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Indledning

brugbare og funktionelle beskrivelser af de enkelte delområder i anlægget, 
som det ses i de følgende afsnit. 

beskrivelserne med en visionær faglighed på idrætsområdet for at tiltrække 

Brug sideløbende oversigtskortet - bilag 1 - til at lokalisere de enkelte 
delområder og få hertil et visuelt supplement til beskrivelserne. 
Delområderne er på oversigtskortet markeret med det tal, der svarer til 
nummereringen her under.

Kraftig brugerinvolvering med styregruppe og nedsættelse af 
relevante arbejdsgrupper

ildsjæle samt interne aktører og interessenter.

som kan se sig selv indtage anlæggets herligheder fra start af, samt stå for 
den fremtidige drift.

Vi har foretaget en lang række kvalitative interviews med etablerede 
brugergrupper, hvor de har kunne komme med input til udfoldelse af netop 
deres aktivitet på Hedensted Tracks faciliteten. Dette ud fra devisen, at det 
i langt højere grad er initiativet hos den lokale ildsjæl der driver aktiviteten 
frem for faciliteten i sig selv. Faciliteten skal inspirere til aktivitet, men uden 
initiativ – ingen aktivitet. Derfor har vi brugt mange kræfter på at involvere 
de lokale og etablerede brugergrupper i udviklingen af Hedensted Tracks. 

Involverede brugergrupper/ 
Etablerede kræfter

• Hedensted-Løsning 
 Løbehold
• Hedensted Centret
• Stjernevejskolen
• Ungdomsskolen

• Sport Event Denmark

Styregruppe

Michael Kristensen 

Hedensted Kommune:

Johan Stadil Petersen og
Peter Hüttel (Chefer, Fritid & 



4



5

Hedensted Tracks
-

Sætter kommunen på landkortet og potentielt Danmark på verdenskortet. 

får internationalt karakter, hvorfor det også vil kunne eksponeres ud over 
landets grænser ved afvikling af eventuelle større events og mesterskaber. 

og internationale mesterskaber.

Tiltaler mange etablerede brugergrupper, som har været med i udviklingen 
helt fra start. Hedensted Tracks er historien om, hvordan mange brugergrup-
per engageres og involveres allerede inden faciliteten er anlagt. Det skal sik-
re en fundamental base for anvendelse af faciliteten, som sikrer at den bliver 

Giver mulighed for bred samskabelse mellem borger, erhverv og forvaltning, 
da alle har interesse i anlæggets tilblivelse.

-

være den selvudøvende og meget specialiserede topmotionist eller borgeren 

Tracks – her er plads til alle.

deres respektive fritidsaktiviteter samme tid og samme sted. Denne form for 

ekstremt populært at have en facilitet, hvor både mor, far og børn kan pleje 
deres interesser samme tid og samme sted. Dette anlæg og omkringliggende 

-
me tid.

Skaber en facilitet med et stort fokus på udendørs – selvstændig, om man vil 
– bevægelse, der harmonerer med samtidens idrætstrends. Flere, i dagens 

-

i naturen, er steget fra 36 pct. i 2011 til 44 pct. i 2016, men der mangler 
faciliteter til at understøtte interessen.

-

– en kategori, som Hedensted Tracks i den grad også vil falde ind under og 
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Horsens C 
17 min

Afstande til nærområder 
og byerne omkring

Århus C 
46 min

3 min

Daugård
10 min

3 min

Øster Snede - 
Kragelund

Gammelsole

Vejle C 
15 min

Kolding C 
29 min

5 min

6 min

4 min
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ift. gennemsnittet i Region Midt: http://www.defactum.dk/siteassets/defac-
tum/3-projektsite/hvordan-har-du-det/hhdd-2017/konference-marts-2018/

erhvervsliv for at sikre lokal vækst og attraktive arbejdspladser.

være et naturligt mødested for mange borgere på tværs af alder, køn, skel, 
kultur, interesser mm.

