
OPSAMLING 
FYRAFTENSMØDET D. 27. JANUAR 2021:

HVAD SKAL FREMTIDENS HUB FOR SPORT OG BEVÆGELSE INDEHOLDE?



Nærværende opsamling er brutto-listen af input fremkommet på det virtuelt fyraftensmøde om den kommende hub 
for sport og bevægelse i Universitetsparken afholdt den 27. januar 2021.

59 personer deltog, deriblandt Bygningsstyrelsen, FEAS, Aarhus Kommune, Lokale og Anlægsfonden, Idrættens 
Analyse Institut, DGI Østjylland, Midtbyens Fællesråd, naboer, studerende og medarbejder fra Aarhus Universitet 
foruden projektstyre- og arbejdsgruppen.

Formålet med mødet var at samle en pulje af idéer til, hvad hubben kan indeholde.

Formålet med hubben er at stille sports- og bevægelsesfaciliteter til rådighed for studerende og medarbejdere på 
Aarhus Universitet, men den skal også være med til at åbne universitetet mod byen ved at give adgang til, at beboere i 
nabokvartererne og øvrige gæster kan anvende anlægget. Det bliver et åbent anlæg. 

Hubben skal blandt andet være:
· et sted til fysiske, sjove og udfordrende aktiviteter
· et mødested med plads til alle
· en ramme om sportslig udfoldelse
· en plads til pauser og møder på tværs



OPSAMLING I KATEGORIER

FÆLLESPULJE AF IDEER

HUB 

AKTIVITETER

HVAD VIL I LAVE DER?

FACILITETER 

HVORDAN SKAL DET VIRKE?

ÆSTETIK 

HVORDAN SKAL DET SE UD?



HUB 

Trappe/Scene

Crossfit, leg, styrketræning mm.

Toiletter

Dobbeltfunktion kælke-/ rutchbane/slide

Slængested

Fitness 

Grundtræning

Flad græsplæne som kan bruges til alt mulig

Overdækning, læ, installationer mv., der indbyder til ophold

Brainstom-borde/ståborde til udviklingsmøder

Oplyst park om aftenen

Fokus på belysning - sen aften/vinter

En form for tribune som både kan bruges til træning og ophold/samvær

Udfordringsbane -on-the-way

Digital løberute, som bindes sammen med Universitetsbyen og Riisskov

AU-historier formidlet på en løbetur, måske som podcast, men kan høre mens man løber/går

Løb – kanin

Der skal være et petanqueanlæg. Petanque 12 x 4 meter - Mål på petanqueanlæg kan fx være ca. 20x20 m med faste borde og bænk omkring

FACILITETER . HVORDAN SKAL DET VIRKE?



HUB 

Fladernes karakter -træning på jorden på forskellige årstider

Rekreativt område med f.eks. borde/bænkesæt

Børnefaciliteter

Landart

Digitale ruter

Lommer til ophold

Scene - Smart HUB Områder

Ultimate

Calisthenics

Bouldering (Klatrefacilitet) - Sjovt og udfordrende, til alle aldre, sportsgren i enorm vækst, dansk leverandør (gubbies.dk)

Paddle tennis

En slags wall-offame, der kunne give et konkurrenceaspekt til sportsaktiviteterne

Multifunktionelt halvtag, hvor taget bruges til en aktivitet og/ eller et sedumtag el. halvtag med trappefunktion, så der opnås en multifunk-
tion undertaget (med borde/bænke/ og oven pågræstaget

Disc-golf

Løberuter i nærområdet med start i hub’en (eventuelt med lysruter)

FACILITETER . HVORDAN SKAL DET VIRKE?



HUB 

Toiletfaciliteter/omklædningsfaciliteter

Overdækning af en art. Er især rart i vinterhalvåret ’ Tribune/amfiteater, hvorfra man kan iagttage andre sportsudøvende

Udstyrsbanker, hvor der udlånes udstyr (fx discs, bolde, ketchere etc.)

