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Sportens Hus 2.0 (Udvikling af Team Danmark bygningen) 

Vision 

Talent og elitemiljøerne i Aarhus leverer årligt udøvere, der står øverst på præmieskamlerne rundt om i hele 

verden. Aarhus er en sportsby, og byen bliver repræsenteret på flotteste vis af de dygtige aarhusianske 

udøvere. For at fortsætte udviklingen og resultaterne, er det vigtigt at værne om de gode træningsmiljøer, hvor 

træningen er i centrum. Sammen med træningen skal der være mulighed for sparring, vidensdeling, testning, 

behandling, restitution og kost, som alt sammen skal tilpasses udøvernes hverdag, for netop at hjælpe og 

støtte udøverne til at kunne præstere optimalt.  

Med fokus på helheden vil Eliteidræt Aarhus skabe det bedst mulige setup for talent- og elitesporten i Aarhus. 

Gode træningsfaciliter og stor sportsaktivitet skal danne rammerne for udviklingsmiljøet ved stadionområdet.  

Den nuværende Team Danmark bygning (Sportens Hus 2.0) skal være grundsten for dette setup og være et 

centralt omdrejningspunkt for talent- og elitesporten i Aarhus. Talentudvikling skal være på dagsordenen og 

faciliteterne skal sikre bedst mulige udviklingsbetingelser for de aarhusianske udøvere.    

Nuværende faciliteter i Team Danmark bygningen 

Stueetagen 1. sal 2. sal 

 
Styrkelokale 

Behandlerlokale 
 

Team Danmark hallen 
Omklædningsrum 

 
Kollegiekøkken 

 
Kampsportslokale 

 
Studielokale 

TimeOut (Undervisningslokale) 
 

 
Cardiolokale 

 
Aktivitetssal 
Mødelokale 
Kontorlokale 

 
Kollegieværelser (14 værelser) 

Vaskeri 
Tørrerum 

 
E-sportslokale 

Presserum 

 
Omklædningsrum 

 
Lægelokale 

 
Kollegieværelser (14 værelser) 

Tørrerum 
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Nye sportslige tiltag 

Som led i udviklingen af Sportens Hus 2.0 skal der fokuseres på at skabe et dynamisk og operationelt miljø, 

hvor træning er i højsædet, og hvor mulighederne i hverdagen skal tilpasses udøvernes og klubbernes ønsker 

og behov. Med dette udgangspunkt foreslås følgende tiltag for at optimere rammerne yderligere:  

- Renovering af værelser på 2. sal, der kan benyttes af klubber og forbund i forbindelse med 

træningslejre 

 

- Renovering af 1. sal på det nuværende ESAA-kollegie, hvor lokalerne fremover kan benyttes som 

kontorlokaler, videolokale, taktiklokale mm.   

 

- Flytning af kampsportslokalet til den nuværende aktivitetssal i Sportens Hus 

 

- Etablering af foredragsrum/konferencerum i det nuværende kampsportslokale 

 

- Renovering af kollegiekøkken til nyt industrikøkken  

 

- Etablering af tagterrasse/træningsterrasse oven på Team Danmark hallen/nuværende kollegie.  

 

- ESAA-kollegiet nedlægges og sportskollegiebeboere samles i stedet på AASKO kollegiet ved Dalgas 

Avenue 8.  

 

Øvrige tiltag 

 

- Nyt trappetårn (+ nedrivning af eksisterende) til at forbinde styrkelokale og cardiolokale 

 

- Nyt indgangsparti ved den nuværende glasindgang 

 

- Ruder fra nuværende kollegiegang ind til TD-hal på både 1 og 2. sal.  