Har potentiale til at introducere borgerne for naturen gennem sine forgrenin-

-

Skaber rum for hidtil usete samarbejder mellem etablerede kræfter i forbin-
-

som anlægget i den grad kan rumme, og som går hånd i hånd med idrættens 

-

-
-

scenarier.

som vi sjældent ser i kommunen. Vi ser ofte decentrale og autonome for-
eninger, som klarer sig selv på bedste vis – men her er der virkelig et fælles 
mål om at skabe noget sammen.
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Udfoldelse af Hedensted Tracks’ delområder
Delområderne er på oversigtskortet - bilag 1 - markeret med det tal, der 
svarer til nummereringen her under.

1. MTB vådområde

3. MTB skill trail

MTB områderne fra 1-4 har især den uorganiserede og selvorganiserede 
idræt for øje. Denne form for idræt vinder stort indpas landet over, hvor der 

-

efterspørgsel der er i samfundet og også i Hedensted Kommune. 
Hedensted Kommune har gennem sin facilitetsstrategi klare politiske mål om 

-
densted Tracks understøtter i høj grad.

MTB-områderne skal være tilgængelige for alle borgere, der ønsker at prø-

Dette kan gøres med opdeling af ruterne efter niveau og markere dem med 

MTB-områderne spiller også en vigtig rolle i hele anlæggets forgrening ud i 
det omkringliggende landskab. Områderne skal være med til at tage borge-

som ender ved Hedensted Tracks. Dette gøres ved at binde MTB-sporene 

-
-

5. Cykelcross forhindringsbane

vokser hurtigt i Danmark, og der skal i 2019 afholdes et VM-løb på dansk 
grund. Denne udvikling vil vi gerne være med til at understøtte, ved at lave 
en bane, som både kan bruges af de etablerede kræfter, men som også kan 

-

-
ske kunnen, som de mere teknisk betonede MTB-spor gør. 
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Faciliteten bliver dermed også grundlag for et samarbejde mellem to etab-
lerede foreninger, som vi sjældent ser i kommunen. Et decideret område til 

6. Ankomst
-

sig på to hjul.

7. BMX Arena
-

trum bliver anlægget den første af sin art i Danmark.

ikke længere er i stand til at udvikle sig grundet forringede faciliteter. Med 

medlemmer længere væk fra end normalt. 

-
givelser fra DCU og Sport Event Denmark, vil arenaen kunne tiltrække både 
lokale, nationale og internationale stævner.

potentielt på verdenskortet.

8. The Hub

Husene får en klubhusfunktion for tre af de etablerede foreninger, som 
bidrager med et stort engagement til drift og ikke mindst aktiviteter og liv 

opgradering af deres klubhusfaciliteter, som i dag består af et par skure. De 
to andre foreninger har i mange år ønsket sig et fast tilholdssted – de har 

hinandens gang i The Hub.

-
ter. Med dets åbenhed og alsidighed inviterer The Hub borgerne indenfor, 

-
gører under afvikling af diverse events på anlægget.
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The Hub åbner op for erhvervspartnerskaber, hvor værkstedet kunne være 

udstillingsøjemed.

9. Forpladsen
Forpladsen skal sammen med The Hub betragtes som hjertet i Hedensted 
Tracks. Forpladsen skal være et mødested, hvor de mange brugere kan mø-
des på tværs af aldre, sportsgrene og kulturer og inspirere hinanden til at 

hjul, skal der være et rum, som du kan se dig selv i. Dette gøres bl.a. ved at 

-
kel, skateboard, løbehjul eller rulleskøjter. Trickboksene giver også uformelle 

-
lige udfoldelse i alle niveauer.

Forpladsen skal endvidere fungere som samlingssted for diverse aktiviteter 

på. Forpladsen kan også bruges som Event-plads til koncerter, taler, gade-

Hedensted Tracks og informationsteknologi. På forpladsen skal være en 

måde være en inspiration til bevægelse – lidt ala Endomondo og lignende 

kunne vise personlige rekorder på udvalgte ruter, men også sammenligne 
tider med andre for at omfavne alle aspekter af konkurrenceelementet.

