
For at skabe plads til det gennemgående strøg forlænges 
hallen med ca. 9 m mod syd. Hal 2 rykkes derved også mod 
syd. Der skabes åbenhed i alle 4 gavle (indre + ydre), så der 
opnås kontakt og relation ned igennem hele bygningen og på 
tværs af de to haller.

”Aktivitetstrøget” (se skikse nederst til højre) fremstår som 
en inviterende, rød løber, der tager imod besøgende helt 
henne fra rundkørslen. Aktivitetsstrøget etableres som et 
’klippelandskab’ med kanter og flader, der indbyder til leg op 
ophold. Strøget bevæger sig hen mod hallen. 

Imellem de to haller etableres bygningens ”hjerterum” (se 
skitse øverst til venstre). Det er her man mødes inden eller 
efter aktiviteterne i bygningen eller i skoven. Hjerterummet
et er legende og aktivt sted med forskellige zoner, som byder 
på forskellige aktiviteter. Her er plads til klatring, leg, ophold, 
café og udendørs ophold og aktivitet langs facaden.

Trailcenteret (se skitse nederst til venstre) skal forstås som 
hele området syd for hal-indgangen. Dvs. fra parkerings-
pladsen møder man: udesalg fra caféen, en overdækket 
solterrasse og et større udendørs område i beton med 
opholdsmuligheder og teknikbane samt plads til at få vand 
luft i dækkene og vaske sin cykel. Betonfladen ligger op mod 
en træterrasse, hvor der bl.a. etableres overdækkede 
trænings/opvarmningsmuligheder, flere steder at hænge ud 
samt et decideret trail-rum: et uopvarmet, overdækket areal, 
hvor der fx kan foregå undervisning, evaluering, tur-
planlægning eller der kan brygges en hurtig kop kaffe eller 
hentes et kort eller en GPS fra det opvarmede depot. 
På væggene ophænges kort over trails i skoven.

På vestsiden af hallen etableres et udebad med sauna, 
omklædning og udebrusere, hvis man foretrækker en mere 
sanselig, naturoplevelse end de øvrige omklædningsrum, 
som i øvrigt også alle kan tilgåes udefra.
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