudover skal arealerne uden om forsamlingshusene tages mere i
brug. Johnny Wøllekær mener, at forsamlingshusenes placeringer inviterer til at etablere skøjtebaner, klatrevægge og naturstier, der kunne
få nye brugergrupper til at interessere sig for forsamlingshusene.

I Det går jo ikke at holde liv i en myte, som ikke har noget
grundlag længere I
Sidsel Eriksen, lektor i historie ved Københavns Universitet, er enig
med Johnny Wøllekær. Forsamlingshusene er truede, og hvis de skal
overleve, skal der helt nye aktiviteter til. Hun er som mange andre ked
af at se, at et stykke folkeligt dansk kulturhistorie er ved at gå tabt,
men som hun siger:
”Det går jo ikke at holde liv i en myte, som ikke har noget grundlag
længere. Men det er trist, for det handler jo ikke kun om hygge og
kulturhistorie, men om et tab af forsamlingshusene som steder for
den sociale sammenhængskraft i små landsbysamfund.”
Problemet ifølge Sidsel Eriksen er, at der mange steder ikke længere
er befolkningsgrundlag, der er store nok til, at forsamlingshusene kan
overleve. Hun kunne godt tænke sig, at der var muligheder for offentlig støtte til de trængte forsamlingshuse, men det kræver en redefinering af forsamlingshusenes indhold og aktiviteter.
”Man kan jo ikke støtte en forsamlingshusbestyrelse, der kun holder
fester for sig selv,” siger Sidsel Eriksen, der mener, at forsamlingshusene skal skabe sociale aktiviteter, der er åbne for alle.

”Det nytter ikke kun at foretage bevidstløse renoveringer, som nok
lukker huller i taget, men ikke grundlæggende skaber mere liv i forsamlingshusene,” siger Fondens direktør, Torben Frølich.
Han peger på, at hvis forsamlingshusene skal have en fremtid, skal
der fokuseres på nyindretning, der støtter tidssvarende lokale aktiviteter – eller også skal der tænkes helt anderledes. Fx kan man samle
hele lokalsamfundets fritidsliv i nye faciliteter. Et eksempel er begrebet ”landsbyhus,” som Lokale- og Anlægsfonden introducerer med et
eksempelprojekt i Gyrstinge på Sjælland. Her skal det lokale forsamlingshus sælges og erstattes af et nybyggeri, der bliver mødestedet for
de i alt 800 indbyggere i de to nabobyer Gyrstinge og Ørslevvester.
Landsbyhuset i Gyrstinge samler kultur, idræt og selskabslokaler og
tilbyder derudover kontorfællesskaber og et dagligt socialt liv, der er
åbent for alle byens borgere. Derudover vil landsbyhuset byde på overnatningsmuligheder for festdeltagere – for festerne er stadig vigtige
– og cykelturister, der kan bruge huset som base for ture rundt i den
smukke natur omkring Gyrstinge.
”For nogle lokalsamfund er et lidt større landsbyhus, der kan rumme
idræt, kultur og sociale aktiviteter måske løsningen. Men hvis forsamlingshuset som begreb ikke blot skal ende som en del af Den Gamle
By i Århus, må de små bysamfund tage handsken op og investere både
kræfter og penge i at vende udviklingen. I Fonden vil vi kunne støtte
enkelte eksempelprojekter, men de lokale kræfter må gå forrest,” siger
Torben Frølich.

At der er interesse for at holde liv i forsamlingshusene vidner en kommende ændring af byfornyelsesloven om. Indenrigs- og socialminister
Karen Ellemann (V) har foreslået, at kommunerne får mulighed for
at støtte en række forbedringer af forsamlingshusene. Men forslaget
rummer ikke muligheder for støtte til fx køkkenfaciliteter og nye tage,
som ellers er meget efterspurgt af forsamlingshusene.

