
BRUGERRÅDSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Onsdag 2. oktober 2019 kl. 18.00-20.00 

Holbæk Sportsby (VIP Lounge 2), Sports Allé 1, 4300 Holbæk 

 

  

 

 

Referat 
1. Velkomst og navnerunde 

a. Carsten Damgaard (Holbæk Sportsby) bød velkommen til mødet og indledte en nav-

nerunde blandt deltagerne (se deltagerliste nederst) 

 

2. Oplæg ved Bente Kløvgaard (Holbæk Sportsby) om rammerne for udsmykning 

a. Temaer 

i. Oplevelsen, wayfinding (oversigtskort, zoner, farver, piktogrammer), bygnin-

gens materialer (råt/rustikt, fx troldtekt akustik, galvaniseret stål, lys krydsfi-

ner, grå overflader), brugerinddragelse, foreningernes DNA, ensartethed, bille-

der/historier/pokaler 

b. Detaljer og inspiration (input fra indretningsarkitekt) 

i. Fleksibilitet, udskiftelighed, mobilitet (fx store grønne planter i rustikke kum-

mer på hjul), opslagstavler, støjdæmpende, alternative møbler/skabe (lette og 

transparente som kontrast til øvrige materialer), fotocollage (fx på aluplader 

som i café, 4.000 fotos fra hele byggefasen til rådighed), sportsbyens historie, 

logoer, piktogrammer 

c. Inspiration og muligheder 

i. Oversize piktogrammer, tre-dimensionalitet på vægge (tryk af fotos og histo-

rier på vandfast krydsfiner, byggematerialer), flytbare elementer 

 

3. Konkrete forslag 

a. Sportsmusem 

b. Fotostater af kendte idrætsudøvere fra Holbæk Kommune 

c. Wauw-effekt når du kommer ind i sportsbyen (det skal ose af sport) 

d. Billeder/illustrationer af udøvere fra de forskellige idrætter 

e. Smartboard (interaktiv, trykfølsom skærm), så man som besøgende kan trykke sig 

ind på den enkelte forening og få oplysninger 

f. Væg med logoer og foreningsnavne 
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g. Bruge infoskærme til at vise de forskellige idrætter 

h. Opslagstavler/klik-rammer til arrangementer 

i. Stativ til brochurer/flyers 

j. Ophænge skelet af en gammel grønlænder-kajak 

k. Historiefortælling om de enkelte foreninger 

l. Digitalt og trykt materiale 

m. Verdensmesteren og Hverdagsmesteren 

n. Wall of Fame / Hall of Fame 

o. Citater, man som bruger genkender (oversize) 

p. Wayfinding på gulvet 

q. Enkelte foreningers pokaler i enkelte lokaler (fx håndbold og basket i VIP 2) 

r. Planter, organisk materiale 

s. Navngivning af lounge-lokalerne (fx VIP 1 Jørgen Jørgensen Loungen, VIP 2 Mads 

Mensah Loungen) 

t. Malerier og kunst 

u. Bruge farverne i Holbæk Sportsbys logo til wayfinding (med mere) 

v. Lydbilleder som baggrundslyde 

w. Arrangementer med sportsevents (fx Champions League, EM, VM, OL) 

x. Simple oversigter til gæstende hold og atleter 

y. Fordelskort til brug i sportsbyen 

z. Word cloud med ord og udtryk fra de forskellige idrætter (fx off side, en garde, let) 

æ. Tydelig skiltning 

ø. Montrer til pokaler og medaljer 

å. Salg af merchandise (fra receptionen eller sportshop) 

aa. Blafferstop for sportsbyen, samkørsels-app 

 

4. Næste skridt 

a. Fremlæggelse af dagens input for indretningsarkitekt 

b. Igangsætte de ”lavthængende frugter” 

c. Nyt møde, ordinært møde i Brugerrådet medio november 

 

5. Eventuelt 

a. Intet at bemærke 

 

  



Deltagere 

Mødet i Brugerrådet havde deltagelse af repræsentanter fra følgende brugere: 

Indendørs foreninger: 

Holbæk Badminton Klub 

Holbæk Bordtennisklub 

Holbæk Håndboldklub 

Holbæk Kajak Klub 

Holbæk Racketlonklub 

Holbæk Squash Klub 

Fægteklubben Flêche 

Udendørs foreninger: 

Holbæk Bold- & Idrætsforening 

Andre brugere: 

 

Øvrige: 

Holbæk Sportsby 

Holbæk Kommune 

 


