No 22 oktober 2014 I Cykler, karate og folkedans på Hindsgavl I Tema om projekter, der ikke er blevet til noget: Isnehuset I
Hvem bygger det næste vandkulturhus? I Idræt og kultur i lukkede folkekirker I Tilbygning til gymnastik i Runavik I Ny bog om
idrætsarkitektur I Idrætsanlæg i havnemiljøer I Synspunkt: Fonden set fra Norge

1

I Tribune 22

I Tak til

I Udgiver

Ansatte, brugere og besøgende på Hindsgavl Aktivitets- og
Naturcenter
Gymnasterne i Støkk i Runavik

Lokale og Anlægsfonden
Kanonbådsvej 4 A
1437 København K
Tlf 3283 0330
fonden@loa-fonden.dk
www.loa-fonden.dk
I Ansvh. redaktør

Torben Frølich, direktør
I Redaktion

Lars Hjorth Bærentzen, redaktør
lhb@loa-fonden.dk
Bo Vestergård Madsen, analysechef
bvm@loa-fonden.dk
I Fotografer

Rune Johansen
Martin Sirkovsky
I Forside

Hindsgavl Aktivitets- og Naturcenter
Foto: Rune Johansen
I Illustrationer

COBE
PLOT (nu delt i BIG og JDS)
Årstiderne Arkitekter
Krydsrum Arkitekter
MLRP

I Lokale og Anlægsfonden

Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og
fritid og tilbyder desuden rådgivning på området. Der stilles store
krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som
kan inspirere udviklingen og skabe flere 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 lige
ledes 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
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 inden for 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.
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Det lille danske
ijordskælv
Der er mindst to måder at se på dagen den 18. oktober 1994. ”Alt i alt
en ret kedelig dag” konstaterer en internet-researcher og konkluderer:
”Looks like a whole lot of nothing”. Men 18. oktober 1994 var også
dagen, hvor Danmark blev ramt af et jordskælv. Et mindre et ganske
vist set i en global sammenhæng, men 4,2 på Richterskalaen gør det
alligevel til det 11. største danske jordskælv nogensinde.
Der er ingen vidnesbyrd om, at det overhovedet blev bemærket i Lokale og Anlægsfonden, hvor bestyrelsen for første gang nogensinde
var samlet for at uddele penge til arkitektonisk nyskabende projekter.
Bestyrelsesmødet blev begyndelsen til det, som nu 20 år senere har
resulteret i uddeling af i alt næsten 1,7 mia. kr. Og hvad der måske er
endnu mere overvældende: Tilskuddene fra Lokale og Anlægsfonden
har siden 1994 resulteret i byggeprojekter for over ni mia. kr. inden for
idræts-, kultur- og fritidslivet.
Lokale og Anlægsfonden blev stiftet ved lov for at skabe udvikling
inden for sektoren, som indtil da var kendt for kedeligt, konventionelt typehalsbyggeri. Det vil være en stor selvovervurdering at påstå,
at Fondens oprettelse fik den danske idræts- og kultursektor eller
arkitektbranchen til ligefrem at skælve. Men ved det lille jubilæum vil
jeg alligevel tillade mig at påstå, at Fonden de seneste 20 år har skabt
små rystelser.
Danmark får i dag international opmærksomhed for den måde, hvor
især breddeidrætten har fået nyskabende rammer at boltre sig inden
for. Arkitekter, kommuner og foreninger får ros for modet til at gå nye
veje – både i de ellers traditionelle indendørs idrætsmiljøer og udenfor i byer og parker, hvor der begge steder også er givet plads til den

selvorganiserede idræt. I Lokale og Anlægsfonden ser vi os selv som
en del af den udvikling.
”Fonden har igennem de tyve år, den har eksisteret, været en væsentlig
drivkraft og inspiration for et mere mangfoldigt og kvalitativt idrætsog kulturbyggeri i Danmark”, skriver idrætsforskerne Laila Ottesen og
Bjarne Ibsen. I Sverige arbejdes der nu for at skabe en svensk pendant,
og i Danmark er der på Christiansborg i år indgået en bred idræts
politisk aftale, som fornyer Lokale og Anlægsfondens mandat med
både pæne ord og en fastholdelse af det nuværende bevillingsniveau.
I Lokale og Anlægsfonden takker vi for både penge og tillid, men
med videreførelsen af Fonden ligger der jo også et andet budskab:
Arbejdet er ikke gjort færdig endnu. Der er fortsat både behov og
mulighed for at øge kvaliteten af idræts- og kulturbyggeri og samtidig
nytænke både aktiviteter og organisationsformer.
Dette nummer af Tribune handler om nogle af de projekter, vi tror på
i Lokale og Anlægsfonden, men som endnu ikke er blevet realiserede.
Forhåbentlig vil de på et tidspunkt blive til noget og gerne få Danmark
– om ikke til at skælve – så dog ryste en smule af begejstring over, hvad
vores mange gode samarbejdspartnere præsterer. Med lidt hjælp fra
os.
God læselyst.

Torben Frølich
Direktør, Lokale og Anlægsfonden
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Cykler, karate
og folkedans i
naturen
Aktivitets- og naturcenter Hindsgavl er blevet mere end et støttepunkt
i naturen. Det er blevet et oplagt samlingssted for en række meget
forskellige foreninger og selvorganiserede brugere. Centeret midt i den
smukke nye kommunale dyrehave på halvøen Hindsgavl kun 2,5 km
fra Middelfart på Fyn er også blevet et stort hit blandt skoler, elever
og lærere.
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”Vi kæmper med at finde en måde at tælle, hvor mange brugere vi
har, da folk kommer ind i dyrehaven ad mange forskellige veje. Men
vi kan bedst beskrive det ved at nævne, at vi hver dag får tømt fire
store skraldespande med affald fra dagens gæster. Alene fra skolerne
kommer der 60 til 120 elever på besøg i centeret hver dag,” fortæller

naturvejleder Rikke Vesterlund, der har været ansat på aktivitets- og
naturcenteret siden det åbnede i september 2012.
I Et udgangspunkt for ture i skoven, på cyklen og med
fiskestangen I

Hindsgavl Aktivitets- og Naturcenter er opført for at skabe et udgangspunkt for ture i skoven, på cyklen og med fiskestangen. Der er åben
adgang til toiletter og en gratis grejbank, der kan gøre det endnu sjov
ere at gå på opdagelse i naturen og ved Lillebælt, der strømmer forbi
halvøen, og gør rosport, sejlads, lystfiskeri og dykning til populære
aktiviteter. Grejbanken rummer også brænde og bålgrej, der kan be-

