
DGI Facilitetsudvikling

August 2017

Lemminghuset 
Multihus- arbejdsmøde 11-8-2017



DGI Facilitetsudvikling

DGI Facilitetsudvikling 

Indledning

DGI´s arbejde med Idrættens fysiske rammer 
understøttes af den faglige enhed DGI Faci-
litetsudvikling, som arbejder med sammen-
hængen mellem idræt, kropskultur, arkitektur, 
fysisk planlægning, byudvikling, organisa-
tion og drift af idrættens forskellige arenaer i 
både en lokal og national kontekst.

DGI Facilitetsudvikling
DGI Facilitetsudvikling er en tværfaglig pro-
jekt- og udviklingsenhed, som fysisk har en 
tegnestue placeret på Naturcenter Karpen-
høj. DGI Facilitetsudvikling arbejder tværfag-
ligt og målrettet i opgaveløsningen sammen 
med opgavebestiller for at styrke idrættens 
fysiske rum og rammer. 

Kerneopgaver
DGI Facilitetsudvikling samarbejder med re-
levante aktører for at udvikle tidssvarende 
faciliteter, rum og rammer til idræt, friluftsliv 
og kultur med udgangspunkt i DGI’s strategi 
og værdigrundlag. 

Udvikling og analyse af drift, organisering og 
aktiviteter i idrætsfaciliteter.

Udvikling og planlægning af fysiske rum, 
rammer og områder for idræt, bevægelse og 
fællesskab. 

“Mennesker
 skaber kultur,

faciliteter 
skaber rum.

DGI Karpenhøj
Dragsmurvej 12
8420 Knebel
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“Vi hjælper - for at andre kan nå deres mål. 
Vi udfordrer - for at skabe forandring. 

Vi fokuserer - for at opnå resultater og løsninger. 
Vi involverer - for at skabe samarbejde og ejerskab.

DGI Karpenhøj

Dragsmurvej 12

8420 Knebel

DGI Projektværksted og tegnestue

DGI Facilitetsudvikling 
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Bo Fisker

Afdelingsleder og planchef 
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Charlotte Hvid

Udviklingskonsulent
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charlotte.hvid@dgi.dk

Sophie Mønster Nykjær

Arkitekt MAA
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Praktikanter og studerende
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Arkitekt MAA
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Art Director
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Arkitekt MAA
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Udviklingskonsulent, projekt ansat
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js@vejenic.dk
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Udviklingskonsulent, projekt ansat
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boldbaner

friluftsområde

boldbaner

multibane

crossfi tLemming Forsamlingshus

Lemming IF

gymnastiksal

Værkeriet

gl. skole
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Landskab og placering af ny bygning

4,00m

Fælleden

Fælleden

Naturpladsen

Aktivitetsrambla

ny bygning

P

PP/street

Parkerings- og streetområde
• asfalt
• skater-, løbehjuls-  og andre rulleaktiviteter.
• parkourmiljø
• parkering v. større arrangementer

Bevægelsestorv
• gårdhavemiljø
• udendørs køkken
• kobling på aktivitetsramblaen
• trænings- og legeelementer

Aktivitetsrambla
• motionssti
• ophold/publikum
• træningsstationer
• fodbold pitstops

Naturpladsen
• shelters
• naturlegesplads
• MTB teknikbane
• Bueskydning
• 

Fælleden - parken
• fodboldbaner
• krolfbane
• hundetræning
• festplads
• løbe og gangstier
• krolf, petanque
• tennis

Kulturtorv
• udendørs værksteder
• gårdhavemiljø
• udendørs scene

Torvepladsen

Kulturtorv

Gl. Skole
• Depoter 
• gl. gymsal
• Alt ander nedrives
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Nuværende grundplan, forsamlingshus
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Nuværende grundplan, klubhus
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Pejlemærker 

Brugere Aktiviteter / funktioner Indendørs faciliteter Udendørs faciliteter 

Hvem skal vi tænke ind som fremtidige 
brugere?

