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Leder

Velkommen til Sport & Event Park Esbjergs (SEPE) 
nye halvårlige magasin, PULS. Du kunne måske finde 
på at spørge, hvorfor det egentlig er nødvendigt at 
udgive en særskilt publikation om SEPE og dens 
virke. Kunne vi ikke bare passe de fodboldbaner, 
idrætshaller, svømmebade, skøjtebaner og andre 
kommunale anlæg, vi er sat i verden for at drive?

Jo, er et af svarene. Men vi er også en del af en sam-
fundsudvikling, hvor danskerne – herunder borgere 
i Esbjerg Kommune – er aktive i deres fritid på nye 
måder. Vi befinder os i en tid med fokus på individu-
alisme og løsninger tilpasset det enkelte menneskes 
behov. Derfor er det ikke nok udelukkende at stille 
idrætsfaciliteterne til rådighed for de mange for-
eninger, SEPE samarbejder med i dagligdagen.

Vi har et tilbud til alle dem, der ønsker at bevæge 
sig, når det passer dem, og uden at være bundet af at 
betale et kontingent. Vi supplerer rollen som udbyder 
af idrætsfaciliteter af høj kvalitet med selv eller sam-
men med foreninger eller Esbjerg Kommune at tage 
initiativ til events og arrangementer, der imødekom-
mer de borgere, der ønsker at udfordre sig selv med 
noget andet end fodbold, håndbold, badminton og 
svømning.

Lad mig nævne SEPE Extreme Challenge, der i sep-
tember samlede 1.500 voksne og 580 børn til store 
prøvelser i terrænet ved Guldager Idrætscenter. SEPE 
Bike Challenge er et andet eksempel. I en helt anden 
boldgade er vi medarrangør af Energifestival, hvor 
egnens efterskoleelever mødes på tværs af interesser 
og sociale baggrunde, næste gang i september 2019.   

PULS – inspiration 
til en aktiv livsstil

Vi har for længst bevæget os fra udelukkende at være 
passive forvaltere til at videreudvikle idrætsanlæg og 
selv inspirere Esbjerg Kommunes borgere til en aktiv 
livsstil og dermed et sundere liv. På den lange bane 
vil det også økonomisk være sundt for byen.   

SEPE er en større del af borgernes liv, end mange 
forestiller sig. Hvert år er over to millioner menne-
sker aktive eller færdes som forældre, tilskuere eller 
i andet ærinde på vore anlæg. Vi er med hele livet, fra 
babysvømning til ældreidræt, og har så mange gode 
historier at fortælle, at vi gerne vil ud med dem. 

Vi betragter os selv som Esbjerg Kommunes samar-
bejdspartner i bestræbelserne på at føre en ambitiøs 
vækststrategi ud i livet. Vækststrategien og kommu-
nens Vision 2020 handler også om at skabe storbykva-
liteter og tiltrække nye borgere. Vi er med til at sætte 
Esbjerg på det nationale landkort med store events 
og publikumsoplevelser, der giver genlyd langt uden 
for kommunegrænsen. 

I Esbjerg er vi med på topniveau i fodbold, håndbold, 
ishockey og en række andre idrætsgrene. Vi er også 
meget andet. Dette magasin vil forhåbentlig bidrage 
til, at du lærer SEPE bedre at kende og lader dig inspi-
rere af de mange muligheder for at leve et aktivt liv.  
Få PULS’en op.

Kim Nikolajsen
Formand
Sport & Event Park Esbjerg
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Breddebrugerne: en god by

Det knager og brager, når de modne 
mænd varmer op til gymnastik i 
Blue Water Dokken efter løbeturen.

Du må ikke være sart, når du træder ind i de to om-
klædningsrum i Blue Water Dokken, som hver torsdag 
morgen benyttes af en flok mænd på vej forbi deres 
bedste alder. Det gælder både øjne og ører. 

Motionsklubben af 1968 symboliserer på sin egen 
særegne vis bredden i Esbjergs idrætsliv – og så 
meget andet. Det handler om knirkende led, motion, 
drillerier, fællesskab, og så er der kaffe bagefter. 

- Det er en skam, Vera ikke er her, bemærker flere 
denne morgen i september. Samtidig udtrykker de en 
vis lettelse over, at gymnastikinstruktøren en sjælden 
gang ikke er der til at hegle dem igennem og få 
sveden til at perle på pander og under de rummelige 
gymnastiktrøjer.

Vera Heiselberg – hun er ikke i familie med brugtbil-
handleren af samme efternavn et sted i geledderne 
– har formået at løfte den tunge arv efter først og 
fremmest klubbens eneste legende, Hans Søvsø Han-
sen, der ledede holdet i næsten 40 år og ved siden af 
var leder i Esbjerg Gymnastikforening meget længere. 
Han blev afløst af Jens Hedegaard Knudsen, der ved 
udgangen af 2017 overgav mændene i Veras vold.

Den nye formand, Birger Jørgensen, leder morge-
nens første gymnastik på halgulvet efter løbeturen i 
skoven. Opvarmningen foregår i trippende løb med 
afmålte hælspark og knæløft i kvart højde. Alt op til 
skuldre og nakke får en brat opvågnen, og Birger når 
at udbryde et ”det ser godt ud”, inden hans forgænger 
som formand, Bent Schmidt, tager over og leder sidste 
del af et kvarters Kaptajn Jespersen light. 

Positivt mobberi
På det tidspunkt er Flemming Bay-Jensen dukket op, 
efter at have brændt koblingen af på mekanikerens 
bil i Varde, fordi han ikke have løsnet håndbremsen. 
Han bliver senere på morgenen tilgivet.  

De får før fri fra gymnastikken i dag og overgiver sig 
til, hvad en betegner som positivt mobberi under 
omklædningen.

- Du kunne jo kalde artiklen ”Den sidste rejse”, fore-
slår én. 

Børge Buhl ovre fra vandrerhjemmet er der ikke, fordi 
han skal have 155 til morgenmad den dag, og der 
skal smøres en masse madpakker til gæsters videre 
færd. Heller ikke bedemanden er der, for han er gift 
med instruktøren, og de er på ferie. Han er med 59 år 
den yngste på holdet, men er vigtig, for selv om man 
dyrker motion, ved man aldrig, hvornår man bliver 
kaldt hjem.

- Vi havde også en læge med, men han var gynækolog, 
oplyser en anden. 

Det forretningsmæssige
Efter badet stiler flokken mod højdepunktet, mor-
genbuffeten på vandrerhjemmet. Tre er udpeget som 
talspersoner, der skal forklare, hvad dagens 25 mand 
og de fraværende får ud af at dyrke morgenmotion 
og kammeratligt samvær. Men alle har taleret, og 
den udnyttes ukontrolleret til at komme med gode 
forslag og så tvivl om de udvalgtes troværdighed. 

- De fleste er kommet med via det forretningsmæs-
sige, siger Bent Schmidt, 79 år og tidligere direktør i 
transportbranchen. 

- Jeg tror også, det hænger sammen med, at vi først 
kunne komme på arbejde ved ni-tiden, og du kan 
ikke have en tømrer, der kommer dalrende på den 
tid. Hans Søvsø kaldte os grossererklubben, tilføjer 
Richard Lauritsen, også 79 år og tidligere assurandør. 

Så vidt han husker, kom han med i motionsklubben i 
1977, og han strides venskabeligt med ingeniør Steen 
Theilgaard om, hvem der har den højeste anciennitet. 
Bent begyndte i 1986, og Birger Jørgensen, lige fyldt 75 
år, ingeniør og med flere lederjob, efter han flyttede 
til Esbjerg, kom først med i 1999. 

- Vi har et fantastisk godt kammeratskab, og det 
er bærende for det hele. Vi hygger os og mobber 
hinanden positivt, og så har vi en årlig udflugt, hvor 
vi har koner med. De kender også hinanden, siger 
klubformanden. 

