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i leder i

Fodbold for fremtiden
”If it ain’t broke, don’t fix it” er et gammelt, amerikansk udtryk, som
det må være svært ikke også at blive fanget af i dansk fodbold i disse år.
Her er tale om landets største organiserede idrætsgren. Medlemsskaren
er i vækst hos især pigerne. Medieopmærksomheden på den professionelle fodbold er uovertruffen, og nye forskningsresultater viser, at motionsfodbold er en effektiv form for træning, der i mange henseender
synes at være løbetræning overlegen. Ifølge danske forskere fører fodbold til præstationsforbedringer og har en mærkbar positiv indflydelse
på sundheden, herunder mindre risiko for hjertekar-sygdomme, fald og
knoglebrud.
Læg så til, at fodbolden nu har fået endnu længere historiske rødder.
Fodbolden, som vi kender den, er blevet opfattet som opstået i England
i 1800-tallet, men dokumenter fra Skotlands Nationalbibliotek tyder på,
at sporten allerede blev opfundet 300 år tidligere i Skotland.
I en oversigt fra 1497 skriver Kong James den fjerde af Skotland, at en
pose ”fut ballis” koster to shilling. Det fremgår også af andre dokumenter, at dronning Mary var til stede under en kamp i 1569 med deltagelse
af 20 spillere. Kampen varede to timer og blev spillet på en 50 meter
lang bane med træer som målstænger.
Og i faciliteten ligger måske fodboldens største styrke. Det er et spil, der
kan udøves hvor som helst, når som helst og af hvem som helst. Er der
ikke fabriksfremstillede mål, klarer vi det også med nogle træer eller et
par trøjer som stolper. Man kan have det sjovt uden en opstreget bane,
og der kan spilles bold næsten uanset antallet af spillere og deres forskellige evner. Gadefodbolden spillet på alle mulige og umulige steder
illustrerer spillets kvaliteter.

Tænk så på fodboldens diametrale modsætning i forhold til spontant
spil, håndbolden. Her er spillet nærmest håbløst uden mål og opstregning. Det er svært at spille sammen med andre, som ikke kender ens
indøvede systemer, og nogle håndboldentusiaster er på kanten af et mareridt, hvis banen ikke er præcis 20 x 40 meter.
Fodbolden har altså god grund til at læne sig veltilfreds tilbage, men ”If
it ain’t broke, don’t fix it” er jo også et lavambitiøst udtryk. Hvis ikke
nogen havde højere mål, ville alt fodboldspil i dag foregå på græsørkner
anlagt ude på den anden side af ringvejen. Her ville alt spil for alle aldre
foregå på store 11-mands-baner, liggende side om side - bane 1 i nærheden af klubhuset og bane 8 en dagsrejse væk over de triste og forblæste
græsarealer.
Samtidig har trafikken for længst opslugt mange muligheder for gadefodbolden. I stedet er der kommet over 200 bandebaner i Danmark,
men mange så grimme, at det er svært at finde steder, man kan være
bekendt at stille dem op. Der er altså brug for nye mål for fodbolden.
Det handlet dette nummer af Tribune om.
Det er mere end OK at fikse noget, selv om det ikke er i stykker. Ellers
havde vore biler fortsat være udformet som hestevogne, og vi ville som i
1500-tallets Skotland spille fodbold med oppustede svineblærer.
God læselyst

Torben Frølich
Direktør, Lokale- og Anlægsfonden
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Vandhunde og vinterbadere
i tidligere industrihavn
Vandkultur I Landets første helårshavnebad er lagt til kaj i Aalborg Havn. Som et af de sidste elementer i byens enorme forvandling af den tidligere industrihavn til
et livligt byområde ved vandet med masser af muligheder for idræt, kultur og afslapning hele året rundt.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent
Silhuetten af en stor sort skibsstævn med blå og gule striber markerer tydeligt, hvor
man finder Aalborgs nye havnebad. Stævnen er i virkeligheden havnebadets kombinerede udspringstårn og udsigtsområde, og den ses tydeligt fra havsiden, fra kajkanten og inde fra den nye Jomfru Ane Park, der kobler Aalborgs mest pulserende kvarterer med den nye havnefront, som Aalborg Kommune har udviklet over en årrække.
Den bynære placering af havnebadet giver store forventninger til dets popularitet.
Ikke mindst taget i betragtning, hvor stor succes det store havnebad på Islands Brygge i København har haft, siden det blev udviklet og opført med støtte fra Lokale- og
Anlægsfonden i 2003.
Aalborgensere har i mere end 100 år vinterbadet i Limfjorden, der løber gennem
byens havn med Nørresundby på den modsatte bred. Interessen er stadig stor, og
vinterbadeklubben Isbjørnen har mere end 800 medlemmer, der hvert år kaster sig
ud i de kolde gys. Da vandet er rent nok til at bade i, og hele Aalborgs havnefront
er blevet omdannet til et langt bælte med mange rekreative, kulturelle og idrætslige
muligheder, var det oplagt at opføre et havnebad som det københavnske i landets
fjerdestørste by og fortsætte byens historiske begejstring for at fjordbade.

I Landets første helårshavnebad med indbygget sauna og opholdslokaler I
Men det er for kedeligt kun at kopiere andre, og derfor blev idéen om at opføre landets første helårshavnebad med indbygget sauna og opholdslokaler født. På den baggrund er det lidt ironisk, at havnebadet åbnede i den værst tænkelige sommer. Siden
havnebadet åbnede den første juli i år, har 16.000 besøgende været forbi havnebadet,
der i år mere har haft karakter af udflugtsmål end badested. Typisk har der været 200
gæster om dagen i løbet af den næstmest regnfulde sommer i mands minde. 70 af
dem har været badegæster. På de gode sommerdage har der dog været mere end tre
gange så mange forbi, og langt flere har været en tur i havnen.
”Besøgstallene er flotte for en dårlig sæson. Men det er ikke godt nok til en rigtig
god sommer. I år blev det lige så meget en ting at gøre bare at gå forbi os og se havne
badet fra kajen eller sætte sig på trappetrinene på udspringstårnet og nyde udsigten,”
fortæller Otto Carlsen, der er daglig leder af havnebadet og hele sommeren har stået
parat sammen med de seks andre livreddere, der konstant har skullet være på vagt.
Havnebadets vand er mørkt, ni meter dybt og der kan være en stærk strøm i Limfjorden. Derfor er det et sikkerhedskrav, at der konstant skal være syv livreddere
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til stede på havnebadet, selv om der er bund i badet, og man ikke
kan blive trukket ud af bassinerne. Den mere voldsomme oplevelse
af et havnebad, som Limfjordsudgaven byder på, er måske også en
af grundene til, at mange gæster har valgt at nøjes med at solbade
og kigge på dem, der muntrer sig med at svømme i det mere end 50
meter lange hovedbassin, spille vandpolo eller hoppe ud fra tårnet i
tre eller fem meters højde. Havnebadet har også to børnebassiner på
70 og 90 centimeters dybde.

