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i leder i

Når kroppen er analfabet
Det er fredag eftermiddag midt i et af Berlins belastede forstadskvarterer. Foran os på en betontrappe står tre muskuløse fyre omkring de
20 år i løsthængende tøj. Den ældste, som åbenlyst er lederen, taler
afdæmpet på tysk. En af de andre oversætter til engelsk, med lige så
rolig stemmeføring, den store fortælling om parkour – dens fødsel i
Vietnam og Frankrig, principperne for at bevæge sig gennem byen i
spring, hop og løb. Pludselig hvisker en af tilhørerne, en gymnastikleder fra Randers: ”Prøv lige at tjekke deres kropsbygning. Det er små
muskelbundter. Rene hoppebolde. De kunne lige så godt være springgymnaster.”
Så enkelt kan gymnastikken, dens bredde og slægtskaber vise sig: Fra
bønder, der slår kolbøtter, og husmødre på rækker – over springgymnastik - til børn i motorikhuse og hippe parkourdrenge. Fælles er en
kropslig bevidsthed. En lyst til andet og mere end blot at transportere
sine kilo fra A til B. Det gælder de berlinske parkour-eksperter og de
unge springgymnaster i Asferg træningshus ved Randers. Det gælder
børnene i den nye Århus Gymnastik- og Motorikhal og den kommende Gyngemosehallen i Gladsaxe.
Fælles for disse lokaliteter er, udover at de beskrives i dette nummer af
Tribune, at de repræsenterer et nyt kapitel i idrætsfaciliteternes historie i Danmark. Da vi i forrige århundrede fik de første bølger af idrætslokaler, først i forsamlingshusene og derefter på skolerne, var det rum
til gymnastik. Men de seneste 60 år har bold- og ketchersport sejret
i kampen om nye faciliteter, så der i dag findes fx 1.500 håndbold-

haller. Men sejrens størrelse har samtidig gjort plads til et comeback
for gymnastik- og bevægelseshuse. Nu er der ind i mellem også rum
for huse til såvel redskabsgymnastikken, de bløde bevægelsesformer og
børns motoriske opdagelsesrejser.
I en tid, hvor bekæmpelse af fedme berettiget nok har erobret den
politiske dagsorden, er det nødvendigt også at gøre opmærksom på et
beslægtet problem, den kropslige analfabetisme blandt børn og unge.
For mange deltager hverken i boldspil eller gymnastik, fordi de ikke
er fortrolige med deres egen krop og derfor ikke tør udfordre egne
motoriske evner.
Vi kan ikke alene gennem gode faciliteter sikre de nye generationer
en kropslig bevidsthed. Men gennem en bredspektret mængde af bevægelsesmuligheder kan vi gøre det lettere at (gen-)finde den motorik
og glæde, som både boldspil, gymnastik og parkour skaber. De nye
gymnastikhuse er udover alle deres andre kvaliteter bl.a. at ”uddanne”
parkourudøvere, et redskab til at afskaffe kropslige analfabeter. De
er bare meget sjovere udformet og indrettet end fortidens bygninger.
Se selv efter – god læselyst!

Torben Frølich
Direktør, Lokale- og Anlægsfonden
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Fra dyrt mørke til

Energi I Den gamle, mørke Fryndesholm Hallen
i byen Fynshav på Als er blevet forvandlet til
kultur- og idrætscentret Diamanten, der er fyldt
til bristepunktet med nye tekniske løsninger til
elproduktion, naturlig ventilation og indirekte
sollys.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

billigt lys
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Der skal nok stadig være nogle slægtsgårde tilbage, der har
gået i arv gennem generationerne, men slægtshaller er der
vist ikke mange af. Men i Fynshav findes der en af slagsen.
Centerleder Jan Nielsen overtog for 10 år siden jobbet som
ansvarlig for den lokale idrætshal fra sine forældre. Han er
vokset op i hallen og bor i dag lige ved siden af den, ligesom
hans forældre stadig gør. Da Jan Nielsen tog hvervet på sig, var
det med titel af halinspektør for Fryndesholm Hallen. I dag
er han centerleder for idræts- og kulturcentret Diamanten.
Jan Nielsen smiler lidt forsigtigt, når han nævner den nye
titel og hallens nye navn. Smilet vokser til gengæld, når han
fortæller om, hvordan stedet, hvor han har tilbragt så meget
tid siden barndommen, er blevet ganske enestående på verdensplan.
”Det har været super at opleve ændringen af hallen til et
kultur- og idrætscenter. Mange turde ikke tro på, at det
kunne ske i lille Fynshav. Oprindeligt tænkte vi jo kun på
at opføre en ekstra lille multihal til idrætsfolkenes opvarmning før træning og kamp, og det, vi har fået i stedet, er
næsten overvældende for brugerne, og der er godt fyldt op i
hallen,” siger Jan Nielsen, mens en stor flok børn fra skole
fritidsordningen på den nærliggende skole stormer rundt
om ham. Skolen og skolefritidsordningen bruger Diamant
en flittigt om dagen inden, idrætsforeningen overtager om
aftenen.

I Det betyder, at varmen og energien fra idrætsudøverne kan
genbruges til at varme badevandet
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Diamanten er landets første energiproducerende idræts- og
kulturbyggeri. Solenergi skaffer billig strøm til hele centret,
og solens stråler holder også vandet varmt i samarbejde
med jordvarmeanlægget. Et naturligt ventilationssystem kan
både opvarme og afkøle og bringe overskudsvarme tilbage
i ”systemet”, hvor det kan bruges til igen at opvarme vand.
Det betyder, at varmen og energien fra idrætsudøverne kan
genbruges til at varme badevandet. Loftet over den store
idrætsbane er oplyst af indirekte sollys sendt ned i hallen fra
store tragtformede reflektorer på taget. Caféområdet oplyses
derudover af LED-lamper, der efterligner sollys i en grad, så

der går et stykke tid, før man opdager, at det ikke er lysskakte
med rigtigt sollys.

I I Diamanten skal det kunne ses, at der er tænkt store tanker
omkring energi, miljø og bæredygtighed
Det moderniserede samlingspunkt for Fynshavs 867 indbyggere er på mange måder anderledes. Det er også anderledes
end andre miljøvenlige, energirigtige og bæredygtige byggerier. Ofte er det ikke til at se, at den slags byggerier er fyldt
med nytænkning og smarte løsninger.
I Fynshav er der ingen tvivl, når de mange nysgerrige besøgende får øje på aluminiumstragtene på taget, de løgformede kupler over gavlene, der snurrer ved de allermindste
vindbevægelser og sender luft ned i ventilationssystemet
og ikke mindst de mange, store hvide pyramideformer, der
blødt bevæger sig mellem taget og ned i centret, hvor de
er med til at varme tilbygningen bag den nye facade op. I
Diamanten skal det kunne ses, at der er tænkt store tanker
omkring energi, miljø og bæredygtighed.

I Den skulle være arkitektonisk udfordrende, multifunktionel og
udnytte den seneste energiteknologi
En af dem, der lagde ud med de store tanker, er Bo Jonø,
der er formand for centret. Sammen med arkitekt Chris
Thurlbourne fra Stuff ApS, Center for Idræt og Arkitektur og
Lokale- og Anlægsfonden har han og hans bestyrelse udarbejdet konceptet for Diamanten. Et koncept, der blev til virkelighed i samarbejde med en række af landets førende virksomheder indenfor energibesparende tiltag samt Sønderborg
Kommune, der har et stærkt fokus på området. Bo Jonø
fortæller, at det er meget bevidst, at de tekniske løsninger
er synlige. Det er ikke kun de mere opsigtsvækkende konstruktioner, der fanger øjet. Også rørene i loftet er synlige
og malet røde, poserne til udluftningsrør er mørkeblå, og
dørene og væggene til ”fyrrummene” er af glas, så alle kan se
ind i centrets hjerte og hjerne.
”Vi ville fra starten have tre mål opfyldt med modernisering
en af Fryndesholm Hallen. Den skulle være arkitektonisk
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udfordrende, multifunktionel og udnytte den seneste energiteknologi. Det kunne bl.a. lade sig gøre på grund af en dygtig arkitekt og
de mange virksomheder, der har valgt at bruge Diamanten som et
energieksperimentarium, hvor de kan afprøve helt nye løsninger og
samle en masse data og viden om brugen af dem,” forklarer Bo Jonø.

