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VISION 2025

Stiforbindelse til Tullamore Golfklub
Sportsline er et rekreativt areal i Sportscampus der skaber sammenhængskraft mellem de
mange idrætsudøvere.
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“Sportsline” - intern forbindelse i Sportscampus

Markerede løbe- og mountainbike ruter

1: Sportsline er en ca. 1000 m lang kombineret gang-, løbe- og cykelsti, der gør det nemt at bevæge sig mellem faciliteter og aktiviteter i
Sportscampus.
Sportsline er således et nyt tiltag der på en gang knytter faciliteterne
i campus sammen, skaber en tryg og sikker intern forbindelse, understøtter sammenhængskræften mellem aktørerne og markerer de 3 spor
i Sportscampus.
Sportsline tænkes udført i rød asfalt og opdeles i zoner alt efter tempo.
Undervejs vil der være plads til ophold og rekreative arealer, samt aktivitetszoner der appellerer til leg, bevægelse og træning.
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En 11:11 fodboldbane
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Indgang til ny hal

2: Sportsline er udformet så den skaber kortest mulige forbindelser
mellem de tre spor i Sportscampus, derfor går Sportsline på tværs af
det frie areal i Skovbjergparken. Linien er ført nærmest dagtilbuddet
og nedgraves ca. 2 m som en viadukt på arealet. Udformningen og
placeringen er med til at sikre, at beboerne i Skovbjergparken generes
mindst muligt af de mange campusbrugere der bevæger sig på tværs
mellem faciliteterne i Sportscampus.

På Sportsline og i nogle
af aktivitetszonerne er
der plads til leg og bevægelse for de mange
børn i Sportscampus.

Sportscampus Ikast-Brande´s unikke
sportsmiljø er anerkendt som det
stærkeste i Norden.
Her sikrer vi at sport, uddannelse og
nytænkning går hånd i hånd.

Ikast Nordre Skole

Vision 2025 er defineret af workshopgruppen bag
Masterplanen for Ikast-Brande Sportscampus
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3: Sportsline krydser jernbanen gennem en ny tunnel. I forbindelse
med tunnellen etableres der et trinbræt på jernbanen, så toget kan gøre
stop i Sportscampus.

Idrætsskolerne ISI
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Udslagsbane Golf

“Center” - centrum i Sportscampus
Center er det nye centrum i Sportscampus og er udformet som en ”miniarena” hvori de 3 spor mødes.
Center er således tænkt som et udgangspunkt for al idræt og træning i
det fri - det er her man mødes, her der varmes op og her der strækkes
ud efter endt træning.
Under Center er der indrettet uopvarmede faciliteter, der kan understøtte idræt og træning i det fri. Her er således depoter til foreninger og
klubber, omklædningsrum, toiletter, mountainbike-vask og andre faciliteter der gør det nemt og bekvemt for både organiserede og uorganiserede idrætsudøvere.
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05 06 07
Andre
aktivitetszoner
designes og tematiseres til træning med fx.
outdoorfitness maskiner
og elementer til TRX
træning og crossfit.

Historien bag masterplanen for Sportscampus

Sportstar College

“Aktivitetszoner” - leg, bevægelse og træning
På Sportsline er der defineret en række aktivitetszoner der udformes og
designes så de appellerer til leg, bevægelse og træning.
Aktivitetszonerne tematiseres og ”møbleres” alt efter hvilke behov, ønsker og trends der efterspørges.

Gennem generationer og årtier har Ikast og Midtjylland
været kendt for tekstil og boldspil, og siden stiftelsen
af Ikast FS i 1935 har Ikast´s nordlige del været
omdrejningspunkt for idræt – både elite og bredde.
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5: Nærmest byen og Sportscenteret kan det være zoner til outdoor
fitnessmaksiner, elementer til TRX træning, parkour eller street aktiviteter.
6: Nærmest naturen og skolerne kan det være zoner til leg og bevægelse, multibaner til boldspil, hockey, basket m.m. og elementer til
crossfit og vægttræning med egen krop.
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7: Nærmest fodboldbanerne og Sportscollege kan det være zoner til leg
og træning med bold, som fx. Goalbox og elementer fra Fodboldeksperimentariet.

Ny indgang til Stadome

Talrige mesterskaber er gennem årene havnet i Ikast,
hvilket ikke mindst skyldes den markante fokusering
på talentudvikling med udgangspunkt i Team
Danmark ordningen på Ikast-Brande Gymnasium og
Handelsgymnasiet Ikast-Brande, som efterfølgende
blev suppleret med bl.a. etablering af Idrætsskolerne
Ikast (ISI) og Sportstar College Ikast-Brande.
Alt sammen realiseret indenfor de senest 25 år, og
inden-for de seneste år suppleret med Nordre Skoles
status som idrætsprofilskole.