I Det overrasker folk, at man kan lave et havnebad, der ser sådan ud I
Ifølge Otto Carlsen har gæsterne og de forbipasserende dog taget godt
imod det nye havnebad og ikke mindst dets udseende.
”Det overrasker folk, at man kan lave et havnebad, der ser sådan ud.
Det ligner jo et B&O-anlæg, og det passer til den moderne arkitektur,
vi har i dag. Men samtidig er det et meget intimt sted at opholde
sig. Det har lyden af et gammelt skib. Træet, der knager, vandet, der
skvulper. Havnebadet ligger under kajkanten og forskudt i forhold til
trafikken mellem byen og Jomfru Ane Parken, så der er stille, og det
føles, som om man er ude på et skib i Limfjorden.”

I På ganske kort tid og uden nogen form for annoncering eller reklame er
der kommet 55 aktive vinterbadere I
Hvor mængden af sommerbadere altid vil være stærkt varierende alt
efter udbuddet af sol og varme, ser det anderledes ud med vinterbad
erne. De bader gerne i kulde, blæst og mørke. Det er faktisk en del af
sporten. Samtidig med arbejdet som daglig leder påtog Otto Carlsen
sig også at være med til få en ny vinterbadeklub op at køre i Aalborg.
Lillebjørn, som klubben naturligt nok kom til at hedde, er en aflægger af den store og traditionsrige klub Isbjørnen. På ganske kort tid
og uden nogen form for annoncering eller reklame er der kommet 55
aktive vinterbadere i Lillebjørn.
”Vi er lidt mere rå og sporty end dem i Isbjørnen. Vi har ikke varmtvandsbrusere, og man må ikke drikke spiritus på havnebadet. Til gengæld har vi byens flotteste sauna med udsigt. For mig, der har ”levet
på skibet” hele sommeren, er vintersæsonen en stor omvæltning, hvor
det går op for os, hvordan man har bygget havnebadet til helårsbrug.
Lamper, der ikke giver nogen mening om sommeren, lyser nu de helt
rigtige steder, når vi skal ud og ned i vandet,” fortæller Otto Carlsen.

Han forventer, at klubben vil vokse sig endnu større og stærkere. Nøglekort er på vej, så alle medlemmer af Lillebjørn kan benytte havnebadet, når de har lyst i vintersæsonen. Men indtil det er på plads,
bliver dørene åbnet til en fyraftensdukkert fire hverdage og en dag i
weekenden hele vinteren.

I Havnefronten er blevet et sted, hvor der sker noget
og altid kan ske noget I
Lokale- og Anlægsfonden har stillet ekspertise, erfaringer og rådgivning til rådighed for videreudviklingen af idéen bag det første store
havnebad i hovedstaden til det havnebad, der nu pryder Aalborg. Fra
toppen af udspringstårnet øjnes den enorme bygning Nordkraft, hvis
omdannelse fra lukket kraftværk til idræts- og kulturcenter, Fonden
også medvirkede stærkt til.
Aalborgs Havnefront er altså et område, hvis udvikling også har kostet
mange gode arbejdstimer i Lokale- og Anlægsfonden, og det glæder
Fondens direktør at se, hvad der er kommet ud af arbejdet.
”Havnebadet og Nordkraft er centrale dele i skabelsen af et byområde,
der ikke kun sætter Aalborg stærkt på danmarkskortet, men også på
europakortet. Havnefronten er blevet et sted, hvor der sker noget og
altid kan ske noget. Det gælder nu også om vinteren, hvor det virker
meget logisk at videreføre havnebadskonceptet som en helårsoplevelse,” siger Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden.
Den store succes med havnebadet i København har inspireret flere
kommuner og Lokale- og Anlægsfonden til at arbejde videre med
idéen. Foruden Aalborg har Fonden også medvirket i udviklingen og
finansieringen af havnebade i Faaborg på Fyn og Hasle på Bornholm.
Begge projekter er under opførelse.

Aalborg Havnebad
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt
Region

12 mio. kr.
3 mio. kr.
1.635 m²
Aalborg Kommune
JWH Arkitekter
Nordjylland
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Fodboldfaciliteter er
mere end banestørrelser
og kunstgræstyper
Fodboldens faciliteter I Calcio og La Soule, polymere og polyestere. Det handler om fodbold. Om fodboldens
oprindelse og siden om det kunstigt frembragte græsstrå. Fra historisk folkefodbold til moderne fodbold, der spilles
og nydes af masserne. Om legen med bolden, deltagerne og ikke mindst rammerne om spillet.
Af Laura Munch, konsulent
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Bolden blev drevet fra sogn til sogn over stok og sten, marker og
vandløb. Målet var en kirkeport, og holdene bestod af horder af unge
mænd. Folkefodbolden i England dyrkedes rituelt og var voldsom
og blodig i sin udfoldelse. Der var ingen regler, og kampene kunne
have mere end 100 deltagere. Vi ved, at der blev spillet folkefodbold
i England helt tilbage fra 1300-tallet. Men vi ved også, at italienerne
på samme tid råbte ”calcio” og franskmændene ”la soule”, når de
skulle betegne spillet med bolden. Og vi ved, at skotterne nu hævder,
at ”fut ballis” var starten på det moderne fodboldspil, som vi kender
det i dag.
Men om det var i Venedigs gader, på Bretagnes klipper eller i Skotlands højland, at bolden fløj gennem luften og blev trillet langs
jorden, siger mest om spillets helt særlige beskaffenhed; at det
kan spilles af alle og overalt. I løbet af det 18. og 19. århundrede ændrede betingelserne for folkekulturen
sig imidlertid med industrialiseringens kommen,
og den mere uciviliserede folkekultur var ikke
længere ”comme il faut”. Men kærlighed
en til spillet var stor, og middelklassens
unge mænd tog det med sig til kostskolerne, hvor grundstenene blev lagt til
det senere organiserede fodboldspil
fra England, vi kender i dag.

I Rammerne om fodbold har i
store træk ikke ændret
form og funktion siden den
oktoberaften i 1863 I
Det moderne spil voksede i udbredelse og har med tiden udviklet sig til en hurtig, kraftfuld og
elegant leg med bolden. Men det
er en udvikling, der snarere har været drevet af et fokus på materialer,
rekvisitter og træningsmetoder end
på de fysiske rammer om spillet. Med
sportens fremkomst og moderniseringen
af spillet fulgte en absolut standardisering af
banens underlag og størrelse, der har betydet, at

rammerne om fodbold i store træk ikke har ændret form og funktion
siden den oktoberaften i 1863, da verdens første fodboldforbund The
Football Association blev dannet i England.
Vel spilles der nu på både 11-, 7- og 5-mandsbaner for at tilgodese
alder og dertil hørende størrelse og fysik, og vel er der i Danmark
opført mere end 200 mindre multibaner til den selvorganiserede leg
med bolden for børn og unge. Men derudover synes udviklingen af faciliteterne alene at rette sig mod underlaget. Kunstgræsset triumferer i
disse år og betragtes som den endegyldige løsning på vejrlig og dårlige
jordbundsforhold. Det i en grad så forskere og fodboldledere verden
over diskuterer, om man nu skal vægte polymere eller polyestere i
frembringelsen af det enkelte kunstige græsstrå.