Sundheden tæller
Motionsklubben tæller 45 tidligere og nuværende 
erhvervsfolk, men de taler aldrig forretning, når de er 
til morgenmotion og er klædt om til løbetur klokken 
syv. Alligevel er det andre end bedemanden, som kun-
demæssigt kan nyde godt af det tætte kendskab til 
hinanden. Det sociale aspekt vejer dog langt tungere 
end business, og de har en hel hal for sig selv på det 
tidspunkt. 

- Forholdene er perfekte. Vi er bare kede af, at vi ikke 
har et fællesrum, som vi havde, inden ”Dokken” blev 
bygget om, siger Bent.

Så er det godt, de har vandrerhjemmet. De er en ge-
neration eller to, før veganerbevægelsen fik fodfæste, 
men det er ikke det samme som, at de fylder sig med 
kalorier.

- Når man dyrker motion, er man lidt tændt på det 
sundhedsmæssige, og ingen af os spiser stakkevis af 
nutellamadder, siger Richard.

En god by for ældre
Birger er fra Helsingør og flyttede til Esbjerg i 1993. 
Dermed deler han skæbne med førnævnte Flemming 
Bay-Jensen, der er fra Espergærde og flyttede til byen 
og blev borgmester i 1989. 

- I min tid har byen udviklet sig og har fået mange 
kulturinstitutioner, der er sket store ændringer, og 
Esbjerg er stadig i rivende udvikling, siger Birger.

De roser samstemmende de mange muligheder for 
at være aktiv i motions- og løbeklubber, og hvad man 
ellers har lyst til. Esbjerg er ikke så tosset at blive lidt 
ældre i. 

Sandelig om ikke også denne artikels forfatter møder 
sin gamle matematiklærer fra gymnasiet. Han er 
blevet 72 år, men genkender straks en af sine tidligere 
elever. De siger, motion er med til at holde hjernen 
skarp. 

Længe før den sidste rejse
Hver torsdag mødes modne mænd til en løbetur og gymnastik i Blue 
Water Dokken og morgenmad på vandrerhjemmet. Leddene er stive, 
tonen er fri, og kammeratskabet bliver man aldrig for gammel til.
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Den professionelle bruger:

Johnny Mølby, hvordan har det tidligere været at 
komme på Blue Water Arena som træner?
- Når jeg har været her som modstander, har det altid 
været et sted, hvor jeg har glædet mig til at komme. At 
spille på et af de bedste stadioner i Danmark, et kom-
pakt og lukket stadion med atmosfære, det skaber en 
god stemning.

Hvordan har det været at komme til EfB?
- Det har været en god oplevelse for mig. Jeg havde på 
forhånd dannet mig et indtryk og mødt rigtig mange 
mennesker i loungen. Mentaliteten i Kolding, hvor 
jeg kommer fra, og i Esbjerg er ikke så forskellig. Her 
er det sådan, at tingene til daglig foregår på engelsk, 
og det har jeg ikke prøvet i Danmark før. Jeg har fulgt 
klubben, mens jeg var i Horsens og Viborg, og klub-
ben har haft udfordringer. Nu er der en positiv energi 
efter oprykningen, der er opbakning fra byen, og alle 
har bare glædet sig til at komme tilbage i Superligaen.

Hvad siger du til faciliteterne?
- Anlægget er rigtig fint. Vi klæder om lige ved stadion, 
og dagligdagen i kælderen er med superfaciliteter til 
omklædning og styrketræning. Det er vigtigt at bruge 
mange ressourcer på at vedligeholde det. Når der 
kommer nye spillere, og man viser dem stadion, om-
klædningsrum og træningsbaner, kan det være, de har 
lyst til at spille her. Faciliteter har kæmpe betydning. 
Derudover er Esbjerg en stor by med gode uddannel-
sesmuligheder, en fantastisk natur og også ishockey 
og håndbold på højt plan.

De gode faciliteter 
har kæmpe betydning

Han nåede at blive europamester med Danmark og at spille i flere 
europæiske ligaer i den aktive karriere. Nu er Johnny Mølby assistent-
træner i EfB og nyder byens fine idrætsmiljø og –faciliteter.  

Klubben hænger sammen
Hvad er vigtigt for dig som træner?
- Når det gælder faciliteter, er det træningsbaner, hvor 
man kan spille ordentlig fodbold. Hybridbanerne er 
nye for mig, og de skulle give en længere sæson at træ-
ne i. Jeg er spændt på, hvordan banerne vil være langt 
hen i efteråret og til foråret. I sommer har hybridba-
nerne været fantastiske. I omgangen med hinanden 
er det vigtigt, at man har gensidig respekt, og at man 
kan have det sjovt og samtidig være seriøs. Det ople-
ver jeg både i træningsgruppen og i administrationen 
ovenpå. Der er samhørighed i klubben. 

Er der noget, du mangler?
- Esbjerg er en by med en fin fodboldhistorie, og man 
skal have styr på økonomien. Klubben kan ikke pro-
ducere alle spillere selv og må hente spillere ind af 
god kvalitet, så de unge mennesker har nogle at læne 
sig op ad. Det kræver, at man har midler til det.

Hvad er dit indtryk af fodboldmiljøet i byen?
- Det er lidt ligesom byen. Det er en arbejderby, og der 
skal bestilles noget. Folk vil gerne se sejre og godt 
spil, men de vil også gerne se, at folk knokler for hin-
anden. Vi har i denne sæson mødt fodboldhold, der 
på nogle parametre er dygtigere end os, men vi har 
klaret os på andre dyder.

Fortsættes ...

vi knokler  
   for hinanden

Anlægget er rigtig fint. 
Vi klæder om lige ved 
stadion, og dagligdagen 
i kælderen er med super- 
faciliteter til omklædning og 
styrketræning. Det er vigtigt 
at bruge mange ressourcer 
på at vedligeholde det.
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Den professionelle bruger:

...Fortsat fra forrige side

Et lækkert område
Har du også dannet dig et indtryk af det øvrige 
idrætsmiljø?
- Jeg har i hvert fald et godt kendskab til håndbold, 
fordi min datter, Signe, har spillet på de bedste 
ungdomshold. Jeg har gennem årene fulgt hende, 
også når hun har spillet i Blue Water Dokken. Hun 
bor sammen med Lars Frederiksens søn, Jakob, så jeg 
fulgte også med, da han var træner for Team Esbjerg. 
Signe spiller nu for Fredericia i 1. division. 

Hvad siger du til koncentrationen af idrætsanlæg på 
Gl. Vardevej?
- Det er fascinerende, når man kommer hver morgen 
og ser den nye ishal skride frem. Esbjerg får et fan-
tastisk miljø. Der er altid folk, og så er der parken at 
løbe i. Det er et virkelig lækkert område.

Talenter er i høj kurs
Hvad er din holdning til udvikling af talenter?
- Jeg er kommet til en klub, der har større fokus på at 
få egne talenter igennem end Horsens og Viborg. Vi 
ser internt på, om unge spillere er klar til superliga-
fodbold, og ellers gør vi dem klar. Fordelen ved unge 
spillere er, at de er ambitiøse og har drømme. Udfor-
dringen er at vinde mange fodboldkampe, samtidig 
med, at man giver chancen til talenterne. Det er en 
hårfin balancegang. Jeg synes også, mulighederne for 
at kombinere skole og idræt på højt niveau, er fine i 
Esbjerg.

Hvilket aftryk vil du gerne afsætte som træner i EfB?
- Jeg vil gerne betragtes som en træner, der er fagligt 
dygtig, og som kan være med til at udvikle sammen 
med de andre mennesker i klubben. Jeg vil gerne være 
med til at skabe en rigtig god dagligdag og medvirke 
til, at vi flytter os med fodbold og forretning. Hvis 
det hele går op i en højere enhed, vil det give mange 
mennesker oplevelser på stadion. Jeg kører et parløb 
med John Lammers, og han bruger Lars Vind og mig 
til sparring.

