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Indledning

Projektet Ungdommens Idrætsmødested er 
udarbejdet for Dalmosegruppen af 
tegnestuen Transparent Design i 
samarbejde med Dansk Idrætsforbund (DIF), 
KFUM’s Idrætsforbund og Slagelse 
Kommune. Desuden har Dalmose Skole 
været meget behjælpelige i forbindelse med 
afholdelse af workshops.

Dispositionsforslaget er udarbejde på 
baggrund af en række workshops, som blev 
afholdt på Dalmose Skole i efteråret 2021, 
og samler idéer og ønkser fra elever fra 4. til 
9. klasse i et samlet dispositionsforslaget.

Det overordnede formål er at udvikle et 
mødested for børn og unge, som skal 
fastholde dem i et lokalt idrætsmiljø. 
Dispositionsforslaget ligger til grund for 
det fremadrettede arbejde med at skaffe 
finansiering til etablereing af mødestedet. 
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Baggrund

I Danmark ser man et stort frafald af unge i 
idrætsdeltagelse og frafaldet sker tidligere og 
tidligere. Førhen faldt mange unge fra når de 
startede i gymnasiet, men nu ser vi frafaldet 
allerede i 12-13 års alderen.

Den organiserede idræt finder ofte sted i 
traditionelle rammer, som er dateret tilbage til 
60´erne og 70´ernes idrætsbyggeri. Her var 
faciliteterne ofte anlagt af voksne til voksne 
og/eller øvede, og tilsvarende er mange 
klubhuse, klublokaler og cafeteriaer indrettet 
af voksne. Gennem de seneste år har vores 
kropskultur ændret sig, og der er kommet 
nye bevægelsesformer til. Samtidig er vores 
ønsker til udformningen af faciliteterne også 
ændret sig. 

Der er derfor et stort potentiale i at 
undersøge betydningen af de fysiske rammer 
i forbindelse med et nyt idrætsmødested, 
der kan motivere teenagere til ophold 
og fysisk aktivitet. Dette gælder både i 
organiseret og uorganiseret regi. Samtidig 
viser forskningen, at ens motionsvaner i 
ungdomsårene har stor indflydelse på det 
fysiske aktivitetsniveau senere i livet. Det er 
derfor vigtigt at skabe gode rammer for et 
aktivt ungdomsliv.

Overordnet handler det om, at fastholde 
børn og unge i idrætsfællesskaber eller 
endda øge idrætsdeltagelsen ved at 
give dem et stærkt fællesskab og et stort 
ejerskab til stedet. Ideen er at udvikle et 
idrætsmødested som unge i højere grad selv 
udarbejder og føler ejerskab til. Et mødested 
skabt af unge og for unge, til idræt og fysisk 
aktivitet, men som også rummer alt andet, 
som unge vil mødes om f.eks. musik, hænge 
ud osv. Her er det vigtigt at se på, hvordan 
de fysiske rammer kan gøres mere attraktive 
for børn og unge. Faciliteterne kan være 
nytænkning af multibane, skatefaciliteter, 
parkourfaciliteter, boulderfaciliteter og andre 
små idrætsfaciliteter som kan designes og 
udvikles i samarbejde med de unge. Tanken 
er netop at udviklingsprocessen drives af 
de unge og at stedet skal kunne lige det de 
unge brænder for.

Projektets formål er helt konkret at 
igangsætte et casestudie, der kan udvikle 
og afprøve en ny form for fælles mødested 
blandt teenagere. Mødestedet skal favne 
hele idrætten og understøtter udviklingen 
af utraditionelle idrætsfaciliteter, der favner 
fællesskaber – også udenfor foreningslivet.

Projektets anvender aktionsforskning, hvor 
de unge inddrages i de designprocessen. 
Dette skal gøres gennem en intensiv 
brugerinddragelse som sikre lokal forankring 
og tilhørsforhold blandt de unge. Her 
handler det om at samle alle interesserede 
lokale unge til aktiviteter, workshops og 
idéudvikling. Det skal give de unge frit 
spil til at brainstorme og drømme, og de 
skal selv være med til at spille bold med 
arkitekten. Resultatet af designprocessen 
vil efterfølgende blive udført i 1:1, hvis 
finansieringen skal skaffes. 

Samtidig indsamles værdifuld viden om de 
unges ønsker og behov, som kan bruges 
i lignende projekter fremadrettet, hvor 
man ønsker at fastholde de unge i sunde 
idrætsfællesskaber.
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Den organiserede idræt finder ofte sted i 
traditionelle rammer, som er dateret tilbage til 
60´erne og 70´ernes idrætsbyggeri.  