I Ved eksemplets magt vil vi vise, at anlæg til fodbold kan udformes, så de
ikke bare er standardiserede underlag I
I Lokale- og Anlægsfonden følger vi interesseret udviklingen af kunstgræs og andre typer underlag til boldspil og bevægelse. Men det, der
i særlig grad har haft vores opmærksomhed de senere år, har været
en generel udvikling af faciliteter til fodbold. Udvikling af det traditionelle fodboldanlæg til de foreningsorganiserede spillere, udvikling
af omklædningsrummet så der kan blive plads til de mange piger, der
også vil være med, og udvikling af multibanerne til børn og unge der
på selvorganiseret vis spiller bold i fritiden. Ved eksemplets magt vil
vi vise, at anlæg til fodbold kan udformes, så de ikke bare er standardiserede underlag, der ligger sig fladt for spillerne, når bolden drives
frem af banen, men at anlægget kan udgøre den vigtige tredje part,
der skubber på en kreativ udvikling af den enkelte spiller og samtidig
imødekommer flere brugergrupper og lokale behov.
I dag ligger det traditionelle fodboldanlæg øde hen det halve af året
og optager mange hektar land til baner, der ligger side om side i et
fladt og forblæst landskab af græs. Det landskab kan vi udfordre og
udvikle til et fodboldlandskab, der bevæger spillerne, udfordrer dem
kreativt, understøtter legen med bolden og ikke mindst som et rekreativt bevægelsesområde henvender sig bredt til de lokale borgere
året rundt. Fodboldklubben Herning Fremad og Herning Kommune
havde modet til at eksperimentere og indviede sammen med Lokaleog Anlægsfonden i sommeren 2011 Fodboldeksperimentariet i Herning Fremad.
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I Banden kan opleves som en barriere, når modet svigter, og man ikke tør
hoppe ind i kampen I
Multibanerne placerer sig som en stor succes i det ganske land. Det
lille format og banderne, der holder bolden i spil, gør dem til attraktive miniarenaer i lokalområdet. Men trods successen kan kritikeren
hævde, at banen med sin udformning reproducerer sig selv og sine aktiviteter, og at banden for nogle snarere kan opleves som en barriere,
når modet svigter, og man ikke tør hoppe ind i kampen. Men banerne
rummer store potentialer for udvikling. Sammen med forskellige
teams af producenter og arkitekter har vi i Lokale- og Anlægsfonden
udviklet fem bud på bandebaner, der med flere aktivitetsmuligheder,
opholdszoner og spændende udformninger henvender sig til både piger og drenge og skaber rammen om et lokalt mødested, der giver nyt
liv til de uformelle bevægelses- og boldaktiviteter.
Men banden er ikke den eneste udfordring, vi kan støde på i fodboldens verden. Et tarveligt omklædningsrum kan være den direkte
årsag til, at det sociale samvær i forbindelse med fodboldtræningen
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springes over. I Fremad Valby har man taget kampen op og erkendt,
at skal man integrere de mange nye pigespillere i klubben, skal man
undgå, at de dropper omklædningen og tager direkte hjem efter træning. Lokale- og Anlægsfonden har derfor sammen med klubben og
deres pigespillere udviklet et omklædningsrum, udformet og designet
med afsæt i pigernes ønsker.

I Ved at udvikle de traditionelle specialanlæg til fodbold, kan vi åbne dem
for flere brugergrupper I
Undersøgelsen ”Danskernes motions- og idrætsvaner” fra 2007 viste,
at hvert tredje barn ville dyrke mere idræt, hvis der er bedre idrætsfaciliteter i nærheden af, hvor de bor. Ved at udvikle de traditionelle
specialanlæg til fodbold, kan vi åbne dem for flere brugergrupper, motivere til livslang bevægelse og sikre gode og kreative bevægelsesmiljøer
i lokalområdet. Vi vil i Lokale- og Anlægsfonden ikke genoplive den
gamle folkefodbold, men vi vil gerne skubbe på en udvikling, hvor
fodbold kan være med til at motivere folket til bevægelse.
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Verdens første fodbold
Fodboldens faciliteter I Fra græsørken til fodboldeksperimentarium. I Herning ligger det første træningsanlæg til fodbold, der byder på meget mere end
endeløse rækker af forblæste græsbaner. Det er samtidig et anlæg, der er åbent for alle og ikke er forbeholdt boldklubbens medlemmer.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent
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deksperimentarium
Fredag den 5. september 2008. Klokken er lidt over ti om formiddagen,
solen er ved at tørre nattens sidste regnpytter ud. To ledere fra Herning
Fremad har netop fortalt om deres drøm om at skabe verdens første fodboldeksperimentarium – men de aner ikke, hvad de skal ”putte” i det.
Hvad skal man lave? Hvad koster det? Hvor kan man finde inspiration
henne? Hvordan skal det se ud?
Blandt tilhørerne er flere repræsentanter fra Lokale- og Anlægsfonden
og Herning Kommune. Fodboldlederne slår ud med armene og viser
rundt på det store og meget typiske fodboldanlæg. Grusbanen forrest
ved klubhuset og parkeringspladserne. Bagved ligger græsørkenen med
seks træningsbaner og et opvisningsstadion med en gammel slidt tribune. Der er langt ned til bane seks, og gæsterne skutter sig trods solvarmen ved tanken om at skulle traske derned med et boldnet over
skulderen på en bitterkold og kulsort martsaften.
Fredag den 24. juni 2011. Klokken er lidt over to om eftermiddagen,
sol og skyer kæmper om pladsen på himlen. En smilende flok af børn
og voksne har samlet sig foran Herning Fremads klubhus, der nu ligger ved siden af en stor kunstgræsbane. Verdens første fodboldeksperimentarium er netop blevet indviet. Resultatet af en række workshops
i Lokale- og Anlægsfondens regi, hvor Fondens konsulenter sammen
med fodboldtrænere for både amatørerne i Herning Fremad og de professionelle i FC Midtjylland, landskabsarkitekter, Center for Idræt og
Arkitektur og medarbejdere i Herning Kommune har udviklet på idéen
om at gentænke, hvordan et træningsanlæg til fodbold kan se ud, og
hvilke funktioner træning og mere frie boldoplevelser det kan rumme.

Nu kan den første sæson med det nye eksperimentarium til først og
fremmest fodbold – men også andre boldspil – gå i gang.

I En samling af nye aktiviteter drevet af lysten til at lege med bolden I
Tirsdag den 13. september 2011. Regnen styrter ned over det vestlige Jylland. Henover middagstid tager den daglige leder af Herning Fodboldeksperimentarium og den sportslige udvikling i Herning Fremad imod.
Morten Jørgensen begynder med at forklare om aktivitetsbåndet, der
løber langs kunstgræsbanen, og er det første, som medlemmer og besøg
ende på anlægget møder. Båndet er en samling af nye aktiviteter drevet
af lysten til at lege med bolden. Børn, unge og voksne kan selv finde på
regler og spil. Samtidig er der klatrestativer, som i lige så høj grad kan
bruges til kropsøvelser til at styrke overkroppen og balanceevnen. Der er
høje og lave mure, fodboldsquash, headegalger til træning af hovedspillet og en pukkelpistbane, hvor den flade banes naturlove ophæves, og
teknik og boldøje bliver sat på uvante og svært forudsigelige opgaver.
”I sommerferien var der jævnligt 20-25 børn og unge på området. Ung
erne pisker hen til aktivitetsbåndet, når deres forældre eller bedsteforældre har sat dem af. De laver armgang, spiller bold, klatrer og opfinder
deres egne boldspil på trampolinerne. De løber rundt og laver lidt af det
hele. 20 minutter streetbasket, 20 minutter på puklerne og bagefter løb
er de over bag kunstgræsbanen, hvor vi har lidt udstyr til atletik, og så
træner de højdespring. Uden at der er nogen, der fortæller dem, hvad
de skal lave,” fortæller Morten Jørgensen, mens de første små landsholdstrøjer denne eftermiddag løber ud på træningsanlægget.