Naturoplevelser I Hindsgavlhalvøen har fået en ny
dyrehave med et moderne aktivitets- og naturcenter,
der glæder almindelige naturelskere, men også
cyklister, karateudøvere og folkedansere.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent
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nyttes på de to bålpladser udenfor centeret. En stor legeplads ved
centeret er i sig selv et udflugtsmål for mange børnefamilier.
”Jeg var oprindeligt betænkelig ved den åbne grejbank, men jeg
må sige, at alle passer godt på den. Der er ikke forsvundet noget,
og vi har kun måttet udskifte ting, fordi de blev slidt ned – og
det er jo kun godt,” ler naturvejlederen, der deler kontor med
en kollega i løntilskud, der ved meget om livet ved kysten, og en
studentermedhjælper, som sikrer de to natureksperter lidt fritid
og en fridag eller to i weekenderne.
I centeret er der lokaler til møder og foreningsarrangementer, et
tekøkken og overdækket terrasse. Der er et åbent madpakkehus og
opholdsplads, hvor cykler kan pumpes og vaskes. Endelig er der et
undervisningslokale, hvor skoler og den fastansatte naturvejleder
kan formidle livet i dyrehaven. Undervisningslokalet kan slås sammen med et udstillingslokale ved at åbne en skillevæg.
I Populært for foreningslivet i MiddelfartI

”Huset er blevet populært for foreningslivet i Middelfart. Cykel
klubbens medlemmer er meget glade for det og bruger det til
møder og arrangementer. Der er et hold i cykelklubben, der
mødes hver onsdag og drikker kaffe, før det cykler ud på en tur.
Orienteringsløberne bruger også huset meget, og det samme gør
Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og de forskellige jagtforeninger. Vi har også meget utraditionelle brugere som
folkedansere og en karateklub,” lyder det fra Rikke Vesterlund,
mens hun rækker en sut til et spædbarn, hvis mor sammen med
14 andre nybagte mødre er i gang med at dyrke ”motion i naturen”
udenfor centeret.
At mødeaktivitet i et hus ude i naturen og væk fra byen er blevet
så yndet for folk fra Middelfart, forklarer hun med bygningens
kvaliteter. Og beliggenhed.
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”Det er et dejligt hus at være i, og det er hyggeligere at mødes her
end inde på rådhuset. Her kan cykelklubben få plads til 40 mennesker og alle deres cykler uden problemer, og så kan de hurtigt
fortsætte ud på en tur lige efter mødet. Cykelklubben har manglet

et godt mødelokale, men de har andre steder at mødes. Det har
mange af foreningerne også, men det er meget populært at mødes
herude.”
Selve aktivitets- og naturcenteret er et utraditionelt byggeri, der på
samme tid fremstår meget tydeligt i omgivelserne, men alligevel er
indpasset i dyrehaven, der strækker sig over 180 hektar. Bygningen
består af fire kerner, der bindes sammen af tagkonstruktionen. Fra
den nordlige side af centeret fortsættes den omkringliggende græseng op over taget. En både naturlig og visuel effekt, der bliver endnu stærkere i de kommende år, når græsset har bidt sig mere fast.
I Et spændende sted, som gør de besøgende
nysgerrige I

Når sommerhalvåret er slut, lukker aktiviteterne i huset også. Fra
den 1. oktober bliver dørene lukket. Men alligevel ikke helt. Rikke
Vesterlund og hendes kollega vil stadig være på kontoret og lade
døren stå åben så ofte som muligt, så folk kan komme ind i centeret og tale med natureksperterne. Men udstillingen kan de ikke
besøge. En del af tiden, hvor centeret lukker i vinter, bliver nemlig
brugt på at etablere en ny udstilling, som skal være mere aktiverende.
”Vi bruger det kommende vinterhalvår på at lave en mere professionel udstilling om naturen, så vi ikke bliver et kedeligt ”besøgscenter”, men et spændende sted, som gør de besøgende nysgerrige
og giver dem endnu mere lyst til at gå ud i dyrehaven, når de har
været inde i aktivitets- og naturcenteret,” siger Rikke Vesterlund.
Lokale og Anlægsfondens direktør, Torben Frølich, glæder sig
over aktivitets- og naturcenterets succesrige første par år.
”Vi støttede centeret som et anderledes forsøg på at skabe en fusion mellem de typiske brugere af et skovområde og folk med interesse for de forskellige vandaktiviteter, som kan dyrkes lige ved
dyrehaven. Det var og er anderledes og spændende for et aktivitets- og naturcenter. Det er samtidig meget glædeligt, at en stor og
meget bred gruppe af lokale foreninger har taget huset til sig som
mødested og udgangspunkt for deres aktiviteter.”

Hindsgavl Aktivitetsog Naturcenter
Pris
Fondens støtte
Areal
Arkitekt
Bygherre

8,9 mio. kr.
2,1 mio. kr.
450 m²
Aart Architects
Middelfart Kommune
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Plads til
begejstring
Tema I Lokale og Anlægsfonden er en udviklingsfond. Et jubilæum er en
anledning til at fremdrage succeser, men der er nok så meget læring i at se på
det, der ikke lykkes. Fonden skal udvikle visioner, der skal holde til mødet med
virkeligheden, men også gerne skubbe lidt til den.
Af Bo Vestergård Madsen, analysechef

Inden for historiefaget findes en genre, der kaldes kontrafaktisk historie eller alternativ historie. Her stiller man sig selv
spørgsmålet: Hvad nu hvis? Hvad nu hvis begivenhederne
var faldet anderledes ud? Det interessante ved denne metode
er, at det tydeliggøres, at en begivenhed jo er betinget af en
række andre hændelser, som jo også kunne være faldet helt
anderledes ud. Alternativ historie er en kontroversiel genre,

for bør man ikke blot undersøge, hvad der faktisk skete og
ikke, hvad der kunne være sket? Hvad nu hvis…? Hvad kan vi
bruge det til? Imidlertid rummer den alternative historie i høj
grad en læringsdimension. Hvad kan vi – om noget – lære af
historien? Kan vi blive klogere på de valg og fravalg, der blev
gjort? De omstændigheder, hvori forandringen skabtes? Hvorfor var der ting, der ikke lykkedes? Hvad kunne forbedres,
13

være gjort anderledes? Denne tilgang kan bruges
til at reflektere og lære noget af og om faciliteternes tilblivelse.
I Turde ikke satse, da det gjaldt I