Det traditionelle idrætsmødested
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Lokale unge fra Dalmose har oprettet et 
forum, som arbejder målrettet med at skabe 
et sted de kan mødes og være aktive.
 De unge har blandt andet præsenteret deres 
idéer for byrådet i Slagelse Kommune.

Lokale ildsjæle
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Gennem byvandring med en gruppe af 
unge blev de eksisterende opholdssteder i 
Dalmose identificeret, og det blev besluttet at 
et stort åbent græsområde centralt placeret i 
Dalmose var et oplagt sted for Ungdommens 
Idrætsmødested.

Området består af et stort åbent græsareal, 
der er placeret mellem Dalmose Skole 
og Dalmose Hallen. De to institutioner er 
forbundet af en flisebelagt sti i kanten af 
græsarealet. I forbindelse med stien er der 
en eksisterende multibane, som bliver brugt 
flittigt i dag. 

Der er derfor stort potentiale for at udvikle 
dette sted, og skabe rammerne for et aktivt 
mødested.

Dalmose - stedet
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Dalmose bypark

Aktivitetsplads ved Fodsporet

Aben Bongo

Eksisterende multibane

Dalmose - eksisterende forhold
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Procesplan

Designprocessen har strukket sig over ca. tre 
måned med den første besigtigelse i august 
måned, workshop 1. og 2. i september til 
workshop 3. i slutningen af oktober. 
Ud over de fysike møder har der også været 
afholdt en række virtuelle møder gennem 
processen.

26. oktober22-23. sept.
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Workshop 1 & 2 -  Tre forskellige forløb

Brainstorm 
& Design

Idræt & 
Bevægelse

Sæt aftryk
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Workshop: Sæt aftryk

Workshop – Sæt aftryk 21.-22. september 
2021

Eleverne har på ”Sæt Aftryk” workshops 
arbejdet med at formidle deres ideer til Un-
gdommens Idrætsmødested. Involvering af 
de unges ideer er sket igennem temaet ”Sæt 
aftryk”, hvor der konkret er arbejdet med kun-
stneriske og visuelle aftryk, refleksionsaftryk 
samt digitale aftryk. 
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Workshop – Idræt 21.-22. september 2021

Arrangeret af lærene på Dalmose Skole og 
den lokale idrætsforening IF62. 

Gennem workshoppen blev eleverne præsen-
teret for forskellige bevægelsesformer, som 
kan inspirerer til nye bevægelsesformer på det 
kommende mødested. 

Workshop: Idræt & Bevægelse
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Workshop: Brainstorm & design 
Workshop – Brainstorm og design 21.-22. 
september 2021

Eleverne har på ”Brainstorm og design 
” workshops arbejdet med at visualisere 
deres ønsker og idéer til Ungdommens 
Idrætsmødested. Dette er sket gennem 
brainstorm øvelser, samt gennem en 
kreativ designproces, hvor de unge selv har 
arbejdet med udformningen af Ungdommens 
Idrætsmødested. Dette er konkret sket gennem 
arbejde med collager. 
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Dilemmaer

Sport og spil

Overdækning

Åben plads

Musik og dans

Mange siddepladser Få siddepladser

Åben himmel

Fordi:

Fordi:

Fordi:

Fordi:

Fordi:

Lukkede pladser

Fri leg
Planlagt leg 
(baner, legeplads)

Bevægelse

Flytbare ting

Beton/Asfalt

Sæt kryds ved det svar der passer dig

Skriv hvorfor du valgte det
Fordi:

Fordi:

Fordi:

Fordi:

Fordi:

x

Afslapning

Faste ting

Planter/træer

Dilemmaer (6-7 klasse)

Mange aktiviteterFå aktiviteter

0

21

63

40

33

5

57

157

4

7

10

8

16

5

13

10

27

38

9

19

18

30

16

4933

27

Det bliver taget, 
hvis det står frit

Der skal være plads 
til begge dele

Så er der flere ting man 
kan lave sammen

Så er der også 
asfalt til skateboard

Der er mange, som 
vil sidde og snakke

Så man selv kan 
vælge

Så man kan komme 
efter skole

Begge ting er sjove 
og hyggelige

Så det er tørt

9

5

4

5

15

3

414

32

15

3

19

18

35

1

2136
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Collager fra eleverne (4 - 9 klasse)
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Eksempel på collage
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Præsentation

I slutningen af workshop to præsenterede 
eleverne deres forslag for hinanden. 
Præsentationerne skabte en god dialog 
blandt eleverne, og skabte samtidig en 
fælles forståelse for hvad et mødested skal 
indholde. 

