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Forord - vision

Vision 
Visionen med denne helhedsplan er, at 
stille inspirerende udendørsfaciliteter til 
rådighed omkring Hjertinghus.
Vi ønsker at skabe et udemiljø som 
sender det tydelige signal, at her kan du 
let blive en del af et fællesskab - ude som 
inde. Området skal kunne bruges af alle 
borger, hvad enten det er til afholdelse 
af en børnefødselsdag, eller måske bare 
det, at nyde en kop kaffe sammen med 
veninderne.

Hjerting IF fylder 90 år
Det sker i 2021 og det har vi tænkt os at 
markere på flere måder. Vigtigst for os 
bliver at flytte fokus fra at være en tra-
ditionel flerstrenget idrætsforening med 
badminton, fodbold, gymnastik, folkedans 
og tennis, til en forening hvor vi fokuserer 
på at blive byens midtpunkt med et stort 
udbud af motionsaktiviteter og sociale ar-
rangementer.

Vi tyvstartede i marts 2020 hvor vi åbnede 
et skønt hus - døbt Hjertinghus - som 
har givet muligheder for at kunne tilbyde 
mange nye aktiviteter. Et stort fitness-
lokale har tiltrukket mange nye medlem-
mer, også selv om vi har kæmpet med 
Covid-19. To store aktivitetslokaler har 
skabt rammerne for diverse motionshold 
som fx yoga, Indoor Cycling, forskellige 
fitnesshold og bordtennis. Værestedet i 
midten af bygningen er indrettet som café, 
men den venter på tiden efter Covid-19.
Vi er således kommet godt i gang med 
aktiviteterne og er i 2020 gået fra 1.172 til 
over 1.800 medlemmer. Vores mål er at vi 
når over 2.200 medlemmer i 2021.

Hjertinghus- et naturligt samlingspunkt
Der har været fuld fokus på at få Hjerting-
hus i drift, og vi er kommet rigtig langt. Vi 
har også erfaret, at hvis vi skal blive sam-
lingspunktet for alle i Hjerting, så skal der 
hurtigst muligt skabes et miljø rundt 

om huset, som både tilbyder rammerne for 
fysisk aktivitet og muligheder for sociale 
aktiviteter. Og det skal være så indbydende 
at byens borgere automatisk får lyst til at 
kigge forbi og sætte sig for at nyde områ-
det.
Helhedsplanen er vores bud på hvordan vi 
når i mål. Det er ikke sikkert, at vi kan rejse 
penge til hele planen i 2021 og derfor oper-
erer vi med 3 etaper.
Etape 1 - Padel tennis baner 
- og bevægelsesbåndet.
Med disse tiltag vil vi få sammenhæng i 
faciliteterne udendørs og skabe rammer for 
sociale tiltag.
Etape 2 - Bevægelsestempel
Skal skabe en god overgang mellem inde- 
og udeaktiviteter.
Etape 3 - Parkering
Skal tilpasses det aktuelle aktivitetsniveau 
og derfor vil det sandsynligvis være det 
sidste vi kommer til at færdiggøre.

Hjerting IF
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Hjertinghus Hjertinghus

Hjertinghus

Hjertinghus er et rummeligt og multifunktionelt hus til glæde 
for alle borgere i Hjerting.  
Huset har faciliteter med stor sal, der kan deles, møderum, 
fitnessfaciliteter og baderumklublokale for fodbold samt depotrum. 
Derudover er der et køkken og caféområde.

Hjertinghus tilstræber at skabe et rummeligt hus som ramme 
for et klubliv med aktiviteter, fx styrketræning, sangaftener, 
foredragsaftener, festlige arrangementer ved højtiderne m.v. 

Endvidere rummer huset andre kulturelle aktiviteter med almene 
formål, som ikke direkte er tilknyttet Hjerting Idrætsforening, 
men som indirekte er et plus for foreningen. 

Kort sagt kan det multifunktionelle hus bruges af alle borgere 
- på alle tider af døgnet - til almindeligt samvær, dans og rytmisk 
gymnastik, E-sport, foredrag, kurser m.v

Huset er et stort AKTIV for Hjerting.
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Hjertinghus
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Uderum & beliggenhed
Hjertinghus ligger i tilknytning til boldbaner og tennisbaner. 
Hvor der i huset er plads til fællesskabet, så er udearealerne ikke 
indrettet, så de tilgodeser det naturlige møde mellem mennesker. 
Det animerer ikke til ophold eller er udformet, så man får lyst til at 
bevæge sig igennem området.

Udearealerne mod Tobølparken fremstår som inaktive klippede 
plæner og en grusparkering - samlet fremstår området identitetsløst 
og uden karakter. Området har potentiale til at videreudvikle på.