I De nye omklædningsrum ligger på linje og har foldevægge, så de kan
åbnes op til et stort rum
Det er nemt at lade sig overvælde af de sjove former, mange stemninger
og teknologiske løsninger, men kigges der efter i krogene, ser man
også, at arkitekturen og multifunktionaliteten er gennemtænkt.
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Kultur- og idrætscentret er lyst og åbent og byder på flere anderledes
løsninger. Den nye multisal har et vindue i den ene endevæg, der er
placeret lige foran et lille rum til filmfremviser. Multisalen er altså også
biograf. De nye omklædningsrum ligger på linje og har foldevægge,
så de kan ændres til et enkelt stort rum, der kan bruges til møder og

andre sammenkomster. På samme måde kan et mindre multirum til
spinning åbne væggene ud mod boldbanen og på den måde blive en
del af det største område i centret.
Diamanten er et sted, der indbyder til at gå på opdagelse for alle, der
interesser sig for idræts- og kulturbyggerier. Bo Jonø og Jan Nielsen får
da også tit besøg fra kommuner fra hele landet, der gerne vil se, hvordan idræt, kultur og bæredygtighed kan kombineres. Det er noget, der
vækker glæde i Lokale- og Anlægsfonden.
”Fonden støtter projekter med stor eksempelværdi, som andre kan
blive inspireret af. Derfor er Diamanten utrolig værdifuld og et af de
projekter, der skal bane vejen for mange flere idræts- og kulturbyggerier, hvor arkitektur og bæredygtighed smelter sammen. Det er et
særligt indsatsområde for Lokale- og Anlægsfonden at vise, hvordan
idræts- og kulturbyggerier kan være både miljøvenlige, flotte at se på
og spændende at opholde sig i,” forklarer Torben Frølich, direktør i
Lokale og Anlægsfonden.

I Naturlig ventilation med varmegenindvinding og køling
Diamanten er udstyret med et demonstrationsprojekt til ventilation, varme og køling.
Første skitse viser, hvordan systemet fungerer
til opvarmning. Anden skitse til nedkøling.
Systemet fungerer ved, at en form for taghætte
kaldet wind cowl roterer rundt med vinden.
Derved skabes et undertryk i midten, som
suger luft ud af bygningen. Før luften bliver
suget ud gennem wind cowlen suges varmen
ud af luften. Varmen overføres videre til
bygningens varmesystem og derfra videre til
forvarmning af indtagsluften, rumopvarmning
eller opvarmning af brugsvand. På varme dage
trækkes der stadig luft ud via wind cowlene,
men luften afkøles ikke.

Bæredygtighed og arkitektur
Lokale- og Anlægsfonden har fokus på miljøinitiativer og
socialt, økonomisk og fysisk bæredygtige projekter.
Fysisk bæredygtighed handler om at skabe løsninger, der
bl.a. inddrager energibesparende installationer, bæredygtige
materialer og miljørigtig projektering. Fonden lægger stor
vægt på, at bæredygtige tiltag bruges som afsæt til et
spændende og nyskabende arkitektonisk formsprog, hvor de
bæredygtige løsninger integreres i selve det arkitektoniske
design.
11

Gymnastikkens nye
Fondens arbejde med at videreudvikle gymnastikkens rammer har på det seneste resulteret i to nyskabende, men meget forskellige projekter: Gymnastikog Motorikhallen i Århus og Gyngemosehallen i Gladsaxe. Fonden ønsker
at videreudvikle forskellige elementer herfra og ikke mindst bearbejde udearealerne kreativt. Rammerne skal afspejle gymnastikkens mangfoldighed og
muligheder for kropslig udforskning og erfaring.
I Århus ville man ikke bygge en traditionel gymnastikhal, men noget tredje:
et bevægelseslandskab, som skulle invitere børnene til at gå på opdagelse i
rummet – både horisontalt og vertikalt. Alt skulle designes i børnehøjde.
Rummet skulle i sig selv være igangsættende uden voksenledelse. I Gladsaxe
gik man en anden vej. Gyngemosehallen skulle i særlig grad danne rammen
om forskellige former for gymnastikaktiviteter og lokale, selvorganiserede
idrætsformer. Konkurrenceprogrammet byggede på Fondens visioner om
den indre byfælled med åbenhed, fleksibilitet og flerbrug som centrale begreber.

I Det handler om at aktivere udearealerne og få dem til at spille sammen med
gymnastikhusenes indre liv
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Begge projekter peger fremad, men anskueliggør samtidig, at der er udviklingsmuligheder. Ikke mindst hvis man kigger bagud! De filantropiske tanker om kropslig udfoldelse i naturlige rammer har stadig meget for sig – og er
noget andet end afgrænsede legepladser med standardinstallationer. I nutidig sprogbrug vil man sige, at det handler om at aktivere udearealerne og
få dem til at spille sammen med gymnastikhusenes indre liv, så de supplerer

hinanden. Der skal arbejdes med overgangen mellem ude og inde – og findes
kreative løsninger på nye ”gymnastiske udearealer”. Se gymnastikhuset afspejlet i det omgivende uderum.

I Et eksempel på en multianvendelig møblering af rummet
Mens de to projekter i Århus og Gladsaxe er i størrelsesorden, som kun få
kan løfte, handler det fremadrettet om at lære af de to, bruge elementer og
idéer herfra – og udvikle dem i mindre skalaer. Musetrappen i Motorikhallen er et eksempel på en multianvendelig møblering af rummet. Den
fungerer både som et redskab til kropslig udfoldelse, en transportmulighed
fra ét niveau til et andet og et skulpturelt tilskud til hallens samlede udtryk.
Dette er blot ét eksempel til efterfølgelse – at arbejde med nye møbleringer
af gymnastikkens rum og dermed bidrage til nye formsprog og funktionaliteter.
Også den traditionelle gymnastiksals redskaber kan udvikles – både de mere
stationære som ribber og de mobile som bomme og tove, altså den vertikale
aptering og indretning, der historisk set er et unikt træk ved gymnastikkens
rum. De enkeltstående redskaber kan bearbejdes yderligere. DGI’s forskellige Verdenshold har arbejdet med disse elementer og bl.a. udviklet plesten,
en krydsning mellem hesten og plinten. Parkouraktiviteter – som har en
del tilfælles med gymnastikken – har også meget at tilbyde både i forhold
til koordinering, motorik og bevægelsesglæde. I de nye gymnastikhuse kan
leg, dans, street-aktiviteter og den mere traditionelle gymnastik mødes og
befrugte hinanden!

veje

Tema I Lokale- og Anlægsfonden har været med til at udvikle helt nye faciliteter for gymnastikken.
Nu skal erfaringerne fra de senere års projekter bringes videre og bruges både til mindre tiltag og
en udvikling af gymnastikkens uderum.
Af Bo Vestergård Madsen, analysechef
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Seks store spring i gym
Tema I Siden Europas første gymnastikinstitut for børn blev åbnet i København
i 1799, har gymnastikkens rum udviklet sig, hvilket kan ses i dette overblik.
Af Bo Vestergård Madsen, analysechef
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I Skolen

I Forsamlingshuset

I Højskolen

I 1700-tallet spredte nye oplysningsidéer sig
over Europa. Blandt de fremmeste fortalere
var den franske filosof Rousseau. Barndom
skulle ses som en særlig livsfase, der havde
sin egen ret. I 1799 oprettede Franz Nachtegall Europas første gymnastikinstitut
for børn i København med dette udgangspunkt. Obligatorisk gymnastikundervisning
i skolen blev indført i 1814 – ikke mindst
af militære hensyn. På billedet fra Gjerrild
Skole i 1826 kan man fornemme denne dobbelthed. Undervisningen foregik som oftest
i skolestuerne.

