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Leder

Kære læser

Velkommen til anden udgave af Sport & Event Park 
Esbjergs nye magasin, PULS. Vi fokuserer denne gang 
blandt andet på, at vi med indvielsen af den nye  
isarena til ishockey og skøjtesport i marts fuldender 
planen om tre store arenaer af høj kvalitet til fod-
bold, håndbold og ishockey i det idrætslige kraftcen-
ter på Gl. Vardevej i Esbjerg. 

Et vigtigt element i SEPE’s mission er at profilere 
Esbjerg Kommune ved at lægge rammer til store 
idrætsbegivenheder og understøtte, at de professio-
nelle inden for de nævnte sportsgrene kan levere et 
professionelt produkt og skabe oplevelser for borger-
ne. Det forpligter dem at råde over, hvad vi betragter 
som Danmarks suverænt bedste arenaer lige ved 
siden af hinanden, både til at levere gode resultater 
og til at udnytte dem bedst muligt. 

SEPE’s kerneydelse er at rumme og skabe rammer for 
alle former for idræt – den folkeoplysende, bredden, 
den selvorganiserede, store og små events samt eliten 
– til glæde for byens borgere og udenbys gæster. I de 
senere år har vi taget et større ansvar for, at der hele 
tiden foregår noget på vores anlæg.

Vi befinder os vedvarende i en balance mellem at 
have blik for det brede perspektiv, nemlig at tilbyde 
faciliteter til kommunens borgeres deltagelse i idræt 
og samtidig udvikle de store anlæg, hvor borgerne 
underholdes. 

I SEPE er vi til alle 
former for idræt

Vi har i de senere år investeret mere i rammerne 
omkring faciliteterne på Gl. Vardevej end selve facili-
teterne, for der var jo en fodboldbane, en håndbold-
bane og et isstadion i forvejen. Det er vigtigt, at vi har 
blik for, at selve faciliteterne også udvikles, så forhol-
dene for den aktive idrætsudøver, uanset niveau, hele 
tiden forbedres. 

Hvis vi ser på, hvor mange tilskuere der kommer for 
at se kampe på topniveau, i forhold til de mange, der 
dagligt benytter de faciliteter, vi driver, for at være 
fysisk aktive, vinder den aktive udøver mangefold 
over tilskuerne. I SEPE tager vi ikke parti for den ene 
eller den anden form for idræt, vi er til det hele, og en 
af vores vigtigste opgaver er at sørge for, at der er til-
gængelighed og nærhed, hvor man end bor i Esbjerg 
Kommune. 

SEPE føler et ansvar for at være med til at udnytte de 
idrætsfaciliteter, der primært henvender sig til den 
almindelige idræt, optimalt, og at være en katalysator 
for, at flere vælger en aktiv livsform, uanset alder.   
 
Vi driver både elite- og breddefaciliteter og undgår 
ikke at blive spundet ind i debatten om, hvad vi som 
kommune skal prioritere højest. For os er det ikke et 
enten-eller, men et både-og. Talentudvikling og facili-
teter til større events er også områder, der skal tænkes 
ind i drift og udvikling af en organisation som vores. 
  

Niels Bækgård
Direktør
Sport & Event Park Esbjerg

SEPE i kort form
Vi driver og udvikler følgende anlæg for Esbjerg Kommune:
Bramming Kultur- & Fritidscenter  - Bramming Svømmehal- Veldtofte Idrætspark - Guldager Idrætscenter - Es-
bjerg Badmintoncenter  - Esbjerg Idrætspark/Gl. Vardevej - Svømmestadion Danmark - Esbjerg Spa & Wellness 
- Skøjtebanen Torvet. 
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Breddebrugerne: 

Poul Erik Pedersen, for bordenden, holder hof 
med de andre erfarne vandhunde.

Der er langt mellem 
bikinierne her.
Bjarne Knudsen, vandmotionist

Vi er til svømning. Ikke med startskamler, stop- 
ure, splittider og frem og tilbage. Her handler det 
om vandgymnastik, sjov, sammenhold – og kaffe 
og rundstykker bagefter. Det sidste er nærmest det 
vigtigste. 