Præsentation i 4. klasse

Præsentation i 9. klasse
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Det foreløbige forslag

Trampoliner 

Ophold og nicher

Ny bane

Overdækning

Klatre/parkourbane Stiforløb

Skatebane

Trampoliner

Forslaget er baseret på det input vi fik fra 
eleverne på Dalmose skole gennem de 
to workshops der fandt sted d. 21 og 22 
september 2021. En proces med individuelle 
præferencer - i form af spørgeskemaer, 
gruppe brainstorm med kortmateriale 
og design af 12 forskellige forslag til 
ungdommens idrætsmødested fra elevernes 
hånd. 

Ovenover er der udsnit fra eleverne egne 
forslag, som de har klippet ud i pap, placeret 
billedereferencer og klistret på en plan 
over caseområdet. Vi har fokuseret på at få 
så mange af deres ideér med i foreløbige 
forslag, som gerne skulle kunne ses, hvis 
man sammenligner med de 12 plancher .     
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Stisystem (Slotsgrus)

Dalmose skole

Dalmosehallen

Overdækning

Tribuner
Plads

Multibane

Scene m. musik

Opholdsnicher

Forhindringsbane/Parkour

Skate

Ophold
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1

2

3

Dalmose 
Hallen

Dalmose Skole

Eksist. multibane

Ny indgang

Små mål

Tribune

Solsejl

Asfalt

Asfalt

Maling 
på asfalt

Mulighed for 
udeservering

Basket
Skater-

ramper

Parkour

Parkour

Eksist. græs

Trampoliner

Hængekøjer

Klatrenet

Opholdsnicher

Plinte

“Cafémiljø” med 
overdækning

Overdækning

Grus

Styrketræning

Grus

Forslaget - videre bearbejdning

Ud fra de indsamlede ønsker og input blev 
det videre forslag udarbejdet. 
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Workshop 3

Workshop –  26. oktober 2021 

På workshop blev det foreløbige forslag 
præsenteret for elever og lokale borgere. 
Eleverne fik lov til at evaluere dersignet 
ud fra en række opstillede spørgsmål, 
som kan ses på næste side. Eleverne var 
overvejdende tilfredse med designforslaget, 
men kom også med kommentarer og forslag 
til forbedringer.

Præsentation af det endelige forslag
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Lever forslaget op til jeres forventninger?

Evt...

Workshop 3

1

2

3

Dalmose 
Hallen

Dalmose Skole

Eksist. multibane

Ny indgang

Små mål

Tribune

Solsejl

Asfalt

Asfalt

Maling 
på asfalt

Mulighed for 
udeservering

Basket
Skater-

ramper

Parkour

Parkour

Eksist. græs

Trampoliner

Hængekøjer

Klatrenet

Opholdsnicher

Plinte

“Cafémiljø” med 
overdækning

Overdækning

Grus

Styrketræning

Grus

1. Jeg synes, at de fleste af vores idéer er med i forslaget? 

2. Jeg synes, at Ungdommens Idrætsmødested tilbyder noget for alle aldre.

3. Jeg synes, at der både er mulighed for bevægelse og afslapning på mødestedet? 

4. Jeg synes, at der både er mulighed for leg og idræt på mødestedet? 

5. Ungdommens Idrætsmødested opfylder mine ønsker til et godt mødested? 

6. Jeg tror, at Ungdommens Idrætsmødested bliver det nye samlingssted i Dalmose? 

7. Jeg savner? 

8. Forslag til forbedringer? 

Enig 

Enig 

Enig 

Enig 

Enig 

Enig 

Uenig 

Uenig 

Uenig 

Uenig 

Uenig 

Uenig 

7

16

18

18

8

7

11

4

8

6

6

9

7

5

0

4

10

7

2

2

2

0

3

5

1

1

0

0

1

0

Der mangler aktiviteter i midten

Volleybane, løbebane, flere trampoliner
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1

2

3

Dalmose 
Hallen

Dalmose Skole

Eksist. multibane

Ny indgang

Tribune

Solsejl
Asfalt

Asfalt

Maling 
på asfalt

Mulighed for 
udeservering

Basket 
Mål 

Mål Multibane

Skater-

ramper

Parkour

Parkour

Boldbane

Volleybane

JordvoldJordvold

Jordvold
Plinte

Plinte

Parkour

Eksist. græs

Trampoliner

Hængekøjer

Klatrenet

Opholdsnicher

Plinte

“Cafémiljø” med 
overdækning

Grus

Styrketræning

Grus

Det endelig forslag

Ud fra elevernes kommentarer og input 
blev forslaget revideret. Der blev blandt 
andet tilføjet flere aktiviteter på det centrale 
græsareal. Der blev tilføjet en volleybane, 
mindre jordvolde, som kan være med til at 
skabe nicher i anlægget. Ligeledes blev 
redskaber flyttet fra stien, så det er muligt at 
bruge den som løbebane. Sidst, men ikke 
mindst blev overdækningerne gjort større.
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1