Hvad er de næste mål i klubben?
- På den korte bane er det at overleve i denne sæson 
og derefter at blive et etableret superligahold. Vi ved 
alle, hvor hurtigt tingene kan gå i fodbold. 

Johnny Mølby

49 år, født i Kolding og spillede i ungdoms- 
årene i Kolding IF og Vejle Boldklub, hvor 
han også som senior spillede i fem sæso-
ner.

Han blev europamester med Danmark i 
1992 og nåede at spille 16 A-landskampe. 
I begyndelsen af året blev han solgt til den 
franske klub, FC Nantes. Efter EM skiftede 
han til Borussia Mönchengladbach og 
derfra videre til belgiske KV Mechelen. Han 
vendte hjem til Danmark i 1996 og spillede 
en sæson for AaB, inden han sluttede den 
aktive karriere med tre sæsoner i AGF.

De første otte år af trænerkarrieren fore-
gik i de to Kolding-klubber, hvorefter John-
ny Mølby blev assistent en sæson i AGF. 
Siden fulgte fem succesrige sæsoner som 
cheftræner i AC Horsens, hvor klubben 
opnåede en fjerdeplads i Superligaen og 
kvalifikation til europæisk fodbold. I 2015 
blev han cheftræner i Viborg FF, hvor han i 
sin første sæson opnåede en ottendeplads i 
Superligaen. I 2017 blev han afskediget.

I slutningen af juni 2018 blev det kendt, 
at Johnny Mølby havde underskrevet en 
etårig aftale som assistent for hollandske 
John Lammers i EfB. 
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Løbet kan få voksne mænd  
til at græde af fortvivlelse. 
Den gamle kliché om blod, 
sved og tårer udleves om 
noget sted her.  

SEPE Extreme Challenge

Livet byder på bump og uventede forhindringer, som 
vi skal omstille os til at overkomme. SEPE Extreme 
Challenge hvert år i september stiller deltagerne over 
for 32 forhindringer på en otte kilometer lang rute, 
og du ved aldrig, hvad der venter i Ådalen nord for 
Esbjerg. Sådan er livet.

Eventkoordinator i Sport & Event Park Esbjerg Anders 
Buhl Vesterbæk har været med fra begyndelsen i 2014. 
Et ekstremløb er næppe klaret, før forberedelserne til 
det næste begynder. 
  
- I en sportsgren, der vokser så hurtigt, har vi hele 
tiden følehornene ude, og jeg var til løb i Horsens 14 
dage efter. Nogle forhindringer egner sig godt til at 
bygge på værkstedet en stille vinterdag, og tre uger før 
løbet går den intensive opbygning i gang. Det første 
år kunne vi have det hele på en mindre lastbil. Nu 
fylder forhindringerne fire lastbiler plus stilladser, 
siger Anders Buhl Vesterbæk.

Når det hele spidser til, stiller Hulmose med et stil-
lads sjak, og Nem Byg leverer to tømrere. Inklusive 
Anders Buhl Vesterbæk og Jacob Haag fra SEPE udgør 
kernen i arrangementet ca. otte mand. På løbsdagen 
deltager ca. 50 personer fra tre klubber som frivillige 
dommere, barfolk, ved udlevering af startnumre og 
andre praktiske funktioner.
 
Eliteheatet og alle de andre
Extreme Challenge tiltrækker deltagere i mange aldre 
og fra alle samfundsgrupper, de fleste fra nærom-
rådet, men også fra hele landet. Eliteheatet – det er 
dem med røde armbånd, der skal gennemføre alle 
forhindringer – består af 30 mænd og 20 kvinder. Af 
mændene gennemførte 27 i september 2018, mens 
der var mandefald blandt kvinderne. Blot fire gen-
nemførte. Hovedparten mødte deres skæbne på en af 
de sidste forhindringer, Toyota-rampen, der var for 
våd til, at de kunne nå op og få fat i tovet. 

En af de kvindelige deltagere forsøgte sig i op mod 
halvanden time på denne forhindring, inden hun 
med tårer i øjnene måtte give op. Løbet kan få voksne 
mænd til at græde af fortvivlelse. Den gamle kliché 
om blod, sved og tårer udleves om noget sted her.  

- Vi kunne sagtens lave forhindringerne sværere, men 
det skal være et løb for alle. Ved de mest krævende 
er der en alternativ måde at komme over på. På 
kælkebakken er der en bakkespurt på 100 meter, som 
nogle sparer kræfterne til for at vinde en præmie. 
Her har alle mulighed for at vinde, siger Anders Buhl 
Vesterbæk. 

Glade smil gennem mudder
Han har kunnet følge Extreme Challenge vokse til et 
stort og stærkt løb, der banede vejen for, at SEPE kun-
ne arrangere EM i Obstacle Course Racing (OCR) i 2018.  

- At se så mange glade mennesker, der smiler, selv 
om de er indsmurt i mudder fra top til tå, er det hele 
værd. I år var vejret imod os i dagene og timerne op 
til løbet, men da det hele foregik, var der tørvejr, siger 
Anders Buhl Vesterbæk.

Historien om  
ekstremløbet

Fakta om Extreme Challenge

SEPE Extreme Challenge blev holdt første gang i 
2014. Det har på fem år udviklet sig fra 260 delta-
gere til et maksimum på ca. 1.500 de to seneste år 
og er dermed landets tredjestørste OCR-løb. Løbet 
indgår i DM-serien i Danmark og er endvidere 
kvalifikationsløb til Europamesterskaberne i 
Obstacle Course Racing (OCR), der i 2019 holdes i 
Polen. I juni 2018 var det i Esbjerg. 

Hos mændene vandt Anders Olsen, Team Skins, 
Extreme Challenge i 2018 i tiden 41.33 minut-
ter for de otte kilometer. Han blev næstbedste 
dansker ved EM. Hos kvinderne vandt Katja 
Christensen i tiden 51.45 minutter. I modsætning 
til hos mændene, hvor der var et tæt løb, var hun 
næsten et kvarter foran nærmeste konkurrent. 
 
Dagen før de voksnes løb, fredag aften, blev der 
holdt børnedag, hvor det maksimale antal, 580 
børn inddelt i to aldersgrupper, deltog. Året før 
deltog ca. 200 børn i alderen 6-15 år. I 2019 bliver 
børnedagen holdt om søndagen. 

et løb for alle
Eventkoordinator Anders Buhl Vesterbæk 
på Toyota-rampen, hvor flere deltagere 
mødte deres skæbne.
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SEPE Extreme Challenge

Der er noget stålsat over stemningen de sidste 
minutter op til starten på SEPE Extreme Challenge. 
Eliteløberne tripper. De er fokuserede på at forcere de 
32 forhindringer på den otte kilometer lange stræk-
ning i området ved Guldager Idrætscenter så hurtigt 
som muligt. 

Gruppen med de røde armbånd hører ikke til tvivl- 
erne. De ved, at de har benene, armkræfterne, fysik-
ken – og frem for alt moralen – til at gennemføre 
ekstremløbet. 

Det er værre med dem, der i et anfald af overmod eller 
i løftet tilstand har væddet med vennerne om, at det 
kan de sagtens klare. Nu er det sandhedens time og 
lidt til for revisoren, sygeplejersken, frisøren, blik-
kenslageren, og hvad de ellers laver, når de ikke lige 
udsætter sig selv for systematisk selvpineri. Her tæller 
tider ikke, det er ren overlevelse. 

Vejret har gjort sit. Natten til fredag, børnenes dag, 
har Esbjerg-området fået omkring 25 millimeter 
regn. Og regnen har også sat dagsordenen i timerne 
op til lørdagens løb. Da den har gjort sit job, tager 
en blæst, der føles som frisk vind til kuling, over. En 
noget nær perfekt sammensværgelse, der sætter sine 
spor i terrænet. 

