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SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN 
Idé

Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den 
eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejds-
gruppens side at skabe et nyt og anderledes center som i højere 
grad tilpasser sig nutidens samfund og sportskultur. 

Vi har alle en travl hverdag, og vi ønsker alle at vore aktiviteter 
og arbejdsliv er indrettet så fl eksibelt som muligt. 
Dette projekt søger at tilpasse sig denne samfundsudvikling. 
Samtidig vil man gerne “opgradere” de eksisterende faciliteter 
så man rammer et bredere publikum end man gør idag. 

Centret opbygges  over den eks. hal og det er tanken  at disse 
facilieter renoveres og integreres som en aktiv del af centret. 

Det skulle gerne være et center som benyttes på stort set alle 
tider af døgnet, og gerne i et alderspekter fra 1-99 år. Juniorklub-
ben er ligeledes placeret her. 
Lokalcentertanken spiller også ind, hvor man efter kommune-
sammenlægningen ønsker at skabe et stærkt center i opland-
szonen. 

Ankomsten til centret sker via en ny hovedindgang direkte fra 
den udvidede p-plads. Man ankommer til hjertet i centret, hvor 
caféen og samlingslokalet også fungerer som fordelingsareal. 
Hertil knytter sig nye køkkenfaciliteter, toiletter og garderobe. 
Fra caféen har et fi nt kik til udearealerne og dermed de fl este 
udeaktiviteter - som ligeledes kan nydes fra de nyetablerede 
terrassearealer. 
Til caféen knytter sig en multibane med en kunstgræsbelæg-
ning som man kan anvende til forskellige typer for boldspil 
- softball - petanque - boccia og minifodbold. Via nogle store 
glasskydepartier kan man åbne op fra denne bane til et tilsvar-
ende udeliggende areal. 
Omkring og i den eks. hal placeres ligeledes golfsimulator 
samt fi ttness, med diverse træningsredskaber. Disse aktiviteter, 
etableres i mere eller mindre åbne forbindelser til sportsområdet, 
således aktivitet”på tværs” opnåes.

En rotunde indlægges med henblik på at opnå en mini-multihal-
fi nktion, blot giver den fysiske form en stærkere og mere fanta-
sifuld basis for kreativ idræt - teater og meget andet. 
Rummet udformes med nogle aktivitets lommer omkring som 
rummer relaterede redskaber til de forskellige akitiviteter, såsom 
skummoduler til motoriktræning, redskaber til senioridræt, yoga, 
pilates etc. Derudover rummer den scenefunktionen i centret, 
hvor man kan benytte hallen både som indendørs- og udendørs 
scene samt som scene fra den store hal. I forslaget er scenen 
hævet  3 trin for at skabe en niveauforskel til den nye hal som 
sceneareal.

SITUATIONSPLAN 
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BRUTTOAREALER NYBYGGERI:
Stueplan:
 Tilbygning syd   887 m²
 Juniorklub       36 m²

1.sal: 
 Tilbygning syd balkon       96 m²
 Tilbygning juniorklub       266 m²
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STUEPLAN 1:300 

Det er tanken at der skal anvendes et kortsystem som styring af 
centret, så man kan booke og via et kort komme ind i de rum/
faciliteter som man har booket. 

Juniorklubben placeres i den NV ende af byggeriet med egen 
indgangsmulighed samt direkte adgang til eks. udendørs multi-
bane. Det er tanken at dette svævende element også skal skabe 
et blikfang fra byen. Junior/ungdoms- klubben er tænkt med et 
indbygget netcafé område og derudover mulighed - og plads 
for andre aktiviteter.
Det er tanken at have et musikrum med mulighed for at spille live-
musik uden at forstyrre hele klubben. 

I bestræbelserne på at skabe nye tiltag er  i forbindelse med ca-
féen lavet en “bouldervæg” som er en klatrevæg på 3-4 m høj
med faldunderlag -  et  tumlested for børn og barnlige sjæle.
Derudover er det tanken at etablere en stor klatrevæg på gav-
len inde i den eks. hal, her er der ikke indbygget faldunderlag, 
da dette er et sted man klatrer med sikkerhedsudstyr og altid har 
instruktør på, her er højden 7-9 m. 

Man vil gerne tilgodese gymnaster i det nye center og det er 
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PERSPEKTIV
CAFÉ- OG MULTIRUM MED INDVENDIG
“GRÆSPLÆNE” I BAGGRUND.

PLANUDSNIT NYBYGGERI SYD
MÅL 1/200
PLANUDSNIT NYBYGGERI SYD
MÅL 1/200

ønsket at etablere en springgrav på 4.5 x 7.0 m som kan bruges 
fra fl ere sider. 

Der etableres “miljøgardiner” så man kan opdele hallen i mindre 
enheder, “miljøgardinet er et delvist lukket gardin og øverst er det
åbent med net som vi kender det fra bold afgrænsninger.

Det har været vigtigt at integrere udendørsfaciliteterne med 
lighed for rapelling og en springtårnsbane med sit udgangspunkt 
fra den runde multihal. Der er ligeledes etableret en stor trappe 
fra skrænten ved juniorklubben ned mod eks. multibane, dette 
for at skabe et “mødested” for unge og ældre på denne vest-
vendte skråning. 
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EKSEMPEL PÅ STOR KLATREVÆG
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FACADE MOD SYD
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FACADE MOD VEST
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FACADE MOD ØST
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