Ofte er det jo sammenfaldet af forskellige poli
tiske agendaer, der er afgørende for, om en idé
om et banebrydende projekt tager form og så
rejser sig efterfølgende. PLOTs fantastiske svømmehal startede egentlig i Aalborg med en tur
over Randers og endte i Odense, hvor det desværre strandede. Her turde man ikke satse, da
det egentlig gjaldt. Tænkte PLOT og Fonden for
stort? Eller andre for småt?
Et andet visionært projekt – ombygning af en
traditionel svømmehal i Rønne – faldt også ret
sent i processen, da svømmehallens repræsentantskab stemte nej. Det har været meget ærgerligt, synes vi i Lokale og Anlægsfonden, og
efterfølgende kan og skal man spørge sig selv,
om noget skulle have været gjort anderledes. Og
der er altid noget til overvejelse, når et visionært
projekt falder til jorden. Visse fællestræk, måske, men også med erfaringen, at hvert enkelt realiseret såvel som ikke-realiseret projekt er unikt.
I Anledning til at se på vores arbejde I

Lokale og Anlægsfonden fylder 20 i år. Det
skaber anledning til at se på vores arbejde. Vi
kunne have valgt at fremvise alle vores succeser,
som i dag er rammen om store fritidsoplevelser
for mange danskere. Men i stedet har vi valgt at
fokusere på de projekter, vi (endnu) ikke er kommet i mål med.
14

Som fond, der uddeler penge til eksempelprojekter,
vil og skal vi skubbe til udviklingen, producere visioner med udgangspunkt i den viden, vi har på området.
Denne position kan ind i mellem være i opposition
til traditioner og kulturelle normer. Og det er i dette
spektrum, vi arbejder. Og det er her, hvor projekter kan
vippe til den ene eller anden side. For vi er altid – og
sådan skal det være – i sidste ende overladt til de lokale
beslutningstagere og brugerne.
I Det er i den daglige, lokale sammenhæng, at
projekterne skal stå deres prøve I

Det er herligt at få hæder og arkitektpriser, men det er
i den daglige, lokale sammenhæng, at projekterne skal
stå deres prøve. At udfolde visioner uden mennesker er
en halsløs gerning. Hele kroppen skal med. Det er de
daglige brugere, der skal befolke faciliteterne og fylde
dem med liv.

kurrere: Den kan danse, spille, lege, synge for nu blot at
begynde listen. Alligevel er det som at specialiseringen i
specifikke discipliner får så stor betydning, og at det er
målene på banen, der bliver dikterende for aktiviteten
frem for aktiviteten i sig selv og udviklingen af den. Kan
man kun svømme, hvis det sker i et bassin på 25 eller
50 meter på 6 baner? Hvorfor skal man egentlig kun
svømme frem og tilbage i en uendelighed?
Hvordan skaber vi nyt i gammelt? Kan vi bruge kirkens
rum til idræt og kultur? Kan vi skabe en helt ny facilitet
for sne- og isaktiviteter. Kan vi realisere et ”isnehus”?
I Lokale og Anlægsfonden vil vi blive ved at stille disse
spørgsmål og udfordre til debat, og vi skal ikke mindst
udfordre os selv. Når man er en udviklingsfond, skal
der også satses. Det betyder, at visionære projekter ind
i mellem falder til jorden frem for at rejse sig fra grunden. Der skal være plads til at drømme – være plads til
begejstring og alternativ arkitektur.

Med retten og pligten til at uddele penge følger en vis
form for magt. Det, der er afgørende, er, hvordan denne
bruges og til hvilke formål. Lokale og Anlægsfonden
skal realisere eksempelprojekter, der rykker ved forestillingen om sammenhængen mellem kropslig-kulturel
udfoldelse og de fysiske rammer for det.
I Debat og dialog om de mange udfoldelsesmuligheder I

Det er et kulturpolitisk forehavende, der også indbefatter debat og dialog om de mange udfoldelsesmuligheder, der er givet os som mennesker, og hvordan vi
kan understøtte dem. Fonden baserer sit arbejde på en
mangfoldighedstænkning. Det vil sige, at de kreativtkropslige anlæg, vi fødes med, søger vi at understøtte
og udfordre. Kroppen kan så meget mere end blot kon15
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Isnehuset – endnu
kun en kold drøm
Tema I Fonden skal vise nye veje og selv udvikle nye former for faciliteter. Et bud
på et unikt projekt er isnehuset. Unikt, poetisk og forførende. Indtil nu er der ingen,
som har vovet at lægge an på det. Men lysten er stor.
Af Bo Vestergård Madsen, analysechef

”Sne er porøst, frosset vand, der i form af
snefnug falder som nedbør. Hvert snefnug
består af snekrystaller. Det påstås, at der aldrig er to, der er ens”.
Så på en gang nøgternt og poetisk beskrives
sne på Wikipedia. Det vurderes, at der hvert
år falder 28 billioner kubikmeter sne over
hele kloden. Det tal dækker kun sne. Ser
man alene på snefnug, falder der en quadrillion fnug om året. Hvor mange af dem, der
lige præcis lander i Danmark er uvist. Vi
lever i et tempereret klima som vores nabo-

lande i Sverige og Norge, men uden bjerge
og fjelde. I gennemsnitlig 30 dage om året
har vi sne.
Som voksen har man måske et lidt anstrengt
forhold til det. Der skal ryddes sne på fortovet, man kan glide, det er besværligt, og
trafikken går langsommere. Børnene har
en mere umiddelbar og sanselig tilgang til
sne og is. Det skal bruges, leges med. Glide,
kælke, skøjte. Der skal bygges snemænd og
-koner og kyles snebolde. Børnene sanser
sneen. Hvornår den er god til snebolde,

hvornår den skal kastes op i luften for at
drysse ned igen. Hvornår sneenglen skal
tage form.
I Så sker der noget næsten magisk I

Når først de voksne har overgivet sig til elementerne, tager ud og leger med, ja, så sker
der noget næsten magisk. Sneen som dynger af irritation omformes til et landskab,
som åbner sig på tværs af alder. Byder sig
til med muligheder. Mor og søn på vej sammen ned af kælkebakken. Frydefuldt, når
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farten tager over og kaster begge af kælken.
Far og datter i den fælles opbygning af en
snemand.
Der findes ingen formelle regler for sneboldkamp, kælkning eller snemandsbygning. Til gengæld skabes der et særligt
midlertidigt rum. Som den lokale sø, der
fryser til is og bliver et aktivitetsområde.
Med frostklare fordele for det sociale møde
mellem de unge, mellem kønnene. De
mange kvaliteter og muligheder i sneen og
isen finder vi også i vintersporten: hockey,
curling, isklatring, kunstskøjteløb, listen
er lang. Og hvert år valfarter danskerne til
skisportsstederne, især Norge, for at opleve
suset ned ad pisten.

