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Foreningshus Løsning /
Projektbeskrivelse
Foreningshus Løsning		
Idrætskultur, Ungdomsklub og Byplads
Arkitektonisk udgangspunkt og udviklingskoncept.
Projektets udgangspunkt er at kombinere traditionelle idrætfaciliteter med et
foreningshus og ungdomsklubben Bikub1. Samhørigheden skal løfte en samlet
opgradering af eksisterende idrætsfaciliteter samt skabe rum for et foreningshus
der favner mødet imellem foreningernes brugere, brugerne af Bikub1 og borgere i
Løsning.
Der skabes nye faciliterer for gymnastik og spring samt en udvidelse af boldhallen
således at den rummer en hel håndboldbane. Den gamle gymnastik sal inddrages
til foreningshus og arealer for Bikub1
Udgangspunktet er det gamle idrætscenter der ligger som nabo til skolen i Løsning.
Idrætscenteret består af en gymnastiksal der oprindeligt var en lille svømmehal,
en boldhal der rummer en halv håndboldbane samt en mellembygning med
omklædningsrum, depot og et mindre opholdsareal.
Umiddelbart er det eksisterende anlæg udemærket disponeret og de
rummelige proportioner er gode. Det vurderes at rammerne for de eksisterende
omklædningsrum for herre og dame er tilstrækkelige og har behov for en
renovering af overflader. Den eksisterende omklædning suppleres med individuelle
omklædningskabiner - “dommeromklædning”. De nye omklædningskabiner sikrer
en fleksibilitet ifht. brugernes forskellige behov. Den eksisterende gymnastiksal har
en begrænset fleksibilitet og brugsværdi, grundet dens proportioner. Ikke mindst
rumhøjden der begrænser dens brug til boldspil såsom badminton, volleyball m.m.
Grundet gymnastiksalens begrænsede brugsværdi introduceres en transformation
af gymnastiksalen således at den imødekommer nye behov og nye brugere. Denne
transformation sker i samspil med en udvidelse der imødekommer idrættens
specifikke behov og giver mulighed for fleksibel anvendelse over tid og aktivitet.
Det er en ambition for projektet at skabe gode tidssvarende faciliteter for byens
store gymnastikforening. Der skabes faciliter for såvel holdgymnastik som
springgymnastik. Dette skabes i et fleksibelt anlæg der imødekommer ønsker
fra husets øvrige brugere, borgere i lokalområdet og skaber rum for den lokale
ungdomsklub Bikub1. Der skabes rammer for et indbydende foreningsmiljø der
rummer aktiviteter på tværs af idrætsgrene og brugergrupper.
Ved at benytte den gamle gymnastiksal som ramme for en transformationen til
et moderne foreningshus, gives projektet en nedarvet robusthed og fleksibilitet til
gavn for projektets anvendelse og karakter. Når man yderligere kombinerer dette
nye foreningshus med ungdomsklubben Bikub1, introduceres en anvendelse af
rumligheden der gør foreningshuset til et mangfoldigt hjerte i projektet. De nye
arealer i projektets udvidelse anvendes for at opnå optimale forhold for eksempelvis
gymnastik og springgrav. Disse funktioner stiller specifikke krav til deres rammer.
Projektet deler uderum med Skolen i Løsning og skolens elever benytter dets
faciliteter i dagtimerne. Dette er også i fremtiden en vigtig præmis for projektets
rolle i Løsning by. I den nyligt udførte helhedsplan for Løsning by, foreslåes
en renovering og modernisering af hovedegaden i Løsning og at der etableres
en ny plads i byen. Placeringen af denne plads åbner mulighed for at give
idrætsanlægget og foreningshuset og dermed også skolen et ansigt mod
hovedegaden.
Ved at disponere udbygningen af anlægget således at den nye springhal ligger
på pladsen, opnåes en mulighed for at skabe synlighed og tilgængelighed til
foreningshuset. Dette skaber også mulighed for at tematisere og aktivere pladsen
som en kombineret parkeringsplads, eventplads og “Idrætspromenade” der leder
op til den nye indgang til foreningshuset. Denne nye adgang til anlægget skaber
således også mulighed for en ny forbindelse via foreningshuset til skolen. Dette
flow vil være med til at åbne byen op på tværs af de primære gadeforløb.
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Ved at kombinere det der er grundstammen i dansk idræt og foreningskultur,