Beliggenheden i Hjerting er central i forhold til boligområder i alle 
retninger. Området ligger i tilknytning til Hjertings grønne struktur. 
og det er forbundet med bydelens samenhængende stinet, så det 
indgår helt naturligt i byens hieraki for de svage trafikanter.

Med den centrale beliggenhed er området naturligt som aktivitets- 
og samlingssted i Hjerting og det er oplagt at videreudvikle på ude-
rummet omkring Hjertinghus, så bygning og uderum samlet fremstår 
som Hjertings aktivitets- og kulturcentrum med rammer, hvor der er 
fokus på det sociale og fællesskabet samt at borgerne kan rykke sig 
både fysisk og mentalt.

Analyse

Hjertinghus

Hjertingparken

Hjertingparken

N

Hjertinghus i området
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Hjertinghus

Sejlklub

Boligområde

Boligområde

Boligområde

Boligområde

De grønne områder viser 
Hjertings grønne struktur - 
man kan følge en grøn rute til 
Hjertinghus, flere steder fra

Udstykning

Strandpromenade

Hotel

Kirke

Skole

Guldager

Esbjerg

Hjertinghus i området

Hjertings naturlige mødested
Beliggenheden i Hjerting er central i forhold til 
boligområder i alle retninger. Området ligger i 
tilknytning til Hjertings grønne struktur og er forbundet 
med bydelens sammenhængende stinet, så det indgår 
helt naturligt i byens hieraki for de svage trafikanter.

N
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Se bilag

Helhedsplan

Grønt der skærmer af
mod parkering

Grønt der skærmer af
mod parkering

Overdækket rum 15x15 m
Yoga
Silent Event

Et rum til træning, ophold og hygge

Træning og 
ophold/amfi

Træning

Gummiunderlag
Hygge

Hygge

Væg

Cykel p

Cykel p

Cykel p

Cykel p

Opholds- og bevægelseskorridor

Grussti

Koble på stinet

Koble på stinet

Udvidet 
Parkering
51 P

H
H

Padel tennis

123

Eks vold

Jorden fra volden 
foran tennisbanerne 
flyttes og bruges til at 
skabe nye volde mod 
Hjertingparken

Ny vold

Ny vold

Ny vold

Ny vold
Ny vold

Hjertingparken

Hjertingparken

Ny vold

De nye volde har beplantning
og placeret så der er mulighed for 
indkig. Det gør landskabet mere 
interessant at se på og være i.

På de åbne arealer er der 
blomstereng, bærbuske og
frugttræer
- biodiversitet

Plads til træning/yoga her

Den lange bøgehæk åbnes op - skaber indkig/forbindelse

Indhegning til 
affald
/container

Sti bag om 
bane

Ladestationer

Grej

N

‘Bevægelses tempel’

Hjertinghus
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Helhedsplan

Helhedsplanen
Uderummet omkring Hjertinghus vil i frem-
tiden blive aktiveret og danne rammen om 
Hjertings nye centrale bydelsrum
- et rum til ophold
- et rum til aktivitet og bevægelse
- et rum til at dyrke fællesskabet i
- et rum hvor man naturligt mødes i

Hjertings nye bydelsrum kobler sig 
naturligt på stinettet med flere indgange 
og byder på indhold, der ikke findes i 
Hjerting. 

Den overordnede tanke er at skabe et 
grønt rum med biodiversitet med fokus 
på spiselige planter, blomstereng med 
årstidsvariation samtidig med, at det er let 
at drifte. 
Det er også tanken ikke af lukke helt af 
mod Tobølparken, men lade volde brydes 
op i mindre volde (naturlige skråninger), 
så der samtidig, med at de skærmer, også 
tillader kig ind i området, gør opmærksom 
på området og skaber tryghed. Rummet 
skal være en oplevelse, så borgerne helt 
naturligt har lyst til at bevæge sig ind i-
gennem området for på den måde at 
skabe et naturligt mødested.

Området skal berige og skabe glæde på 
flere planer og indeholder følgende ele-
menter:

Opholds- og bevægelseskorridor
Omdrejningspunktet i det nye uderum, 
omkring Hjertinghus, er opholds- og 
bevægelseskorridoren, der binder områ-
det sammen fysisk og socialt. Der er ikke 
indtænkt legeplads, da området inviterer 
til fantasileg.

Bevægelsestempel
Der placeres et uderum, der er overdæk-
ket til forskellige bevægelsesaktiviteter. 
Templet placeres på et tæppe af blom-
stereng, og der plantes en spiselig rand-
beplantning bestående af fx naturlige 
roser, hyld, hassel med frugttræer i, så 
det skaber et fint rum omkring templet. 