Herning Fodboldeksperimentarium
Pris
14 mio. kr.
Fondens støtte 4 mio. kr.
Areal
10.000 m² ved klubhuset,
hele anlægget er på
ca. 70.000 m²
Bygherre
Boldklubben Herning Fremad
Arkitekt
GHB Landskabsarkitekter
Region
Midtjylland
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Ledere og trænere i Herning Fremad oplever tit, at både medlemmer og
andre fodboldglade børn dukker op og bruger banerne og de nyudviklede træningsfaciliteter i halve og hele timer før træning eller helt uden
at skulle til klubtræning eller kamp.

I Bevægelsessensorer, pointsystem, stadionlyd og kommentatorstemme
samt mulighed for at sammenligne resultater på hjemmeside I
Ved aktivitetsbåndet ligger også en interaktiv træningsbane udviklet af
Munin Sports og Alexandra Instituttet. Banen er udstyret med bevæg
elsessensorer, en skærm med pointsystem, stadionlyd og kommentatorstemme i fire højtalere samt mulighed for at sammenligne resultater
med vennerne på en hjemmeside. Den interaktive bane har ikke mål,
men i stedet fire rammer som bolden kan afleveres til, hvorefter den
sendes tilbage, som om det var en menneskelig fod, der med en hård
inderside havde lagt en pasning. Man skal være rap på fødderne og lidt
af en Andres Iniesta til præcise førstegangs afleveringer for at kunne
følge med og ramme rigtigt og hurtigt. Eliteungdomsspillerne fra FCM
Midtjylland træner også på den interaktive bane. Men man kan også
bruge den til håndbold. Det har fire piger fra Hernings Forenede Håndboldklubber fundet ud af.
Thea, Sofie, Anne Sofie og Emma på 11 år er blevet bidt af fodbold
eksperimentariet, selv om de bedre kan lide at kaste med boldene.
Sofies far og storebror både træner og selvtræner fodbold i Herning
Fodboldeksperimentarium. Sofie tager tit med og har fundet ud af, at
hun kan træne håndboldelementer på fodboldanlægget. Det kan være
ved at hoppe og kaste i trampolinerne, kaste og gribe på den interaktive
bane eller udnytte ”stigerne” til træning af hurtige skridt og sprint, som
er lagt fast ned i kunststofbelægningen udenom kunstgræsbanen.
”Det er fedt, at det er lavet om, så man kan være herude og ikke kede
sig. Før var der bare en legeplads, og det var ikke lige det, jeg syntes var
sjovt. Nu kan jeg spille håndbold og meget andet, når jeg er med herude
– og så er det sjovt at være udenfor i stedet for altid at træne inde i en
hal,” fortæller Sofie.

I Succes at det blev taget i brug af folk, der ellers ikke ville sætte deres fod
på en fodboldbane I
18

Trods navnet har det fra starten været en forudsætning for Herning
Fodboldeksperimentariums succes, at det blev taget i brug af folk, der
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ellers ikke ville sætte deres fod på en fodboldbane. Håndboldpigerne er
et eksempel. Et andet eksempel er de ældre stavgængere, der udnytter, at
landskabsarkitekterne fra GHB tegnede en række volde med stier, der
snor sig mellem træningsbanerne i det ganske naturskønne område.
På længere sigt er det også håbet, at flere familier søger hen til det grønne
område for at holde picnic og være med til at skabe et nyt og mere åbent
dagligliv omkring fodboldklubben, der som alle andre fodboldklubber
har haft tendens til at lukke sig om sig selv inde bag de høje træer. På
udvalgte områder mellem banerne er der også anlagt en beachvolleybane
og to stationer til styrketræning og balanceøvelser, som løbere i området
kan støde på og blive fristede af under deres joggingtur på voldene.
Mens regn og sol kæmper om herredømmet, stiger aldersgennemsnittet
pludselig betragteligt, da Herning Fremads ældste spillere samles på den
lille forsænkede bandebane for enden af den store kunstgræsbane. Også
bandebanen er ligesom den interaktive bane belagt med kunstgræs.
”Vi bedstefædre har allerede haft mange gode timer på det nye anlæg.
Vores børnebørn er ikke til at hive væk herfra igen, når vi har taget dem
med, og når nogle af dem kommer hertil fra Sjælland og København,
og vi ikke kan se dem så tit, så er det gode timer, vi har med dem her,”
fortæller Ole Nielsen og Per Hansen fra klubbens ældste hold – dem
over 55 år.
De ældre spillere er vilde med kunstgræsbanerne. Det gør det muligt
for alle klubbens spillere at forlænge sæsonen og træne i al slags vejr. Og
så er det en gave til gamle knæ. Banen er altid den samme, og spillerne
skal ikke bruge særlige sko, men almindelige fodboldstøvler med gummiknopper. Der er ingen mudder, og om vinteren bliver den ikke hård
som beton, når frosten sætter ind.

I De bliver alle overraskede over, at det er gratis, og at de alle kan bruge det,
når de har lyst I
Morten Jørgensen glæder sig over den brede brug af fodboldanlægget:
”Herning Fodboldeksperimentarium rammer godt. Vi rammer børn,
unge, voksne og de ældre. Medlemmerne synes, det er helt suverænt.
Mange skoler henvender sig til os – selv om vi ikke reklamerer – og spørg
er, hvad det skal koste at besøge Fodboldeksperimentarium. Det samme
gør privatpersoner. De bliver alle overraskede over, at det er gratis, og at
de alle kan bruge det, når de har lyst.”
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Fodboldlegeland
fordoblede
medlemstallet
Fodboldens faciliteter I Da Næsby Boldklub supplerede de almindelige træningsbaner med et
fodboldlegeland, eksploderede medlemstallet. Dertil kommer alle de besøgende, der bruger
fodboldlegelandet uden at betale kontingent, som har gjort klubbens område til et aktivt sted
fra morgen til aften.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent
22
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Fodboldens træningsfaciliteter kan udfordres i både stor og lille skala. I Herning valgte man at
gå efter den helt store unikke løsning med et enestående fodboldeksperimentarium. I Næsby
uden for Odense fandt man på et fodboldlegeland, som nemt kan opføres andre steder som
en standardløsning for boldklubber og idrætsforeninger, der vil opleve sjovere træning og
fritidsbrug – og samtidig vokse i medlemstal.