Fra slutningen af 1700-tallet og starten af
1800-tallet begyndte nye idéer om nationalfolkelig oplysning at gøre sig gældende. I
anden halvdel af 1800-tallet tog dannelsen
af frivillige foreninger fart, der blev bygget
højskoler og ikke mindst forsamlingshuse.
Fra 1875 og godt 25 år frem blev der opført
op imod 1.000 forsamlingshuse i Danmark.
Her mødtes man for at synge, høre foredrag
og gøre gymnastik. Et smukt eksempel er
forsamlingshuset i Mors fra 1876, men som
oftest var husene noget mere beskedne.

Den 25. februar 1884 fandt en skelsættende
begivenhed sted i det nybyggede øvelseshus
ved Vallekilde Højskole. Her fremviste N.H.
Rasmussen og 56 karle ”svensk” gymnastik
for et vakt publikum. Den ranke ryg og den
symmetrisk træning af kroppen afspejlede
bondestandens mulighed for at stå ved sig
selv, vise en kollektiv kraft og vilje til demokratisk indflydelse. N.H. Rasmussen drog
senere til København for at udbrede den
svenske gymnastik. I 1898 fik han opført det
smukke Gymnastikhus på Vodroffsvej, tegnet
af P.V. Jensen-Klint.

nastikkens faciliteter
I Gymnastiksalen

I Bevægelseshuset

I Gymnastikhuset

Den traditionelle gymnastiksal trækker også
tråde tilbage til mellemkrigstiden. Ollerup
og Snoghøj Gymnastikhøjskole var flagskibene fra 1920’erne og op til 1950’erne.
Det var på gymnastikhøjskolerne, det nye
foregik. På folkeskolerne var gymnastiksalen
en fast bestanddel af skolens bygninger. På
Bellahøj Skole har man med enkle midler
opdateret gymnastiksalen. Salen har en helt
anden friskhed, der leder tankerne bort fra
den frygtindgydende hest og lugten af sure
måtter.

I slutningen af 1980’erne og starten af
90’erne var der igen fokus på gymnastikkens
huse. I 1988 blev Bevægelseshuset ved Gerlev Idrætshøjskole indviet, tegnet af Domus,
som vandt arkitektkonkurrencen. Bygningen
voksede ud af det kulturkritiske miljø i Gerlev,
hvor man kæmpede mod de konventionelle
former og bevægelsesmønstre. Visionen var at
skabe en modpol til den kantede, funktionalistiske, ”mandlige” arkitektur. Også Gymnastikhøjskolen ved Viborg viste nye veje.

En række høj- og efterskoler samt foreninger
har efterfølgende arbejdet med at skabe nye
rammer for gymnastikken. I den mindre skala
ses Asferg og tilbygningen i Jyderup. I den
større DGI-byen i København og DGI-Huset
i Århus. Senest er Gymnastik- og Motorikhallen i Århus kommet til. I Gladsaxe er man
i fuld gang med at realisere Gyngemosehallen. Svendborg har også meldt sig på banen.
Hvad mon det næste billede bliver?
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Leg med gymnastikbriller på
Tema I Det handler om leg, motorik og gymnastikkens
grundfærdigheder, når børn og voksne slipper tøjlerne i
Gymnastik- og Motorikhallen i Århus. En helt ny idrætsfacilitet
i tre dimensioner med et enestående bevægelseslandskab.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Inde bag ved den lille foyer hvor sko i størrelserne 25 til 36 ligger
spredt ud over det hele. Nede for enden af gangen forbi den gamle
gymnastikhal, der lugter af mesterskabsmedaljer og sure sokker. Derhenne… Der ligger et landskab i stærke farver, hvor ribberne sidder
skævt, hvor der er hul op igennem loftet, og hvor man aldrig er nødt
til at stoppe op, fordi man ikke kan komme videre.
Gymnastik- og Motorikhallen er en idrætsfacilitet i tre dimensioner.
Alle flader er i spil, og elementerne begrænses ikke af vanetænkning
om rigtige eller mest logiske bevægelsesveje. Hvis en vej er for svær, så
er der altid en anden. Der hersker en stemning af legesyge i det forunderlige landskab, der dog ikke er det rene eventyrland. De markante
elementer er skabt til motorik og legende gymnastik, men hallen
rummer også de væsentligste redskaber til springgymnastik og trampolin og fungerer dermed både som et hjem for løssluppen fantasi og

seriøs træning. Hallen rummer både tre-årige børn og gymnaster på
højeste niveau.

I Da jeg kom herind, var min første tanke ”wauw”! Jeg har lige
været i USA, og der lignede gymnastikhallerne gamle garager
Blandt de dygtige gymnaster er Laura Nicholajsen på 12 år, der har
trænet i hallen i fire måneder. Hun har dyrket gymnastik, siden hun
var to år gammel, men begyndte først på redskabsgymnastik, da hun
flyttede til USA med sin familie. Hun er imponeret af Gymnastik- og
Motorikhallen.
”Da jeg kom herind, var min første tanke ”wauw”! Jeg har lige været
i USA, og der lignede gymnastikhallerne gamle garager. Det her er
fantastisk, helt vildt flot. Vi oplever noget nyt hele tiden og prøver
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nye ting. Den gamle springhal ved siden af har man set på en time. Herinde kan man prøve alle
tingene på nye måder,” lyder det begejstret fra Laura Nicholajsen, der bakkes op af den jævnaldrende Lærke Bøje.
”Det er et superflot sted med flotte farver og former, og det er stort, at der er plads til at lave gymnastik for sjov, men også rigtig gymnastik. Vi går også herind, hvis vi gerne vil sidde lidt for os selv
og snakke, så er det hyggeligere at sidde oppe under taget end ovre i den gamle hal,” siger Lærke
Bøje, der har trænet redskabs- og springgymnastik i henholdsvis tre og halvandet år.

I Den nye hal skulle være et rum uden begrænsninger, som af sig selv satte fut i
børnenes lyst til bevægelse
De to gymnastikpigers glæde må varme hjerterne hos både arkitekten fra C.F. Møller og projektudvalget fra Vejlby IK’s gymnastikafdeling, som fik idéen til hallen. Det var med Jens-Ole Jensen i
spidsen, at gymnastikafdelingen besluttede at gennemføre en helt ny tanke indenfor gymnastikken.
En hal, der igennem leg ville give børnene de grundlæggende færdigheder indenfor gymnastikken.
”Vi havde allerede en proppet gymnastikhal til idræts- og konkurrencegymnastik. Men vi ville
gerne prøve at bygge en hal, der var til børn. Samtidig ville det også give mere plads til konkurrencegymnasterne, der var ved at være pressede inde i den eksisterende hal,” husker Jens-Ole Jensen,
der til daglig arbejder med at forske i børn og unges kropslige læring og bevægelse.
Lokale- og Anlægsfonden blev involveret og gav i første omgang støtte til et forprojekt. Det betød, at
projektudvalgets medlemmer kunne rejse rundt i ind- og udland efter inspiration og løsninger. Der
blev arbejdet med tematikken og indholdet. Den nye hal skulle være et rum uden begrænsninger,
som af sig selv satte fut i børnenes lyst til bevægelse. Rummet skulle sætte dem i gang med at klatre,
kravle, svinge, hoppe og trille uden, at der stod voksne trænere eller forældre og hjalp dem på vej.
De skulle opleve forskellige overflader, der kunne være bløde eller hårde, kolde og varme.
”Vi ville skabe et rum med overraskelser. Man skal ikke kunne overskue rummet, der måtte ikke
være blinde gyder, men altid sløjfer, der binder rummet sammen. Der er stor motorisk forskel

Århus Gymnastik- og Motorikhal
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt

18,3 mio. kr.
6,1 mio. kr.
1.200 m²
VIK Gymnastik
Arkitektfirmaet C.F. Møller
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på børn i forskellige aldersgrupper, derfor er det meningen, at små børn nogle
steder skal give op og finde et andet sted at prøve sig frem. Med alderen udvikler
de motorikken og kommer forbi forhindringer på nye måder.”
Samtidig lægger Jens-Ole Jensen ikke skjul på håbet om, at nogle af de legende
børn går over til den klassiske gymnastik, fordi deres interesse og evner bliver
vakt inde i Gymnastik- og Motorikhallen.