I De små bysamfund må tage handsken op og investere både kræfter
og penge i at vende udviklingen I
Lokale- og Anlægsfonden er også opmærksom på udviklingen og er
klar til at støtte nye projekter, hvor et aktivt og engageret lokalliv står
bag nye muligheder.

Landsbyhus i Gyrstinge
Pris
17,7 mio. kr.
Fondens støtte 4 mio. kr.
Areal
1.530 m²
Bygherre
Fonden Landsbyhuset
Arkitekt	CEBRA A/S
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Energiske faciliteter
- bæredygtig idrætsarkitektur

Miljø i seneste udgivelse fra Lokale- og
Anlægsfonden er den første bog på dansk om
bæredygtig idrætsarkitektur.
Arkitekt Vibeke Grupe Larsen gennemgår en
række danske idrætsbyggerier med bæredygtige
elementer samt nogle af de mest spændende
udenlandske projekter.
Af Bo Vestergård Madsen, analysechef og fagredaktør

tsarkitektur

EnErgiskE facilitEt
Er – bæredygtig idræ

EnErgiskE
faci l itEtEr

Fra halmhallen i Humlum til det olympiske svømmestadion Water Cube i Beijing. Bæredygtighed
i idrætsbyggerier antager mange former, som man
vil opdage, når man læser ”Energiske faciliteter –
bæredygtig idrætsarkitektur”. Variationen i eksemplerne viser, at bæredygtige konstruktioner og brug
af nye materialer kan være et forrygende afsæt for
nytænkende idrætsarkitektur.

Forfatteren gennemgår en række danske eksempler, hvor
forskellige bæredygtige elementer indgår. Med baggrund
i disse projekter vises det, at der er brug for helhedstænkning, når det gælder byggeri generelt og i særdeleshed
idrætsbyggeri. En af de store udfordringer er at integrere
bæredygtige metoder og at få byggeriets partere – brugere, bygherrer, planlæggere, arkitekter og ingeniører – til
at indgå i et ligeværdigt og kreativt samarbejde.

Lokale- og Anlægsfonden har bedt arkitekt Vibeke
Grupe Larsen beskrive udfordringerne i at skabe bæredygtige idrætsfaciliteter.

I Hun lægger også vægt på den sociale bæredygtighed, der
handler om sammenhængskraft i nærområder og lokalmiljøer I

Energiske faciliteter – bæredygtig idrætsarkitektur
Vibeke Grupe Larsen
Lokale- og Anlægsfondens Skriftrække 2009
Pris 60 kr.
lokale- & anlægsfo
ndens
skriftrække

Bogen kan bestilles på e-mail fonden@loa-fonden.dk,
telefon 3283 0330 eller ved at skrive til Lokale- og Anlægsfonden,
Kanonbådsvej 12 A, 1437 København K
Bogen kan også downloades gratis på www.loa-fonden.dk/
publikationer/boeger
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Forfatteren bevæger sig i ”Energiske faciliteter – bæredygtig idrætsarkitektur” videre end den rent miljømæssige bæredygtighed. Bæredygtighed handler om mere
end, hvad der er godt for naturen, men også om bedre
udfoldelsesmuligheder for de mennesker, der skal give
liv og indhold til bygningerne. Bæredygtighed er mere
end fornuftige, tekniske løsninger, der lader sig aflæse
på abstrakte energiopgørelser og tabeller. Et bæredygtigt
idrætsbyggeri byder på helt nye æstetiske og funktionelle
arkitektoniske løsninger, der tager hensyn til både miljøet, de sociale omgivelser og de økonomiske forudsætninger – samt de brugere, der skal bruge byggeriet til
idræt, glæde og leg.