Nuværende fodboldbane

Ti 5:5 fodboldbaner

Stadion

Tre 8:8 fodboldbaner

De involverede aktører, byen og lokalområdet har
til stadig-hed haft en ambition om at fastholde og
videreudvikle campusmiljøet, så idrætsniveauet hele
tiden er et hestehoved foran øvrige konkurrenter.
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Kunstgræsbane

Der hvor de 3 spor i Sportsline slutter, er der etableret særlige aktivitetselementer der udfordrer arme og ben.

En arbejdsgruppe bestående af ildsjæle fra ISI,
Nordre Skole, Ikast FS, FC Midtjylland, Sportstar
College Ikast-Brande, Ikast-Brande Gymnasium,
Handelsgymnasiet Ikast-Brande, Sportscenter Ikast og
Ikast-Brande Kommune, har i over flere år arbejdet med
udviklingsplaner for Sportscampus, hvilket har ført til,
at der i februar 2016 blev afholdt et offentligt kickoffmøde i Sportscenter Ikast med deltagelse af omkring
100 personer.

8: ”Bjerget” er det lodrette element designet som en klatrerotunde
hvor der klatres på indersiden. Bjerget står i byen og danner således et
synligt varertegn for Sportscampus.

Sportscenter Ikast

Trinbræt

9: ”Trappen” er det skrå element, designet som en stor pulstrappe der
løber op over taget på Stadome. Trappen er således midt i anlægget af
fodboldbaner og vil kunne bruges til pulstræning og tribuneanlæg for
FCM og fodboldklubberne.

”Bjerget”, ”Trappen” og
”Skoven” er udfordringer for kroppen med fokus på arme og ben.

Kunstgræsbane

10: ”Skoven” er et aktivitetsområde med hængende elementer, hvor
kroppens egenvægt bruges som vægttræning. Skoven er placeret i
nærheden af ruterne i naturen og er således oplagte træningselementer for løberne.
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Syv 11:11 fodboldbaner
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Sportscampus bruges af alle skoler og uddannelser, foreninger og klubber samt byens borgere i Ikast, derfor markeres der særlige ruter i byen
og naturen som attraktive løbe- og cykelruter frem til Sportscampus.
Ruterne markeres med røde ”Dots” i form af malede prikker på asfalterede stier og veje, og i naturen i form af små skilte med røde Dots.
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Busparkering
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2 tennisbaner bevares

I de skønne naturområder nord for Sportscampus er der rig mulighed
for træning i det fri.

Initiativgruppen:
Torben Østergaard, forstander ISI.
Bo Holm Nielsen, skoleleder Ikast Nordre Skole.
Kurt Møller Pedersen, fhv. rektor Ikast-Brande Gymnasium.
Karsten Werge, leder af Sportstar College Ikast-Brande.
Peder Nissen, Handelsgymnasiet Ikast-Brande og formand for

Ny hovedindgang

Sportscenter Ikast udvides med nye faciliteter og aktiviteter for både
bredde og elite. Udvidelsen sker vest for Sportscenteret i forlængelse
af den hovedakse der forbinder de tre nuværende haller i centeret. Udvidelsen vil således blive placeret på Sportsline og derved helt naturligt
danne port og indgang til Sportscampus.
12: Et foyerområde med fitnesscenter, trænings- og bevægelsessale,
spinninglokale, caféområde, sportsbutik og administrationsområde for
Sportscampus.

Ikast FS Badminton.
Claus Steinlein, FC Midtjylland Fodbold.
Johnny Rune, Ikast FS hovedbestyrelse.
Bo Jensen, næstformand i FCM Håndbold.
Søren Kristiansen, formand for Sportstar College Ikast-Brande.
Michael Sørensen, formand for Ikast FS Fodbold.
Jan Rahbek, direktør i Sportscenter Ikast.
Karsten Krogsgaard Sommer, fritidskonsulent i Ikast-Brande
Kommune.
Karina Kisum Jensen, planchef i Ikast-Brande Kommune.
Henning Hansen, kommunaldirektør i Ikast-Brande Kommune.
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Parkering

13: En multihal der kan opdeles i to mindre sale.

Sportscampus ligger i overgangen mellem byen mod
syd og naturen mod nord. I relation til nærområdet er
Sportscampus karakteriseret ved 3 temaer for idræt:
Idræt i byen, idræt i naturen og idræt på banen.

Visionen og masterplanen for Sportscampus IkastBrande frem mod 2025 blev offentliggjort ved et stort
møde i Sportscenter Ikast d. 15. august 2016.
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Udvidelse af Sportscenter Ikast - ca. 6.000 m2

Nærområdet og 3 temaer for idræt

Formålet med Kick-off mødet var, at igangsætte en
brugerbaseret workshopproces med henblik på at
udarbejde en masterplan, der viser i hvilken retning
sportscampus skal udvikles frem mod 2025. Gruppen
af initiativtagere blev derfor suppleret med en række
personer indenfor og udenfor campus-miljøet, der
gennem en række workshops i 1. halvår af 2016, har
defineret visionerne for Sportscampus Ikast-Brande
og omsat dem til spændende planer for hele Ikast og
Midtjylland.

