Hørning den 19. september 2021

Halprojekt 2021-2022 – Ny idrætshal med springsal (bevægelsesunivers)
Hørning Idrætscenter, Toftevej 53, 8362 Hørning
Nærværende er en kort projektbeskrivelse af kommende udvidelse af Hørning Idrætscenter.
Udvidelsen placeres i området nord for nuværende idrætscenter mellem eksisterende boldbaner og
Toftevej.
Der opføres en traditionel idrætshal svarende til en 20x40 m håndboldbane, hvor der også vil være
plads til badminton, floorball, vollyball og fodbold, samt mange andre aktiviteter.
Hallen opføres som en træningshal, dog med plads til et mindre antal tilskuer.
Yderligere opføres en springsal med springgrave, skumgrave og trampoliner, samt nødvendige
løbebaner til grave og større areal med plads til bevægelse. En sal, hvor der skal skabes plads til
bevægelse og motorik for personer i alle aldre, herunder også børn og unge, samt motionister.
Springsal vil også være multifunktionelt med nødvendig plads til spring og gymnastik, men også
aktiviteter som bordtennis, badminton og karate, samt dans og meget mere.
Under idrætshallen mod nuværende udvendige boldbaner etableres en mindre kælder, da terrænet
har større niveauforskelle. I kælderen skal der skabes et fællesrum med let adgang for områdets
udendørsaktiviteter, herunder fodbold, samt omklædningsrum.
Faciliteterne ved hal og springsal integreres ved en forbindelsesgang, så de nye faciliteter bliver en
naturlig del af med eksisterende idrætscenter en sammenkobling mellem Dybet og Trapezen, som
er tæt på centrets midte med legeland, opholdsrum og café, samt øvrige halfaciliteter.
Forbindelsesgang udføres ligeledes med depot, teknikrum, toiletter og handicaptoilet.
Teknisk projektbeskrivelse jf. vedlagt projektskitser:
- Bygningen opføres i betonsandwichelementer for at mindske fremtidigt vedligehold både
udvendigt og indvendigt.
- Vinduespartier ved springsal for naturlig integration med området mod Toftevej.
- Arkitektonisk vil der blive taget hensyn til sammenbygningen med eksisterende bygninger, så
der bliver en pæn sammenbygning.
- Gulvopbygning i henhold til gældende standarder for idrætsfaciliteter.
- Etablering af parkeringspladser.
- Entreprenøren varetager projekteringen af bygningerne, herunder kommunal byggetilladelse i
henhold til gældende standarder og regler.
- HIC ansætter egen bygherrerådgiver, som skal følge projektet under opførelsen.