rum der bevæge
r børn

Rum der bevæger børn
LOK ALE- & ANL
ÆG SfO NdE NS
SKr iftr ÆKK E

børn i ”Rum der bevæger børn” viser, hvordan vi skal have mod til at skabe rum til børns idræt og
bevægelse. Skabe rum, der er bygget i børnehøjde. Rum, hvor de voksne er trådt et skridt tilbage og
har ladt rummet i sig selv være pædagogen, der udvikler børnenes fantasi, leg og udforskning.
Af Bo Vestergård Madsen, analysechef og fagredaktør
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Den tredje vej kan man kalde en børnekulturel logik. En
logik, hvor de voksne træder et skridt tilbage i planlægningen af børnenes rum til leg og bevægelse. De voksne skal
have mod til at skabe rammerne sammen med børnene, så
de understøtter børns egenkultur, deres fantasi og lyst til
afprøvning, leg og udforskning. Der skal bygges i børnehøjde!

skr i ftr æk ke

I En logik, hvor de voksne træder et skridt tilbage i
planlægningen af børnenes rum til leg og bevægelse I

issn 1398-3342

Byggerier og rum til bevægelse og leg er i alt for høj grad
tænkt og tegnet af voksne. Enten fra en sundhedslogik med
rationelle, hierarkiske rum, der op til den mest effektive træning af idrætsdiscipliner og kroppen eller fra en pædagogisk
logik, hvor børn skal sættes i gang og holdes til ilden. Men
der er en tredje vej, og det er den Jens-Ole Jensen beskriver i
”Rum der bevæger børn”.

Der findes allerede en række projekter i ind- og udland,
hvor man har turdet tænke sammen med børnene og
opføre byggerier, der er bygget på børns egen logik. En
række af disse byggerier bliver gennemgået af forfatteren, der også fortæller om det hidtil enestående projekt med gymnastik- og motorikhallen i Vejlby, som
han selv har været med til at etablere i samarbejde
med Lokale- og Anlægsfonden. Håbet med udgivelsen er, at den kan tjene som inspiration til at arbejde
videre med at bygge og indrette rum til børn sammen
med børnene.

rum de
r

Lok aLe - & anL
æg sfo nde ns

Med udgangspunkt i en kritisk gennemgang af den ”voksne”
sundhedslogik, der i disse år lægges ned over børnenes legeog idrætsaktiviteter, viser ”Rum der bevæger børn” alternative fortolkninger mellem rum og børns kropslige udfoldelse.
Lad børn være børn, siger vi ofte, men handler vi efter det?
Og ikke mindst – bygger vi, og indretter vi derefter?

LokaLe- & anLæ
gsfondens
skriftrække

bev
æg
er b

ørn

Rum der bevæger børn
Jens-Ole Jensen
Lokale- og Anlægsfondens skriftrække 2009
Pris 60 kr.
Bogen kan bestilles på e-mail fonden@loa-fonden.dk, telefon 3283 0330 eller
ved at skrive til Lokale- og Anlægsfonden, Kanonbådsvej 12 A, 1437 København K
Bogen kan også downloades gratis på www.loa-fonden.dk/publikationer/
boeger
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Udgivelser

Litteratur I Lokale- og Anlægsfonden har udgivet en række
bøger, hvor udvalgte forfattere sætter fokus på udviklingen
indenfor Fondens støtteområder. Hver bog koster 60 kr. og kan
bestilles på fonden@loa-fonden.dk. Bøgerne kan også downloades gratis på www.loa-fonden.dk/publikationer/boeger.
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Energiske faciliteter

Rum der bevæger børn

Steder på ruten

Arkitektur, kvinder og idræt

Idrættens største arenaer

Vandkulturhuse

Den første bogudgivelse på
dansk om bæredygtigt idrætsbyggeri. Bogen beskriver,
hvordan bæredygtighed bliver
en katalysator for flot og
spændende idrætsarkitektur.

Det beskrives, hvordan der
bedst tages hensyn til udformningen af rum til børns bevægelse og lægger vægt på,
at børnene selv bliver inddraget i udformningen af
deres rum.

I denne bog argumenteres
der for en nøje planlægning
af ruteforløb med aktiverende
steder i naturen frem for tilfældige placeringer af faciliteter til friluftsaktiviteter.

