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BYGHERRE

HJERTING IDRÆTSFORENING MF

ARKITEKT

KROGH ARKITEKTER

BUDGET

13,4 MIO. KR.

OPFØRELSE

2016-17

DET NYE KLUBHUS
...ER EN FORTOLKNING AF DEN ENKLE OG LIGEFREMME BYGNINGSFORM SOM OFTES
KARAKTISERES VED EN ENKEL PLANDISPONERING, BESKEDNE MATERIALEHOLDNING
OG PRÆCISE OG KLARE BYGNINGSFORM...

HUSET PLACERING GIVER GODE UDSIGTSFORHOLD TIL FODBOLDBANER
OG TENNISANLÆG. STOR TERRASSE OG OVERDÆKNING DIREKTE MOD
DANSK REVISION ARENA.

FORPLADSEN GIVER MULIGHED FOR ETABLERING AF OPHOLD OG AKTIVITETER SOM F.EKS. STRANDFODBOLD, -VOLLEY, UDENSDØRSFITNESS OG
MEGET MERE - KUN FANTISIEN SÆTTER GRÆNSERNE...

TOBØLPARKEN

OMRÅDE FOR UDEAKTIVITETER OG
OPHOLD.

PARKERING

BEACHVOLLEY,
STRANDFODBOLD,
FITNESS ETC.
UDVIDELSE PARKERING

NYT SPORTS& KULTURHUS

TENNISBANER

TENNISBANER
TRÆNINGSAN
NLÆG

Mange brugsmuligheder

DANSK REVISION ARENA

I plandisponeringen er der lagt
vægt på fleksible anvendelsesmuligheder. Huset bliver ikke bare et
sted man klæder om til de sportslige aktiviteter men i langt højere
grad et sted man mødes på tværs
af idrætsgrene og kulturliv.
Dette betyder, når projektet er
gennemført, at byggeriet i høj
grad vil tilføre klubben og ikke
mindst området betydeligt flere
muligheder for at styrke og udvikle
forenings- og kulturlivet i Hjerting.

FORPLADS

STUEPLAN _ BRUTTO 980 M2

Praktiske oplysninger
Beliggenhed ved HIFs anlæg mod Hjertingparken
6710 Esbjerg V
Bygherre:
Hjerting Idrætsforening og Esbjerg Kommune.
Bygningsareal : 980 m2
Forventet anlægsbudget
Bygninger
Inventar og udstyr
Udearealer
Grundudgifter
Omkostninger
Excl. moms og grundkøb
Forventet byggeperiode:
12 måneder.

9.300.000
675.000
1.150.000
450.000
1.825.000

kr
kr
kr
kr
kr

13.400.000 kr

Fremtidens Foreningshus Randers er en stærk inspirationskilde til projektet. Huset i Randers er opført
som det sidste af de tre 'Fremtidens Foreningshuse'
i Lokale- og anlægsfondens konkurrence fra 2000.

For at husene skal være økonomisk realiserbare, tog
konkurrencen udgangspunkt i at opføre foreningshuse, der benytter sig af standardiserede og masseproducerede elementer på en ny og kvalitativ måde.

Fondens tanke var at udvikle idéer og støtte foreningshuse, som ud over at gavne foreningslivet
også tager højde for tidens individualisme og mangfoldighed i aktiviteter. Med andre ord at skabe et
sted i byen som samler lokalsamfundet, et hus, der
både er et mødested, og som giver lokalsamfundet
identitet.

Under tagets tunge ryg har arkitekterne fra Krogh
Arkitekter tegnet en enkel planløsning, hvor man kan
komme rundt til de enkelte afsnit uden at forstyrre
husets andre aktiviteter.
Tanken er at foreningshuset skal benyttes af mange
andre end Hjerting Idræts Forening.
Mange grupper er interesseret i at komme ind i
huset, så der er ingen tvivl om, at tankerne bag
huset er rigtige.

Bygningen er uddført i én etage men med teknikrum
over en del af den miderste fløj, som medfører gode
og korte føringsveje.

For HIF er huset ikke bare et spørgsmål om nye
omklædningsfaciliteter men i langt højere grad at
skabe et rummeligt hus, også ud over de almindelige
sportslige aktiviteter, som fx sangaftener, foredragsaftener og festlige arrangementer ved højtiderne. Alt i alt rammer, hvor fantasien kan flyve frit.

I forbindelse med hovedindgangen etableres garderobe, i ”sidefløjen” ligger omklædnings- og badefaciliteter samt et stort aktivitetsrum.
Den øvrige indretning består af 2 store multianvendelige lokaler til akitvitet og caféfunktion, en depot
og køkkenkerne bryder mellem gangforløb og aktivitetsrum. Huset er indrettet således at man fra flest
mulige rum får fuld gavn af den store glasfacade og
udsigten til de omkring liggende sportsbaner.

Endvidere tænkes det at huset kan rumme andre
kulturrelle og former for almene formål som ikke
direkte er tilknyttet Hjerting Idrætsforening men
inddrekte vil være et plus for foreningen.

Der er således fra næsten alle rum en storslået
udsigt over foreningens sportsanlæg.

LETTE FACADER
AF CEDERTRÆ

”GRØNT” TAG

Denne mulighed har foreningen ikke med de nuværende lokaliteter ved Nordvangsskolen:

INDGANGSPARTI

FACADE AF BETON
VINDUER OG DØRE AF TRÆ/ALU

OVENLYS

TEKNIK

FODBOLDBANE OG TERRASSE

AKTIVITETSRUM / CAFE ETC.

TEKNIK

KONTORER/ MØDE

FORPLADS / AKTIVITETER