I Et permanent fodboldlegeland, hvor rekvisitterne altid er tilgængelige I
Den lille fynske by er kendt for et omfattende talentudviklingsarbejde, der har etableret boldklubben i 2. division Vest med et hold, der også kan slå superligamandskaber ud af pokalturneringen. Henrik Lehm, klubbens divisionstræner fra 2008 til 2011, så på en studietur til
Tyskland, hvordan bundesligaspillere fra VfL Bochum skubbede trillebøre fyldt med træningsrekvisitter ud på banerne – og det gav idéen til at lave et permanent fodboldlegeland, hvor
rekvisitterne altid er tilgængelige.
”Det første jeg tænkte var, man kunne lave en agilitybane, hvor vores spillere bl.a. kunne lege
sig i form. Det kunne suppleres med et udendørs styrketræningscenter, så det ikke længerevar
nødvendigt at gå rundt inde i et ildelugtende lokale for at træne musklerne. Og så kunne man
tilføje boldbaner i forskellige størrelser, hvor det løse udstyr, der bliver lagt ud på trænings
banerne, var indvævet i selve underlaget og altid tilgængeligt,” husker Henrik Lehm, der
skyndte sig i gang med at få gjort idéerne til virkelighed.

I Har tiltrukket mange mennesker, som ikke har behov for at være medlemmer af klubben I
Hans lille åbenbaring har været en enorm succes for Næsby Boldklub siden åbningen i august
2010. Fodboldlegelandet har betydet en udvidelse af fodboldsæsonen på fire måneder. Nu
starter spillerne i februar i stedet for april og bliver ved til december i stedet for oktober. Den
ekstra lange ”åbningstid” har givet flere medlemmer, men mulighederne for altid tilgængelig
fysisk træning og boldleg har også medvirket til, at det samlede medlemstal er vokset fra 496
til 847. Alene i ungdomsafdelingen er klubben vokset fra 126 til 250 i det første år med
fodboldlegelandet. Men da fodboldlegelandet er åbent for alle interesserede fra morgen til
aften, har det også tiltrukket mange mennesker, som ikke har behov for at være medlemmer
af klubben. Og det er kun til glæde for alle parter, mener Henrik Lehm, der i dag er klubbens
talentansvarlige.

Fodboldlegeland i Næsby
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Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt
Region

2,4 mio. kr.
539.000 kr.
2.000 m²
Næsby Boldklub
Kompan
Syddanmark

”Der kommer mange herud, som ikke er medlemmer. Et par gange om ugen er der ansatte på
to nærliggende virksomheder, der kommer og spiller fodbold. Der er mange fra Odense, der
tager herud for at holde familiefester på vores fodboldlegeland. 8-10 kvinder mellem 60 og 75
kommer og styrketræner, og de unge, der tidligere hang ud om aftenen ved den nærliggende
KIWI-købmand, kommer nu her om aftenen, uden at vi har nogen problemer med det.”
Fodboldlegelandets positive betydning for Næsby Boldklub har dog givet et enkelt problem.
Klubhuset er kun bygget til en klub med 250 medlemmer og er blevet alt for lille.
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Bryd barriererne ned – med støtte
fra Lokale- og Anlægsfonden
Fodboldens faciliteter I Arkitekter, designere og producenter har sammen med Lokale- og Anlægsfonden arbejdet på at skabe fem bud på fremtidens
multibaner, der er smukkere at se på, er mere tilgængelige for piger og har flere aktivitetsmuligheder.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Alle typeproducerede multibaner har noget tilfælles. De er grimme at se på med
de høje og utilnærmelige bander, der afgrænser banerne. De har en fantastisk
funktionalitet. Og de bliver næsten kun brugt af store drenge.
Lokale- og Anlægsfonden har i flere år arbejdet på at ændre udformningen af
multibanerne. Igennem udviklingen af et næraktivitetsanlæg i Aarhusbydelen
Skåde og fem ”playspots” ved skoler i Sønderjylland og på Fyn har Fonden høs
tet viden om, hvordan multibanerne kan forbedres både arkitektonisk og aktivitetsmæssigt.

I Manglende opholdsmuligheder og banderne omkring banerne
skræmmer pigerne væk I
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En vigtig erfaring er, at manglende opholdsmuligheder og banderne omkring
banerne, skræmmer pigerne væk og gør det sværere for dem og mindre drenge at
indtage banerne og blive en del af aktiviteterne. Når banderne er mindre og bliver ”opløst” som en del af arkitekturen, og der er siddepladser omkring banerne,
bliver pigerne mindst lige så aktive inde på banerne som drengene. Samtidig
kan banerne tilføres flere aktiviteter foruden boldspil. Fx til skatere og klatrere.

De nævnte anlæg blev dog alle meget dyrere end de almindelige multibaner.
Derfor inviterede Fonden fem teams bestående af arkitekter, designere og producenter til at udvikle hvert deres bud på fremtidens multibane – men begrænset af en maksimal byggesum på 800.000 kr.

I Fonden støtter etableringen af den første udgave med halvdelen af
etableringsudgiften I
Efter udviklingen kommer realiseringen. Forslagene skal op at stå ude i virkeligheden – og derfor indbyder Fonden alle interesserede kommuner og foreninger
til at henvende sig, hvis fremtidens multibaner vækker interesser. Fonden støtter
nemlig etableringen af den første udgave af hvert bud med op til halvdelen af
etableringsudgiften. Meningen er, at fremtidens multibaner – ligesom nutidens
– kan opføres mange steder, og efterfølgende udgaver vil kunne opnå støtte på
op til 150.000 kr. fra Fondens særlige Klublokale- og Værestedspulje.

Team: OP, NL OG Desso
Forventet anlægsudgift 800.000 kr. inkl. moms.
Materialer		Beton, stål, jord og kunstgræs eller
asfalt.
Karakteristika
Hullet, bakken og rampen.
Mulig første placering Landsbymiljø.
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Team: Peter Holst, Tukan og Virklund Sport
Forventet anlægsudgift 800.000 kr. inkl. moms.
Materialer		Beton, stål, lærketræ og asfalt
Karakteristika
Universelt produkt der tilgodeser
multiple aktivitetsmuligheder.
Mulig første placering Urban aktivitetsplads.

Team: Sweco og Veksø
Forventet anlægsudgift 800.000 kr. inkl. moms.
Materialer		Beton, stål og gummibelægning.
Karakteristika
Fleksibel og praktisk udformning
i et stramt design med fokus på
spilleflade og grafisk udtryk.
Mulig første placering Forstadsmiljø fx ved ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Team: Mutopia, Lars Laj og Sportsconnect
Forventet anlægsudgift 625.000 kr. inkl. moms.
Materialer		Fiberbeton, rotationsplast, pressegitternet og asfalt eller kunstgræs.
Karakteristika
Organisk form, delvis opløsning af
inder- og yderside.
Mulig første placering Idrætsplads.
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Witraz, Primus og Noles
Forventet anlægsudgift 800.000 kr. inkl. moms.
Materialer		Beton, stål, træ og asfalt.
Karakteristika
”Byg-selv-system”, kanterne skaber grønne lommer og opholdszoner.
Mulig første placering Boligsocialt område.
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Fodboldpigernes egen
omklædningsboble
Fodboldens faciliteter I Mange omklædningsrum er i så dårlig forfatning eller så kedelige, at særligt piger og
kvinder springer det hyggelige fællesskab før og efter træning og kamp over. I Fremad Valby har pigeholdene
fået deres helt egen omklædningspavillon, og det har givet mere klubliv.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Grimt. Hårde kanter. Koldt. Kedeligt. Da Dorte Mandrup Arkitekter
fik opgaven med at tegne landets første omklædningsrum til fodboldpiger, blev de kvindelige spillere i Fremad Valby bedt om at karakterisere de eksisterende faciliteter til omklædning. De blev også bedt
om stikord til, hvad et omklædningsrum til piger og kvinder skulle
rumme. Her lød svarene blandt andet på lys, varme, bløde former,
flere spejle og stik til hårtørrere, større skabe med plads til høje støvler
og en terrasse i direkte tilknytning til omklædningen.