Borgere i alle livsfaser

Lemming og nabo byer

Skolen/ børnehaven/dagplejen

Værkeriet

Menighedsrådet

Lemming Idrætsforening 

Forsamlingshuset

Hvilke aktiviteter og funktioner skal 
det fremtidige Idræts- og Kulturcenter  
rumme?

• Kulturelle tilbud: musik, fester, fi lmaften, 

byfest,, koncerter,  bankoaften , foredrag. 

kirkelige arrangemeneter                 

• Borgerinfor og oplysning:  genbrugsbib-

liotek, udstillinger, tilfl ytter -aften/info

• Kreative tilbud: Strikke/hækleklub, kort/

brætspil, kreative værksteder, musik, 

drama, kor, kunstklub IT og medieværk-

sted

• Mødested og ophold for unge: Lektiecafe, 

Fab/lab, mødregruppen, dagplejen m.fl .

• Mad og café:  folkekøkken, fredagscafè, 

madklub, 

• Idræt og bevægelse: løb, cykling, fl oor 

ball, rå motion og fi tness, badminton, 

volley, gymnastik, skater aktivitet, dans, 

yoga, handicap idræt, indefodbold, 

trampolinspring, tennis, dart, rulleskøjter, 

skydning, E-sport, bueskydning,

Hvilke faciliteter indendørs?

• Børne og legezone

• Ungemiljø

• Forsamlingshus

• Undervisningsværksteder, fysisk og hjem-

kundskab

• Møde, opholds -og oplysningshus for for-

skellige generationer

• Madværksted/køkkenfaciliteter

• Musiksværksted

• Div. kreative væktstedsmuligheder

• Bevægelses- og idrætshus

Hvilke faciliteter udendørs?

• parkour

• skater

• gårdhavemiljø

• krolf

• petanque, kuglekeglespil

• udendørs fi tness

• klatring

• rulleskøjter

• cykel pitstop

• hundetræning

• kreativeværksteder

• tennis

• bueskydning,

• Nærmiljø omkring bygning, sammen-

hæng i planområde, forbindelser. p- plad-

ser, ophold og aktivi-tetszoner

Fleksibilitet
Samarbejde
Involverende
Bæredygtighed
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Pejlemærker 

Stedet Føreløbige pejlemærker

Kulturværkstedet
Forsamlingshus

Iværksætteriet
Den gamle skole

Idrætsværkstedet
Foreningshus, gymnastiksal  og anlæg

På vej mod et fællesskabende 
mødested for kultur, idræt og 
iværksætteri for lokalområdet.

“hvis det ikke fi ndes her 
fi ndes det ingen steder”

Samarbejds- og udviklingsprojekt

Projektorganisering
Samarbejdsorganisation mellem Lemming 
sogns Borgerforening og Forsamlingshus, 
Lemming IF og  Værkeriet.
Nedsætte aktionsgrupper
Udarbejde visionen - med tilhørende grund-
fortælling om det fælles mødested.

Involverings- og kommunikationsprojekt:
Er der andre der skal inviteres med ind i 
projektet?

Aktivitetsudvikling
Hvilke midlertidige aktiviteter kan vi igang-
sætte nu? Der er en del som er uafhængig 
af fysiske mursten.

Fysisk planlægningsprojekt
Reaktualiseringsprojekt
- forsamlingshuset
- klubhuset
- gamle skole
sammenhæng i området
sammenhæng mellem ude og inde

Nybygningsprojekt
- tilføre området ny bygningsmasse

Mødested for alle
Et sted for, af og til alle 
Samskabelse

Et sted som skal integrerer mange forskel-
lige kulturer og aldersgrupper
Et sted som skaber muligheder for at men-
nesker mødes i nye sammenhænge

Et sted som er åben og tilgængelig for alle
Et sted hvor der både er plads til det skæve 
og velorganiserede