giver. Et foranderligt landskab, der tager
form efter årstiden og breder sig mere eller mindre ud. Som ændrer karakter i takt
med tiden. Og som fremmer mødet mellem modsætninger, den kolde sne, det
varme bad, som ikke kun handler om aktiviteter på gulvet, på fladen, men som også
udnytter de vertikale muligheder i højden.
Kan det poetiske og politiske pode hinanden? Skal det lykkes at få gjort drømme til
virkelighed og få realiseret et isnehus? Det
ville være det første af sin slags og være et
unikt stykke idrætsarkitektur. Danmark bliver berømmet for at turde arkitekturen, for
at turde prøve de kreative løsninger. Fonden er klar. Hvad med dig kære bygherre?
Are you cool?

I Drømt om at give suset,
stemningen, isen og sneen
en ny og unik ramme I

I Lokale og Anlægsfonden har vi gennem
mange år drømt om at give suset, stemningen, isen og sneen en ny og unik ramme.
Skabe et sted, som kan forene de mange
forskellige kvaliteter fra den lokale sø til
skisportsstedet. Forme et landskab, der åbner sig for folk på tværs af alder og giver
mulighed for en mangfoldighed af aktiviteter. For sanselige oplevelser af vandet,
sneen og isen. Et sted, der rummer legen
med elementerne og muligheden for udfoldelse af kendte idrætsdiscipliner i alternative rammer.
Isnehuset skal placere sig i landskabet og
være en del af det med de muligheder, det

Isnehuset
Konceptet om et isnehus er udarbejdet i sam
arbejde mellem Lokale og Anlægsfonden og
COBE. Det er et hus, som kan placeres i forskel
lige lokaliteter, et åbent koncept, der kan udvikles
og tilpasses det konkrete sted. Isnehuset skal
rumme både mere klassiske vintersportsgrene
og legende aktiviteter for hele familien.
Det skal tilpasse sig årstidernes skiften, så
landskabet omkring det ændrer karakter
over året. Lokale og Anlægsfonden søger
samarbejdspartner til realisering af
projektet og vil prioritere det
økonomisk.
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Tema I Lokale og Anlægsfonden har planerne klar, hvis der er en
bygherre, der tør tage fat på et stort vandkulturhus, eller en ombygning
af en eksisterende svømmehal. To af de mest spændende projekter i
Fondens levetid er nemlig aldrig blevet opført.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent
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Hvem bygger
det næste
vandkulturhus?
Udvikling af nye, anderledes og spændende faciliteter til vandkultur har fyldt meget i Lokale og Anlægsfondens kollektive
tankesæt siden starten for 20 år siden. Succeserne – og provokationerne – har været mange. Da Fonden i 1997 udgav den
første bog i en lang skriftrække om idrætsarkitektur var titlen
”Fra sportsbassin til superbassin”. Bogen stillede spørgsmålstegn
ved de almindelige svømmehaller og foreslog nye løsninger, som
kunne gøre svømning endnu sjovere, og svømmehallerne åbne
for endnu flere brugergrupper – uden at de dog blev omdannet
til de dengang meget populære nye vandlande.
Da DGI-byens vandkulturhus i København blev opført i 1999,
var det bl.a. med et ellipseformet svømmebassin i 100 meters omkreds i stedet for det traditionelle rektangulære konkurrencebas-

sin på 25 eller 50 meters længde. Der var mange andre tiltag, der
gjorde svømme- og badeoplevelsen anderledes og sjovere, men
det blev det særlige svømmebassin, der tiltrak sig opmærksomheden. At bryde med det almindelige svømmebassin havde aldrig
været på dagsordenen tidligere i dansk svømmehalsbyggeri.
Det første vandkulturhus blev hurtigt fulgt op af det meget
smukke og internationalt prisbelønnede vandkulturhus ”Malik”
i Nuuk i Grønland, som også introducerede andre måder at sammensætte bassinerne på. Siden fulgte en række forskellige projekter, der på forskellige måder tog udgangspunkt i indendørs og
udendørs vandkultur i både lille, mellem og stor størrelse – og
både som nybyggeri og modernisering af eksisterende faciliteter.
Interessen for Fondens idéer om vandkultur var stor blandt både
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selvorganiserede brugergrupper, foreninger og kommuner.
Interessen er stadig meget stor, men alligevel er det mest
interessante forslag til et stort vandkulturhus aldrig blevet
opført.
I Arkitektonisk storslået og funktionelt
udfordrende vandkulturhus I
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På baggrund af erfaringerne fra DGI-byen i København
og idéerne til Malik i Nuuk udviklede Fonden og Aalborg
Kommune i 2000 grundlaget for en international arkitektkonkurrence, der skulle indsamle bud på et både arkitektonisk storslået og funktionelt udfordrende vandkulturhus.
Baggrunden var Aalborg Kommunes ønske om at tilføje et

vandkulturhus til det nye store idræts- og kulturbyggeri med
det sigende navn Gigantium i byens østlige del.
Vinderprojektet i arkitektkonkurrencen var lige i Fondens
ånd. Hvor den traditionelle svømmehal kan opfattes som et
landskab med et vandbassin i midten, så skulle vandkulturhuset i Aalborg vende tingene på hovedet og være et vandskab med en ø i midten. En cirkulær og meget åben bygning
på 4.600 m² med en rund svømmebane yderst og alle andre
aktiviteter samt omklædning, kurbad og café inderst.
Da vinderen af arkitektkonkurrencen i 2001 blev præsenteret, skete det bl.a. med disse ord i business.dk den 12.
september: ”Selv om PLOT ikke hører til blandt de kendte-

ste tegnestuer i Danmark, har den allerede to gange i år markeret sig i andre konkurrencer herhjemme i forbindelse med
”Fremtidens forstad” og ”IT og arkitektur”. For den blot otte
måneder gamle tegnestue bliver projektet i Aalborg det første
byggeprojekt, tegnestuen får realiseret”.
Artiklen blev indledt med at stave efternavnene på de to partnere i PLOT forkert. Det er der ikke længere nogen, der gør.
Både Bjarke Ingels og hans partner i PLOT, Julien De Smedt,
er siden blevet verdensberømte med hver deres tegnestue (BIG
og JDS). Dengang var de dog helt nye, og deres friske tilgang til
idrætsarkitektur og vandkultur slog de 121 konkurrenter i den
internationale konkurrence af banen. Men projektet blev ikke
det første projekt, de fik realiseret, som artiklen hævdede. For
vandkulturhuset i Aalborg blev aldrig opført.
I PLOTs vandkulturhus skulle til Odense I