Kvinde møder muren
Machoerne og de sejeste kvinder står ved startsnoren 
og bliver sendt af sted klokken 11.00. Den første for-
hindring efter få meter er et bassin fuld af vand med 
en bom hen over. For at hindre overspringshandlin-
ger er bommen udstyret med pædagogisk pigtråd på 
toppen, så alle oplever det kolde gys. 

De hærdede er upåvirkede og stræber videre mod 
næste mål, en 2,40 meter høj trævæg forsynet med et 
bræt midt på til at sætte fra på til passagen. De mest 
spændstige fjedrer over i én bevægelse. Så let går 
det ikke for en kvindelig deltager, der tidligt møder 
muren. Den øverste kant sidder i en djævelsk højde, 
som hun med et samlet afsæt ikke kan nå, og næste 
startgruppe når frem, inden hun med begyndende 
fortvivlelse, men intakt stædighed når over – og 
modtager dagens første pæne bifald fra tilskuerne. 

Havde hun modtaget hjælp til at komme over, ville 
hun få klippet sit armbånd af en kommissær. Det må 
eliten ikke. 

Far og morfar med
I de næste grupper må man gerne hjælpe hinanden, 
og det har mange brug for. Især flere kvindelige løbe-
re får en hjælpende hånd fra oven og flere understøt-
tende håndflader nedefra for at nå over. Solidariteten 
er høj i den midlertidige krigszone. 

”Kom så, far! ...hej morfar”, lyder det opmuntrende fra 
en ung kvinde med et lille barn på armen.

Det er Anne Juel Strebøl, der med datteren Isabell, to 
år, sender to generationer i familien ud på ruten.

Kæresten, Thomas Jessen, 32 år, var også med i fjor. 
Han holder formen ved lige med fodbold og løb. 
Morfar, Jørn Juel Strebøl, 53 år, er til halve og hele 
maraton, men han er bekymret for, om armkræfterne 
rækker til at trække sig selv op i tov og gå armgang. De 
kommer dog fint igennem de første forhindringer.

Ekstremt underholdende
SEPE Extreme Challenge er historien om seje idrætsudøvere, der 
upåvirkede forcerer koldt vand og mudderhuller. Det er også en smuk 
fortælling om alle de andre og solidariteten imellem dem. 

en smuk  
    fortælling

Vejret er begyndt at smile, og det samme gør mange 
deltagere og pårørende i start- og målområdet. Stem-
ningen er skiftet til noget, der minder om samhørig-
hed. Vi er sammen om det her. 

Mudderhullet venter
Lidt længere fremme på ruten dunker tunge rytmer 
ud af en højttaler, da deltagerne skal passere Mud 
Hole, en forhindring, der måler sig lidt med Magasin- 
dammen ved Hubertusjagten i Dyrehaven nord for 
København. Blot med garanteret vandgang. Her 
går det mudrede vand til brystet, og flere vælger at 
svømme de få meter over til den smattede vold, der 
afrunder den prøvelse.

Patrick Dam Nielsen, 26 år, soler sig lidt for meget og 
skvatter kort efter. Det fanger hans svigerinde, Simo-
ne Dam Friis, på smartphonens center for levende bil-
leder. På den anden arm sidder en pomeranian-hund 
med et undrende blik. Frisøren fra Bramming var 
selv med i fjor, men i år overlader hun scenen til sin 
mand, Philip Dam Friis, 24 år, som hun gav billetten 
til løbet i julegave. Der var ikke byttemærke på.

”De skal da vist i bad i aften”, bemærker en herre 
– tørt. Han er noget ud over alderen for ekstreme 
udfoldelser. 

Imens er de forreste godt på vej mod Mølledammen 
og det store kuldechok.   
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Steven Andreasen, 24 år og bilsælger  
hos Louis Lund i Esbjerg, overtalte ven-
inderne Monica Linnet, 26 år, og Helene 
Petersen, 27 år, begge pædagogstuderen-
de på UC Syd, til at deltage i deres første 
ekstremløb.

Monica:
- Steven forsøgte i nogle uger at overtale mig, 
og jeg fandt på undskyldninger, men til sidst 
gav jeg mig. Jeg løber rigtig meget og var mest 
bange for forhindringerne. Vi aftalte at løbe 
som hold og hjælpe hinanden.

Helene: 
- Monica og jeg har altid været træningsmak-
kere i fitness, og når hun var med, ville jeg 
også. Det skulle være en sjov oplevelse og en 
udfordring, og vi ville ikke gøre det for at få en 
god tid. 

Steven var med til SEPE Extreme Challenge i 
2017 og deltog også i amatørløbet ved EM i juni. 

Helene: 
- Lige pludselig fik jeg panikangst, fordi jeg 
ikke kunne komme hurtigt nok igennem 
mudderet. Hvornår holder det op? Og jeg 
vidste, at der ville komme mere. Vi holdt et 
rimeligt luntetempo, så vi kunne klare for-
hindringerne. 

Monica:
- Jeg var lidt nervøs for svømmedistancen, for 
jeg svømmer ikke så meget. Men det var ikke 
så slemt, da jeg først kom i gang. Vi pressede 
hinanden hele vejen. ”Nu kommer du fanme”. 

Steven:
- Søen var det værste for mig, at svømme med 
tøj på efter seks-syv kilometer. Jeg forsøgte at 
springe fra, men blev overtalt af de to andre. 

UNDERVEJS
Monica:
- Vi var så nervøse, da vi kom derud på dagen, 
og det var en megafed oplevelse at gennem-
føre. Det er fedt at lege ung igen. Først bliver 
man sjaskvåd, og snart efter kommer der 
sand – og mudder. Jeg faldt i søvn, lige da jeg 
kom hjem. 

Helene:
- Jeg følte det som en eksamen, og man 
beviste noget over for sig selv. Fem minutter 
efter løbet ville jeg ikke, men nu vil jeg prøve 
det igen. Jeg var i bad tre gange bagefter, og 
jeg var i svømmebad, men der kom stadig 
mudder ud af næse og ører. Bruserne er ikke 
så gode derude. 

Steven:
- Det bliver sjovt at se, om vi kan slå vores tid 
næste år. Det må være målet. 

Holdet gennemførte løbet på en time og 31 
minutter. Monica opgav to forhindringer, 
Helene tre, og Steven måtte stå over armgan-
gen lige før mål. 

før

efter
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Portræt af en forening:

Træningslokalet med måtter fra væg til væg er en 
dojo, og når kæmperne har været ude for at fylde 
vanddunken, bukker de, inden de atter betræder 
arenaen.

De japanske ritualer har i mange år hørt til dagens 
orden i den del af Bramming Kultur- og Idrætscen-
ter, hvor Bramming Ju-Jutsu Klub hører til. Ju-jutsu 
kombinerer kampsport og selvforsvar, og sporten har 
grebet ikke bare udøvere i stationsbyen, men også i 
de mindre byer, Grimstrup, Vejrup og Gørding, samt 
Esbjerg. 

- Ju-jutsu kombinerer karate, judo og aikido, og alsi-
digheden gør den anderledes end anden kampsport. 
Når vi kæmper i arenaen, rammer vi hinanden, men 
uden at skade modstanderen, siger formanden for 
klubben, Kenneth Benfeldt.

Bramming er landets næststørste ju-jutsu-klub med 
100-110 medlemmer, og bortset fra en nedgang, da 
skoledagene blev længere for nogle år siden, har op-
svinget været stabilt. Klubben tiltrækker udøvere fra 
seks år, rollinger, og op til midt i 40’erne.

Klubbens fire styrker
For et par år siden ændrede Bramming Ju-Jutsu Klub 
strategi ved at føje en elitelinje til, så der er et tilbud 
til både den ambitiøse kæmper, der lever op til kravet 
om at deltage i mandagens kamptræning, og med-
lemmer, der mest er der for motionen og fællesskabet. 