En stor del af de eksisterende
idrætsanlæg er bygget i tider,
da dobbelt så mange mænd
som kvinder dyrkede idræt.
I dag dyrker kønnene lige
meget idræt, men faciliteterne
er stadig de samme.

Et indlæg i debatten om
multiarenaer og et evt. OL
til København med afsæt i
de gode og dårlige erfaringer
med store idrætsbyggerier i
de tidligere OL-byer Sydney
og Athen.

I år 2000 udskrev Aalborg
Kommune og Lokale- og
Anlægsfonden en arkitektkonkurrence om opførelsen
af et nyt vandkulturhus.
Tankerne bag vandkulturhuset
bliver beskrevet i denne bog.

Idrætshaller for fremtiden

Idrættens fornemmelse
for byrum

En idrætslegeplads skal
ligge i vejen

Danskerne dyrker mere og
mere idræt i bymiljøerne.
Derfor bør fremtidens byrum
skabe langt bedre muligheder
for idræt på gader, stræder,
pladser og parker.

Forsamles og forenes om
idræt

Fremtidens idræts- og
kulturbyggeri

På baggrund af en stor spørgeskemaundersøgelse beskrives
idrætsudøvernes vaner og
ønsker i forhold til de muligheder, som idrætsfaciliteterne
giver dem.

I 1999 indbød Lokale- og
Anlægsfonden til en åben
projektkonkurrence med det
formål at skabe fremtidens
idræts- og kulturcentre. Udgivelsen beskriver trækkene i de
115 indsendte projektforslag.

De seneste årtier har befolk
ningens idrætsmønster ændret
sig markant.
I bogen diskuteres de konsekvenser, det ændrede idrætsmønster har for fremtidens
idrætsbyggerier.

Den tredje bølge

Arkitekturpsykologi

Behovet for flere områder til
uformel leg og idræt er større
end nogensinde. Det bliver
fastslået i denne bog om
danske idrætslegepladser.

Efter årtusindeskiftet steg
gennemsnitsdanskerens tidsforbrug på motion ganske
markant. Denne udgivelse
beskriver udviklingen som
”den tredje bølge” i danskernes idrætsliv siden 1960'erne.

Udgivelsen ser på et paradoks
i idrætten. Nemlig at idrættens eget indhold opfattes
som så fascinerende, at de
arkitektoniske rammer om
idrætten ofte får en sekundær
betydning.

Kunstis og skøjtekultur

Nyt liv i gamle idrætshaller

Lokale- og Anlægsfonden var
med denne udgivelse med til
at introducere de udendørs
mobile skøjtebaner i Danmark,
der siden er blevet store publikumssucceser.

Udgivelsen tager fat på den
klassiske danske idrætshal
og det fastlåste billede af,
hvordan et idrætsbyggeri
skal se ud – og viser nye veje
frem mod nyt liv i de gamle
idrætshaller.

Fra sportsbassin til
superbassin
Bogen giver eksempler på, hvordan rammerne for vandkultur
kan indrettes på nye måder
og giver et bud på, hvorledes
vi kan forene de rekreative
muligheder i badelandet med
de idrætslige i svømmehallen.
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www.idrætsrumforalle.dk
- ny hjemmeside sætter fokus på bedre tilgængelighed
Tilgængelighed i Den nye hjemmeside www.idrætsrumforalle.dk kan hjælpe alle,
der står foran at skulle modernisere eller opføre et nyt idrætsbyggeri med at
tænke tilgængeligheden for handicappede med i projektet fra første færd.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