Selv om projektforslaget holdt sig inden for de økonomiske
rammer på 85 mio. kr., endte idéen om et vandkulturhus i
Aalborg med at blive opgivet efter hårde lokalpolitiske slagsmål om et budgetforlig, som også betød en række andre store
besparelser på bl.a. børneområdet Det smukke vandkulturhus,
der gav vane- og vrangforestillinger om en svømmefacilitet et
kraftigt vrid, stod altså uden bygherre.
Projektet var dog af så særlig karakter, at flere kommuner var
interesserede i at overtage det. Alle planer og tegninger var jo
allerede lavet, selv om de skulle tilpasses en ny placering. Det
blev Odense Kommune, der i 2004 tog en beslutning. PLOTs
vandkulturhus skulle til Odense. Det blev en del af kommunens store kulturstrategi, og der blev afsat 100 mio. kr. til projektet. Lokale og Anlægsfonden besluttede at støtte med 25
mio. kr.
En placering på et svært sted på havnen og boomet i byggepriser på planlægningstidspunktet fordyrede dog projektet
voldsomt. Under den videre udvikling af projektet blev det

dog dyrere og dyrere. Alligevel blev planerne i første omgang
fastholdt, fordi byrådet så projektet som et ikon for byudviklingen i Odense, og beregninger fra Grontmij Carl Bro anslog, at
vandkulturhuset i Odense ville få 300.000 badegæster om året,
og at 25 procent af gæsterne ville komme fra andre kommuner,
som ville skabe en årlig meromsætning i Odense på 25 mio. kr.
Men en langvarig konflikt mellem to af partierne bag vandkulturhusprojektet, Socialdemokraterne og de konservative, resulterede i, at Anker Boye (S), som ellers var et af projektets stærke
fortalere, til sidst opgav at få byggeriet gennemført. Noget han
flere gange siden har udtrykt ærgrelse over.
PLOTs første byggeprojekt blev ikke et vandkulturhus. Det blev
i stedet tegnestuens første gennembrud: Det permanente havnebad ved Islands Brygge i København. Siden kom også Det
Maritime Ungdomshus og ombygningen af det lille idræts- og
kulturhus Sjakket, begge i København. Alle tre projekter blev
udviklet og støttet økonomisk af Lokale og Anlægsfonden.
Siden 2008 har alle planer om at opføre PLOTs første konkrete projekt været skrinlagt. Lokale og Anlægsfonden vil dog
stadig gerne være med i legen og er åben for nye kommuner,
der kan se mulighederne i at etablere det mest spændende og
banebrydende tiltag indenfor dansk vandkultur. Det meste af
forarbejdet er allerede gjort.
I Nye løsninger og idéer til den moderne
vandkulturelle oplevelse I

I en helt anden prisklasse mangler Fonden også at få realiseret et spændende og anderledes projekt med udgangspunkt
i nye løsninger og idéer til den moderne vandkulturelle oplevelse. I forbindelse med den særlige indsats ”Nyt liv i gamle
svømmehaller” samarbejdede Fonden med Bornholms Regionskommune om en arkitektkonkurrence, som skulle føre til
en modernisering af Rønne Svømmehal. Den økonomiske
ramme var samlet på 30 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden ville
støtte med en tredjedel.
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Årstiderne Arkitekter vandt konkurrencen med et projekt,
hvor de traditionelle svømmeklubsaktiviteter kan kombineres med nye og tidssvarende aktivitetsmuligheder, som
tiltaler flere brugergrupper. Arkitekterne præsenterede et
projekt med udgangspunkt i design bygget over to akser –
et grønt landskab, der krydser et blåt "vandskab". Krydset
får med karakteristiske broer hen over motionsbassinet
bundet aktiviteterne på land og i vand sammen på en
måde, der skaber nye rumlige oplevelser og udfordrer den
eksisterende oplevelse af svømmehallen.
Projektet skabte begejstring i både dommerkomitéen, kommunalbestyrelsen og svømehallens bestyrelse. Men hal-

lens repræsentantskab indkaldte til et ekstraordinært
møde og stemte projektet og svømmehalsbestyrelsen ned.
Dermed bliver svømmehallen ikke bygget om.
Årstiderne Arkitekters projekt er ikke for evigt lagt til side.
Ligesom med PLOTs store vandkulturhus kan projektet
overføres til andre. Hvor PLOTs vandkulturhus var et stort
og enestående nybyggeri, er Årstiderne Arkitekters projekt nemt at overføre til andre typiske danske svømmehaller, der blev opført fra 1960erne til 1980erne. Fra dengang, hvor fantasifuld udformning og mange aktivitetsmuligheder ikke var en del af svømmehallerne. Fra dengang
før Lokale og Anlægsfonden blev stiftet.
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Tema I Siden 2003 har
Lokale og Anlægsfonden
arbejdet på et eksempelprojekt, der kan vise, hvordan lukkede folkekirker kan
bruges til idræt og kultur.
Men det er ikke lykkedes
endnu, selv om flere folke
kirker i København er blevet
sat til salg.
Af Lars Hjorth Bærentzen,
kommunikationskonsulent
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Idræt og
kultur i
lukkede
folkekirker

Der er mange følelser i spil, når det diskuteres at lukke folke
kirker og bruge bygningerne til nye formål. Selv om mange
folkekirker står tomme, vil de færreste menighedsråd acceptere, at de lukkes helt og omdannes til nye ikke-religiøse formål. Hvorvidt folkekirker kan eller skal lukkes, har Lokale og
Anlægsfonden ikke nogen holdning til.
Men skulle det ske, at en folkekirke lukkes, og der er lokal
enighed om, at den skal have et nyt formål og stadig være et
offentligt tilgængeligt sted, har Lokale og Anlægsfonden et
bud på, hvad man kan gøre. Lukkede folkekirker kan omdannes til idræts- og kulturhuse af enestående kvalitet. Hvis kirkerne i nogen grad stadig skal kunne fungere som folkekirke,
så kan det hele måske kombineres.
I Arkitektkonkurrence om nyt liv i lukkede
danske folkekirker I