Selv om stemningen under aftenens kamptræning på 
samme tid er let og koncentreret, er der et opdragel-
seselement i at være med.

- Vi fokuserer meget på respekt, og at man skal kunne 
stå stille og modtage et budskab, finde den indre 
ro. Det gælder også lige efter en lang skoledag, siger 
Kenneth Benfeldt. 

Han nævner fire grunde til, at Bramming Ju-Jutsu 
Klub har vokset sig stor og medlemsmæssigt kun 
overgås af Frederiksberg:

1. Et stærkt og velmotiveret trænerteam
2. Velmotiverede unge med de nævnte kvaliteter
3. Et stærkt forældrenetværk – uundværligt i daglig-
dagen og ved større stævner
4. Bestyrelsen – tillid og forskellighed er styrkerne

Politimandens mission
Selv dyrkede Kenneth Benfeldt kampsport midt i 
90’erne, da han begyndte ved politiet. Så holdt han 
pause, indtil sønnen Martin som seksårig var klar til 
ju-jutsu for ni år siden. Nu er også lillebror Frederik 
på 10 år med. 

Derimod havde storesøster Sara og hustruen nok i en 
enkelt sæson. Til gengæld fik de forståelse for, hvorfor 
farmand bruger så meget tid i dojoen ved siden af at 
være faglig koordinator i Færdselsafdelingen i Varde 
og undervise over 100 dage om året på Politiskolen i 
København. Kenneth var kasserer i seks år og har nu 
været formand i tre år. 

Eliteidrætten er rig på bobler, hvor en enkelt stærk 
personlighed har skabt et forbigående eventyr i en 
mindre by. Tag bare Anja Andersen i Slagelse. Kenneth 
Benfeldt er ikke bange for, at Bramming lider samme 
skæbne.

Ju-jutsu har 
grebet Bramming

Over 100 medlemmer gør Bramming Ju-Jutsu Klub til Jyllands stør-
ste, og de kommer for meget andet end at dyrke kampsport og selv-
forsvar. Det handler også om respekt og at opnå indre ro. 

- Kan vi mærke, at der er ved at komme for mange på 
et hold, lukker vi for tilgang. Hellere venteliste, end 
at deltagerne ikke får noget ud af undervisningen. Vi 
har både øvet hold og begynderhold i rollingedelen 
fra 0. til 3. klasse, så vi kan differentiere undervisnin-
gen. Men alle skal kunne deres faldskole, så de lander 
rigtigt på måtten, siger Kenneth Benfeldt.

Fakta om ju-jutsu

Ju-jutsu dyrkes af op mod 1.000 i danske 
klubber, flest på Sjælland og med Sydjyl-
land som det stærkeste område i det vest-
lige Danmark. Der er klubber i Bramming, 
Esbjerg, Fredericia og Ribe. 

En kamp varer tre minutter og består af en 
karatedel med slag og spark og en judodel 
med holdegreb og kast. Selvforsvarssyste-
met aikido indgår ikke i kampe. 

Ju-jutsu er udviklet ud af ju-jitsu, der sam-
let skønnes at have 5.000-6.000 udøvere i 
Danmark. Heri indgår også jiu-jitsu.   

empatisk tilgang 
       til de unge

Formand for Bramming Ju-Jutsu Klub 
Kenneth Benfeldt: Vi fokuserer meget 
på respekt, og at man skal kunne stå 
stille og modtage et budskab, finde 
den indre ro.

Kravet til klubbens trænere er, at de har en empatisk 
tilgang til de unge mennesker. Man får intet ud af at 
skrige ordrer ud i det 200 m² store lokale. Karen  
Schmidt udgør sammen med Bo Jin Pedersen og René 
Møller en trio, der lægger linjen for det samlede træ-
nerteam på 13, der hverves fra 16-årsalderen.

Fortsættes... 
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18-årige Freja Jæger Poulsen er en af fire kæmpere 
i landsholdstruppen og er sammen med Thor 
Baden Jørgensen klubbens største talenter. Hun 
begyndte at dyrke ju-jutsu som seksårig og har 
tidligere gået til badminton, svømning og guitar. 

- Det var en veninde, der fik mig med, og så har 
jeg holdt ved lige siden. Jeg tror, det meget er det 
med at få lov til at slå på en kontrolleret måde, 
og så er der bare sådan en god stemning og et 
sindssygt godt sammenhold i klubben. Tanken 
om at kunne forsvare sig selv er også rar, siger 
Freja Jæger Poulsen. 

Hun blev udtaget til landsholdets bruttotrup som 
16-årig og har været til VM i Athen. I dette efterår 
har hun og tre klubkammerater været til Balkan 
Open i Athen og Germain Open i Gelsenkirchen. 
Når landsholdet kalder, er alle ugens dage belagt. 

- Jeg kunne godt tænke mig, at flere piger var med. 
I dag er vi fire, men normalt er der to-tre ud af ca. 
15 til kamptræning, siger Freja, der til daglig går i 
3.g på Ribe Katedralskole. 

FREJA ER EN 
AF STJERNERNE

At årets nationale 
sommerlejr nu holdes i 
Bramming hvert andet 
år skyldes også de gode 
forhold

...Fortsat fra forrige side

Rammer til store stævner
Med til at sikre robustheden er, at Bramming Ju-Jutsu 
Klub har en samarbejdsaftale med den lokale For-
tunaskolen, der kan tilbyde elever i flere afdelinger 
en anden mulighed end det traditionelle indhold i 
idrætstimerne. 

Derudover er Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) en 
god sparringspartner op til store arrangementer som 
Danish Open og DM, fordi medarbejderne derfra har 
erfaringen og kan hjælpe med at udarbejde materiale 
og andet praktisk. Det letter de frivillige meget. 

Da Danish Open i maj for første gang blev holdt i 
Jylland og samlede 120 kæmpere fra fem lande i 
centrets hal 1, kom borgmester Jesper Frost Rasmus-
sen og holdt åbningstalen. Også Esbjerg Kommune 
bakker op.

- Vi er rigtig godt rustet med faciliteter i form af en 
fast dojo med den rigtige loftshøjde. Da klubben blev 
stiftet for 30 år siden, var det i et industrikvarter, hvor 
datidens sivmåtter måtte bæres frem hver gang. At 
årets nationale sommerlejr nu holdes i Bramming 
hvert andet år skyldes også de gode forhold, og at 
deltagerne kan overnatte på Bramming Gymnastik- & 
Idrætsefterskole, siger Kenneth Benfeldt.  

Og så er der forældrenes opbakning. Ud over det 
frivillige arbejde havde netværket overskud til at ind-
stille deres klub til Årets Klub forud for årsmødet på 
Hotel Munkebjerg i juni. Det var stort at blive hyldet.  

landsholdet     
        kalder

Thor og Freja er klubbens 
største talenter og prøver ofte 
kræfter i træningslokalet.
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Idrættens ideologer:

Da Lokale og Anlægsfonden kom til verden for snart 
25 år siden, var der faste forestillinger om, hvordan 
idrætsanlæg skulle se ud. Meget udsprang af initi-
ativrige lokalsamfund, og de stærkest forankrede 
foreningsidrætter, fodbold, håndbold og badminton, 
havde serveretten. 

Dengang byggede man, hvad man kunne beteg-
ne som monofunktionelle basisanlæg. De skulle 
være lyse, luftige og rare at opholde sig i for mange 
idrætsudøvere. Kendetegnende for Lokale og An-
lægsfondens virke var at understøtte den danske 
styrkeposition, at man var dygtig til at bygge for dem, 
der i forvejen dyrkede idræt. Det var i runde tal cirka 
halvdelen af befolkningen.

Næste fase af idrætsbyggerier havde proportioner 
som en styrende faktor, og de var meget fastlåste i for-
hold til, hvilken idrætsgren de skulle rumme. På den 
baggrund vakte den runde svømmehal i DGI Byen i 
København stor opsigt med store diskussioner om alt, 
fra at svømmerne fik dårlig ryg, til at den ikke kunne 
bruges til konkurrencer. 