I Bevægelsesglæden har en ubeskrivelig lyd, der lattermildt lægger sig over
trampoliner, reb, ribber og rutsjebanen helt oppe under loftet
Horder af små trippende fødder spæner rundt i hallen, der er i brug hele dagen
af daginstitutioner, skoler og senere af Vejlby IK’s gymnaster. Der bliver klatret
opad og nedad og ind og ud af de mange huller, der gennemskærer elementerne
både vandret og lodret. Det bløde, grå gulv fjedrer og spænder lægmusklerne,
så de næsten sætter benene i bevægelse, før hjernen har givet ordre til det. De
ældre og mere trænede gymnaster bevæger sig i et muskuløst løb på samme tid
afslappet og fokuseret med alle muskler i kontrol. Et overskud af styrke i børnestørrelse. Bevægelsesglæden har en ubeskrivelig lyd, der lattermildt lægger sig
over trampoliner, reb, ribber og rutsjebanen helt oppe under loftet.
Men det er ikke kun små og store børn, der folder sig helt ud. Den daglige leder
af Århus Gymnastik- og Trampolincenter og dermed også Gymnastik- og Motorikhallen hedder Lene Christiansen, og hun har oplevet, at større unge og voksne også har svært ved at sidde stille, når de oplever gymnastik- og motorikhallen.
”Der var en klasse fra Risskov Gymnasium, der splejsede til at booke hallen i en
time, og så kom de herover og havde det fantastisk sjovt. Vi har åbent hus om
søndagen, og jeg kan se, at forældrene heller ikke kan lade være med lege med.
Det kan jeg heller ikke selv, når jeg er her med mine egne børn. Det er leg med
gymnastikbriller på,” smiler Lene Christiansen.
Gymnastik- og Motorikhallen er blevet et stort hit overalt i Århus. Lene Christiansen oplever det, når hun kan se, at bookingkalenderen er fyldt op flere måneder ud i fremtiden. De to unge gymnaster, Lærke Bøje og Laura Nicholajsen,
oplever det også. Det er blevet en sej ting at kunne sige, at man har været inde
i den nye hal.
”Jeg er hjælpetræner for nogle af de 7-9 årige piger, og de praler med det overfor
deres veninder, når de har været her,” fortæller Lærke Bøje.
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Gyngemosehallen

– når gymnastikken
inviterer indenfor
22

Tema I I Gladsaxe opføres en idrætshal med udgangspunkt i gymnastikken
og ikke i boldspil, som i de fleste idrætshaller. Her bliver det gymnasterne,
der kan invitere de andre idrætsfolk indenfor i en hal, hvor det ikke først og
fremmest handler om at kaste, sparke eller slå til en bold.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent
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Der foregår mange hårde kampe om haltider mellem landets klubber og
foreninger. Håndbold, badminton, fodbold og gymnastik har alle brug
for en plads i idrætshallerne, når efteråret nærmer sig, og folk trækker
indendørs for at dyrke idræt. Mange gymnastikforeninger oplever, at det
er svært at komme til for de andre idrætsgrene og ender med at samle
medlemmerne på mange hold i forskellige små skolegymnastiksale. Resultatet bliver, at klublivet og fællesskabet kommer til at halte, fordi medlemmerne aldrig rigtig oplever at være del af en større forening.

artede brugergrupper er centrale begreber. Seks toetagers bygninger bliver
placeret omkring et centralt gårdrum. Det centrale rum bliver på 1.300
m² opdelt i aktivitetszoner til spring- og redskabsgymnastik samt rytmisk
gymnastik og dans. Området mellem bygningerne kan hurtigt omdannes til boldspil. Modsat idrætshallerne, hvor gymnastikken skal finde sig
tilrette i boldspillernes omgivelser, kan gymnasterne i Gyngemosehallen
invitere boldspillerne indenfor i deres omgivelser. Basketball, volleyball
og badminton vil ofte være forekommende aktiviteter i hallen.

I En idrætshal, der ikke tager sit udspring i en 20x40 meter håndboldbane,
men bliver indrettet efter gymnastikkens behov

Omkring det centrale rum vil der i de seks bygninger blive etableret faciliteter til fitness, fritids- og ungdomsklub samt forskellige opholds- og
væresteder som fx et musikværksted samt omklædningsrum. Gyngemose
hallen vil også være meget åben for selvorganiserede og mere spontane
aktiviteter bl.a. i et motorik- og legeområde.

I Gladsaxe udenfor København bliver det anderledes. Her opføres en
idrætshal, der ikke tager sit udspring i en 20x40 meter håndboldbane,
men bliver indrettet efter gymnastikkens behov. Gyngemosehallen bliver
et gymnastikkens hus, hvor medlemmerne af Gladsaxe IF’s store gymnastikafdeling kan mødes og invitere en række andre idrætsforeninger og
selvorganiserede idrætsudøvere indenfor i varmen.
”Vores 1.100 medlemmer er spredt på hold, der samles på fem forskellige skoler og i en idrætshal. Med Gyngemosehallen får vi et sted, hvor
der kan skabes et klubmiljø, og hvor vi får langt bedre forhold at træne
under. Det bliver muligt at lade vores store redskaber stå fremme permanent, modsat nu, hvor de skal sættes frem og tilbage, hver gang vi træner.
Det er noget af det, der gør, at vi ikke kan få mere haltid til springgymnasterne,” fortæller Frank Bøgelund Jensen, der som bestyrelsesmedlem og
instruktør i Gladsaxe IF’s gymnastikafdeling har været en bærende kraft
i projektet.

I En lokal drivkraft og et vigtigt samlingssted med udgangspunkt i
idræt og bevægelse
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Gymnastikafdelingen har været dybt involveret i udformningen af hallen, som Gladsaxe Kommune tog initiativ til, da udviklingen af et nyt
boligområde omkring den gamle TV-by tog fart. Gyngemosehallen bliver
således mere end et usædvanligt initiativ for gymnastikken. Den bliver
en lokal drivkraft og et vigtigt samlingssted med udgangspunkt i idræt og
bevægelse. Lokale- og Anlægsfonden gik ind i idéudviklingen omkring
projektet og bevilgede efterfølgende 800.000 kr. til en arkitektkonkurrence, der blev fulgt op af en bevilling til opførelsen af gymnastikhuset.
Gyngemosehallens arkitektoniske idé bygger på Lokale- og Anlægsfondens
tanke om ”den indre byfælled”, hvor åbenhed, fleksibilitet og forskellig

Udearealerne omkring Gyngemosehallen bliver ikke til pynt. Her etableres
udendørs styrketræningsredskaber, mindre fodboldbaner, hockeybaner,
og Gladsaxes petanqueentusiaster får også et sted at træne og dyste.

I Med Gyngemosehallen får byens mange gymnaster et fyrtårn
indenfor deres idræt
”Gladsaxe er en gymnastikby, og med Gyngemosehallen får byens mange
gymnaster et fyrtårn indenfor deres idræt. Lokale- og Anlægsfonden har
støttet projektet, fordi det viser, hvordan idrætshaller kan tænkes med
udgangspunkt i andet end boldspil som bærende aktiviteter. Her er gymnastikken den centrale aktivitet i en fremsynet hal, der samtidig inviterer
kendte og nye aktiviteter med, men i nye omgivelser og sammenhænge,”
forklarer Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, om gymnastikkens nye hus i Gladsaxe.

