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arena midt
Arena Midt er et sportscenter beliggende i den østlige del af Kjellerup, Nord for 
Silkeborg.
Huset er meget fleksibelt og har siden åbningen i 2010 dannet ramme om for 
en bred vifte af aktiviteter, herunder koncerter, messer, udstillinger, konferen-
cer, møder, firmaarrangementer, fester og lign. 
Centret rummer et væld af muligheder for fritidsaktiviteter, både for byens 
borgere generelt og for professionel sportsudøvere. Mange tusinde mennesker 
passerer hvert år gennem huset og det er det naturlige samlingspunkt for 
mange i lokalområdet.
Selvom bygningen ligger ud til den smukkeste midtjyske natur med kuperet 
landskab, skov og stiforbindelser, er udendørsarealerne aldrig blevet bearbej-
dede, så de modsvarer den fine bygning med de mange tilbud. Her mangler 
aktivitetstilbud - der byder på frisk luft og bevægelse i landskabet, som suple-
ment til aktiviteterne indendørs. 
Derfor har Kultur- og Fritidsafdelingen i Silkeborg Kommune sat fokus på den 
grønne fælled/ mark umiddelbart nord for anlægget. Det har de gjort for at få 
belyst, hvordan man kan udnytte områdets og landskabets potentialer bedst 
muligt, set i sammenhæng med sportscentret. Kommunens grundtanke er, at 
stedet skal være et naturligt samlingspunkt og udflugtsmål for en bred gruppe 
mennesker - ikke kun for sportsudøvrere, men også for familier, skoleklas-
ser, institutioner og andre, der har behov for rekreativte rammer til fysisk ud-
foldelse.

krabbes grønne ring.
Anlægget ligger ud til Krabbes Grønne Ring, der er en grøn sammenhængen-
de kile med stiforbindelse, der går hele vejen rundt om byen. Stiforbindelsen  
løber  fra midtbyen i den nordvestlige del af byen og helt om til Bjerget stadion 
og Arena Midt. Stiforbindelsen ved Arena Midt er noget af det, der er anlagt 
senest.

Arena midt ligger i den østlige del af Kjellerup, nabo til et stort bolig-
område og Bjerget.
Krabbes Grønne Ring er den grønne korridor, der omkranser hele 
byen. Den grønne forbindelse er meget karaktergivende for byen og 
den rekreative stiforbindelse i ringen, betyder at Arena Midt på for-
nemmeste vis er koblet sammen med bymidten. 
Det er planen at Krabbes Grønne Ring på sigt skal komme til at gå 
hele vejen syd om byen, så den danner en samlet grønt forløb, der 
omslutter hele Kjellerup.

Arena Midt ligger umiddelbart lige ved siden af ”Bjerget” stadion 
samt fodboldbanerne. 
Sportscentret har desuden den smukkeste beliggenhed ud til et me-
get kuperet kulturlandskab - en grøn mark med bløde bakker og en 
smuk skov som baggrundstæppe.
I overgangen mellem arealerne ved Arena Midt og Krabbes Grønne 
Ring, findes en ko - driveregn, som drives af et lokalt og meget en-
gageret kodriverlaug.
Det er tanken at denne kodrivereng skal føres videre rundt langs 
med yderkanten af udearealerne ved Arena Midt, så man får en op-
levelse af at træne helt tæt på naturen/ dyrene.

KODRIVERENGEN

STI - 
Krabbes Grønne Ring

Krabbes Grønne Ring
(Grøn kile - stiforløb)

Arena Midt
- Loop stien
oplyses

Kjellerup
Bymidte

”Lysslange”
gennem Krabbes 
Grønne Ring

Arena 
Midt

”BJERGET”
Stadion/
kunstgræsbane

FODBOLDBANER

BOLIGBEBYGGELSE

ARENA MIDT

NATUR (RUTEN)

BYMÆSSIG (PAUSEN)

SPORTSLIG
(UDFLUGTSMÅL)

Fordybelse/ reflektion/ udforskningArena midt ligger i en sportlig kontekst i byens udkant, men Skov-
bakken ligger lige i byens hjerte i en meget bymæssig kontekst. 
Begge anlæg handler om bevægelse på hver deres måde. Krabbes 
Grønne Ring er det sammenbindende element.