Svømmestadion Danmark har afsat 50 timer om 
ugen til hold i aktivitetsbassinet og varmtvands- 
bassinet, og det samler hver uge 900-1.000 deltagere 
i mange aldre. Det tidlige fredagshold begynder med 
tre kvarter i bassinet fra kl. 7.45 under instruktør Tina 
Baus kyndige ledelse, og her er der ikke mange uden 
for seniorsegmentet. 

Ved det store bord er der faste pladser under den 
efterfølgende morgenkaffe, og de skiftes til at have 
rundstykker og pålæg med. 

Poul Erik Pedersen sidder for bordenden. Han har 
været med i 14 år – og han kommer dagligt. Med 2.300 
kr. for et pensionistkort bringer det dagsprisen ned 
på syv kroner. 

- De første syv år svømmede jeg en kilometer hver 
gang. Men det med at ligge og svømme frem og tilba-
ge bliver man lidt træt af. Jeg er her hver dag, også i 
weekender. Så sparer man på vandet derhjemme, si-
ger Poul Erik, snart 74 år og elektriker i sit arbejdsliv.

Han har løbet maraton under tre timer og cyklet  
Aarhus-København, så formen har aldrig fejlet noget. 
Nu har han det fint med de bløde bevægelser i bassi-
net.

Her får du rørt det hele
Steen Andersen og Bjarne Knudsen begyndte endnu 
før, det må være for 15-16 år siden.

- Jeg gik til gymnastik i Guldager, men det holdt op. 
Her kan du holde dig i gang, og med vandgymnastik 
får du rørt hele kroppen, siger Steen, 73 år og tidligere 
plastfabrikant.

Ud at svømme 
med de skøre

Op mod 1.000 motionister i alle aldre deltager hver uge på  
Svømmestadion Danmarks mange aktivitetshold. Fredag morgen er  
seniorerne i klart overtal med vandhygge og morgenkaffe. 

Fortsættes

- Det er kedeligt alene. Det er sjovere, når man kan 
sprøjte vand i hovedet på hende der, bemærker Bjarne 
Knudsen, snart 73 år, og hentyder til sidekvinden ved 
bordet. Han var ”jernolog”, smed, da han arbejdede. 

Kvinden er Marianne Halkjær. Hun vil først ikke 
fotograferes, men bliver klogere. ”Jeg kan kun komme 
på bredbånd”, siger hun. Hun vil ikke have nævnt, at 
hun er tidligere skøjteprinsesse, og det får hun heller 
ikke lov til at bestemme. Prinsesse er hun fortsat med 
sine bare 65 år. 

hopla, vi lever

- Jeg tror, jeg driller igen. Det er så hyggeligt at sidde 
over kaffen en time. Sidste sommer var vi på Fanø 
sammen hele holdet. Vi bekymrer os om hinanden, 
og hvis en ikke er her, kan vi finde på at ringe for at 
høre, om der er noget i vejen, siger Marianne.

- Ja, vi er meget omsorgsfulde, istemmer Pia Mønsted, 
71 år. 

Vandet er mere blidt
Omkring bordet sidder en elektriker, en folkeskole-
lærer, en fiskeriteknolog, en sygehjælper, en smed, en 
pædagog, en hjemmegående og en tidligere selvstæn-
dig. 

Forhenværende er de vist alle, men de er meget 
nærværende, når de er i aktivitetsbassinet og til fri 
leg i varmtvandsbassinet, sauna, spa, eller hvad de 
ellers finder på i løbet af formiddagen. Og frem for alt 
flyder de oven på, når drillerierne skal afleveres over 
morgenmaden. 

De fleste kommer i svømmestadion tre-fire gange 
hver uge. Det skal også til for at holde dårligdomme-
ne nede hos flere af morgensvømmerne.

Instruktør Tina Bau arbejder med fra det tørre.
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Breddebrugerne: Breddebrugerne: 

Aktiviteter alle ugens dage 

Afdelingsleder Lene Kikkenborg, SEPE, oplyser, at 
der er gang i aktivitetsholdene tirsdag, onsdag 
og torsdag fra kl. 6.10, mandag og fredag  fra 
kl. 7.45 og i weekender fra kl. 9.15. Det benytter 
900-1.000 gæster sig af om ugen. Der er hold for 
gravide og for forældre, der tidligt gerne vil  
vænne barnet til vand - det hedder vandvaks - 
samt almindelige motionshold. 