Idræt i bevægelse
For tre år siden kom Esben Danielsen til Lokale og 
Anlægsfonden som direktør. Efter 15 år med centrale 
funktioner i Roskilde Festival og et udgangspunkt i 
musik, eventkultur og kunst entrerede han en helt 
anden og større verden, der handler om at skabe ram-
mer for millioner af danskeres udfoldelser.

- Nu ændrer idrætsvaner sig meget hurtigere end 
tidligere. Der er kommet mange flere idrætter og 
måder at være sammen på, og det stiller kæmpekrav 
til idrætsfaciliteter. Det eneste sikre er, at den sociale 
ramme er i midten. Alt det uden om skal være meget 
fleksibelt, og det gælder både indendørs og udendørs 
idræt, siger Esben Danielsen.

Han undrer sig ikke over, at danskernes ændrede 
fritidsvaner har været vanskeligt at fungere i som fa-
cilitator, men vurderer, at Danmark generelt er langt 
fremme med at udvikle projekter tilpasset den nye 
virkelighed. Du kan se eksempler her på siden. 

De nye idrætshuse
Vækstlaget består af den halvdel af danskerne, som 
ikke er idrætsaktive, enten fordi de ikke er konkur-
rencemindede, eller fordi de bare er helt passive. 
Potentialet er størst i den første gruppe, der gerne vil 
være med, selv om evnerne ikke rækker til toppræsta-
tioner. 

- Men det kræver idrætshaller med helt andre typo-
logier, for eksempel Spiralen i Kalundborg, der er 
indrettet til kampsport, dans, gymnastik og andre be-
vægelsesformer i stedet for de traditionelle, håndbold 
og badminton. Det kommende Kampsportens Hus 
på Nørrebro i København er et andet eksempel, siger 
Esben Danielsen.

Det søgende Esbjerg
Han følger også idrætslivet i Esbjerg og finder, at 
byen har mange forskellige idrætslige udtryk, fra 
streetmekka, der tiltrækker unge, til de kommende 
faciliteter i den nye bydel, Esbjerg Strand, der bliver 
samlingspunkt for de blå sportsgrene.

- Jeg oplever Esbjerg som meget søgende efter at få 
flere borgere med og gøre dem aktive. Jeg har nævnt 
en række nytænkende projekter flere steder i landet, 
men reelt er der størst potentiale i at omtænke eksi-
sterende faciliteter, siger Esben Danielsen.

Han nævner projektet ”Nyt liv i gamle haller”, der 
for nogle år siden skabte nyt liv i tre traditionelle 
idrætshaller. Der er masser af bevægelse ude blandt 
danskerne. 

Vi har brug for andre 
rammer at mødes i
Danskernes idrætsvaner ændrer sig hurtigere, end anlæggene kan 
følge med til at tilpasse sig. Lokale og Anlægsfondens direktør giver 
eksempler på projekter, der imødekommer behovene.  

Om Lokale og Anlægsfonden

En selvejende institution under Kultur-
ministeriet, som udvikler og rådgiver om 
byggeprojekter og fysiske faciliteter inden 
for fritidslivet, idræts-, frilufts- og kultur-
livet. Fonden uddeler årligt 80-90 mio. kr. 
til projekter finansieret af tipsmidlerne. 
Lokale og Anlægsfonden blev etableret 
i 1994 og råder over en egenkapital på 
140 mio. kr., der er indskudt af Danmarks 
Idræts-Forbund, DGI, Dansk Firmaidræt 
og Dansk Ungdoms Fællesråd. 

i bevægelse

20 21



Nyt liv i den gamle idrætshal
Som led i projektet ”Nyt liv i gamle haller” fik Brobyværkhallen på Fyn en tilbygning i tre etager og en 
omfattede modernisering til glæde for også nye brugergrupper. Det er for eksempel muligt at dyrke kick-
boksning, basketball, reparere cyklen og afvikle arrangementer på en ny eventtrappe (billedet).
Opført: 2015 – anlægssum: 12,2 millioner kroner

Atletikanlæg sprænger rammerne
Med udgangspunkt i atletikkens grunddiscipli-
ner, løb, kast og spring, er der på atletikanlæg-
get ved Syddansk Universitet i Odense skabt en 
række nye løsninger og muligheder. Forskellige 
løbeunderlag, en løbeskål, forhindringer, udstyr 
til udendørs styrketræning og kunstige bakker 
sprænger rammerne for et specialanlæg og 
tiltrækker nye brugere. 
Opført: 2013 - anlægssum: 12,0 millioner kroner 

Sådan kan et tennisanlæg også se ud
Tennisanlæg i hele verden har i over 130 år set næsten ens ud. Tåsinge Tennis Park inkluderer som 
det første anlæg en række andre slagboldspil og underlag og er samtidig et rekreativt udflugtsmål 
for lokalområdet. Det 5.500 m² store idrætsareal ligger lige ved siden af en skole, en daginstitution 
og en idrætshal. Som noget ganske særligt er det et åbent tennisanlæg, hvor alle kan gå ind på 
banerne og spille. 
Opført: 2012 – anlægssum: 3,6 millioner kroner

Tre eksempler på  
nytænkende  
idrætsprojekter

Idrættens ideologer: nytænkende
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Idrættens ideologer:

Idrætsverdenen er på mange måder et spejl af den 
samfundsudvikling, den udfolder sig i. Vi er vænnet 
til større valgfrihed og større hastighed i meget af 
det, vi foretager os, og teknologien gør det muligt at 
tilbyde danskerne muligheder for at være aktive, som 
ikke kræver en dyb organisering som i en forening. 

- Helt banalt er motion meget på dagsordenen, fordi 
det spiller en stor rolle for vores sundhed, og folk vil 
gerne dyrke idræt. Men man vil gerne gøre det, når det 
passer ind, og det kan sagtens være sammen med an-
dre og i faciliteter, der findes i forvejen. Man vil gerne 
dyrke fodbold, svømning, badminton og meget andet 
uden nødvendigvis at være medlem af en forening, 
siger Henrik H. Brandt.

Om nogen har han styr på danskernes motions- og 
sportsvaner. Han var den første ansatte, da Kultur-
ministeriet grundlagde Idrættens Analyseinstitut 
(Idan) for snart 14 år siden, og aarhusianeren forlod 
nødtvungent sit barn i protest i foråret 2018, da det 
blev en del af den statslige udflytning af arbejdsplad-
ser. Det er en helt anden historie. 

Mange flere dyrker idræt
Den korte historie om danskernes idrætsdeltagelse 
er, at andelen af aktive voksne i perioden fra 1964 
til 2016 steg fra 15 til 61 procent. Hos børnene ligger 
andelen på over 80 procent. Selv om kurven for to år 
siden knækkede i forhold til målingen fem år tidli-
gere, er vi altså aktive på et højt niveau – blot fordelt 
på mange flere former og måder at organisere os på 
end før.

De traditionelle idrætsgrene har fortsat mange 
udøvere, og deres forventninger til gode faciliteter er 
usvækkede. Men samtidig skal kommuner og andre 
udbydere tilpasse sig nye aktiviteter og målgrupper, 
som ikke nås gennem traditionelle idrætstilbud. 
Eksempelvis har omkring en million danskere købt 
sig adgang til et fitnesscenter. 