En ekstern undersøgelse af ansøgningerne til Lokale- og Anlægsfonden har vist, at næsten ingen ansøgere har tænkt tilgængeligheden for
handicappede med fra starten af projekterne. Først når Fonden bliver
inddraget, bliver der sat fokus på tilgængelighed.
Det viser, at der er stærkt brug for at øge fokus på og viden om adgangsforhold for handicappede. Det er muligt med www.idrætsrumforalle.dk,

der er en inspirationsguide og et værktøj for alle bygherrer, arkitekter og
andre involverede i modernisering eller nyopførelse af idrætsbyggerier.
Hjemmesiden er udviklet med økonomisk tilskud fra bl.a. Kulturministeriet og Lokale- og Anlægsfonden og med ekspertise fra Lokaleog Anlægsfonden, Handicapidrættens Videnscenter og Center for
Idræt og Arkitektur.
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Idrætten får nye ejere
- det kan give flere og bedre faciliteter
Midt i en krisetid kan det jo godt lyde som et noget vovet bud på fremtiden,
men forudsætningerne for, at fremtiden byder på langt flere og mere mangfoldigt udbud af idrætsfaciliteter, flere resurser og større sundhedseffekt, er til
stede. Det kræver imidlertid tre ting: at vi øger idrættens ”Street Credit”, at vi
sender idrætten tilbage til naturen, og at vi slipper idrættens ejerskab løs. Lykkes det, er der god mulighed for, at vi kan imødekomme nogle af de udfordringer, som Breddeidrætsudvalgets rapport "Idræt for alle" netop peger på.
For et par år siden ville halvdelen af de danske kommuner bygge store arenaer. I
dag ønsker en tredjedel af kommunerne sig en breddeidrætsprofil. Og det er ikke
kun danske kommuner og byer, der har set muligheden for at kombinere profilering og udvikling af den aktive by med fysisk aktive og igangsættende borgere.

I Tendenserne er, at byerne gentænkes og udvikles, så de aktiverer
og motiverer borgerne I
På en nyligt afholdt international konference i København med temaet ”Aktive
Byer – idræt, sundhed og aktivt medborgerskab” var der fælles fodslag til disse
langsigtede mål fra så forskellige aktører som arkitekter, byplanlæggere, politikere,

www.MOVE2009.org
Konferencen “MOVE2009 Active Cities, Sport, Health and Citizenship” samlede 300 arkitekter,
byplanlæggere, politikere, forskere og repræsentanter for idrætsorganisationer fra 40 lande
til vidensdeling og åben debat om ”aktive byer”. Se mere på www. MOVE2009.org
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idrætsorganisationer og forskere. Tendenserne er, at byerne gentænkes og udvikles, så de aktiverer og motiverer borgerne. Naturen skal genopdages som den
største lege- og idrætsplads, og idrætten skal slippes løs i den forstand, at medejerskabet, for såvel nye aktiviteter som idrættens rum og rammer, skal bredes ud.

I Vi skal stille idrætten foran det samme spejl og spørge, om den idræt, vi forsøger
at tilbyde overhovedet har den ”Street credit”, der er nødvendig I
Jeg tror, de fleste unge og deres forældre er helt klar over, hvad det vil sige at øge
sin ”Street credit”. De slidte jeans giver langt større ”Street credit” end jakkesættet – i mine teenagebørns øjne. Vi skal stille idrætten foran det samme spejl og
spørge, om den idræt, vi forsøger at tilbyde, overhovedet har den ”Street credit”,
der er nødvendig for, at den kan blive en afgørende aktivitet i et bymiljø.
Vi skal spørge, hvad skal der til for, at det byrum, som vi planlægger og etablerer, kan være maksimalt motiverende og tiltrækkende for de idrætter, der klarer
vores ”Street credit” test.
Det bliver naturligvis ikke 3.000 meter forhindringsløb, men derimod yngre
kulturelt nære slægtninge som parkour og stavgang. Tre aktiviteter, der i princippet har den samme filosofi – at bevæge sig fra A til B og forcere de forhindringer, der måtte være undervejs. For 3.000 meter forhindringsløb er alt
givet i forhold rum, rammer og regler. For parkour og stavgang kan de tiltrukne
udøvere selv iscenesætte og vælge udfordringernes niveau.
Det drejer sig om afslappet jogging og intensiv løbetræning. Det kan være adstadigt eller forceret cykeltransport. Men det kræver i alle tilfælde, at byens