10. Cykellegebane
Jo længere vi kommer fra vest mod øst og nærmer os Hedensted Centret, 

aldre. 

-

niveau, således at der er noget for enhver smag.
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11. Pump Track – BMX

forhøjninger som udfordrende forhindringer, der skal passeres. De lidt ældre 
kan køre hele banen på tid og inddrage et konkurrence element. De etablere-

12. Træningspladsen
Træningspladsen skal opfattes som et bevægelsesrum tilgængeligt for alle 
borgere. Børn kan bruge redskaberne som leg, hvor ældre kan bruge redska-

Træningspladsens placering er for at tilgodese Hedensted Centrets brugere 
om at have et udendørs træningsanlæg. Træningspladsen kan således også 
bruges af professionelle aktører, som facilitet til at afvikle forskellige moti-
onshold i.

13. Dirt Jump Track – BMX
-

med forskellige forhøjninger og niveauforskelle i landskabet, hvor man kan 

bestiges af alle.

Udøvelse af Dirt Jump kan også supplere til anlæggets underholdningsværdi 
for de forbipasserende til fods. Det er en meget seværdig disciplin, som kan 

-
-

14. Loopet
-

ske sammenhængskraft, ved at bevæge sig bølgende gennem de forskellige 

med de mange delområder, frem for kun at bevæge sig afgrænset på loopet. 

Loopet tjener også formålet om at forgrene anlægget ud i de omkringliggen-
-

på den måde rent visuelt kan trække interesserede borgere ind i området.
-
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15. Streetskate
Dette område ligger tæt på Ungdomsskolen, Stjernevejskolen og andre in-
stitutioner. Vi ved, at gadeidræt ala skateboarding og scooting er en frikvar-
ter-disciplin, hvorfor delområdet skal ligge tæt på børnenes daglige gang.

gadeidrætsudøvere i fritiden. Området skal indeholde elementer, som kan 

16. Mooncarbane
Kan bruges af skolens mindste elever, de omkringliggende institutioner og af 
børnefamilier i fritiden. En sådan facilitet er ofte forbeholdt institutioner og 
skoler i dagtimerne, men vi ønsker at gøre den tilgængelig for alle – også i 
fritiden.

17. Eksisterende BMX bane

til brug for ungdomsskolen. 

18. Grøn blå struktur
Grøn og blå struktur indtænkes ved anlæggelse af de enkelte delelementer, 

-

-
ceelementer i regnvandsbassin, hvor det selvsagt handler om ikke at falde i 
vandet.

Helt mod vest er der mulighed for at lege med større vådområder til vand-
opsamling. Vådområder som gør det udfordrende og spændende at køre på 
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Østjysk BMX (60-90)

Hedensted Cykelklub (90)

HLLM (165) 

Hedensted Centeret (3000 ugentligt)

Stjernevejsskolen (628)

Ungdomsskolen (300 ugentligt)

14. Loopet
1. MTB-

vådområde

Hertil kommer de uorganiserede brugergruppers anvendelse af Hedensted Tracks

2. MTB-

Flowtrack

7. BMX

Arena6. Ankomst

4. MTB 

wood trail

8. og 9. The HUB 

og  Forplads

10. Cykel-

legebane

11. Pump 

Track BMX

12. og 18. 

Træningspladsen

13. Dird jump 

track BMX

17. Eksisterende

BMX-bane

16. Mooncar-

bane15. Streetskate

3. og 5. Skilltrail

Forhindringsbane

Brugergrupper (medlem/bruger antal)
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Bilag 2 - Ugeskema over de etablerede bruger-
gruppers mulige anvendelse af Hedensted Tracks

Tid

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Idræt

Udendørs holdtræning

Idræt

Ungdoms.

Ungdoms.

VM i BMXIdræt

Idræt

Træning

Træning Træning Træning

Træning

Træning

Østjysk BMX

Hedensted Cykelklub

HLLM

Hedensted Centeret

Stjernevejsskolen

Ungdomsskolen

Brugergrupper
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Bilag 3 - Støtteskrivelse fra DCU
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Bilag 4 - Tegningsmateriale
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