nemlig gymnastikforeningerne med et socialt integrerende ungdomshus opstår
en interessant sammensætning i projektet. Under temaet inklusion danner denne
kombination grobund for et vigtigt og relevant miljø i et moderne foreningshus. Vi er
overbeviste om at denne kombination kan være med til at forstærke de indbyrdes
behov og ønsker i et fælles og mangfoldigt miljø.
Denne kombination af brugere for et idræts og foreningshus som dette, stiller dog
krav til en fleksibilitet og anvendelse hvor det stadigt er muligt at trække sig og
kunne lukke døren uforstyrret. Det behov er stærkest udtrykt ved ungdomsklubben
og derfor disponeres denne i to bokse stablet oven på hinanden, roteret internt
og placeret centralt i den gamle gymnastiksal som bliver det nye foreningshus.
Ungdomsklubben opnår derved et areal der er klart defineres som udgangspunkt
for deres brugere. Ved samtidigt at lade dette være et centralt, rumskabende
element i nye foreningshus opnås forskellige rumligheder omkring, under og
ovenpå ungdomsklubbens bokse. Rumligheder omkring ungdomsklubben faciliterer
en mangfoldig udnyttelses af foreningshuset, for eksempelvis holdtræning som
spinning, yoga m.m. samtidig med de mere stilfærdige aktiviteter som at hænge
ud oppe oven på boksen, i køkkenet eller overhøre en forelæsning på gulvarealet.
Ungdomsklubbens bokse gennembryder de eksisterende facader og derved
synliggøres tilstedeværelsen af denne også udefra når man ankommer til steder fra
den nye promenade og der etableres en lille terrasse udenfor ved siden af den nye
indgang.
Den eksisterende mellembygning opdateres med bl.a. nyt vindfang ved den
oprindelige indgang fra skole siden og den nye indgang fra Vestergade siden. De
eksisterende omklædningsrum renoveres på alle overflader og suppleres med fire
nye omklædningskabiner og to toiletter hvoraf det ene er et handicaptoilet, derved
sikres en fleksibilitet ved flere brugere samtidigt. Ved den oprindelige indgang
etableres et forareal der forlænges til et mødelokale / kontor for foreningerne.
Det eksisterende teknikrum og depot fastholdes og tilpasses den nye indgang fra
Vestergade.
Den eksisterende boldhal som rummer en halv håndboldbane udvides til det
dobbelte areal så der nu kan være en hel håndboldbane. Den nye springgrav
og gymnastiksal sammenbygges med den eksisterende boldhal således at
man kan bruge springgraven både fra den nye gymnastiksal men også fra den
eksisterende boldhal. Dette opnåes ved at gennembryde den eksisterende væg
ud for springgraven så tilløbslinierne er korrekte. Dette giver en optimal fleksibilitet
ifht brugen af springgravens faciliteter. Den nye springhal lægger sig ud på
den nye plads og det nye byrum og derfor åbnes der op med vinduespartier til
hallen så aktiviteterne i hallerne synliggøres på pladsen, dette er med til at sikre
energi og stemning på pladsen. Når man går op ad den nye promenade er der
ligeledes vinduer der åbner op til aktiviteterne i anlægget ved den nye indgang
kan man overskue alle faciliteter samtidigt. I den nye springhal etableres en kerne
med forskellige depoter der sikre at det store behov for udstyr der er forbundet
med gymnastik og springgymnastik er let tilgængeligt i begge haller. Oven på
depotkernen er der et ekstra ophold for alternative aktiviteter som styrketræning
afspænding som kombineres med et flot udsyn over halgulvene.
Ved at lave et projekt der både kan imødekomme en lang række funktionelle
specialkrav og samtidigt sikre en høj grad af gennemsigtighed og fleksibilitet
sikres også at anlægget er driftbart og har et vedvarende flow af brugere. Det er
vigtigt at have en bred palette af rummeligheder og specielt mindre rum som kan
rumme aktiviteter som spinning, yoga og ligende mindre holdtræningstilbud. Disse
rum er samtidigt oplagt til løfte foreningshuset til et niveau hvor aktiviteter som
fællesspisninger, foredrag og koncerter passer ind. Generelt har det været vigtigt at
sikre en graduering af rum og opholdssteder der spænder fra de store haller til små
nicher i den gamle gymnastiksal, som nu er et moderne bud på et foreningshus.