Et morgenkort til hverdage mellem kl. 7.30 og 
10.30 koster 1.580 kr. om året, og et pensionist-
kort uden tidsbegrænsning kan fås for 2.299 kr. 
om året.

Du kan læse mere om muligheder, hold og priser 
på www.svdk.dk   

- Jeg har været igennem mange operationer, og at 
være i vandet flere gange om ugen gør, at jeg kan 
bruge det ene knæ. Jeg kan mærke, hvis jeg har været 
på ferie. Jeg tror ikke, der er en uge uden en skavank 
på holdet, siger Pia Mønsted. 

- Vand er meget blidere ved din krop. Vi vil gerne ta-
ges blidt i vores alder, supplerer Marianne og udløser 
almindelig munterhed omkring bordet.

Rekorden var 56 i bassinet, men så kan man godt føle 
sig som en stimefisk, og 35 er langt behageligere. Alle 
må komme om morgenen, men dem på 40-50 år, som 
har andet at passe, kommer som regel først senere på 
dagen.

- Der er langt mellem bikinierne, som Bjarne siger om 
morgenholdet.

Lav ikke en Poul Erik
Bjarne har et godt råd, hvis man kommer i omklæd-
ningsrummet og på grund af alder eller momentan 
distraktion ikke kan huske, om man er på vej ind 
eller ud. Mærk på badebukserne. Hvis de er våde, har 
du været i. Det er ligesom på arbejde i sin tid. Hvis 
madkassen var tom, nærmede fyraften sig.

Et andet godt råd er at huske badebukserne. En af 
Svømmestadion Danmarks flittigste brugere, Poul 
Erik, glemte en dag denne rutine. Et par af de mand-
lige holdkammerater var så uelskværdige ikke at 
minde ham om det, og elektrikeren udstillede stikket 
længe nok.

Man skal ikke ”lave en Poul Erik”, har det siden heddet 
blandt de indviede.

- Vi piger ville have fortalt ham det – i hvert fald efter 
et stykke tid, siger Marianne.

...fortsat fra forrige side

find manden

Vand er meget blidere ved 
din krop. Vi vil gerne tages
blidt i vores alder.
Marianne Halkjær, vandmotionist
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Vilde Mortensen Ingstad er en opadgående stjerne på 
den internationale håndboldhimmel, men når det 
gælder de faciliteter, hun træner i, har hun ingen fine 
fornemmelser. 

- Man behøver ikke så mange træningsfaciliteter for 
at spille håndbold. En bane, en bold og et rum til sine 
ting efter træning er alt. Når det gælder kampe, spil-
lede vi for 200-300 tilskuere, der hvor jeg kommer fra. 
Her var der 2.800 mod Odense, og det er kanonfedt. 
Man bliver lidt overvældet, hver gang man løber på 
banen, siger den 24-årige Oslo-pige.

Hun kom til Team Esbjerg i sommeren 2016 fra  
hovedstadsklubben Oppsal IF, hvor rammerne i 
Oppsal Arena ikke måler sig med dem i Esbjerg. Men 
det optager hende ikke så meget. Hun er kommet for 
at spille håndbold.

Maria savner hyggen
Maria Mose Vestergaard har en helt anden historie 
med idrætsfaciliteterne i sin hjemby. Hun er kommet 
i Stadionhallen, siden hun var fem år, og forbinder 
den gamle hal med hygge, der var træ overalt, alle 
kendte hinanden, og hun var omgivet af gode træne-
re. 

- Nogle gange kommer jeg stadig til at kalde det Sta-
dionhallen. Den nye hal er en fed hal for tilskuerne, 
men den er kold at træne i, både temperaturmæssigt, 
og fordi den ikke er særlig hyggelig. Stolene er for-
skellige, der er meget beton og ikke noget på væggene. 
Omklædningsrummene ligner ikke de brune fra før 
med vinduer, der ikke kunne lukkes op. De nye er helt 
anderledes, men de er vist lidt mindre end før, siger 
Maria Mose Vestergaard.

Hallen er lækker  
– men hvad med kulturen?

Til træning og kamp er Blue Water Dokken i topklasse, men hallen 
dumper på de faciliteter, der er med til at skabe kulturen i en klub, 
mener spiller og cheftræner fra Team Esbjerg. 