Gyngemosehallen
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt

60 mio. kr.
7 mio. kr.
3.200 m²
Gladsaxe Kommune
BBP Arkitekter

I Oprindelige skitser fra
BBP Arkitekter

Gyngemosehallen
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt

60 mio. kr.
7 mio. kr.
3.200 m²
Gladsaxe Kommune
BBP Arkitekter
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Tema I Gymnastikkens huse behøver ikke
at være byggerier til mange millioner kroner.
I Asferg nær Randers har den lokale idrætsforening haft stor succes med et gymnastikhus
på kun 670 m².
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent
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Stor succes
med lille
gymnastikhus
Fra 0 til 200 på 10 år. Accelerationen af gymnastikudøvere i Purhus IF var voldsom efter etableringen
af gymnastikundervisning i midten af 1990’erne.
Hurtigt stod det klart for de lokale ildsjæle, at det
ikke var holdbart at holde til i Asferg Skoles gymnastiksal eller i forsamlingshuset i nabobyen Gassum.
Gymnasterne fik i stedet et nyt sted at være. Et lille,

men arkitektonisk indbydende og velindrettet hus
til gymnaster og andre indendørs idrætsgrene.
”Vi arbejdede først på noget, der kan beskrives som
en isoleret maskinhal, men i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden udviklede vi projektet og endte
med noget helt andet end en almindelig hal. Det er

blevet en tip-top moderne facilitet, som sammen med en engageret organisation er i
stand til at fastholde de 12-13 årige og tiltrække nye medlemmer i samme aldersgruppe, hvor de ellers ofte forsvinder fra gymnastikken og idrætten,” siger Jens G. Larsen,
formand for Purhus IF.
Træningshuset er kendetegnet ved et stort glasparti på den ene langside, der skaber
en lys og behagelig idrætshal. Byggeriet blev indrettet med springgrav, der automatisk
kan gemmes væk under gulvet. Der er både en lille og en stor videoskærm, der kan
vise optagelser fra en igangværende træning og dermed fungere som læringsværktøj
samt et godt musikanlæg. Tilskuerbalkonen er også et populært islæt, hvor forældre
og andre kan kigge på, når de ikke selv er aktive.

I Vi tiltrækker nye brugere fra lokalområdet, der ikke har faciliteter som vores
De mange frivillige kræfter, der var med til at holde byggeomkostningerne langt nede,
da Træningshuset blev opført, skal måske snart rulle ærmerne op igen. Husets succes
har fået idrætsforeningen til at overveje en mindre udvidelse på 150 m² til en dansesal
og omklædningsrum. Omklædningen foregår nemlig i Purhus IF’s klubhus ved siden
af Træningshuset.
”Træningshuset passede til vores behov og foreningens størrelse, da det blev opført.
Men antallet af gymnaster og andre brugere af Træningshuset vokser, og vi tiltrækker
nye brugere fra lokalområdet, der ikke har faciliteter som vores. Men vi skal aldrig ud
at bygge en stor idrætshal til en masse penge,” understreger Jens G. Larsen.
Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, er imponeret over, hvor meget
man i Asferg har fået ud af et lille budget.
”Det viser, hvor store mulighederne er for gymnastikkens huse. Det behøver ikke
være enorme projekter for at blive succeser. Små projekter med høj kvalitet kan også
nå ud til en stor og bred gruppe af brugere.”

Træningshuset i Asferg
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt

4,6 mio. kr.
1,1 mio. kr.
670 m²
Fonden Træningshuset i Asferg
Myhlenbergs Tegnestue
27

Hvor går gymnasterne hen,

28

når de går ud?

Tema I Det er populært at dyrke idræt i det fri, og det er noget,
som også gymnastikforeningerne må forholde sig til. Et sted at
søge hen kunne være parkour, der både kan dyrkes i bymiljøer
og på specialkonstruerede anlæg.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Hvor begrebet ”gymnastik” kan lyde støvet og som noget, der hører
til i en tid med realskoler og sort-hvidt fjernsyn, har ”parkour” en
klang af actionfilm og storbytrend. Alligevel er de to bevægelsesformer nært beslægtede. Derfor kan parkour være svaret, hvis man
spørger, hvor særligt springgymnasterne går hen, når de får lyst til at
gå udenfor. I volleyball har man allerede for mange år siden set, at
den kendte, regulerede indendørs idræt blev suppleret af den mere
løst organiserede strandudgave. Basketball er blevet et selvorganiseret gadespil lige så meget som noget, der foregår i en klub. Kan
noget lignende ske i gymnastikken, og kan parkouren være svaret
på spørgsmålet om, hvor gymnasterne kunne finde på at gå hen?

I Springgymnaster, der begynder på parkour, bliver ved med at dyrke
gymnastikken og traditionerne

I Da jeg som idrætsstuderende første gang så nogen dyrke parkour,
tænkte jeg, at det jo bare var gymnastik udenfor

”Faktisk tror jeg, at springgymnaster, der begynder på parkour, bliver
ved med at dyrke gymnastikken og traditionerne, de grimme dragter og sjove fester. I Team Jiyo har vi også set parkourudøvere, der
begynder til springgymnastik for at blive dygtigere til at lave saltoer.”

Signe Højbjerre Larsen har skrevet universitetsspeciale i idræt om
parkour. Hun har en baggrund i gymnastik og er i dag en fast del
af parkourholdet Team Jiyo. Hun mener, der er mange ligheder
mellem springgymnastik og parkour.
”Da jeg som idrætsstuderende første gang så nogen dyrke parkour,
tænkte jeg, at det jo bare var gymnastik udenfor. Øvelser, som man
har glemt i moderne gymnastik, genfinder man i dag i det, der
kaldes ”vaults” i parkour. Når en parkourudøver hopper over en
postkasse, er det den samme øvelse, som blev brugt i gamle dage,
og som man ser i gamle bøger af historiske personer i dansk gymnastik som Niels Bukh og N.H. Rasmussen.”

Parkouren vil være tiltrækkende for mange, der har lyst til at ryste
de mere hierarkiske rammer i gymnastikken af sig, men fortsat
dyrke den særlige kropslige fornemmelse, som de to idrætsgrene
har til fælles. Parkourens flade struktur uden instruktører og ledere
appellerer til børn og unge. Men Signe Højbjerre Larsen tror dog
samtidig, at gymnastik og parkour kan supplere hinanden, og hun
ved, at flere gymnastikforeninger tilbyder parkour blandt deres akti‑
viteter.

Lokale- og Anlægsfonden har sammen med Team Jiyo været med
til at udvikle verdens største parkour-træningsanlæg, der ligger i
aktivitetsområdet PLUG N PLAY i Ørestad i København. Fonden
har også støttet træningsanlæg til parkour på Gerlev Idrætshøjskole og i hovedstadens nye bydel på det gamle Carlsbergområde. Men
parkour er kun ét eksempel på, hvad der kunne være tiltrækkende,
når gymnaster vil udenfor. Lokale- og Anlægsfonden vil gerne være
med til at udvikle udearealerne omkring gymnastikkens indendørs
faciliteter og leder derfor fortsat efter svar på spørgsmålet om, hvad
gymnasterne vil have af aktiviteter ude i det fri.

Idrætsaktivitetspladsen PLUG N PLAY
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt

16,8 mio. kr.
1 mio. kr.
25.000 kr.
By & Havn
Kragh & Berglund
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Moderne kulturelt
mødested
i Svendborg

Kultur I Et 126 år gammelt kulturhus i Svendborg
har fået nye arkitektoniske linjer om den gamle
kerne, der består af en række sale til byens kulturliv. Kulturhuset ”Borgerforeningen” er blevet et
moderne mødested for kulturlivet i en by kendt for
at have mange kreative indbyggere.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent
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Borgerforeningen Svendborg
Pris
Fondens støtte
Areal
Bygherre
Arkitekt
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39 mio. kr.
4 mio. kr.
3.060 m², heraf 600 m² nybygning
Foreningen Svendborg Borgerforening
Praksis Arkitekter

Luksus. Hvis resultatet af de nye faciliteter og moderniserede sale i Svendborgs kulturhus skal lægges sammen, er det ordet, man når frem til. I hvert
fald hvis man spørger Preben Birkeholm, der er leder af et børne- og ungeteater, der er flyttet ind i Borgerforeningen efter genåbningen i sommeren 2010.

sikforening og Svendborg Kommune, der holder borgermøder og præsenterer kunst- og kulturinitiativer i bygningen. Alligevel er der stadig kapacitet til
mere. Jan Aaskov forventer, at endnu mere liv vil strømme ind ad dørene i
den nye facade, når de først har lært husets nye muligheder at kende.