Stiforbindelser/ naturlige ruter i byen

Aktivitetspunkter/ dynamik/ bevægelse

arena parken i kJellerup
SPORT, LEG OG NATURLIG BEVÆGELSE FOR HELE FAMILIEN



landskabet/ terrænbearbejdning:
Arena Midt orienterer sig mod nord, ud over det skønne naturområde, der ligger i forlængelse af Krabbes Grønne Ring. Det 
smukke terræn bearbejdes med respekt for landskabet, så der opstår en række vandrette terrasser ned mod bygningen. 
De vandrette niveauer nedbryder den eksisterende skråning, der i dag virker som en barriere ud mod landskabet. På den 
måde styrkes sammenhængen mellem bygning og landskab.

Multibane

Beton- og græsbakker til afslapning, ophold og leg

Snit 1:500, fra Arena Midt mod syd til bakkedraget nordøst for centret.
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sport, leg og bevægelse:
I erkendelse af, at vi Danskere generelt sidder for meget ned og har for mange 
stillesiddende aktiviteter, er der heldigvis i de seneste år kommet mere fokus 
på, at vi alle skal ud og røre os og bevæge os mere. Vi skal træne de muskler, 
led, lemmer og motoriske sanser, som vi ikke bruger i dagligdagen og som er 
nødvendige for, at vi kan forblive sunde og raske.

Det overordnede fællestema for Arena Parken bliver derfor sport, leg og natur-
lig bevægelse, - såvel selvprogrammeret som programmeret (organiseret). 

Derfor er det tanken, at der ud over en række forskellige sportsaktiviteter, skal 
være masser af plads til fri leg og bevægelse på alle mulige måder. 
Målet er, at Arena Parken med sin mangfoldighed af aktiviteter, skal blive et 
attrak tivt udflugtsmål for den brede del af befolkningen. Gerne et familiested 
og et sted, som vil blive benyttet af institutioner og skoler til udeundervisning 
osv. 

Nærmest bygningen bliver der flest belagte flader med kunstigt formede bak-
ker til forskellige former for boldspil, leg og bevægelse. Her finder man bl.a. 
lege bakker, trampoliner, ballancebomme, slaglines, parkourredskaber osv.

I det åbne, grønne idrætsrum kommer en lang række mere naturlige elemen-
ter i spil, der alle indbyder til fri leg og bevægelse samt ophold i naturen.

Steder til socialt ophold og samvær er vigtige, så man kan mødes i grupper, 
hvile sig mellem aktiviterne og ikke mindst være til stede i parken - som i en 
hvilken som helst anden bypark, også selvom man ikke lige har lyst til at del-
tage fysisk.
Arena Parken og landskabet kommer således til at danne rammen for en lang 
række tilbud for både unge, børn og ældre. 

1. MOTION I NATUREN
Arena Parken ligger i et unikt landskab med masser af plads og mulighed  for 
at etablere aktiviteter i det grønne. Nogle af disse aktiviteter kan fint være 
bruger drevne/  planlagt af brugergrupper. Det kunne f.eks. være baner i græs-
set til discgolf, fodboldgolf, krolf mm. En af de idéer, som er kommet på banen 
fra styregruppen er elementer/ stænger til fri leg og bevægelse - f.eks. lodrette 
stænger med gynger, ballancebomme, armringe, kolbøttestænger og lign. som 
placeres i græsset og langsomt vokser i højde ned mod skoven. 
I skoven vil der på sigt kunne etableres en highrobebane, såfremt der er lokale 
kræfter til at hjælpe med opsyn osv.

2. BANER
Styregruppen fra Arena Midt har ønsket at indarbejde en række sportsbaner i 
terræn. 
Som eksempel kan nævnes; håndboldbaner, beachvolleybane, multibane, 
petanque bane samt beachhåndboldbane. Der er bl.a. pt. en beachhåndbold-
klub i centret, som akkut mangler trænningsfaciliteter. 