- Omsat til Esbjerg-forhold skal Sport & Event Park 
Esbjerg (SEPE) både servicere foreningerne, tilbyde 
attraktive rammer for den professionelle idræt, som 
i sagens natur er umættelig, og sikre borgere mere 

Foreningerne er fortsat en rygrad i dansk idræt, men en voksende 
gruppe ønsker at være aktiv uden at være organiseret. Analytikeren 
Henrik H. Brandt om konsekvenserne af opbruddet. 

fleksibel adgang til at bruge faciliteterne og dyrke 
de motionsformer, der er i vælten. Der er mange for-
ventninger til SEPE’s rolle, der går fra - med et simpelt 
udtryk - at være pedel og sørge for, at faciliteterne er 
i orden, til også at være facilitatoren, der formår at få 
nye kunder i butikken. Det hele er blevet meget mere 
komplekst end tidligere, og det er godt for Esbjerg at 
have en organisation, der kan agere i det, siger Henrik 
H. Brandt.

Fortsættes...

Idrættens frie fugle 
stiller andre krav

et spejl af samfundet

Det største idrætsanlæg er 
naturen, og også byrummet 
skal være i stand til at spille 
sammen med motionssteder, 
mountainbikeruter, 
vandreruter og svømning i 
det åbne vand.
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Idrættens ideologer:

... Fortsat fra forrige side

Naturen og byrummet
Henrik H. Brandt ser ikke nogen modsætning mellem 
de roller, en moderne udbyder af faciliteter skal 
leve op til. Der er behov for at tilpasse tilbuddene til 
nye målgrupper og befinde sig i en vekselvirkning 
mellem tradition og fornyelse. Noget af det nye er, at 
store udbydere som SEPE selv er proaktive og skaber 
noget aktivt for at udnytte faciliteterne bedre og 
sætte den organisatoriske kapacitet i spil til gavn for 
byens borgere. 

- Det største idrætsanlæg er naturen, og også by-
rummet skal være i stand til at spille sammen med 
motionssteder, mountainbikeruter, vandreruter 
og svømning i det åbne vand. Et miljø, hvor jeg kan 
møde naboen og andre mennesker. Unge hænger ud 
andre steder og har behov for selv at forme den idræt, 
de har brug for. I gamle dage skulle borgerne tilpasse 
sig idrætten, og det skal de stadig i konkurrenceidræt, 
men i andre sammenhænge er det modsat. Det er 
ikke så meget i modstrid med traditionelle idrætstil-
bud, man skal bare kunne navigere i det, siger Henrik 
H. Brandt. 

Her er nøglen: Prøv selv
Han forudser, at for eksempel unge i højere grad selv 
vil få nøglen til et anlæg, som de selv organiserer og 
driver. Streetmekka i Esbjerg er et godt eksempel på 
en anden form for frivillighed. Om to-tre måneder 
kan nye behov dukke op, og der er behov for alle typer 
af idrætsiværksættere for at opfylde dem. Ifølge Hen-
rik H. Brandt kan SEPE tilbyde sig som et laboratori-
um, hvor man kan prøve ting af, som kan smitte og 
inspirere foreningslivet og andre aktører. 

Mange tror, at idrætsanlæggene konstant er fuldt 
belagt. Det er de faktisk ikke. De står ofte og venter på 
den næste entreprenante sjæl med en god idé. 

Streetmekka i Esbjerg er et 
godt eksempel på en anden 
form for frivillighed.

tradition  
   og fornyelse26 27



Der var mange vilde 
rutsjebaner, og det er noget 
af det, jeg godt kan li’. Det 
giver et sug i maven

Svømmestadion Danmark

En vandrutsjebane er den pulserende livsnerve i 
ethvert badeland. Det gælder også i Svømmestadion 
Danmark, hvor Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) for-
bereder en af de største enkeltinvesteringer i badets 
22-årige historie, en eller flere nye vandrutsjebaner. 

Med til at afgøre, hvilken model den nye hovedat-
traktion skal være, er tre testfamilier fra Esbjerg. De 
var i slutningen af september på studiebesøg i det 
tyske vandmekka, AquaMagis, der ligger i Plettenberg 
ved Ruhr-distriktet syd for Dortmund. Her kunne de 
boltre sig i hele 11 vandrutsjebaner og skulle især 
fokusere på syv af dem.

I et villakvarter i Esbjerg fordøjer Mads, syv år, og An-
dreas, 10 år, indtrykkene fra de tre dage i AquaMagis.

Mads var mest vild med ”Formel 3 Racer”, hvor tre 
kan konkurrere ved siden af hinanden om at komme 
først i mål. Hele turen ned gennem kurverne er ledsa-
get af racerlyd og farver som på en rigtig racerbane og 
med en sluttid på tavlen.  

- Det var megasjovt, at der var lyd i, og hvis man lagde 
sig ned, gik det hurtigere. Den lange med ringene og 
piratskibet var også sjove, siger Mads med store øjne.

Der er også masser af acceleration i ”Pink Jump”, hvor 
Andreas og hans far, Michael, blev sendt igennem et 
langt lyserødt rør med over 30 km/t, før de faldt flere 
meter ned i badebassinet. Lidt en manddomsprøve 
med en aldersgrænse, hvor lillebror ikke kunne være 
med. 

- Der var mange vilde rutsjebaner, og det er noget 
af det, jeg godt kan li’. Det giver et sug i maven, siger 
Andreas.

Normalt er de til frosset is
Mads og Andreas er begge ivrige ishockeyspillere i 
Esbjerg IK, men i sommer fik de smag for vand, der 
ikke er frosset til is. Familien besøgte det gigantiske 
udendørs vandland, AquaBrava, i Roses helt oppe ved 
den franske grænse på Costa Brava-kysten i Spanien. 
Her var 19 rutsjebaner – den ene vildere end den 
anden.

- Da der så var en konkurrence i JydskeVestkysten om 
at komme med til Tyskland for at teste vandrutsjeba-
ner, skrev vi og fortalte om vores oplevelser i Spanien. 
Jeg tror, vi og to andre blev valgt blandt 40-50 familier. 
Det havde vi slet ikke regnet med, siger Janie Klitaa 
Jørgensen, mor til de to vandhunde. 

Du får et sug i maven 
– og så siger det ”plask!”
Svømmestadion Danmark skal have ny vandrutsjebane.  
Tre Esbjerg-familier er med til at afgøre valget. Her fortæller den ene 
af dem om oplevelserne på en tur til Tyskland. 

De tre familier med børn i alderen seks til 13 år –  
en kernemålgruppe for Svømmestadion Danmark 
– var af sted fra torsdag til søndag, og de faldt for 
AquaMagis med et plask.

Hver familie blev forsynet med et vurderingsskema, 
hvor de skulle bedømme deres oplevelser af ”2Fake 
Illusion”, ”Formel 3 Racer”, ”Pink Jump”, ”Captain’s 
Canyon” og de andre vandrutsjebaner. Indtrykkene 
flød ved et fælles arrangement med SEPE’s tre medar-
bejdere på turen, og de indgår nu som en vigtig del af 
den beslutning, der formentlig træffes sidst på året. 

Fortsættes...

megasjovt
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... Fortsat fra forrige side

Engagerede testfamilier
Idrætsinspektør Henrik Due var en af SEPE’s tre 
deltagere på inspirationsturen til AquaMagis, og han 
roser de tre testfamilier for deres aktive og indleven-
de tilgang til opgaven. De var ikke bare på badeferie, 
men brugte op til seks-syv timer ad gangen i svøm-
mehallen.  

- Det hele begyndte med, at Niels Bækgård og jeg var 
til verdenspremiere på ”Stormchaser”, hvor badegæ-
sterne bliver skudt af sted med lufttryk – altså uden 
trappe – men den skuffede os. Som modne mænd 
vidste vi dog ikke, hvad der ellers ville være sjovt for 
børnefamilier. Derfor opstod ideen om at finde tre 
familier til at teste mulighederne i Plettenberg, siger 
Henrik Due.

At finde et nyt og spændende supplement til den 
62 meter lange nuværende vandrutsjebane handler 
både om pladsforhold, økonomi og drift. SEPE har 
rundt regnet fem millioner kroner til rådighed, og 
ansøgningen til Esbjerg Kommune tager udgangs-
punkt i to løsninger. Den ene bryder op igennem 
taget, så vandrutsjebanen får et højere startpunkt og 
dermed kan blive længere. Den anden løsning skal 
supplere den første og vil inddrage femmetervippen 
som afsæt til et ”Pink Jump”. Det vil dog kræve en 
dialog med svømmeklubberne. 