2

3

Dalmose 
Hallen

Dalmose Skole

Eksist. multibane

Ny indgang

Tribune

Solsejl
Asfalt

Asfalt

Maling 
på asfalt

Mulighed for 
udeservering

Basket 
Mål 

Mål Multibane

Skater-

ramper

Parkour

Parkour

Boldbane

Volleybane

JordvoldJordvold

Jordvold
Plinte

Plinte

Parkour

Eksist. græs

Trampoliner

Hængekøjer

Klatrenet

Opholdsnicher

Plinte

“Cafémiljø” med 
overdækning

Grus

Styrketræning

Grus

Pladsen

Området omkring den eksisterende 
multibane bliver mødestedets 
omdrejningspunkt. Der tilføjes en 
asafaltflade, som både kan anvendes til 
boldspil og skate, rulleskøjter og løbehjul. 
Samtidig giver den store tribune mulighed for 
ophold og overblik.

Tribune Street-basket Overdækning - solsejl
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1

2

3

Dalmose 
Hallen

Dalmose Skole

Eksist. multibane

Ny indgang

Tribune

Solsejl
Asfalt

Asfalt

Maling 
på asfalt

Mulighed for 
udeservering

Basket 
Mål 

Mål Multibane

Skater-

ramper

Parkour

Parkour

Boldbane

Volleybane

JordvoldJordvold

Jordvold
Plinte

Plinte

Parkour

Eksist. græs

Trampoliner

Hængekøjer

Klatrenet

Opholdsnicher

Plinte

“Cafémiljø” med 
overdækning

Grus

Styrketræning

Grus
Skate og styrketræning

Den eksisterende sti og Dalmos Hallen 
knyttes sammen via et asfaltbånd, som 
indrettes med en række skate-forhindringer. 
Der etableres et styrketræningsområde i 
sammenhæng med asfaltfladen.

Skateområde Styrketræning



26
Ungdommens mødested     Dalmose     Transparent Design     04.11.2021

1

2

3

Dalmose 
Hallen

Dalmose Skole

Eksist. multibane

Ny indgang

Tribune

Solsejl
Asfalt

Asfalt

Maling 
på asfalt

Mulighed for 
udeservering

Basket 
Mål 

Mål Multibane

Skater-

ramper

Parkour

Parkour

Boldbane

Volleybane

JordvoldJordvold

Jordvold
Plinte

Plinte

Parkour

Eksist. græs

Trampoliner

Hængekøjer

Klatrenet

Opholdsnicher

Plinte

“Cafémiljø” med 
overdækning

Grus

Styrketræning

Grus

Caféområde og parkour

I nærheden af Dalmose Hallen bliver der 
udført et mindre caféområde, hvor det er 
muligt at nyde medbragt mad og drikke på de 
opstillede plinte. I dårligt vejr kan man finde 
læ under den opsatte overdækning. 

Overdækning Siddeplinte

Parkour/forhindringsbane
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1

2

3

Dalmose 
Hallen

Dalmose Skole

Eksist. multibane

Ny indgang

Tribune

Solsejl
Asfalt

Asfalt

Maling 
på asfalt

Mulighed for 
udeservering

Basket 
Mål 

Mål Multibane

Skater-

ramper

Parkour

Parkour

Boldbane

Volleybane

JordvoldJordvold

Jordvold
Plinte

Plinte

Parkour

Eksist. græs

Trampoliner

Hængekøjer

Klatrenet

Opholdsnicher

Plinte

“Cafémiljø” med 
overdækning

Grus

Styrketræning

Grus

Opholdsnicher Trampoliner

1

2

3

Dalmose 
Hallen

Dalmose Skole

Eksist. multibane

Ny indgang

Tribune

Solsejl
Asfalt

Asfalt

Maling 
på asfalt

Mulighed for 
udeservering

Basket 
Mål 

Mål Multibane

Skater-

ramper

Parkour

Parkour

Boldbane

Volleybane

JordvoldJordvold

Jordvold
Plinte

Plinte

Parkour

Eksist. græs

Trampoliner

Hængekøjer

Klatrenet

Opholdsnicher

Plinte

“Cafémiljø” med 
overdækning

Grus

Styrketræning

Grus

AKTIVERENDE BYRUM     15.11.2019

Klatrenet Hængekøje

Opholdnicher med sider der skaber 
læ for vind og vejr.

Trampolin