Hele byens/lokalområdets mødested både 
inde og ude

Et sted som både er digital og fysisk
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Aktivitetsfl ade

badmintonbane
13,4x6,1 ( 16,4x8,1)

vollybane
18x9 ( 24x15)

Total  ca. 700 m2

1. Grundplan med foreløbigt byggefelt
1:250
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Aktivitetsfl ade

badmintonbane
13,4x6,1 ( 16,4x8,1)

vollybane
18x9 ( 24x15)

Total  ca. 1000 m2

2. Grundplan med foreløbigt byggefelt
1:250
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Zoneprogram
1:250

service/gang og opholdszoner ca. 305 m2

Forsamlings og kultursal

Motion eller 
Muisk
x - rum

x-rum/
depot

Værksteder i 
kælderen

Fælles 
køkken

Træningstorv

Omklædning
adgang 
både inde og 
udefra

Omklædning
og 
toiletfaciliteter

Ankomst, fordelings- 
og foreningszone

Flex
aktivitetszone

Flex cafe og 
aktivitetszone

Total  ca. 690 m2

Aktivitetszone ca. 385 m2
Svarende til 2 badmintonbaner 
og 1 volleybane.

1x volley + 1 x badminton:
360 m2
1 x badminton:
133 m2
2 x badminton:
266 m2

Gang og sammenbygnings-
arealer. Service,opholdsarealer 
305 m2

Der skal fi ndes eller tilføres ca. 
100 m2 depotareal

Aktivitetszono/fl ade ca. 385 m2

x-rum/
depot
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Zoneprogram
1:250

Cafe, service/gang og opholdszoner

Forsamlings og kultursal

Musik Værksted 
x-rum

x-rum/
depot

Fælles 
køkken

Værksteder i 
kælderen

Træningstorv

Omklædning
adgang 
både inde og 
udefra

Omklædning
og 
toiletfaciliteter

Flex
aktivitetszone

Flex cafe og 
aktivitetszone

Total  ca. 1000 m2

Aktivitetszone ca. 385 m2
Svarende til 3 badmintonbaner 
og 1 volleybane.

Gang og sammenbygningsare-
aler. Service,opholdsarealer

Der skal tilføres ca. 100 m2 
depotareal

Flex
aktiv

x
v

x-rum/xx
depotd

Motions
center

Multisal
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Princip forbindelserslinjer
1:250

Aktivitetsfl ade

Princip forbindelserslinje
1:250

Ankomsttorv

Service- og aktivitetsplads

Ankomsttorv

P-zone

P-zone

P-zone

P-zone

Træningstov
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Ny bygningIndledning Landskab

Multisal 

ca. 410 m2, svarende til 3 badmintonbaner 
og 1 volleybane.

Depot 
ca. 10-15%, ca. 90 - 120 m2

Møde, opholds og oplysningshus for forskel-

lige generationer

Børne og legezone

Ungemiljø

IT- zone

Caféområde

Kreative væktsteder

Musiksværksted 

Fitness  
ca. 100 m2

Sammenhæng mellem bygning og landskab - 
mellem inde og ude.

Bygningerne ses som et samlet anlæg, hvor 
der sker udveksling mellem funktionerne.

Sammenhæng mellem ankomst og ankomst-
torv

Sammenhæng mellem ny bygning og de 
grønne områder

På vej mod et rum- og funktionsprogram
Model for fordeling af funktioner

ny bygning

eksisterende bygninger

landskab

Klubhus
Forsamlingshus

Idrætspark
“naturrum”
“skolegård”

P-pladsarealer

Ny mellebygning
mellem 700 - 1000 m2 i 

grundplan

Nærmiljøet omkring bygningerne, sam-

menhæng i planområde med p- pladser og 

opholds- og aktivitetszoner.

Området skal tilføres rum med mulighed for 

følgende funktioner:

parkour, skater, rulleskøjter

udendørs fi tness

klatring

gårdhavemiljø

skolegården

P-pladser

cykel pitstop

petanque, kuglekeglespil, krolf

hundetræning

tennis

bueskydning,

kreative værksteder