Padelbaner
Der gøres plads til 3 padelbaner. 
Der anlægges evt. kun 2 i første omgang. 
Tanken er, at man også kan gå og løbe 
rundt om banen, så der også kan laves 
cirkeltræning.

Ankomst, adgangsvej og parkering
Ankomstvej og forareal kan med tiden 
belægges med en mørk tegl og parker-
ingspladserne med slotsgrus. Bøgepur kan 
med tiden udskiftes til en variation af bær-
buske. Parkeringen langs med adgangsve-
jen kan ændres og udvides, så adgangs-
vejen kun er 5m. Eksisterende parkering 
mod øst bevares, og der placeres el-lade-
standere. Der lukkes af med beplantning 
ind mod opholds- og bevægelseskorrido-
rens væg. Det kan være aroniebær med 
enkelte hyld og hassel - alle spiselige.

Affald, grej og cykler
Oppe ved Hjertinghus etableres plads til 
cykler, affald og grej.

Belysning 
Området ønskes aktivt hele året, så der-
for er belysningen essentiel. Der placer-
es master med spot, så der, i de mørke 
måneder, kan opretholdes stor aktivitet.

Bøgehæk ved boldbaner
Bøgehækken mellem boldbaner og tennis 
brydes op, så der skabes kig imellem og 
større tryghed ved at færdes der.
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Opholds- og bevægelseskorridor
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Opholds- og bevægelseskorridor

Konstruktionen fortsætter som overdæk-
ket område over i et udekøkken med el-
grill, vandpost og siddeplads samt mindre 
kummer med urter og borde/bænke samt 
større kummer der begrønner mod an-
komstområdet.
Størsteparten af planter er spiselige - 
blomster, urter, buske, træer. Et sted med 
plads til fællesspisningsaftener om som-
meren.

Opholds- og bevægelseskorridor
Opholds- og bevægelseskorridoren er 
omdrejningspunktet i det nye uderum om-
kring Hjertinghus. Det er tanken at skabe 
et både hyggeligt og rart sted med atmos-
fære, der samtidig er multifunktionelt og 
fleksibelt.

Området tænkes anlagt i slotsgrus med 
et område på 10x20m i gummibelægning 
i samme lyse brunlige nuance som slots-
gruset. Der etableres bede med stålkant 
omkring samt kummer (med jordforbindel-
se) i varierende højder. Kummer og kanter 
udføres i cortenstål, da det holder i det lidt 
barske kystterræn, og det skaber varme til 
området.Langs indhegning mod tennisba-
ner plantes klatreplanter. etableres bede 
med klatreplanter og spiselige stauder + 
græsser i bunden.

Mod øst er der et område til udefitness 
med enkle redskaber i sort stål. I midten 
er der et stort “trappe”anlæg i egesveller 
til både træning og hænge ud/tilskuer-
sted, der er bygget op omkring nogle kum-
mer (her vil corten trække ud i svellerne 
og skabe rustmønster, bevidst).
 
Derefter er der et område med mindre 

kummer og bede med plads til borde og 
bænke. Derefter er gummibelægningen 
med et stort træningsstativ i eg eller sort 
stål, der har plads til ribbe, klatrevæg, reb, 
armgang, overdækning osv. Det er kun 
fantasien, der sætter grænser. Her kan 
dyrkes crossfit, cirkeltræning, yoga m.v.,  
og her kan man også sidde og hygge sig 
under et tag. 
Der etableres en væg ud mod parkerings-
området, der kan variere i højde. 

N

Træningsstativ
Faldunderlag

Udekøkken (el)
Elgrill
Vandpost
Siddeplads
Små kummer

Opholds- og bevægelseskorridor
Borde bænke
Hygge
Kummer med 
spiselige planter

Klatreplanter 
langs hegn

Cykel p 16

Bed 2 x 2 m

Bed 2 x 2 m

Bed 2 x 2 m

Kumme 1 x 1 m

Cykel p 12

Padelbaner

Sidde/hænge ud 
egesveller der også 
kan bruges til træn-
ing + kummer

Fitness udstyr

Væg
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Udendørs træningsmøbel

Opholds- og bevægelseskorridor

Aktiviteter
Reb, stige, ribbe, klatrevæg mm.
Crossfit, fitness, leg, madlavning, fælles-
spisning, yoga, TRX, hænge ud, hygge, gå 
igennem, lege, sidde og se på med videre.