 

- Permanent adgangsvej mellem bygningerne (via Team Danmark hallen)  
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Samarbejdspartnere 

Eliteidræt Aarhus og ESAA arbejder i dagligdagen med en række forskellige samarbejdspartnere. Det inkluderer 

blandt andet: Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, Aarhus Kommune, Idrætssamvirket Aarhus samt 

byens eliteklubber. I tæt samarbejde med ESAA og de øvrige samarbejdspartnere skal sporten være i fokus, og 

bygningen skal være centrum for sportsaktiviteter, talentudvikling, trænersparring mm. og bidrage til, at 

fremtidige aarhusianske udøvere kan konkurrere på højeste internationale niveau.       

 

Nationalt Elitesportscenter (NEC) 

I samarbejde med Team Danmark, DIF, Aarhus Universitet og VIA University College arbejder Aarhus Kommune 

(v. Eliteidræt Aarhus) på, at etablere et Regionalt NEC i Aarhus. Med Team Danmark bygningen som centrum 

for talent- og elitesporten er det oplagt at tilknytte et Regionalt NEC i lokalerne, hvor der udover aarhusianske 

udøvere også er fokus på udviklingen af hele regionens talent- og eliteudøvere. Processen i forhold til at 

etablere et Regionalt NEC er fortsat i gang, men nedenstående figur giver et overblik over indholdet af et NEC.  

 

 

   

Aktiviteter i det nuværende Sportens Hus  

Eliteidræt Aarhus samarbejder sammen med Idrætssamvirket Aarhus omkring Sportens Hus. Sportens Hus 

består af forskellige faciliteter fx aktivitetssal og mødelokale, som medlemmerne (elite- og breddeklubberne i 

Aarhus) kan benytte sig af i forbindelse med træning, arrangementer mm. I forbindelse med planerne for Team 
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Danmark bygningen ændres aktivitetssalen til kampsportslokale, men derudover frigives muligheder for langt 

flere aktiviteter med flere faciliteter, der skal komme klubberne til gode, ligesom selve Team Danmark hallen, 

vil kunne komme mere i spil for klubbernes aktiviteter.  

 

Nemmere logistik for udøverne i hverdagen 

Udøverne skal prioriteres, og der stilles i dagligdagen store krav til disse udøvere, hvor sportskarrieren ofte 

bliver kombineret med uddannelse (dual carreer). I en hverdag hvor tid er en begrænsende faktor, er det 

nødvendigt at skabe så gode betingelser for udøverne som muligt. I et Sportens Hus 2.0 er der mulighed for 

træning, studielæsning, undervisning, kost mm. på samme lokation, hvilket mindsker transporttid og i stedet 

muliggør fordybelse i både træning og studier. Sammen med ESAA, AU Elitesport og VIA Elitesport er det muligt 

for udøverne at kombinere skolegang og sport, og disse samarbejdspartnere vil også spille en vigtig rolle i det 

fremtidige Sportens Hus 2.0.  

 

           

 

 

 

 

 

Drift  

Aarhus Kommune ejer bygningerne ved stadionområdet, hvilket også inkluderer Team Danmark bygningen. 

Bygningen er dog indtil 2020 forpagtet af AGF. Langt størstedelen af aktiviteterne i bygningens lokaler 

foretages i dagligdagen af Eliteidræt Aarhus, ESAA og eliteklubberne. Eliteidræt Aarhus lejer kollegiet samt 

Sportens Hus med dertilhørende lokaler (styrkelokale, cardiolokale, aktivitetssal, behandlerlokale, kontorlokale 

og lægelokale). Eliteidræt Aarhus stiller faciliteterne til rådighed for klubberne og udøvere, der er kategoriseret 

under ESAA og/eller Team Danmark. Derudover er Team Danmark hallen booket til ESAA morgentræning, 

ligesom eliteklubberne benytter hallen i dagtimerne (Fx badminton og håndbold).    

Eliteidræt Aarhus peger derfor på muligheden for, at Aarhus Kommune (og derigennem Eliteidræt Aarhus) selv 

bliver driftsherre i Team Danmark bygningen og dermed selv står for drift, vedligehold, booking mm.  

 