Fremad Valby fra den sydvestlige del af hovedstaden har i de senere år
oplevet en voldsom vækst i medlemstal og mere forskellige medlemmer. En fjerdedel af klubbens 800 medlemmer er piger. 30 procent
af klubbens medlemmer kommer fra en anden etnisk baggrund end
dansk. Klubbens to små omklædningsrum var slet ikke gearet til den
store medlemstilgang, der betød, at de mange piger og kvinder i klubben ikke klædte om sammen og dermed forsvandt en væsentlig del
af det klubfællesskab, som ellers netop er en af grundene til Fremad
Valbys store succes i et område med mange andre fodboldklubber.

31

31

31

I De skulle have deres egne omklædningsrum og selv være med til at
definere indholdet I
Derfor tog klubben initiativ til sammen med Lokale- og Anlægsfonden at udvikle en helt ny løsning – kun for piger og kvinder. De skulle
have deres egne omklædningsrum og selv være med til at definere
indholdet i dem. Det blev til en omklædningspavillon, der blev bygget
til Fremad Valbys eksisterende klubhus. Pavillonen rummer to omklædningsrum, en lounge og et aflukket gårdrum. På pavillonens tag
har spillerne fået den ønskede tagterrasse med udsigt over områdets
mange fodboldbaner og den markante 108 meter høje lukkede gassilo, som kan ses fra store dele af byen.
Omklædningsrummene har højt til loftet, og der kommer store mængder dagslys ind via de matterede glasvægge. De organisk formede siddemøbler bølger sig gennem rummene og skaber en afslappet stemning,
hvor det er lettere at finde sammen i store og små snakkegrupper. Der
er fællesbad og et separat bruserum til dem, der helst vil bade alene.
Sammen med de andre elementer af pige- og kvindespillernes helt
egen omklædningspavillon er der sket noget med klublivet allerede.
Det vurderer Lennart Boel, der er daglig leder af Bevægelseshuset,
som Fremad Valbys blanding af klubhus og mini-idrætshal hedder.

I Nu ser vi, at de kommer tidligere før træning, og de hænger ud
sammen bagefter I
”Pigeholdene klæder om sammen nu, og det er en stor omvæltning.
Det gjorde de ikke før. Nu ser vi, at de kommer tidligere før træning,
og de hænger ud sammen bagefter. Vi har medlemmer fra mange kulturer i klubben, men der er ikke forskel ved omklædning. De muslimske piger går også med ind og klæder om. Den nye omklædning har
givet mere harmoni i klubben, og pigerne har fået deres egen boble,
hvor de kan være sig selv. Det gør det nemmere at være pige i fodboldklubben,” siger Lennart Boel.
De ældre kvindelige seniorspillere er dog ikke lige så begejstrede. I
hvert fald ikke endnu. Flere af dem har været vant til at have deres
eget skab med nøgle, og det er der ikke i de nye rum. Derfor fravælger
mange af seniorspillerne fortsat at klæde om i klubben. De tør ikke
efterlade deres bærbare computere og værdigenstande i omklædningsrummet. Det gør pigespillerne heller ikke, og derfor ligger der altid
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store bunker af tasker og tøj ude på træningsbanerne. Det ærgrer Lennart Boel, og han håber, at der en dag bliver råd til at få flere aflåselige
skabe.
En dag må der også gerne blive råd til et nøglekortsystem til omklædningspavillonen, så alle piger og kvinder i klubben kan låse sig selv ind
og ud, som det er muligt i resten af Bevægelseshuset. Uden personlige
nøglekort er det nødvendigt, at der altid er en træner eller leder til at
låse op og i – og det ødelægger i nogen grad pigerne og kvindernes
behov for at skabe deres helt egen sfære i klubbens univers.

I Andre steder er omklædningsrummene meget gammeldags med bænke,
knagerækker og gamle brusebad I
Mathilde Bang på 16 år spiller på klubbens U18-hold. Hun har ikke
været i klubben så længe og har derfor ikke været med i optagelserne
til tv-serien Fodboldpigerne på DR Ramasjang, som i seks afsnit fulgte
klubbens bedste pigehold, og gjorde Fremad Valby kendt uden for
København.
”Det er federe end på udebane. Andre steder er omklædningsrummene gammeldags med bænke, knagerækker og gamle brusebad. Her
er det meget mere fedt, og vi har mere lyst til at bruge tid derinde og
til at gå i bad. Og blive og snakke i stedet for at skulle hurtigt hjem.
Det er også fedt, at der et ”enkelt-bad”, hvis nogen af pigerne helst vil
have det.”

Omklædningsrum til piger i Fremad Valby
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt
Region

2,7 mio. kr.
1 mio. kr.
135 m²
Boldklubben Fremad Valby
Dorte Mandrup Arkitekter
Hovedstaden
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Et brud med 130 års vanetænkning
Utraditionelt I Tennisanlæg over hele verden har set ens ud, siden de første tennisklubber blev stiftet for mere end 130 år
siden. Rækker af tennisbaner, et lille klubhus og måske en enkelt slagvæg har været nok, og der var bestemt kun adgang
for medlemmer. Den tankegang bliver der vendt op og ned på i den kommende Tåsinge Tennis Park.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Tåsinge Tennis Klub har sammen med Lokale- og Anlægsfonden redefineret, hvordan et træningsanlæg til tennis kan se ud. Den nystiftede
klub låner stadig baner i Svendborg, men inden længe står Tåsinge
Tennis Park parat. Parat til at modtage ikke kun tennisklubbens medlemmer, men alle, der har lyst til at tilbringe lidt tid i et naturskønt
område med at spille forskellige slagboldspil, beachvolley eller grille
på en lun sommeraften. Tennisparken bliver nemlig åben for alle.

I Der bliver kun anlagt to almindelige tennisbaner med grusunderlag I
Der bliver kun anlagt to almindelige tennisbaner med grusunderlag.
Det giver plads til en række andre beslægtede aktiviteter som paddletennis, shorttennis, speedtennis, beachtennis, speedminton og udendørs bordtennis. Dertil som nævnt beachvolley og også strandfodbold
og klatring – og endelig mulighed for at dyrke udendørs styrke- og
motoriktræning.

34

Anlægget udstyres også med faste pladser til grill og bål og ophold
samt petanquebaner, så der er tænkt i et bredt og rekreativt samvær på
tværs af aldersgrupper og uanset interesse for tennis. De mange aktivitetsmuligheder er dog også en fordel for klubbens medlemmer. Det
kan være med til at udvikle evnerne på tennisbanerne at eksperimentere med helt nye måder at træne på i form af de andre slagboldspil.