synspunkt i Breddeidrætten vil i fremtiden få flere og langt mere mangfoldige
faciliteter. Der vil totalt set blive tilført flere ressourcer og idræts- og bevægelsessektoren vil levere langt større effekt på nogle af de store samfundsmæssige
udfordringer.
Af Mogens Kirkeby, præsident, International Sport and Culture Association (ISCA)

fysiske miljø planlægges, så idræt og fysisk aktivitet med appel til bymiljøer
kan udfoldes sjovt og sikkert.
For at få fuld effekt og gennemslagskraft på alle aldersgrupper skal vi have
børnene og de unge med, så nogle af de ugentlige syv timers fysisk aktivitet
kommer tilbage til naturen Naturen er de voksnes foretrukne idrætsfacilitet,
og de aktører og sektorer, der udvikler naturmiljøet kan meget vel blive de
største bidragydere til udviklingen af fremtidens idrætsfaciliteter. De voksne
har allerede valgt side, og flere af de mest populære idrætsaktiviteter passer
som ”fod i løbesko” til naturmiljøet. Men for at få fuld effekt og gennemslagskraft på alle aldersgrupper skal vi have børnene og de unge med, så nogle af
de ugentlige syv timers fysisk aktivitet kommer tilbage til naturen. Kort sagt,
så skal naturen gøres børnevenlig, ligesom familien og de institutioner, der
udvikler og har omsorg for børn, skal ”naturliggøres”.

og byplanlæggere placerer ønsket om det fysisk aktive menneske centralt i udformning af de ubevægelige bygninger. Og i nogle byer har man konkluderet,
at løsningen på tæt biltrafik ikke kun er mere plads til bilen, men også mere
plads til mennesket.
For at blive i idrættens metaforer, så er øvelsen at få alle disse forskellige
aktører og sektorer ind på den samme bane til en gang sammenspil, hvor
idrættens traditionelle ”ejere” spiller med, men også lader arkitekterne, byplanlæggere, naturplanlæggere og politikere tage deres egne ego-dribleture.
Hvis det kan lade sige gøre, så kan vi i Danmark, hvad angår ressourcer og
effekt komme helt op på den store klinge.
Med andre ord så kan vi skabe de mødesteder og de møder mellem mennesker, der udvikler såvel storbyen som landsbyen.

Vi ser spæde initiativer som bevægelsesruter – endda bynære. Temaruter
målrettet befolkningsgrupper, med organiserede aktiviteter, der er med til at
sætte skub i brugen af stier og træningsudstyr, der ellers ofte ligger øde hen.
Tendensen synes klar – mere natur i idrætten og med idræt i naturen.

I Arkitekter og byplanlæggere placerer ønsket om det fysisk aktive menneske
centralt i udformning af de ubevægelige bygninger I
Den sidste forudsætning for, at vi vil se en ressourcemæssig, facilitetsmæssig og effektmæssig udvikling af idrætten er, at medejerskabet for breddeidrætten og den fysiske aktivitet bredes ud. Dele af sundhedssektoren og den
forebyggende sektor er ved at få øje på gevinsterne ved idrætten. Arkitekter

Mogens Kirkeby
Mogens Kirkeby er uddannet cand. scient i idræt
og samfundsfag og valgt som præsident for den
internationale breddeidrætsorganisation International Sport and Culture Association.
Se mere på www.isca-web.org
43

Støtte til kultur-, fritids- og idrætsbyggeri

www.loa-fonden.dk

I Lokale- og Anlægsfonden
Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden rådgivning på området.
Der stilles krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe
flere, bedre og nye muligheder for aktivitet.
Fonden lægger vægt på, at der er et lokalt engagement i planlægning, finansiering og drift af faciliteterne, og
at rammerne for aktiviteterne tager udgangspunkt i frivilligt arbejde. Det er ligeledes vigtigt, at flere forskellige
brugergrupper er involverede, og at de på demokratisk vis har indflydelse på aktiviteterne.
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Læs mere om os på www.loa-fonden.dk