Side 2

Foreningshus Løsning /
Området

Børnehuset Tippen
Skoven

Løsning Plejecenter

Løsning Kirke
Løsning Gamle Kirke
Hovedegade / Vestergade

LØSNING FORENINGSHUS

Løsning Skole

Grønt Område
Løsning Fitness
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Side 3

Foreningshus Løsning /
Vision jvf. projektbeskrivelse

Vision jvf. projektbeskrivelse:
-

Fællesskab og samhørighed blandt borgere i og omkring Løsning

-

At understøtte en kultur som bygger på frihed og ansvar

-
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At styrke frivillighed og engagement på tværs af generationer og interesser
At skabe en platform

forskelligheder

At understøtte det rige

til fællesskab på tværs af kulturelle 		

foreningsliv

At fremdyrke byens sammenhængskraft i tæt samarbejde med byens 		
erhvervsliv

At skabe et bredere udbud af idrætsgrene samt kulturoplevelser
At skabe et fleksibelt multihus med åbenhed

At skabe støtte for de organiserede aktiviteter og byde de uorganiserede
aktiviteter velkommen

Vi ønsker åbenhed- både i den fysiske fremtoning og i tilgængeligheden af
faciliteter og aktiviteter

-

At skabe

-

At gøre Løsning til en mere attraktiv by

-

En placering, hvor multihuset er byens nye

-

-

og bevare liv i byen Løsning

At styrke byens sammenhængskraft- borgernes fællesskab
At understøtte oplevelsen af: Min by – mit netværk
her mærkes byens puls

centrum – byens hjerte –

“Løsnings borgere har en vision om en mere attraktiv by – både for Løsnings
nuværende indbyggere og for evt. tilflyttere.”

Vi ønsker at bidrage til at løfte billedet af Løsning både indadtil og udadtil.

Vi har en vision om et kulturhus, som skal danne rammen om et bredt udvalg
af aktiviteter for Løsnings borgere for på den måde også at integrere flere
af Løsnings borgere i et aktivt fællesskab og hermed skabe en større fælles
ånd i lokalområdet.

Vi ønsker en målgruppe i dagtimerne, i aftentimerne og i weekenderne
Vi ønsker en sammensmeltning af det aktive liv

Side 4

Foreningshus Løsning /
Eksisterende faciliteter og ønsker jvf. projektbeskrivelse

Eksisterende Faciliteter:

Ønsker jvf. projektbeskrivelse:

2/3 håndboldbane					1stk.

Fuld Badmintonbane/håndboldbane (deles i 2)		

Spejlsal, gymnastik					1 stk.

(Spejlsal, gymnastik - deles i 2)

Møderum/foredragslokale				1 stk.

(Møderum/foredragslokale)				1 stk.

Omklædningsfaciliteter					2 stk.

Fitnessrum eller ad hoc fitness				

5 stk/1stk.

		1 stk.

1 stk.

Springfaciliteter						1 stk.
Klatrevæg indendørs + udendørs			
(Omklædningsfaciliteter)

2 stk.

			2 stk.

Billard							1 stk
Faciliteter til at mødes i fællesskab – evt. grill		

1 stk.

Parkour - udendørs					1 stk.
Plads til udstilling					1 stk.
Mindre køkkenfaciliteter					------Vejere oppe i loftet – svævebane ell. lign.		

-------

Handicapvenligt						------Motorik tænkt ind i gange og rum			

-------

Sammensmeltning af inde og ude			

-------

Gennemsigtighed gennem faciliteterne			

-------

Multifunktioner i gangarealer				------Fleksibel scene						------Udnyttelse af gange – bordfodbold, dart			

-------

Trappeopsats eller stole					-------
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Side 5

Foreningshus Løsning /
Ide & Koncept

Foreningshus
(Idrætsfaciliteter)

Kulturarv/Tradition

+

+

(Fleksibel Social Platform)

Social Integration

Fælleshus
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Side 6

Foreningshus Løsning /
Organisering
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Byens Centrum

Fælleshus / Mødested
Integration
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Social Diversitet

Uorganiserede Aktiviteter

“Fyrtårn”
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Side 7

Foreningshus Løsning /
Modeller Workshop 01

Model A

Model C

Boldhal

+

+

+

+

+
Boldhal
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Foreningshus Gymnastik

+
Gymnastik

Foreningshus

Side 8

Foreningshus Løsning /
Projektmodel

Gymnastiksal

+

+
Ny boldhal
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Eksisterende boldhal

Indgang og omklædning

Foreningshus

Side 9

Foreningshus Løsning /
Program

Boldhal

(1/2 Handboldbane)

Eksisterende
565 m2

Depot/
Teknik

Foyer

Omklædning og mødelokale

Foreningshus og
Bikuben

Renovering
490 m2

Total renovering
400 m2

Boldhal

(1/2 Handboldbane)

Gymnastiksal

Depot

Springgrav

Tilbygning
1405 m2

Gymnastiksal og
depot

Springgrav
Foyer

Boldhal
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Depot/
Teknik

Foreningshus og
Bikuben

Omklædning og mødelokale

Side 10

Foreningshus Løsning /
Situationsplan

B
VESTERGADE

PARKERING
BYPLADS

PROMENADE

DEPOT

GYMNASTIK
809 m2
DEPOT

DEPOT

SPRINGGRAV

TERRASSE
INDGANG

WC
BRUSER

WC

BRUSER

BIKUBEN

A

HOLDTRÆNING

EKS. TEKNIK
56 m2
FORDELINGSAREAL

DEPOT
20 m2

FOYER

A

WC

WC

WC

WC

OMKL. OMKL.