Det var udgangspunktet for den første internationale arkitektkonkurrence om nyt liv i lukkede danske folkekirker.
Konkurrencen tog udgangspunkt i små bykirker og brugte
Gethsemane Kirke på Vesterbro i København som eksempel.
Bag konkurrencen, der blev afviklet i 2008, stod Lokale og
Anlægsfonden, Center for Idræt og Arkitektur og en række
fonde og kirkelige organisationer.
Vinderne af konkurrencen blev Krydsrum Arkitekter. I tegnestuens forslag blev kirkerummet (der stadig skulle bruges
som kirkerum noget af tiden) ryddet for inventar og beklædt
med sportsbelægning, der muliggør mange forskellige former
for idræt og leg. Som et spektakulært element skulle folkekirkebygningen tilføjes en mobil ”performance box” i gennemsigtig glasfiber, som kunne køre frem og tilbage på skinner
i kirkerummet i niveau med pulpituret. Performance Boxen
kunne bruges til gudstjenester, teaterforestillinger og koncerter. I folkekirkens uudnyttede loftsrum skulle der indrettes
bevægelsesrum til fx yoga, tai-chi og kampsport. Kirketårnet
skulle bruges som galleri og udsigtspunkt og et nyt elevator-
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og trappetårn skulle tilføjes på bagsiden, for
at frigøre mere plads på hver etage af kirken.
I Ramme for arkitekternes
kreativitet I

Gethsemane Kirke blev kun brugt som
ramme for arkitekternes kreativitet. I 2008
var den ikke udset til lukning. Det blev den
dog i 2013, da den var på listen over 14 københavnske folkekirker, der skulle lukkes.
Siden har der været mange forhandlinger
om kirkernes fremtid. Kun fire af dem blev
reelt sat til salg, og heraf skal en fortsætte
som kirke for en menighed med serbisk
baggrund. En skal bygges om til ungdomsboliger, og to af kirkernes fremtid er endnu
uafklaret.
De københavnske folkekirker bliver næppe
de sidste, der bliver sat til salg, selv om det
er en svær proces. Med arkitektkonkurren
cen i 2008 var det Lokale og Anlægsfondens håb at påvirke udviklingen ved omdannelse af lukkede folkekirker, så de fortsat kan være offentligt tilgængelige og til
glæde for mange mennesker.
I Velholdte, smukke og centralt
beliggende bygninger I

”Der er stadig mange bykirker, som nu eller på lidt længere sigt er truet af lukning.
De er som regel velholdte, smukke og centralt beliggende bygninger, som ofte ligger i

områder, der er underforsynede med faciliteter til idræt og kultur. Derfor er der en
pointe i, at lukkede folkekirker i fremtiden
kan bruges til idræt og kultur – og på den
måde fortsat være til glæde for lokalbefolkningen. Selv om folket ikke bruger folkekirken, betyder det ikke, at en lukket folkekirke skal lukkes for folket,” siger Torben
Frølich, Lokale og Anlægsfondens direktør.
I udlandet findes en række eksempler på, at
den offentlige adgang til kirkebygningerne
forsvinder, fordi de er ombygget til privatboliger eller kontorer. Eller til pubber og diskoteker, hvor det nok er muligt at komme
ind, men hvor mange vil føle, at der ikke er
nogen respekt for bygningernes fortid.
I Lokale og Anlægsfondens dør er
stadig åben I

Siden idéen om ny brug af folkekirkens
bygninger blev introduceret af Fonden i
2003, er det tætteste eksempel på ny brug
af en tidligere kirkelig bygning, som Fonden har været involveret i, omdannelsen af
landets første krematorium på Bispebjerg
Kirkegård til ”Dansekapellet”, der måske er
Europas mest imponerende og stemningsfulde facilitet til moderne dans. Den dag,
hvor der et sted i landet er lokal interesse
og vilje til at omdanne en lukket folkekirkebygning til et samlingssted for idræt og
kultur, står Lokale og Anlægsfondens dør
stadig åben for sådan et projekt.
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Smuk tilbygning i
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Runavik

Gymnastik I I Runavik
på Færøerne er der opført et usædvanligt fint
eksempel på, hvordan
en eksisterende idræts
hal kan udvides, så
der bliver mere plads
til gymnastik og andre
bløde bevægelsesformer.
Af Lars Hjorth Bærentzen,
kommunikationskonsulent
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Almindelige idrætshaller med 20x40 meter
stort sportsgulv har aldrig været lykken for
gymnaster. Det har man indset i Runavik på
Færøerne, hvor den danske arkitektvirksomhed BBP Arkitekter vandt en arkitektkonkurrence, der skulle finde det bedste bud på
en tilbygning, som både harmonerede med
de markante omgivelser, gav en arkitektonisk oplevelse at befinde sig i og som samtidig formåede at skabe god kontakt mellem
den gamle og den nye bygningsdel.
BBP Arkitekter har stor erfaring med idrætsbyggerier. Sammen med Fonden har virksomheden bl.a. udviklet Korsgadehallen i
København, en tilbygning til Hørning Hallen i Skanderborg Kommune og gymnastikfaciliteten Gyngemosehallen i Gladsaxe.

Der er etableret et stort område til springgymnastik i tilbygningen. Mellem den gamle
hal og den nye er der opført en tribune,
der er blevet det centrale mødested for alle
brugere af hallen. I overgangszonen mellem
de to haller er det også muligt at dyrke en
række forskellige former for selvorganiseret
træning. På første sal er der en balkon med
fitnessområde, hvorfra der også er udsigt til
fjeldet mod vest. Dertil er der en dansesal
på 200 m² og et mødelokale. Fra dansesalen
kan man kigge ned i springgymnastikhallen.
På trods af at der kun bor ca. 3.500 indbyggere i Runavik Kommune, er der over 600 medlemmer af Støkk, som nu kan nyde godt af
en usædvanligt smuk idrætshaltilbygning.