I Næste skridt i Lokale- og Anlægsfondens indsats med at redefinere de
meget typiske og ensformige træningsanlæg I
Udviklingen af Tåsinge Tennis Park er næste skridt i Lokale- og Anlægsfondens indsats med at redefinere de meget typiske og ensformige
træningsanlæg. Første skridt var udviklingen af Herning Fodboldeksperimentarium og også det mindre fodboldlegeland i Næsby. Ligesom
Herning Fodboldeksperimentarium gør op med vanetænkningen
indenfor fodboldtræning, er der næppe et tennisanlæg i verden, som
ligner det, der er på vej i Tåsinge. Projekterne i Herning, Næsby og Tåsinge har også åbenheden tilfælles. Det er på ingen måde påkrævet at
indløse klubmedlemskaber for at benytte anlæggene, og de kan være
mindst lige så attraktive for løbere, legende børn og folk på udflugt
som for fodbold- eller tennisspillere.
Fonden slutter ikke sine forsøg på at medvirke til at gøre træningsanlæg til enkelte idrætsgrene mere bredt anvendelige og tilgængelige for
flere brugergrupper. Det kunne være oplagt at se nærmere på mulighederne i fx atletikanlæg eller ishockeyarenaer.

Tåsinge Tennis Park
Pris
Fonden støtte
Areal
Arkitekter
Bygherre
Region

3,6 mio. kr.
1,5 mio. kr.
5.500 m²
Praksis Arkitekter
Tåsinge Tennis Klub
Syddanmark
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Infills – når
byerne trænger
til en fyldning
Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af
rækken, og et nyt hus opføres – et såkaldt infill. Som regel er det bygninger til bolig eller erhverv, men et infill kan også
være en ny mulighed for at finde rum til idræt.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent
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Traditionelt opføres der nye bygninger til boliger eller erhverv, når
en bygning rives ned. Ofte går der dog lang tid, før bygningen genopføres, fordi det er dyrt at rense op efter den foregående bygning og
gøre byggefeltet klar til en ny bygning. Det er groft sagt nemmere at
bygge på et nyt område end på et gammelt, hvor bygningen derudover
skal klemmes ind mellem eksisterende byggerier med alle de særlige
hensyn, det kræver.
Derfor ses der ofte i større byområder huller i bygningsrækkerne, hvis
der ikke er nogen, der har lyst til at investere i nye bygninger til boliger
og erhverv, hvor de gamle er forsvundet. Men der kan også være god
mening i at bygge til andre formål. Et infill, som den nye bygning mellem de gamle kaldes, kan også rumme faciliteter til idræt og kultur.
Der kendes dog ikke mange eksempler på det, men der er tydelige
fordele ved fx at opføre et lille idrætscenter midt i et byområde.

I En idrætsfacilitet behøver ikke nødvendigvis være en stor
pladskrævende hal I
”En idrætsfacilitet behøver ikke nødvendigvis være en stor pladskræv
ende hal. Hvis man tænker i at bygge i højden i stedet for bredden,
kan man skabe et sted, der kan indrettes til mange af de nye idrætsaktiviteter, der vinder frem,” siger arkitekt Anne Hansen, der i 2009
med sin afgangsopgave fra Aarhus Arkitektskole viste det nok første
bud herhjemme på, hvordan bygningsbegrebet infill kunne bruges til
både bløde og lidt hårdere bevægelsesformer – med det tilfælles, at de
ikke er meget pladskrævende.
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Anne Hansen tegnede et projekt til bydelen Vesterbro i Aarhus. Projektet er ikke opført, men var et godt bud på, hvordan et infill kunne
bruges til idræt og dermed give beboerne i det tætbebyggede område
en mulighed for at dyrke idræt lige om hjørnet og ikke skulle ud til
byens forstadskvarterer for at finde en idrætshal. Princippet i Anne
Hansens infill til bevægelse er at bygge aktivitetsområderne ovenpå
hinanden i stedet for som i den typiske idrætshal at have udgangspunkt i en stor bred aktivitetsflade. Det blev til en idé om at finde
plads til fx yoga, dans, kampsport og mindre pladskrævende boldspil,
som passer godt til både smallere bygninger og det moderne idrætsmønster for både organiseret og selvorganiseret aktivitet.

I Man kan udnytte en tom plads i byen og dermed placere en
idrætsfacilitet midt i et boligområde I
”Det fantastiske ved infill-løsningen er, at man kan udnytte en tom
plads i byen og dermed placere en idrætsfacilitet midt i et boligområde.
Undersøgelser viser, at folk vil dyrke idræt tæt på deres bolig. Et infill
er meget federe at lave til de ”nye” idrætsformer end til de ”gamle”
idrætsgrene - hvor man alligevel ikke vil kunne opfylde pladskravene
og ønskerne fra brugerne. Man kan jo godt lave et rum med plads til
kun en badmintonbane, men det er jo nok ikke det mest optimale,”
siger Anne Hansen, der i dag er arkitekt i virksomheden Elverdal og
arbejder med udvikling af legepladser og aktivitetsområder.
Anne Hansen lægger vægt på, at et infill ligesom andre idrætsbyggeri
er har brug for at gribe ud efter nærmiljøet, så der skabes udendørs
aktivitetspladser omkring bygningen. Det giver mere liv og større samhørighed mellem bygningen og de mennesker, der bevæger sig i og
omkring den.
Hvor der rundt om i verden findes eksempler på, at infills er bygget til kulturformål, så er der ikke mange bud på, hvordan infills og
idræt kan tænkes sammen. Et bud finder man i Paris, hvor arkitekten
Emmanuel Saadi tegnede et idrætshus fra 2006 til et hjørneområde i
den socialt belastede bydel Belleville-Saint-Maur. På et tomt område i
kvarteret var der lagt en boldbane, som med tiden blev meget populær blandt kvarterets unge. Idéen om at overdække og lydafskærme
banen, så den kunne bruges i al slags vejr og ikke blev generet af trafikken, blev udviklet til tanken om at skabe et egentligt infill mellem de
eksisterende bygninger, som kunne huse en række idrætsaktiviteter
og stadig være ”åben for alle” ligesom den gamle boldbane. Dertil fik
de lokale beboere mulighed for at samles i et mødelokale i den nye
bygning, der fik navnet Gymnase Maurice Berlemont.
Arkitektens tanke var at skabe et byggeri, der med stor brug af glasbyggesten skabte en naturlig forbindelse til gaden og bylivet, så den
nye idrætsbygning blev en integreret del af området. På den måde
rækker bygningen ud efter folk, som Anne Hansen også understreger
vigtigheden af.
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I Infills kan være en interessant facilitetsløsning i tætbebyggede byområder I
Lokale- og Anlægsfonden ser mange gode perspektiver i infills til idræt. Og også til kulturformål. Fonden har allerede været
omkring projekter, der kan minde om infills. Idræts- og kulturhuset Prismen på Amager blev bygget op ad en eksisterende
gavl og opført på en af hovedstadens tomme spildpladser. Der var dog tale om en arkitektonisk udfordrende omformning
af en idrætshal i fuld størrelse, mens det typiske infill til idræt eller kultur vil være langt mindre.
”Infills er en interessant facilitetsløsning i tætbebyggede byområder, hvor det kan være svært at finde plads til idrætten og
kulturen. Mange af nutidens aktiviteter kan klare sig med mindre plads end fx den store håndboldhal. Når der opstår midlertidige tomrum mellem bygningerne, kan der tænkes både midlertidigt og permanent samt i både udendørs og indendørs
løsninger. Heldigvis findes der inspiration til at udfordre den arkitektoniske vanetænkning,” siger Torben Frølich, direktør
i Lokale- og Anlægsfonden.
Infills giver stemninger I Arkitekt
Anne Hansens forslag til et infill i
Aarhusbydelen Vesterbro. Forslaget
var afgangsopgave fra Arkitektskolen i Aarhus i 2009. Det er ikke opført, men viser tydeligt, hvordan en
tom plads mellem to bygningsrækker
kan udnyttes til både spændende arkitektur og bolignær idrætsfacilitet.
Denne type infill til idræt bryder
med de gængse idrætshaller ved at
være ”bygget i højden” fremfor i bredden. Der er mindre plads på hver
etage end i den normale idrætshals
grundflade. Til gengæld opstår der
helt anderledes stemninger i byggeriet, som kan tilpasses de enkelte rum
og rummenes tiltænkte aktiviteter.
Fx giver et infill mulighed for at
kombinere indtaget af dagslys med
aktiviteten. På øverste etage kan
ovenlys skabe et lyst, varmt og intimt
rum til stille aktiviteter som yoga
og pilates. I mellemetagen kan en
kombination af ovenlys og sidelys
fra vinduer i et delvist lukket rum
skabe gode omgivelser til lidt mere
aktivitetskrævende bevægelsesformer
som fx moderne dans. I bunden kan
sidelys fra vinduer og dobbelthøje
rum skabe gode betingelser for fx
mindre boldspil.
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Intelligente
kvadratmetre
Synspunkt I De internationale sportsforbund stiller stigende krav til elitens opvisningsanlæg. Det giver uhensigtsmæssige
løsninger, der ikke tilgodeser flere idrætsgrene i samme anlæg, og det er dyrt for kommunerne. Derfor skal der mere
intelligente løsninger til. Løsninger, hvor flere kommuner deler de samme opvisningsanlæg.
Af Mads Kamp Hansen, planlægningschef i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune.
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Det bedste – eller værste – eksempel er nok den nu hedengangne KB-hal.
Hallen dannede i mange år rammen om masser af håndboldkampe med masser af tilskuere. Langt flere tilskuere end klubberne var i stand til at trække
i andre haller. Men hallen opfyldte ikke de internationale mål og blev derfor afskrevet som ramme for elitehåndbolden. De danske sportsforbund var
underlagt regler, som gjorde, at en facilitet ikke længere måtte bruges.