Grundliggende idé - at designe et 
stativ med flere træningsfunktioner

Sveller til både tilskuerplads, træning 
eller ophold

TRX Fællesskaber

Fritstående træningsudstyr i sort Spise sammen
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Træning, leg og samvær
Kummer og ophold
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Materialer
Materialesammensætning og farvespil er essentielle i at 
skabe et smukt og harmonisk rum

Der er valg følgende:
- Kummer i cortenstål så der tilføres varme
- Belægning i slotsgrus - smukt og enkelt
- Mørke tegl indrammer og skaber kvalitet til ankomsten 
- Affaldsspande i sort (Bin)
- Borde bænke i sort og med træ i enkelt design (Hitsa)
- Lysmaster i sort (Focus Lighting)

Bede kantet med corten på terræn i 
slotsgrus

Affaldsspand i enkelt design - sort

Bordebænke i enkelt 
design - sort + træ

Belysning i enkelt 
design - sort 

Højbede i corten på bund af slotsgrus

Materialer
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Sort som gennemgående farve

Slotsgrus Tegl til kant mod plads og vej/ankomst

Corten til kummer og bedkanter Egetræ til bordflader/bænke/
sveller
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Træer og beplantning

Beplantning
Beplantningen skal bidrage til en ekstra oplevelse, når man op-
holder sig eller går en tur gennem området. Det bliver et sanseligt  
uderum, der vil berige oplevelsen gennem året.

Tanken er at skabe biodiversitet med hovedsagelig spiselige urter 
og stauder, bærbuske og frugttræer. I fremtiden er der få plæne-
arealer, der skal klippes - bunden vil bestå af blomstereng, der 
kun slås og afrives 1 gang i året. Regnvandshåndtering kan også 
indgå aktivt i rummet.
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Spiselige planter + bær

Klatreplanter langs hegn mod 
tennisbanerne
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Affald + cykelparkering + grejskur

Affald + cykelparkering + grejskur
Ved forpladsen mod vest placeres der en 
sort indhegning som på billedet. Det taler 
sammen med bevægelsestemplet, så disse 
to har samme beklædning.

En del af indhegningen er med tag og 
isoleret eller blot en container der placeres 
bag indhegningen. Det er til opbevaring af 
diverse grej
Der gøres plads til 8 400/600 l containere, 
som let køres ud gennem porte.

Til cykelparkering er det cykelbøjler - fx fra 
Veksø - sort pulverlakeret stål. 
Der kan parkeres mountainbikes, racer-
cykler, løbehjul m.v. De placeres 3 steder i 
området. Se kort.

Gard-1 EXPO Overdækning fra G9
Til affald og grej

OPUS cykelstander fra Veksø

Padelbaner

Cykel p 36

SkurIndhegning

- her i sort
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Padelbaner

Padel har fantastiske fordele, som gør det unikt
Nemmere og hurtigere at lære end nogen anden ketchersport
Det forbedrer din reaktionstid og reflekser
Det kræver mindre styrke og teknik end andre sportsgrene, 
hvilket gør det lettere for børn og begyndere
Padelbaner tager mindre plads end tennisbaner. 
2 padelbaner kan erstatte en tennisbane
Det er en social sport, da det normalt spilles af 4 spillere
Padel har ca. 3 gange mere effektiv spilletid end tennis p.g.a 
rebounds fra væggen og den mindre banestørrelse

Padelbaner
Padel er en hurtigtvoksende sport, som er oplagt at etablere i det nye anlæg 
omkring Hjertinghus. Der er plads til 3. Banerne anlægges så 
de deler side for at spare på anlægssummer og samtidig skabe synergien ved at 
de, som tennis, ligger side om side.

Padelbaner fra A Sport
Størrelse: 20 x 10/6 m
2 åbninger for indgang i midten af banen.
Sektionsopbygget med glaspartier på 3 m højde i alle sektioner, som øger 
stabiliteten.
Kunstgræs i 12 mm.
Energibesparende LED lys. Monteret i 6 m højde. 
Farve Sort (RAL9004)
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Bevægelsestempel

Silent events - her silent fitness

Templet midt i naturen

Plads til fx 
yoga på græs

Bålsted

Yoga

Skydedøre

Fast væg
Stolper

Trin

Placeret midt i englandskabet

Bevægelsestempel
Bevægelsestemplet ligger på en blomstereng, og rummet er lukket med et 
levende hegn mod omgivelserne og åbent mod det store fællesområde. 
Tanken er, at man med tiden skal få fornemmelsen af at være i naturen.
Dette er et bud på at skabe et overdækket rum med mulighed for at skabe læ 
med skydedøre, så man altid kan dyrke en bevægelsesaktivitet i frisk luft og 
lys, uanset vejret. Her kan laves silent events, hvor al musik og tale foregår via 
trådløse høretelefoner, så ingen naboer forstyrres og rummet forbliver roligt. 
Templet udføres i sort træ.
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Templet åbner op mod et større græsareal, hvor man også kan dyrke yoga eller anden udendørs træning
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