I Nye muligheder for at nyde den
lokale natur og det særlige lys I

Resultatet af BBP Arkitekters samarbejde
med Runavik Kommune, gymnastikforeningen Støkk og de lokale indbyggere blev indviet i slutningen af august. Der er opført en
tilbygning på i alt 2.375 m² fordelt i to plan.
Tilbygningen er koblet sammen med den
oprindelige idrætshals ene langside og østvendte gavl. Store glasfacader mod øst, vest
og syd giver nye muligheder for at nyde den
lokale natur og det særlige lys fra både den
nye og den gamle hal.
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Gymnastiktilbygning
i Runavik
Pris
Fondens støtte
Areal
Arkitekt
Bygherre

39,4 mio. kr.
4 mio. kr.
2.375 m²
BBP Arkitekter
Runavik Kommune
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Ny bog: TAG på fælleden
I 1994 uddelte Lokale og Anlægsfonden for første gang støtte til
idrætsanlæg. 20 år senere bliver der i en ny bogudgivelse set nærmere på udviklingen i idrætsbyggeriet i de forløbne år.
Lokale og Anlægsfonden har ikke ønsket at fejre den runde fødsels
dag med en klassisk jubilæumsbog. Men en udgivelse skulle der til.
Derfor har Fonden givet to tidligere medarbejdere, Claus Bøje og
Søren Riiskjær, helt frie hænder til at kommentere udviklingen i idrætsbyggeriet i Fondens første 20 år.
De to forfattere fokuserer på idrætshuse og idrætshaller. Publika
tionen er ikke en akademisk eller systematisk analyse af udviklingen.
Den rummer en række personlige og selektive nedslag i historie, arki
tektur, kunst, idræt og politik. De to forfatteres betragtninger bliver
suppleret af en række artikler, hvor kendte arkitekter, der alle har haft
mulighed for at påvirke idrætsarkitekturen herhjemme, reflekterer
over idrætshusenes og idrætshallernes udvikling. Som en appetit
vækker bringes Dan Stubbergaards tanker om idrættens huse.
Bogen kan bestilles på e-mail fonden@loa-fonden.dk
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Hvor skal vi
mødes?
Udgivelse I Artikel fra bogudgivelsen ”TAG på fælleden”, forfattet og redigeret
af Claus Bøje og Søren Riiskjær og udgivet af Lokale og Anlægsfonden.
Af Dan Stubbergaard, kreativ direktør og stifter, COBE

Facebook, Instagram, Snapchat. Danskerne bruger flere og
flere timer på de sociale medier. Især børn og unge har taget
de nye, virtuelle mødesteder til sig. Gode venner mødes i online spil snarere end IRL, som de unge siger. In Real Life.
Morgendagens outfit aftales over facetime, og veninderne
vender tommelfingeren op eller ned til garderoben. Idolerne
følges og likes. Like 4 like. Men er det virkelig det, vi ønsker
for vores børn?

For idræt handler om mere end vores fysiske sundhed. Idrættens huse danner også rammen om det fysiske møde. Så hvad
kan vi gøre for at hive ungerne – og os selv – ud på boldbanerne, ind i dansesalene og ned i svømmepølen?

Samtidig med – eller måske på grund af – at vi bruger flere
og flere timer foran skærmen(e), og fedme er et stadig større
problem i vores samfund, er der sket et fald i de mest populære, organiserede idrætsformer, fx badminton og håndbold,

Når idrætshaller står tomme hen, hænger det i høj grad sammen med den arkitektoniske udformning. Eller mangel på
samme. Det er den samme problematik, biblioteker står over
for. Hvor de engang var et kulturelt samlingspunkt, er de i

særligt hos unge, der søger væk fra de etablerede foreninger.
Derfor er der mere end nogensinde før brug for at styrke
idrættens rum.

37

dag lukningstruede mange steder i landet. Da vi tegnede biblioteket i Københavns nordvestkvarter, fokuserede vi på at skabe et
hus, som ikke bare er et sted, du går hen for at låne bøger, men
også er et forsamlingshus, en dagligstue og et byrum, der forener
nabolaget.
På samme måde skal fremtidens idrætshal kunne rumme flere
forskellige funktioner. Den skal kunne lokke nye brugergrupper
til, og den skal have et socialt sigte. Der er brug for mere fleksibilitet og mangfoldighed i løsningerne. Den traditionelle idrætshal
er domineret af konkurrencesportens standardiserede baner, der
fortrinsvis har udmøntet sig i en 24x44 m hal primært til boldspil.
Det er ikke tilstrækkeligt længere. Den traditionelle foreningsidræt som for eksempel håndbold og tennis er udfordret i de her
år af, at der er nogle andre aktører – som den kommercielle fitness,
streetsport i byrum og ikke mindst løb – der er i rivende udvikling.

GAME København, BBP Arkitekter

38

Idrætshallen skal også være et sted, hvor unge kan tilbringe deres
fritid uden at være medlem i en forening. Hallerne skal være multifunktionelle, så sociale aktiviteter som teater eller udstillinger
også har plads her. Ligesom idrætshallen også bør være et mødested, der gør, at man kan komme ind fra gaden og få en kop kaffe.
Et sted, der knytter kulturhus, sportshal og evt. svømmehal sammen, hvor man kan mødes før og efter aktiviteter.
Et idrætshus bør i kraft af en særlig arkitektur skabe den attraktion og det nye mødested, som mange steder mangler i dag. Det
skal være et sted, der åbent og ærligt viser sine funktioner, mangfoldighed og mange tilbud frem - der alt sammen kan skabe en
større sammenhæng med den øvrige by og videreudvikle den lokale identitet.

Prismen i København, Dorte Mandrup Arkitekter

Gymnastik- og motorikhallen i Aarhus, C.F. Møller

Landsbyhuset i Gyrstinge, CEBRA

Korsgadehallen i København, BBP Arkitekter

GAME København, BBP Arkitekter
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Nye idrætsanlæg
i havnemiljøer
Idékatalog I Mange af landets industrihavne
er ved at blive omdannet til rekreative områder.
Men hvordan kan man udnytte dem til andet og
mere end de populære havnebade, der er blevet
anlagt mange steder?
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Der er stor interesse for at være aktiv i de danske havne. Sammen
med arkitekterne fra MLRP har Lokale og Anlægsfonden derfor
udviklet forskellige bud på nye idéer til idrætsanlæg i rekreative
havnemiljøer. Det er mundet ud i idékataloget "AQTIV – idrætsanlæg i havnen".
Idékataloget giver en række forslag til, hvordan der kan etableres
anlæg til idræt i, på og ved havnevandet. Forslagene præsenterer
løsninger til kendte og nye vandidrætsgrene og muligheden for at
etablere anlæg i tre forskellige prisklasser.
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Anlæggene udnytter rummene ved kajkanter og moler og beskriver, hvordan der kan etableres faciliteter både på vand og på land.