Udendørs skakbræt eventuelt i læ for regnen

Cirkeltræning der kombinerer løb og core-træning. Men det kan også sagtens bruges til leg af børn

Plæne

Styrketræning

Sprint/løb

Boldspil

Trappe/tribune

Minitennis

Fodboldtennis

Core træning

Hockey

Senior skating

Ikke 60 m. bane til løb - det er kun sprintere, der bruger det, og ikke motionister

Hoppepude evt. kombi med LAR

FACILITETER . HVORDAN SKAL DET VIRKE?



HUB 

Bogtårnet som inspiration til klatretårn/ svævebane/fitness/udsigt/digitale skærme/skulpturelt jf. Olivers “funktionelt og æstetisk robust”.

Sand som underlag, børn elsker det. fitnessrekvisitter i sand, bordtennis i sand, boldspil i sand, sand til at sidde i

Skærme som andre foreninger o.lig. kan streame idrætsaktiviteter til så der kommer nogle strukturerede aktiviteter (og foreningerne får lov 
til at vise sig frem)

En lille mini-rampe (Skaterampe) kan bruges af både unge og ældre, er sjovt for både nybegyndere og erfarne. Det kan bygges af træ eller 
beton (vi har endda en lille virksomhed i Aarhus, der allerede har bygget forskellige ramper i den stil i området) og der er mulighed at søge 
støtte gennem Gadeidrættens fond.

Calisthenics park. Især i de her Coronatider flyttes fitness udendørs. En lille calisthenics park opfordrer til at udfordre kroppen på ny måder 
og kan bruges af både unge og ældre. Få stænger giver mulighed for masser af bevægelse og forskellige øvelser

Skateboarding

Leg uden en egentlig legeplads - Wismar Platz Berlin – populær bugtende mur, der altid er populær ved de mindre børn – vil passe godt ind 
i Universitetsparken. Enkelt, stilsikkert ”bjerg” i rustfrit stål, fra Elverdal

Til ude-fitness uden egentlige redskaber er min flerårige erfaring fra en skolegård;

Godt at være på græs om sommeren – og vinteren er glat flise- eller asfaltbelægning godt underlag - og så skal der være trin i siddehøjde til 
arm- og stepøvelser tæt ved – gerne med mulighed for at vælge varierende højder til forskellige øvelser og behov. Om vinteren skal pladsen 
være oplyst.

Et 25/50 meter bassin i relation til det nye campus område – som for ex. I Bergen/ Uni. of Stirling (Scotland) villevære rigtig fornuftigt at 
arbejde for!

Kunstgræsbaner til spikeball, med optegning af servelinje

Nedslag der markerer forbindelseruter...som ikoner

FACILITETER . HVORDAN SKAL DET VIRKE?



HUB 

Tænk generatoner ind  - børn holder voksne der længere for man tager ophold

Multianvendelig

Leg, styrke

Kondi

Dans

Yoga

Funktionelt

Walk’n’Talkturer til møder og vejledning

Skabe en kultur, find aktiviteter

Skal kobles til andre område med løbebaner

Slængested

Spontane Aktiviteter

Vi skal sørge for, at der fortsat er en flad græsplæne som kan bruges til alt muligt

Inddragelse af organisationer, der vil stå for aktiviteter

Mødested- Samtænkes med kvarteret og byens faciliteter: Hvad er der i området, og hvad mangler der?

Bind sammen med andre ruter i byen og området så det bliver en aktivitetsstation på turen

AKTIVITETER - HVAD VIL I LAVE DER?



HUB 

Aktiviteter med lav barriere for deltagelse

Forandeligt ikke stationære redskaber alene

Friluftstræning for ansatte og dobbelt studerende

Kultur på Faciliteten

Aktiviteter før faciliteter

Mødested der understøtter: Før, under og efter aktiviteten

Forbindelser/ forløb til eksisterende områder/faciliteter

Skal ikke kodes for stramt - giv plads til at selvorganisteret aktiviteter kan blomstre og nye aktiviteter/sportsgrene kan blive prøvet af.

Det gode benspænd - hvordan får det sammenhæng med Universietetsparkesn udtryk og ånd

Brugere uformelle steder det intime rum

Et rum der virker 364 dage om året for alle, og under DK’s største fredagsbar og idrætsdag

Mulighed for at slentre gennem aktiviteterne uden at deltage

Tilknytte kunstere

En “bevægelseslinje” kan forbindes med andre grønne områder i midtbyen f.eks. børnenes jord. Linjen skal markeres f.eks. digitalt 
 
Danne korridorer skabe forbindelse til skoler i området

Naturlig Afgrænsning til omgivelserne

AKTIVITETER - HVAD VIL I LAVE DER?