MØDEL.
21 m2
OMKL.
109 m2

FORENINGHUS
350 m2

OMKL.
109 m2

OMKL. DEPOT

FLEKSIBELT RUM

DEPOT

HOLD
TRÆNING

EKS. BOLDHAL
502 m2

DEPOT

NY BOLDHAL
596 m2

KØKKENALRUM

OMKL. OMKL.

OMKL.

FOYER
INDGANG
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B

Side 11

Foreningshus Løsning /
Visualisering
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Side 12

Foreningshus Løsning /
Facade mod Vestergade - 1:400

FORENINGSHUS
Foreningshus
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Indgang og omklædning

Gymnastiksal

Ny boldhal

Side 13

Foreningshus Løsning /
Facade mod skole - 1:400

Ny boldhal
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Eksisterende boldhal

Indgang og omklædning

Foreningshus

Side 14

Foreningshus Løsning /
Snit AA - 1:400

Ny boldhal
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Eksisterende boldhal

Indgang og omklædning

Foreningshus

Side 15

Foreningshus Løsning /
Snit BB - 1:400

Foreningshus
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Bikuben

Promenade foran gymnastiksal

Vestergade

Side 16

Foreningshus Løsning /
Indretningskoncept - Foreningshus/Bikuben
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Side 17

Foreningshus Løsning /
Plan - Foreningshus

HOLDTRÆNING

HOLDTRÆNING

DEPOT

BIKUBEN

FORDELINGSAREAL

KØKKENALRUM

FLEKSIBELT RUM

STUEPLAN
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Side 18

Foreningshus Løsning /
Plan - Foreningshus

BIKUBEN

FÆLLES
OPHOLDSAREAL
"Hang-out"

1. SAL
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Side 19

Foreningshus Løsning /
Fleksibilitet - Foreningshus
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Side 20

Foreningshus Løsning /
Fleksibilitet - Foreningshus
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Side 21

Foreningshus Løsning /
Fleksibilitet - Foreningshus
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Side 22

Foreningshus Løsning /
Fleksibilitet - Foreningshus
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Side 23

Foreningshus Løsning /
Visualisering - Foreningshus
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Side 24

Foreningshus Løsning /
Plan - Boldhal og Springhal

DEPOT

GYMNASTIK

DEPOT

DEPOT

SPRINGGRAV

NY BOLDHAL
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EKS. BOLDHAL

Side 25

Foreningshus Løsning /
Fleksibilitet - Boldhal og Springhal
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Side 26

Foreningshus Løsning /
Fleksibilitet - Boldhal og Springhal
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Side 27

Foreningshus Løsning /
Fleksibilitet - Boldhal og Springhal
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Side 28

Foreningshus Løsning /
Visualisering - Boldhal og Springhal
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Side 29

Foreningshus Løsning /
Overslag / håndværkerudgifter

Eksisterende bygningsmasse renoveres
Eksisterende Boldhal

502 m2

Foyer
Ny omklædning og wc
Eksisterende omklædning renoveres
Gang areal/mødelokale

23 m
34 m2
223 m2
210 m2

Depot/Teknik

Total renovering
Foreningshus
Bikuben (indeholdt i salen med 50m2 etageplade)
Ny bygning
Ny boldhal (udvikling af eks. boldhal)
Ny gymnastiksal (inkl. depot og springgrav)

Samlet brutto m2
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1055 m2
63 m2

2

1000 kr/m2

63.000 kr

2

5000 kr/m
20.000 kr/m2
5000 kr/m2
5000 kr/m2

115.000 kr
680.000 kr
1.115.000 kr
1.050.000 kr

5000 kr/m2
4000 kr/m2

2.000.000 kr
200.000 kr

16.000 kr/m2
16.000 kr/m2

9.536.000 kr
12.944.000 kr

450 m2
400 m2
50 m2
1405 m2
596 m2
809 m2

2910 m2

27.699.000 kr

Side 30