”Det er rigtig luksus i forhold til andre børne- og ungeteatre, der ofte må
optræde på skoler og biblioteker. Det måtte vi også, da vi tidligere boede
på første sal i en baggård uden særligt meget plads. Nu har vi fået plads
til store tanker og store armsving,” fortæller lederen af B&U Teatret, der
hvert år involverer ca. 250 børn og unge mellem seks og 25 år i en række
forskellige opsætninger.

I Nu fremstår Borgerforeningen som et kulturhus anno 2010

For bare to år siden var ”luksus” ikke et ord, der faldt nogen ind, der
gæstede eller optrådte i Borgerforeningen. Det fine gamle hus med den
markante Guldsal opført i 1884 i Art Noveau og Jugendstil var forfaldent
i en grad, så det afskrækkede folk fra at komme i huset, og det var kun
nødtvungent, at brugerne turde trykke på stikkontakterne.

I Målet var at skabe et levende kulturelt mødested i daglig brug
Borgerforeningen var på vej mod en trist skæbne for en bygning, der havde
været centrum for flere generationers største kulturoplevelser i den sydfynske købstad. Flere forsøg på at samle penge ind til en modernisering
var slået fejl, men til sidst lykkedes det i 2008 at komme i gang med en
udvidelse og modernisering.
Lokale- og Anlægsfonden gik med i projektet, der havde sigte på at integrere lokale kulturudøveres behov med større koncerter og teaterforestillinger.
Målet var at skabe et levende kulturelt mødested i daglig brug modsat de
mange kulturhuse, der står tomme, når der ikke er forestillinger.
”Der er stort behov for et hus til kultur i Svendborg, som er en by med
mange kreative mennesker. Faktisk en af de byer i landet, der har flest indbyggere ansat i kreative virksomheder. Alligevel forsvandt mange af de faste
brugere før moderniseringen, fordi huset var noget nær en ruin, men flere
af dem er allerede kommet tilbage, og vi har også tiltrukket nye brugere,”
fortæller Jan Aaskov, der er forretningsfører i Borgerforeningen.
B&U Teatret, der har fået optimale betingelser som daglige brugere af en
moderne teatersal på 150 m², kontor og yderligere 80 m² opholdsområder,
er kun en af de faste brugergrupper. Svendborgenserne samles også i Borgerforeningen af to danseskoler, kulturelle foreninger som fx en kammermu-

Udenfor indgangen til Borgerforeningen har Svendborg Kommune anlagt
en helt ny forplads overfor byens rådhus. En plads med en markant vinklet
og handicapvenlig sti, der også er prydet af en skulptur med vand, damp og
lyseffekter. Borgerforeningen ligger placeret mellem Svendborg Teater og
Anne Hvides Gård, byens ældste eksisterende hus fra 1560. Kulturhuset
fik lagt en ny tilbygning med facade i rustrød tombak med grønne vinduesglas foran det gamle hus og ud mod den nye plads, og nu fremstår
Borgerforeningen som et kulturhus anno 2010.

I Udskæringen sender lys ned gennem etagerne og medvirker til at skabe den
behagelige og afslappede stemning
Når man træder ind på Borgerforeningens nye parketgulve, kommer man
direkte ind i Kulturcaféen og ind i den nye foyer til et lyst og åbent kulturhus med kunst på de hvide vægge og en gennemgående ellipseformet udskæring mellem etagerne, der går fra taget og ned til stuen. Udskæringen
sender lys ned gennem etagerne og medvirker til at skabe den behagelige og
afslappede stemning, der præger kulturhuset. En stemning og et lysindfald,
der suppleres af vinduespartier fra gulv til loft i både stuen og på første
etage, som næsten ophæver fornemmelsen af at være inden døre. I foyerområderne er der plads til fx udstillinger, mindre borgermøder og foredrag.
Gamle teknikker blev taget i brug for at føre Borgerforeningens gamle sales
dekorationer, stuk og farver tilbage til det originale udgangspunkt. De tre
sale, som kulturhuset rummer – Guldsalen, Teatersalen og Spejlsalen - er
alle restaurerede og tilføjet al den mekaniske og elektroniske teknik og
akustiske absorbering, som moderne forestillinger og foredrag kræver, uden
at salenes historie forsvinder. Endelig er der mulighed for kunstudstillinger
i Gallerisalen.
Svendborgegnens kulturelle talenter, der tidligere har talt så forskellige
personer som forfatterne Tom Kristensen og Bertolt Brecht og rapperne
UFO og Yepha, har fået fremragende muligheder for at optræde og samles i fællesskab med borgere og andre kunstnere til en mængde varierede
oplevelser.
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Svømmehaller
på dybt vand
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Vand I Der er hårdt brug for et pust af nyt
liv til de gamle svømmehaller, hvis de ikke
skal lukke. Lokale- og Anlægsfonden vil
sammen med et par af svømmehallerne
vise, hvordan det kan gøres.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Svømmehallerne kæmper med store behov for renovering eller ligger livløse hen på grund af mangel
på brugere. En del af dem er stærkt lukningstruede
på grund af de store udgifter til renovering, og fordi
brugerne stiller større krav til vandfaciliteter, end
man gjorde, da mange af svømmehallerne blev opført for ca. 30 år siden.
I Norge er der i de senere år lukket 90 svømmehaller. En lignende bølge af lukninger er der også risiko
for i Danmark, hvis der ikke bliver fundet på nye
løsninger og nye initiativer i svømmehallerne, som
er mere vidtgående end almindelig renovering af de
eksisterende faciliteter.

I Handler ikke om at skabe flere vandlande, men om at
inddrage brugernes ønsker til moderne svømmehaller
Lokale- og Anlægsfonden leder efter kommuner og
svømmehalsbestyrelser, som har lyst til at skabe nyt
liv i gamle svømmehaller. Det handler om at finde
et par svømmehaller, der kan indgå i en proces,

hvor der bliver tænkt nyt og anderledes. En proces,
der skal munde ud i eksempelprojekter, som andre
kan lære af, hvis de ikke ønsker at blive tvunget til
at lukke vandet ud af bassinerne. Formålet er ikke
at skabe flere vandlande, hvor aktiviteterne i fx
vandrutsjebaner i virkeligheden er ret inaktive, men
om at finde nye bevægelsesaktiviteter i vandet og
flere brugergrupper til svømmehallerne.

I Først og fremmest bliver der sagt farvel til det
ufleksible 25 meter svømmebassin
Ringkøbing Svømmehal har fået arkitektfirmaet
C.F. Møller til at arbejde på, hvordan en typisk
svømmehal kan transformeres. Først og fremmest
bliver der sagt farvel til det ufleksible 25 meter svømmebassin. I stedet introduceres flere sammenhæng
ende og mere fleksible bassiner med forskellige kvaliteter, aktiviteter og dybder. Fx bevares muligheden
for at svømme 25 meter i et stræk, men en bro kan
dele det lave bassin op fra det lange tværgående. Det
lave hyggebassin i den ene ende får en blid overgang