“Dots” - markerede løbe- og cykelruter
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Sportscampus er et område i det nordlige Ikast og
således placeret i det af Ikast-Brande kommune
definerede Rekrea-tive Fritidsbånd der løber rundt om
byen. Området er byens idrætsområde og er skabt og
udviklet til idræt for 3 brugergrupper: Bredden, eliten
samt byens skoler og gymnasielle uddannelser.

Sammen med de flotte faciliteter omkring Sportscenter
Ikast og Ikast FS`s fodboldbaneanlæg, er der skabt et
enestående campusmiljø i hele området omkring Stadion
Allé, Stensbjerg Allé og Hagelskjærvej, som ikke ses
mage til noget sted i Danmark – og ingen har kunnet
levere talentudvikling og resultater på et matchende
niveau.
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“Bjerget, Trappen og Skoven” - træning for arme og ben

Sportscampus og 3 brugergrupper

14: Et Videns- og Sundhedscenter med testfaciliteter, møde- og konferencelokaler og overnatningfaciliteter.
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Markerede cykelruter til byen og
uddannelsesinstitutionerne

Ny idrætshal ved skolerne - ca. 2.300 m
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Nordre Skole udvides med en ny Multihal, der kan opdeles i to mindre
sale. Hallen bygges sammen med skolen og placeres så den også vil få
indgang direkte fra Sportsline.

Sportscampus er et område defineret ved de 3 aktører:
Sportscenter Ikast, Sportstar College samt Skolerne ISI
og Nordre Skole. Det samlede område er fysisk opdelt
i tre zoner, adskilt af jernbanen, Skovbjerg Parken og
Hagelskjærvej.

Øvrige deltagere i workshopgruppen:
Simon Vanggaard Nielsen, byrådsmedlem i Ikast-Brande
Kommune.
Finn Hansen, SFO Østre Skole.
Erik Sidenius, Handelsgymnasiet Ikast-Brande.
Lars Bo Larsen, Ikast FS Fodbold og Rådgivningsforum på
Nordre Skole SGU.
Palle Høj, Ikast FS Hovedbestyrelse.
Poul Kastbjerg, Ikast KFUM Volley.
Dennis Mechlenburg Sørensen, Ikast-Brande E-Sport.
Anders Nordborg, Ikast KFUM Håndbold.

Søren Holstein Thygesen.
Jan Knudsen, Vores Ikast.
Leif Johnsen, ISI.
Rina Minke, Ikast KFUM Fodbold.
Flemming Broe, FC Midtjylland Fodbold.
Lone Klausen, Ikast FS Håndbold.
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Området og 3 aktører

Hovedgreb - 3 Spor

Masterplanen for Sportscampus består af et enkelt
hovedgreb udformet som en ny Sportsline der samler og
skaber sammenhængskraft mellem de 3 brugergrupper,
de 3 aktører og de 3 temaer for idræt.

Renovering af Stadome - nye muligheder
Stadome renoveres med en ny bund og en ny hovedindgang direkte fra
Sportsline. Den renoverede koldhal vil således fremadrettet kunne anvendes til flere forskelige aktiviteter.

Masterplan udarbejdet af :

”Center har gjort at der er kommet et centrum i Sportscampus der kan bruges af alle.
Vi bruger ”mini-arenaen” til at samle holdene før fodboldtræning og de mange der
løber og kører mountaninbike i naturen, bruger stedet til opvarmning og udstrækning
efter træning...”

“Med den nye hal ved skolerne har vi langt
bedre faciliteter til både undervisning og
fritid. Det overdækkede areal med de mange
nedhængte udfordringer bliver flittigt brugt
af løberne der trænger til at bruge deres
armmuskler efter en løbetur ad de markerede løberuter...”

“Med Bjerget har vi fået Rocky Mountains til
Ikast. Det kan tydeligt ses fra flere steder i
byen og er derfor et varetegn for Sportscampus.
Mange af de unge i byen bruger Sportsline ved
Bjerget til løb på rulleskøjter og skateboards, og
udfordrer hinanden i at nå toppen på klatrevæggen...”

Center

“Med en renovering af Stadome er der skabt nye
muligheder i den store koldhal og med Trappen
som portal og tribune, har vi nu mulighed for at
komme op på taget af Stadome og se ud over
Campus. Den store trappe - med de mange trin
og varierede trinhøjder - kan få pulsen helt op
at ringe...”

Trappen

Bjerget

“Med Skovbjerg Passagen kan vi nemt
komme på tværs af Skovbjergparken uden
at genere beboerne. Den nedsænkede passage er samtidig en god udfordring på Sportsline...”

Skovbjerg Passagen

Ny hal ved skolerne

“Med udvidelsen af Sportscenteret har vi
fået et videnscenter og mange nye idrætsfaciliteter, der kan bruges af alle. Og særligt
de nye overnatningsfaciliteter gør det nu
muligt, at afholde nye arrangementer og
stævner i Sportscampus...”

Udvidelse af Sportscenter Ikast