Eller henover og under vand. Projekterne er også rettet mod aktiviteter for alle aldre.
Derudover tager idékataloget fat om en række af de myndigheder
og krav til natur og sikkerhed, som projektledere, der arbejder med
idrætsfaciliteter ved og på vandet, er nødt til at kende.
Idékataloget er en vejledning i at komme i gang med et projekt, en
vejledning i de forskellige aktivitetsmuligheder og en inspiration til
konkrete projekter i forskellige størrelser.
Idékataloget kan læses og downloades gratis på www.loa-fonden.dk
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Fonden set i norsk
Synspunkt I I dette synspunkt beskrives det, hvordan
Lokale og Anlægsfonde ser ud, når man kigger på
den fra det norske kulturministerium.
Af Morten Roa, seniorrådgiver i Kulturministeriet i Norge.

20 år, ja. Et ungt menneske med andre ord.
Et ungt menneske, som dog giver indtryk af
at være i færd med at blive en ansvarlig voksen. Og det er vel sådan vi først og fremmest
opfatter vores kontaktpartner i Danmark.
En ungdommelig organisation med mange
nye tanker, med fokus på ændringer, men
som også er optaget af at forvalte arven efter
tidligere generationer på en forsvarlig måde.
Med ønsket om at tilrettelægge udviklingen
af de traditionelle aktiviteter, men måske i
endnu højere grad at udvikle arenaer for nye
aktiviteter. Og man har ungdommens utålmodighed til at få ændringer gennemført.
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Vi har i stort omfang fælles udgangspunkt i
Danmark og Norge. Vores samfund er præ-

get af mange år med fokus på, at tilværelsen
skal være mest mulig komfortabel og tryg
og fri fra anstrengelser og risiko. Resultatet
er, som vi erfarer: Lav ”hverdagsaktivitet” og
tilhørende inaktivitet og helbredsproblemer.
Og her er der behov for at tænke i nye baner:
Skab arenaer til aktivitet, lad anstrengelse og
udfordringer være en del af hverdagen, og
lad det være acceptabelt at give plads til en
smule risiko i aktiviteterne.
I I Norge er der stor opmærksomhed på Lokale og Anlægsfondens
virke I

Gennem Lokale og Anlægsfondens 20 år har
der været udstrakt kontakt mellem Fonden

og offentlige instanser og forskellige fagmiljøer i Norge. Dette inkluderer også vores
afdeling i Kulturministeriet. I fagmiljøerne i
Norge er der stor opmærksomhed på Lokale
og Anlægsfondens virke, og mange delegationer fra Norge har været på besøg på Holmen.
Og der bliver man mødt med en inkluderende holdning, hvor man altid er villig til at
vise, hvad man arbejder med og hvilke erfaringer, man høster af arbejdet. Vi vil benytte
denne anledning til at rette en stor tak til
Lokale og Anlægsfonden og deres medarbejdere for den måde, man bliver modtaget på!
Lokale og Anlægsfonden har været en vigtig
bidragsyder i samarbejdet med de nordiske
lande. Den udveksling af idéer og erfaringer

Morten Roa

perspektiv
som sker i dette miljø, opfatter vi som meget vigtig og til gensidig nytte for udviklingen i vores respektive lande.
I Vision: ”Idræt og fysisk aktivitet
for alle” I

I Norge arbejder vi efter en vision: ”Idræt
og fysisk aktivitet for alle”. Fokus og prioriterede tiltag skal rettes mod børn, unge og
personer med nedsat funktionsevne. Det er
en enkel og fin vision, men den er ganske
krævende, hvis man virkelig mener ”alle”.
Børn er ligetil, de har deres medfødte aktivitetsbehov og glæden ved at mestre nye
udfordringer. Det kan handle om at sætte
grænser, men måske skal man vove at lade
børn udfolde sig mere på egne præmisser.
Ungdom er en udfordring. Når alle de elektroniske ”dimser” kommer i fokus, og inte
ressen for den organiserede idræt falder,
bliver det gerne mere attraktivt med individuelle og udfordrende aktiviteter. Og her
finder vi nok de største udfordringer for os,

som skal facilitere aktiviteter, som kan fænge over længere tid. Forældregenerationen
er enklere, de kan godt klare sig selv med
nogenlunde forudsigelig tilrettelægning af
aktiviteter og faciliteter, og de ældre, de
kommer. Men hvordan integrerer vi mennesker, som virkelig har brug for at blive
integreret i aktiviteter, og hvad gør vi med
dem, der ikke vil være aktive? Her er måske den største udfordring for alle, og det
er ikke kun i forbindelse med diskussioner
om faciliteter.

Morten Roa er seniorrådgiver i Idrætsafdelingen i
det norske kulturministerium. Afdelingen har 16
medarbejdere med opgaver indenfor idrætsaktivitet
i samarbejde med idrætsorganisationerne og med
opgaver indenfor udvikling af idrætsanlæg, kvalitets
sikring af planer for anlæg samt tilskud til byggerier.
Pengene til den indsats kommer fra overskuddet af
spilleselskabet Norsk Tipping AS. I 2014 fordeles 1,860
mia. NOK. til idrætsformål. Heraf 972 mio. NOK. som
investeringstilskud til idrætsanlæg og andre
facilitetstiltag til både organiseret
og selvorganiseret fysisk
aktivitet.

Norge. Og i Lokale og Anlægsfonden lægger man vægt på at se ting fra nye vinkler.
En firkant behøver jo ikke nødvendigvis
være firkantet – eller?

I Lokale og Anlægsfonden er mere
banebrydende og idéskabende I

Vi opfatter den danske model med etable
ring af et ”fagorgan” som Lokale og Anlægs
fonden som en god model. Her kan der
arbejdes på forholdsvist frit grundlag med
udvikling af idéer og projekter til gode løsninger. Her medvirker man til at skabe gode
miljøer at vokse op i, tage byrum og natur
områder i brug, udvikle skolernes idrætsfaciliteter, udvikle anlæg til unge og til piger.
Lad idrætsgrenene blomstre med deres egen
værdi og som kulturbærere.

Vi har lagt mærke til, at udfordringerne i
vores to lande er meget ens, men også har
en del forskelligheder. Nogle på grund af
forskelle i klima og natur og nogle på grund
af forskelle i kultur og befolkningsstruktur.
Men vi lægger også mærke til, at arbejdet i
Lokale og Anlægsfonden er mere banebrydende og idéskabende, end hvad vi evner i

Vi synes, der er god grund til at gratulere Lokale og Anlægsfonden med de første 20 år.
Det er godt for Danmark at have dette unge
menneske, som er klar til at tage udfordringer op. Opgaverne er mange, de løser ikke
sig selv, og de forsvinder ikke! Tillykke med
de 20 år og bevar det ungdommelige!
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Støtte til kultur-, fritids- og idrætsbyggeri

www.loa-fonden.dk
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