til vandet ligesom på stranden. Det gør også bassinet
mere tilgængeligt for handicappede. Nye aktiviteter
med flydende øer og forhindringer til vandparkour
bliver lagt ud i en anden del af bassinet, og i en sidste
del planlægges det at etablere klatrevægge og tre vipper fra en til tre meters højde.
Dertil kommer et mindre bassin til små børn og et
varmtvandsbassin med 34 grader varmt vand – i
forhold til de andre bassiners 28 grader. På første
sal indrettes et opholdsområde, hvor badegæsterne
kan slappe af med udsigt over Ringkøbing Fjord.
Her placeres også et tyrkisk bad – hammam – og et
massagerum. Saunaer til mænd og kvinder samt et
koldvandsbassin bliver der også plads til.
Planerne med Ringkøbing Svømmehal er kun et
enkelt godt bud på fremtiden for svømmehallerne.
Dialogen er fortsat åben for interesserede parter.
Målet for Lokale- og Anlægsfonden er at udvikle og
støtte de projekter, der vil vise, hvordan de danske
svømmehaller kan overleve – hvis de tør.
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Verdensklasse
og børnehaveklasse i Ballerup
Super Arena
Elitefacilitet I Cykelryttere på topniveau cirkler om små fodboldspillere og unge atletikudøvere,
når elite og bredde samtidig træner i Ballerup Super Arena. Elitefacilitetsudvalget, der har til
huse i Lokale- og Anlægsfonden, ser stor fornuft i at opføre idrætsfaciliteter, der bruges til både
verdensmesterskaber og tirsdagsfodbold.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent
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Landets eneste indendørs cykelbane ligger i Ballerup. Skabt til at udvikle de største cykeltalenter som Team Danmark elitesportscenter og
som ramme om de største internationale mesterskaber samt 6-dages
løb. En elitefacilitet med plads til tusinder af tilskuere på tribunerne.
Den ovale cykelbane er 250 meter lang, og det giver selvsagt et stort areal i midten, som de færreste af verdens velodromer har valgt at udnytte.
I Ballerup er det anderledes. Der er lagt sportsgulv på i midten, hvor
der også er gemt en sandgrav til atletik. Der kan spilles fodbold, håndbold, basketball og meget andet – faktisk 20 forskellige idrætsgrene
– mellem langsider og sving. I nogle weekender er superarenaen også
hjemmebane for det nye storhold i håndbold, AG København.
Den fleksible indretning gør det muligt for juniorverdensmesteren
Julie Leth at træne igennem på en hverdagsaften, hvor drenge i syvårsalderen samtidig spiller fodbold på to af de tre bandebaner, der er sat
op. Imens er omkring 40 unge atletikfolk ude at løbe rundt om arenaen
som opvarmning til, at de overtager arenaen efter fodbolddrengene.

I Det giver god mening at udnytte anlæggene, så flest muligt får mest
muligt ud af dem
Elifefacilitetsudvalget har støttet nye tribuner og VIP-rum i Ballerup
Super Arena med 9 mio. kr. I Elitefacilitetsudvalget bliver der lagt stor
vægt på projektansøgeres evne til at kombinere idrætsfaciliteter til eliten med tilgængelighed for breddeidrætten.

Elitefacilitetsudvalget
Formålet med Elitefacilitetsudvalget er at støtte opgraderinger af såvel eksisterende som
nye idrætsfaciliteter til internationalt konkurrenceniveau, så det bliver muligt at afholde
fx verdens- og europamesterskaber i Danmark. Elitefacilitetsudvalget finansieres af
Lokale- og Anlægsfonden og staten. Elitefacilitetsudvalget har sekretariat i Lokale- og
Anlægsfonden. Udover Ballerup Super Arena har bl.a. den nye multiarena Jyske Bank
BOXEN i Herning, BMX-anlægget i København og et søsportscenter i Kerteminde modtaget
støtte fra Elitefacilitetsudvalget, der i alt har uddelt 39,3 mio. kr. i støtte til 17 projekter
siden etableringen i 2008.
Læs mere på www.elitefacilitetsudvalget.dk
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”Byggeriet i Ballerup er et fint eksempel på rum til både elite og bredde. Det er forhåbentlig noget, der kan inspirere andre kommuner til
at tænke i breddeidrættens behov, når der skal opføres faciliteter, der i
første omgang er målrettede elitens behov. Eliteaciliteterne har kapacitet til også at rumme bredden, og bliver de brugt både til ”hverdag og
fest”, får de langt mere lokal opbakning og ejerskab. Den store bevilling til Ballerup Super Arena er bl.a. givet, fordi arenaen kan meget
mere end opvisning og store events,” siger Torben Frølich, direktør for
Elitefacilitetsudvalgets sekretariat.
Han hentyder til, at superarenaen ikke kun er til opvisning, som fx
VM i banecykling, der i 2010 blev afholdt i Ballerup. Arenaen bruges
hver dag til træning af både elite og bredde, hvilket giver en helt anden
tilknytning til lokalområdet end elitefaciliteter, der kun bruges få gange
om året til konkurrencer og kampe.

I Vi tiltrækker store internationale begivenheder samtidig med, at vi kan
tilbyde breddeidrætten gode træningsfaciliteter
Når fodbolddrengene fra Ballerup-Skovlunde og deres forældre, der
har stået og heppet udenfor banderne, er gået hjem, tager Ballerup
Atletik over på inderbanen. På cykelbanerne er de dygtigste ryttere
afløst af dem på et lidt mere menneskeligt niveau fra klubben DCRBallerup. De dumpe lyde af bolde, der tæsker ind i træbander, afløses af
de hurtige klikkende lyde af de særlige indendørs pigsko, som løberne
bruger. Alt imens fortsætter den snurrende lyd af cykelgear og tunge
drøn i plankerne, når rytterne drejer ind i svingene.
Ballerups borgmester Ove E. Dalsgaard er glad for, at superarenaen er
til for alle og fra starten blev udtænkt som et projekt for både elite og
bredde.
”Idrætten er mangfoldig i Ballerup Kommune, og derfor er det også
vigtigt for os, at Ballerup Super Arena kan tilbyde så mange forskellige
discipliner som muligt – både for bredden og eliten. Det betyder, at vi
tiltrækker store internationale begivenheder samtidig med, at vi kan
tilbyde breddeidrætten gode træningsfaciliteter.”

Ballerup Super Arena
Opført i 2001 som Siemens Super Arena. Blev lukket fra 2003 til
2005 på grund af en sammenstyrtet tagkonstruktion. Genåbnet
som Ballerup Super Arena i 2005 og udbygget med nye tribuner
i 2009. Elitefacilitetsudvalget støttede udvidelsen med 9 mio.
kr. Ballerup Super Arena har bl.a. afholdt VM i banecykling i
2002 og 2010, store koncerter, hjemmekampe for AG København,
men fungerer samtidig som fast træningsfacilitet for en række
foreninger på breddeniveau.
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Det mørkeste
hjørne af dansk
idrætsbyggeri
Rum I Dette er en hyldest til den mørkeste, glemte, udskældte,
besparede og forkætrede del af dansk idræts-, kultur- og fritidsbyggeri. Det, som samtidig – når det er for sent – bliver det
mest efterspurgte, nødvendige og savnede element i færdiggjorte
projekter. Det handler om depoter.
Af Torben Frølich, direktør
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Depot betyder i følge Politikens Nudansk Ordbog
”et sted til midlertidig opbevaring af varer m.m.”
og giver 61,3 mio. visninger, når ordet googles. Alligevel er depoter altid en mangelvare i fritidsbyggerier. Depot har synonymer som lager, magasin
og forråd, men der findes ingen erstatninger for
begrebet i virkelighedens verden.
”Vi mangler i høj grad depotrum og opbevaringsrum. Vi var bekendte med, at det ville blive en
mangel, da byggeriet blev udført, men der var
ikke økonomi til mere.”
Lokale- og Anlægsfonden har bedt 110 byggerier,
der har fået fondsstøtte, om at evaluere deres projekt og herunder svare på spørgsmål om depotforhold. Citatet er kendetegnende for evaluering
erne. To ud af tre projekter konstaterer kun et år
efter indvielsen, at de mangler lagerplads.