HUB 

Noget man bruger aktivt. Hvor man klæder om og vælger det aktivt til. 

Cirkeltræning der kombinerer løb og core-træning. Men det kan sagtens også bruges til leg af børn.

Event og Idræts hub -holdbart!1. Start her 2. Fortsæt her 3. Opsamling her

1) Funktionalitet mere end smartness,
2) Også bruges af folk der træner seriøst
3) tænk i materialer/overfalder der også kan bruges i de 6 våde måneder af året

Socialt mødested aktivt/passivt

Understøtte pauser/walk&talk for ansatte og studerende

Stimuler mange sanser

Særkende for AU’s HUB: BOGTÅRNET som inspiration til klatretårn/ svævebane/fitness/udsigt/digitale skærme/skulpturelt j

Undersøg eksisterende tilsvarende faciliteter ift hvad der bruges og ikke

Intime / mindre afgrænset rum til tilskuernes ophold

Samlende funktion for fællesskaber / foreninger i Aarhus / Virtuelt -Nærhed

Årstiderne variation/fleksibilitet

Brug for værter - initiativtagere? naboer? Foreninger i nabolag? AU SPORT?

Leg for børn og voksne

Gode vaner - Gode oplevelser
Oliver (LOA) talte om facilitetsbehov. kan det fremtidssikres..??

AKTIVITETER - HVAD VIL I LAVE DER?



HUB 

Lommer til ophold og bevægelse

En “bevægelse linje” fra bunden af Vennelystparken via HUB til Kathrinebjerg og AUH, Skejby

Multi anvendeligt

For alle aldre

Området kan noget om sommeren og andet om vinteren

Dørtrinsaktivieteter

Differentieret anvendelse

Inddrage de 18 medlemsforeninger under AUS

Lang skala, fra enkelt og leg til høj intensitet pro

Individualisme /Holdspil

Hundeluft

AKTIVITETER - HVAD VIL I LAVE DER?



HUB 

Æstetisk legeplads med flere træningsmuligheder

Æstetik der kan bygges videre på

IKKE de grimme træningsredskaber, som allerede er mange steder i byen,og bruges i begrænset omfang og ikke er særlig funktionelle

AU-DNA i Udtrykket

Æstetisk legeplads

Æstetisk Varetegn

Æstetisk skulptur

Noget der kan passe ind i parkens arkitektur

Alfo binano inspiration til at bruge naturelementer også tilbud til de atypiske

Sammenhæng med omgivende arelaer og særpræg

Hubén skal ha en tiltrætræksningefttek (pull)

Materialevalg er afgørende (holdbarhed og æstetik)

“Funktionelt og æstetisk robust”.

Kvalitet

Visuelt inspirerende og smukt

Det gode benspænd - hvordan får det sammenhæng med Universietetsparkesn udtryk og ånd

Vedvarede være et grønt område

ÆSTETIK - HVORDAN SKAL DET SE UD?



HUB 

OPSAMLING BILLEDER

FÆLLESPULJE AF IDEER



WALK AND TALK - BRANISTORM STÅBORDE TIL MØDER

PETANGUE

HÆNGEKØJER

PODCAST LØB , AU-HISTORIER

FRILUFTSTRÆNING



PADDLE TENNIS

LANG SKALA, FRA ENKELT OG LEG TIL HØJ INTENSITET PRO 

UDFORDRINGSBANE - ON THE WAY

BOULDERING - ÆSTETISK SKULPTUR



DISC GOLF

CORE TRÆNING

SKAK - OVERDÆKKET

LØBERUTER MED START I HUBBEN

HOPPEPUDE I KOMBI MED LAR

GRÆSPLÆNE 



SKATERAMPE

CALISTHENICS

LEG UDEN LEGEPLADS

TEGLREFERENCE TIL UNIVERSITETSPARKEN



HUB 

TAK FOR INPUT