3. STI OG PITSTOP ( )
Arena Midt har længe haft ønske om en sammenhængende stiforbindelse i 
området - et loop med distancemarkeringer. Loop´et kommer til at hægte sig 
direkte på stiforbindelsen til Krabbes Grønne Ring samt stiforbindelsen til det 
nærliggende boligområde.
Stien anlægges i asfalt, for at gøre den så anvendelige som mulig både for gå-
ende, løbere, rulleskøjtere, skatere og cyklende. Tilgængelighed for handikap-
pede indtænkes også som en naturlig del af anlægget i form af ramper mellem 
de vandrette plateauer mm. 
Spredt rundt langs stien anlægges 5 pitstop. Pitstoppene udformes med gummi-
belægning, så de er bløde at ”lande” på. På pitstoppene kan man f.eks. få lidt 
vand at drikke ved en vandpost, strække ud, hvile sig eller få fyldt luft i sit 
cykelhjul/ barnevognshjul, mens man er på farten. 

4. OPHOLD/ SOCIALT SAMVÆR ( )
For at et anlæg som Arena Parken kan blive en succes, er det vigtigt, at der 
indtænkes steder til socialt samvær som en del af projektet. Det skal være 
opholdssteder - bænke, plinte og siddekanter, der placeres i forbindelse med 
de enkelte aktiviteter. Men det skal også være steder, man kan bruge som ud-
flugtsmål med picnickurven eller til udeundervisning - f.eks. med plads til en 
overdækning og/ eller et sted, hvor man kan grille, lave bål og lign.
For at Arena Parken får så bred en målgruppe som muligt, skal der være mulig-
hed for at børn i alle aldre kan lege. Derfor laves sandarealerne til beachvolley 
f.eks. ekstra store, så man på den måde får en kæmpesandkasse.

5. BEVÆGELSESLANDSKAB
Selvom det er et sportscenter, så har etableringen af sportsbanerne ikke været 
det centrale omdrejningspunkt i drøftelserne ved udformningen af udearea-
lerne. Det har derimod været, hvordan man kan målrette anlægget, så den 
brede del af befolkningen kan få gavn af anlægget. Et af de centrale emner i 
den forbindelse har været at arbejde med begreber som leg og naturlig be-
vægelse. Her er det ikke altid de faste spilleregler, der er bestemmende, men 
også i høj grad den frie leg med elementer, der inviterer til bevægelse på alle 
mulige måder.
Der er således tale om alt lige fra sansemotoriske uformelle anlæg med bak-
ker, skråninger ballancebomme, gynger, rutchebaner og lign. til trampoliner, 
soppe søer, barfodsparkour mm.

Stangtennis

BEACHVOLLEY

MULTIBANE

BEACHHÅNDBOLD

RUNDBOLD

RUNDBOLD

PUKKELFODBOLD

BEVÆGELSES-
LANDSKAB

STRANDSAND

SOPPESØ

Stangtennis

Streetbasket

Træning i naturen

Mountainbike

Rulleskøjter

Pitstop/ ud-
strækning

Beachhåndbold

Beachvolley

Skater

BAKKE

Discgolf Fodboldgolf Slagline Parkour Minigolf/ Krolf
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Leg/ ballance

Rutchebane/ hule/ leg Hvile/ ophold/ læ Ophold/ skatere Udfordringer i terræn

Trampoliner Klatring på skrå flader Slagline/ line Led < 90 graderGå på stylter

Streetbasket BeachhåndboldPukkelfodbold Petanque

Multibane eller ... Trioletisk fodbold 1:4Beachvolley Fodboldgolf/ discgolf Bordtennis

Rundbold

Hoppe over/i landskabet

... Op ad Ned ad ... Ballance

Hoppe/ springe Skubbe/ løfte

High Rope - evt. i skoven på sigt

Bevægelse/ Crossfit ArmringeGynge

Klatre i træer

Gå på opdagelse i vandlunkerne

BarfodsparkourBiodiversitet - læringsplads

Bålhygge - social sammenkomst

Ophold i landskab - iagtage naturen

Ophold/ overnatning i naturen 

Bygge huler

Pitstop/ ud-
strækning
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lad os Høre din mening!
HVILKE AKTIVITETER SYNES DU VI SKAL HAVE FOKUS PÅ?

Løb

Udstrækning Vandpost Luft til cykel/ barnevogn mm.

Gåture i naturen mm. Rulleski Rulleskøjter Kørestole

Div. motionsredskaber Hvilepladser

Cykling

1. MOTION I NATUREN

2. BANER

3. STI OG PITSTOP

4. OPHOLD/ SOCIALT SAMVÆR

5. BEVÆGELSESLANDSKAB