I Listen over krav fra internationale sportsforbund til danske faciliteter er lang
og ikke altid lige intelligent I
Listen over krav fra internationale sportsforbund til danske faciliteter er lang
og ikke altid lige intelligent. Mange danske fodboldstadions var bygget op
som et traditionelt multifunktionelt stadion, hvor fodbolden og atletikken
delte tilskuer- og omklædningsfaciliteter. Men UEFA begyndte at stille krav
til banestørrelsen, der gjorde det overordentligt vanskeligt at have en fodboldbane i ”rette” mål med en 400 meter atletikbane rundt om. I Danmark
blev beslutningen implementeret ved at kræve, at ikke alene kampe i den
bedste række, men også i de efterfølgende rækker skulle spilles på den ”nye”
banestørrelse. Og hvis ikke klubberne kunne anvise en bane at spille på,
kunne de ikke få lov til at spille. Problemet blev hermed sendt videre til en
lang række klubber, som hurtigt sendte problemet videre til banernes ejere:
Kommunerne.
Glæden i kommunerne ved at skulle foretage investeringer i stadions pga.
udefrakommende krav var til at overse. Og nogle steder kunne det simpelthen ikke lade sig gøre at opfylde kravene, medmindre det gik ud over atletikken. I København stod kampen om Østerbro Stadion, der siden starten af
forrige århundrede har været hjemsted for såvel atletik og fodbold på højt
niveau. Sammen med flere andre store kommuner, blev der indledt en dialog
med DBU, der førte til, at man kunne hugge en hæl og klippe en tå, så både
fodbold og atletik fortsat kan benytte en historisk facilitet.
Ligeledes er der sket ændringer i basketballs regler, som kræver nye investeringer. Flere forbund forsøger at kræve, at der ikke må være andre en ”deres”
streger i hallerne osv. osv.

I Nødvendigt at lave et nyt håndslag mellem sporten og kommunerne om
udviklingen af faciliteterne I
Den danske virkelighed er, at langt, langt hovedparten af faciliteterne er ejet
af kommunerne. Sportens krav om nye faciliteter bliver derfor en del af den
kommunale prioritering. Og det er vist ved at være alment kendt, at kommu-

nernes økonomi er presset, og politikerne er presset til meget skarpe prioriteringer – også på sportens område.
Det er derfor nødvendigt at lave et nyt håndslag mellem sporten og kommunerne om udviklingen af faciliteterne.
For det første bliver kommunerne og sporten nødt til at se sporten ud over
kommunegrænserne. Jo mere specialiserede ønsker en sportsgren har, desto
længere må eliten være villig til at bevæge sig for at få specialdesignede faciliteter. I det storkøbenhavnske område har 25 kommuner i forbindelse med
den kommende regionale kulturaftale givet håndslag på at kortlægge udbuddet og efterspørgslen på tværs af kommunegrænser. Det kommer til at kræve
en del kamelslugning for både kommuner og sport at se anlæg, der dækker
flere – ja nogle gange mange – kommuner. Vi har i dag få eksempler indenfor
fx svømning og roning.
Der skal opfindes nye måder at drifte faciliteterne på, når flere politiske systemer skal arbejde sammen. Men det er helt nødvendigt for at sikre en fortsat
udvikling af facilitetsmassen.
Nogle gange vil der også indenfor en kommunes grænser være ulighed for at
specialisere anlæggene, så nogle sportsgrene får rigtigt gode vilkår på nogle
anlæg og ringere på andre. Fx er det ikke sikkert, at der kan spilles håndbold
med harpiks i alle haller. Hvis man vil det, må man bevæge sig lidt længere.

I Som jeg hører drøftelserne i det kommunale landskab, kommer vi til at se flere
”effektiviseringer” på sportens område I
Dernæst forestår en diskussion af udgiftsfordelingen mellem kommuner og
sporten. Mange brugere er villige til også at indgå i driften af ”deres” faciliteter. Og som jeg hører drøftelserne i det kommunale landskab, kommer
vi til at se flere ”effektiviseringer” på sportens område. Og blot for at sikre
misforståelser: Det handler ikke om kommunens forpligtelser til, at børn og
unge har mulighed for at dyrke idræt i deres nærområde. Det handler om de
voksnes og elitens brug af faciliteter.
Vi skal derfor bygge og drive intelligente kvadratmetre, som tager hensyn
til sportens behov for udvikling og kommunernes behov for prioritering.
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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.
Læs mere om os på www.loa-fonden.dk