Også appel til turister
SEPE er sammen med den schweiziske leverandør, 
Klarer Freizeitanlagen, og den danske forhandler, 
LML Sport, gået i tænkeboks for at finde den helt 
rigtige løsning. 

- Det betyder rigtig meget for os at kunne tilbyde 
noget attraktivt til børnefamilier. Da Svømmestadion 
Danmark åbnede i 1996, var vi ret alene på markedet, 
men nu kører familier gerne 50-100 kilometer til 
vandlande med flere tilbud. Min personlige holdning 
er, at vi ud over Esbjerg Kommunes egne borgere også 
vil kunne tiltrække flere turister ved at have noget 
sjovere i badelandet, siger Henrik Due.

Testfamiliernes oplevelser i AquaMagis stemmer 
fint overens med, hvad der er realistisk at søsætte i 
Esbjergs eget svømmemekka. De mest sandsynlige 
er modificerede udgaver af ”Formel 3 Racer”, ”2Fake 
Illusion” med videooplevelser ned gennem rutsje-
banen eller af ”Pink Jump”. Ønskescenariet er, at den 
nye attraktion kan installeres fra sent i 2019, så den 
står klar til fartglade badegæster fra det tidlige forår 
i 2020. 
  
Mads og Andreas er klar 
Familien Jørgensen fra Esbjerg har været i badelan-
det i Svømmestadion Danmark et par gange, men 
har ikke været storforbrugere af vandlande på ferier. 
Ishockey tager en pæn del af fritiden. 

- Jeg tror, vi vil plage mere for at komme i badeland 
efter alt det, vi har prøvet, siger Andreas. 

Svømmestadion Danmark
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Haunted House

Kan man forvandle en bygning, hvor fredelige idræts-
folk og motionister færdes i dagligdagen, til et men-
talt torturkammer gennemsyret af rædsel og uhygge, 
så store mandfolk er på randen af at bryde sammen?

Svaret er ja. 

SEPE bevægede sig ind i en ny genre, da esbjergensere 
fra 12 år og opefter blev inviteret til – frivilligt – at 
udsætte sig selv for fortidens sportszombier, der for 
en aften hærgede i kælderlokaler og andre dystre 
hjørner af den renoverede Veldtofte Idrætspark. Over 
100 tog imod tilbuddet, og de fik masser af gys for 
skillingerne.

Familier med teenagebørn, pigeklubber, der havde 
drukket sig mod til over et par drinks på forhånd, og 
seje kammerater, der ikke ville lade sig kue af skræm-
mende zombier indsmurt i blodlignende plamager, 
tog torturen – og ingen var upåvirkede.

- Alle deltagere var enten grædefærdige eller gri-
nede, da de havde været igennem Haunted House. 
Fælles for dem var, at de var røde i hovederne af det 
adrenalinkick, alle blev udsat for. Jeg så tre store 
tatoverede gutter blive skræmt, en pigetur med fire 
kvinder, hvis skrig kunne høres langt væk, og jeg så 
familier med halvstore børn, som pludselig havde 
noget at være sammen om. Alle fik en grænseover-
skridende oplevelse, siger eventkoordinator i SEPE 
Johnny Loklindt Jacobsen.

De frivilliges triumf
For enkelte blev det hele for meget, og de måtte 
undervejs befries for pinslerne af de orangeklædte 
vagter fra Vestjysk Event, der var blandt de frivillige. 
Andre frivillige var Lords Assembly Esbjerg, der begår 
sig i kreative hobbyer, blandt andet rollespil. Og roller 
blev der spillet af både de nævnte lords og Omnes 
Esport, et fællesskab om esport og meget andet i 
Esbjerg. 

De 21 roller – zombier, soldater og andre stereotyper 
fra rædselskabinettet – blev spillet så livagtigt, at selv 
voksne mænd bagefter måtte trøstes for at få kontakt 
med den virkelige verden.

- Jeg tror, mange af os har det i sig, at man gerne vil 
afprøve sig selv og finde sine grænser. Haunted House 
er lidt det nye bungee jump. Familier går ikke i bio-
grafen sammen, men her kunne de opleve det store 
fælles gys, og teenagedatteren syntes, det var sjovt 
at se farmand skræmt fra vid og sans. Her kunne de 
– uden lommelygter eller lyset fra en smartphone – 
mærke sig selv, og det kan man ikke så mange steder 
længere, siger Johnny Loklindt Jacobsen.

Zombierne kan dukke op igen
SEPE havde allieret sig med eventdesignerne Dysto-
pia, der har specialiseret sig i at lave action, men for 
første gang blot var med på sidelinjen. Ved evaluerin-
gen fik de frivillige skuespillere stor ros, og SEPE fik 
anerkendelse for at have fundet den perfekte balance 
mellem frygt og fornøjelse. Mange debriefede og hyg-
gede sig i den nyindrettede café efter horroreventen 
i mørket.

En større del af deltagerne end ventet tog først mod 
til sig og stillede op på dagen. Derfor opstod der kø 
ved billetsalget og den eneste misstemning ved ar-
rangementet. Det var muligt på forhånd at melde sig 
til et selvvalgt tidspunkt i løbet af aftenen, og håbet 
er, at endnu flere vil benytte sig af det næste efterår.

For den smitsomme væske, der var årsag til zombie-
udbruddet, er analyseret, og smittekilden er fundet. 
Men hvem ved, om sportszombierne ikke dukker op 
igen om et års tid.     

Sportszombierne blev nedkæmpet, da Sport & Event Park Esbjerg  
den sidste lørdag i oktober udsatte over 100 deltagere for sand  
rædsel i Haunted House i Veldtofte Idrætspark. Men de genopstår 
nok næste år. 

Gysets mestre

Jeg tror, mange af os har 
det i sig, at man gerne vil 
afprøve sig selv og finde sine 
grænser. Haunted House er 
lidt det nye bungee jump.

ingen var  
    upåvirkede
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7.500 mails hvert år
..Sport & Event Park Esbjergs bookingafdeling hvert år 
svarer på ca. 7.500 mails. Det svarer til 144 mails ugent-
ligt eller 30 mails pr. arbejdsdag.

Prisen blev tidoblet
..da Stadionhallen blev bygget i 1968, var prisen ca. seks 
millioner kroner, og da hallen blev ombygget i 2012, var 
prisen omkring 60 millioner kroner.

Vi er så meget mere
..Esbjerg Idrætspark blev stiftet tirsdag den 2. februar 
1926 med det formål at skaffe Esbjerg by et stadion. 
Esbjerg Idrætspark skiftede navn til Sport & Event Park 
Esbjerg i 2008. Navneskiftet skete blandt andet på grund 
af navneforvirring, da man nu driver flere faciliteter, 
som ud over Esbjerg Idrætspark (Gl. Vardevej) er Svøm-
mestadion Danmark, Esbjerg  Spa & Wellness, Veldtofte 
Idrætspark, Guldager Idrætscenter og Bramming Kultur- 
& Fritidscenter.

Da boblen bristede
..den gamle skøjtehal, som blev revet ned i foråret 2018, 
blev oprindeligt opført som en oppustelig boblehal til is-
sport i 1974. Boblehallen forsvinder dog i en storm i 1976, 
og på rekordtid opføres en ny hal, som siden har dannet 
ramme om mange store begivenheder og mesterskaber.

Det svømmer i beton
..der er blevet brugt 5.500 m3 beton svarende til 2.692 
fyldte lastbiler til at bygge Svømmestadion Danmark. 
Derudover blev der under byggeriet kørt 25.000 m3 jord 
væk.

Vidste 
  du, at…
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