I Mindst 15 og helst 20 procent af byggeriet skal
gå til depoter
Det er vel at mærke projekter, som Fonden i forvejen har rådgivet og presset til at udvide depot
arealet. Lokale- og Anlægsfonden rådgiver altid
om, at mindst 15 og helst 20 procent af byggeriet
skal gå til depoter. De 15 procent er endda i underkanten, hvad evalueringerne også viser, når 62
procent af byggerierne ikke har tilstrækkelige opbevaringsmuligheder.
Men på besparelsernes kampplads er depoterne
den evige taber. Problemet er simpelthen, at trods
påpegningen af problemet vælger bygherrerne at
skære på udenomsarealerne frem for selve aktivitetspladsen. Der er sjældent mod til at skære en
meter af håndboldbanen for at få råd til de nødvendige depoter.

”Depotet er for lille. Dette skyldes, at husets store
anvendelighed har medført øget behov for rekvisitter og redskaber, og det er jo egentlig et luksusproblem.”
Udover økonomiske begrænsninger som en barriere peger evalueringerne på, at en succesfuld drift
også kan give depotproblemer. Jo flere brugere og
jo mere multifunktionalitet, jo større behov for
depoter til de forskellige grupper.
Et udsagn lyder: ”Da hallen blev bygget, var det
fint med den depotplads, der er, men nu, efter at
der er kommet flere brugere til og flere forskellige
idrætsgrene, er der behov for mere depotplads til
idrætsredskaber.”

I Andre gange bruges handicaptoilettet som boldrum
Evalueringerne viser, at problemet opstår i alle
former for byggerier, hvad enten det er stort eller småt, dyrt eller billigt, kultur eller idræt. ”Løsningerne” er også nogenlunde identiske: ”Vi har
været nødt til at tage et møderum i anvendelse
som depotrum - nu mangler vi mødelokalet.” Andre gange bruges handicaptoilettet som boldrum,
gangarealer spærres af oplagrede stole, rustne
skibscontainere stilles foran smukke byggerier
osv.
Der er med andre ord et forbedringspotentiale på
området. Lokale- og Anlægsfonden har strammet
depotkravene til fremtidigt byggeri, der tildeles
støtte. Derudover arbejdes der løbende på at udvikle idéer og produkter, der kan aktivere depotarealerne, så de også kan bruges til andre ting
end blot ligge mørkt, udskældt og øde hen. Men
indtil nu uden stor succes – depoterne mangler
fortsat opmærksomhed og hyldest.
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Idrætscamp 2010 – bliver
Synspunkt I Lokale- og Anlægsfonden og
idrættens organisationer har afviklet Idrætscamp
2010, der skulle finde seks konkrete koncepter til
mere og bedre idræt og bevægelse. Men det er et
åbent spørgsmål, om kommunerne og de andre
aktører på området formår at gribe de bolde, som
Idrætscamp 2010 har sendt af sted.
Af Jens Høyer-Kruse,
Ph.d.-stipendiat, Institut for Idræt og
Biomekanik, Syddansk Universitet
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I marts 2009 kom Breddeidrætsudvalgets rapport
om breddeidrætten i Danmark, og hvordan man
kan styrke befolkningens muligheder for at dyrke
idræt og motion. Det bredt sammensatte udvalgs
kommissorium var således at ”belyse og stille konkrete forslag” til en længere række af idrættens
aktuelle konkrete udfordringer og tendenser. For
eksempel er udviklingen i befolkningens idrætsvaner blevet behandlet i rapporten, herunder
også det stigende antal selvorganiserede idrætsudøvere, der stiller nye krav til idrætsanlæggene samtidig med, at det kan være en udfordring at sikre,
at de eksisterende idrætsfaciliteter udnyttes fuldt
ud. Og med over 500 siders baggrundsanalyse og
42 forslag adresseret til alle de aktører, der kan
”gøre noget”, har Breddeidrætsudvalget dermed
”givet bolden op”.

ling af nye faciliteter til idræt og bevægelse og nye
måder at bruge de eksisterende faciliteter på.
Oplæggene til koncepterne bliver inddelt efter
seks forskellige områder: storbyen, byen, den
”hårde” forstad, den ”pæne” forstad, det bynære
landdistrikt og yderkantsområdet. Områdernes
karakteristika bliver beskrevet grundigt i faktaark,
hvori idrætsmønstret for de forskellige typer områder også blive belyst. Derudover gives der i de
gennemarbejdede oplæg en oversigt over idrætsudøveres livsfaser og de kendetegn og udfordringer, der gør sig gældende i de forskellige faser. Lad
os se nærmere på nogle af de seks koncepter, som
deltagerne i Idrætscampen har formuleret.

I Afsæt i udvikling af nye faciliteter til idræt og
bevægelse og nye måder at bruge de eksisterende
faciliteter på

Koncepterne for storbyen og byen minder om
hinanden, idet de begge sigter efter at udnytte
de ”tomme” rum i byen til idræts- og motionsaktiviteter. Her tænkes der både på pladser, parkeringskældre og bygninger samt på skolen som
naturlige samlingspunkter for idræt og motion.

Bolden er fx blevet grebet af Lokale- og Anlægsfonden, som på baggrund af Breddeidrætsudvalgets rapport har samlet en lang række deltagere i
en ”Idrætscamp” for at formulere seks konkrete
koncepter til mere og bedre idræt og bevægelse i
Danmark. De seks koncepter tager afsæt i udvik-

Konceptet for den ”hårde” forstad handler om at
ville ændre bevægelseskulturen og adfærden hos
de lokale beboere gennem opsøgende arbejde.
I denne sammenhæng ville det dog være lige så
interessant at høre, hvordan man gennem struk-

bolden grebet?
turelle ændringer i boligområderne og deres omgivelser, fx gennem etablering af motionsrum og
boldbure kunne få flere til at bevæge sig.
Konceptet for yderkantsområdet er værd at fremhæve. Her ønsker man at opstille en række mobile
moduler med forskellige funktioner ude i landsbyerne som supplement til de eksisterende idrætsfaciliteter. Modulerne skulle således sammensættes
efter lokalområdets behov og kunne fx indeholde
motionsrum, bordtennisrum, kajakhotel, mødelokale og omklædningsrum. Denne form for fleksibel plug’n’use facilitet, som ikke er lige så omkostningsfuld som en traditionel idrætsfacilitet, kunne
sandsynligvis også være en fremragende idé i den
hårde forstad såvel som i byen. Derfor er det også
vigtigt, at de seks koncepter ikke betragtes enkeltvis
men som idéoplæg, der skal supplere hinanden.

I Måske på tide at skrue ned for idéudviklingen og
satse fuldt ud på udbredelse og implementering af de
mange gode idéer
Der er masser af gode hensigter i de formulerede
koncepter, men generelt virker de meget ukonkrete
og unuancerede. For eksempel bor langt størstedelen af landets befolkning i urbane områder – men
især i forbindelse med idræts- og motionsaktiviteter

har oplevelser i naturen en stadig større betydning.
Derfor undrer det mig, at hverken bynære naturområder eller det åbne land nærmest ikke indgår
i nogle af koncepterne. I øvrigt kan man allerede
finde flere af de gode idéer fra de seks koncepter i
den lange række af bøger, pjecer og idéoplæg, som
Lokale- og Anlægsfonden tilbyder på deres hjemmeside. Fx i ”Idrættens fornemmelse for byrum”,
”Idrætshaller for fremtiden”, ”En idrætslegeplads
skal ligge i vejen” og ”Steder på ruten”. Og når idéerne begynder at gå igen i nye sammenhænge, er
det måske på tide at skrue ned for idéudviklingen
og satse fuldt ud på udbredelse og implementering
af de mange gode idéer?!
Ifølge direktør Henrik H. Brandt fra Idrættens
Analyseinstitut er Breddeidrætsudvalgets rapport
først og fremmest et brugbart oplæg til debat og
handling for de politikere og andre aktører, der
har den reelle magt og autoritet til at styrke breddeidrættens vilkår i Danmark.
Lokale- og Anlægsfonden har med ”Idrætscamp
2010” forsøgt at gribe og spille bolden videre. Men
kommunerne (og andre aktører) har efterhånden så
mange inspirationsbolde at gribe efter, at jeg er bange for, at denne her også vil falde til jorden, hvis der
ikke følger konkrete handlingsanvisninger med.
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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