Det hele er tæt på
Vilde, der har dansk far og familie i det sydvestlige 
Jylland, er uforbeholdent positiv over for Esbjerg som 
håndboldby. Det er en hyggelig by, og hun har relatio-
ner til tilskuere, som hun ofte snakker med. 

- Jeg ser fodbold og ishockey en gang imellem. Det 
er et plus, at det hele er så tæt på, også for tilskuere, 
der gerne vil se det hele. Jeg føler, at alle mennesker i 
byen går til mindst en af tingene som tilskuere. 

Maria Mose Vestergaard har en far, der spillede  
ishockey på topplan, og hendes mor er tidligere  
divisionsspiller i håndbold. 

- Jeg synes, det er fedt med ret nye arenaer til både 
fodbold, ishockey og håndbold på et sted. Det giver 
en forbindelse mellem sportsgrenene. Jeg går en del 
til ishockey, og der kender folk én, og det føles som et 
fællesskab, siger Maria, der i marts vendte tilbage til 
håndboldbanen efter et år med en korsbåndsskade.

Alt det positive
De to Team Esbjerg-spillere er også meget enige om 
at dømme styrketræningslokalet i Blue Water Dokken 
ude. De har for længst valgt at træne musklerne hos 
EmCare i Helgolandsgade. 

Deres cheftræner, Jesper Jensen, prioriterer højt at 
have gode arbejdsforhold med fine faciliteter og ram-
mer, hvor man kan opbygge en kultur i en klub. På det 
ene punkt opfylder Blue Water Dokken alle krav, på 
det andet dumper indendørsarenaen. 

- Vi har en lækker hal at træne i og et gulv, hvor man 
kan træne meget uden at overbelaste spillerne. 

Basisen på 20 gange 40 meter fås ikke meget bedre, og 
det er en fordel, at vi har et fast omklædningsrum. Og 
så får vi virkelig meget hjælp af SEPE’s medarbejdere 
i hallen, både med rengøring, service og booking af 
hallen. De er meget fleksible og meget løsningsorien-
terede, siger Jesper Jensen.

Og manglerne
Men så er det positive også nævnt. Styrketrænings-
faciliteterne mangler fleksibilitet, fordi det ofte er 
optaget af andre, når behovet er der, og indretningen 
lever ikke op til den standard, Team Esbjerg forventer.

Jesper Jensen har færdedes meget i cafeteriet i enden 
af den gamle hal, og det savner han enormt som 
samlingspunkt for truppen. Der ville de kunne drikke 
en sodavand, spise frugt og omgås ungdomsspillere 
i klubben. Der er heller ikke noget fællesrum med 
behagelige møbler, hvor man kan hygge sig før og 
efter træning.

- Det er 100 procent op til os selv at skabe en kultur. 
Der er ikke noget i ”Dokken”, som hjælper os på vej. 
Når vi mødes til træning, sidder spillerne på deres 
flade lige ved siden af massagebriksen. Der er, hvad 
der skal være, men der er ikke kræset for noget. Vi har 
til gengæld selv været gode til at bygge en kultur op 
på trods af manglerne, siger Jesper Jensen.  

Han ved, at professionelle sportsfolk har ry for at 
være forkælede. Forholdene uden om banen i Blue 
Water Dokken underbygger ikke billedet.  

Den professionelle bruger:
Damernes  
     domæne Vilde Ingstad, 24 år, og  

Maria Mose Vestergaard  
23 år – Blue Water Dokken 
er lækker for tilskuerne,  
og man bliver overvældet, 
når man løber på banen.

Team Esbjerg må tilkøbe ekstra faciliteter

Direktør Niels Bækgård, Sport & Event Park 
Esbjerg svarer på kritikken:
- Jeg kan fint følge de kritiske bemærkninger fra 
Maria Mose Vestergaard og Jesper Jensen vedrø-
rende ønsket om opholdsfaciliteter i Blue Water 
Dokken. Vi har en fin arena til træning og kampe 
og ville ønske, at vi havde mulighederne for at 
kunne tilbyde bedre opholdsrum og cafeteria til 
idrætsudøverne i dagligdagen. Et sådant tilbud 
vil dog primært skulle henvende sig til den folke-
oplysende idræt, der udfolder sig i foreningerne.
Team Esbjerg Elitehåndbold er en virksomhed, 
der driver professionel idræt og betaler for leje af 
hal og omklædningsfaciliteter på samme måde 
som EfB Elite. Hvis Team Esbjerg har behov for 
det, må man derfor tilkøbe/leje ekstra arealer til 
klublokaler eller lignende. For år tilbage havde 
vi en drøftelse om dette emne, og dengang havde 
Team Esbjerg andre prioriteter og ønskede det 
derfor ikke. Men måske er tiden inde til en ny 
dialog.  
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SEPE Bike Challenge:

Dagslyset er for en dag lukket ude, og 300 cykler 
med svedende mænd og kvinder i deres bedste alder 
tramper til den høje lyd af dancemusic med de rigtige 
beats og instruktørens insisterende opmuntringer 
fra scenen med storskærmen bagved.

SEPE Bike Challenge er en af årets store begivenhe-
der for spinningfolket, og firmahold fra det meste 
af landet strømmer til Blue Water Dokken på denne 
martsdag. Et sted mellem 1.100 og 1.200 er aktive på 
cyklerne ved en event, der i alt skønsvis samler et par 
tusinde fordelt over 12 timer. 

Jane fra HR lagde pres på
Torben Grue og Jesper Nielsen, henholdsvis senior 
manager og department manager i Varde-virksom- 
heden Titan Wind Energy (Europe) A/S, er med for 
første gang.

En forårsdag på den 
store klinge

SEPE Bike Challenge er forårsklassikeren for tilhængere af spinning. 
PULS mærkede stemningen og talte med to kolleger på et firmahold 
og en soldaterveteran, der har rejst sig ved at dyrke idræt. 

- Der blev lagt pres på os fra HR-afdelingen ved en 
personalefest, og jeg tror, vi sagde ja klokken to om 
natten, siger Jesper Nielsen, hvis seneste spinning- 
erfaring ligger en del år tilbage.

- Jeg cykler mountainbike, men har aldrig været med 
til spinning, så det er debut for mig. Vi har tre cykler, 
og vi cykler en, to, tre og op til seks timer hver, siger 
Torben Grue.

De to kolleger tillægger lederen af HR, Jane Petersen, 
afgørende betydning for, at de nu sidder i stramt tøj 
og lader op til at cykle. Hun cykler dog selv foran ved 
at tage to gange tre timer i sadlen. 

Veteraner og vindfolk

Den ivrigt opildnende instruktør sætter 
dagsordenen og tempoet for de svedige 
kroppe i salen.

Fortsættes
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SEPE Bike Challenge:

En kongelig  
         oplevelse

Alene at skaffe 300 cykler til arrangementet kræver 
meget benarbejde. 100 af dem kommer fra den dan-
ske producent, Body Bike, i Frederikshavn via distri-
butøren, Fitness Engros. Andre 50 cykler kommer fra 
en leverandør i Kolding. Cyklernes alder varierer, men 
de fleste af dem kan man sætte en smartphone til, så 
man via en app kan måle fart og distance. Der kåres 
dog ikke nogen vinder. Oplevelsen er brændstoffet.

Krigsveteraner i sadlen
En af deltagerne, Michael Leuenhagen, 43 år, har en 
særlig historie. Han har været udsendt som soldat i 
Bosnien, Kosovo, Makedonien og Irak, hvorfra han 
kom hjem i 2006. I de følgende år sneg traumerne fra 
krigszonerne sig ind og satte sig på sjælen, så han fik 
diagnosen PTSD og blev sygemeldt i 2010. 

Nu cykler han sammen med fem andre veteraner i 
Ride4Rehab med ved SEPE Bike Challenge. To cykler 
er stillet til rådighed af SEPE og DIF’s soldaterprojekt, 
og de cykler en time hver ad gangen. Veteranerne fra 
Aalborg, Aarhus, Oksbøl og Esbjerg har alle cyklet over 
700 kilometer i Frederikshavn-København, så distan-
cen skræmmer dem ikke. 

- Jeg indså, at medicinen på længere sigt ville slå mig 
ihjel, og valgte i stedet idrætten, først med løb som i 
”Forrest Gump” og siden cykling. Der er stor forskel 
på at vælge at stå frem med PTSD og så at vælge en 
diagnose, der hedder PTG, post traumatic growth, 
hvor man løfter sig op i hårene, når det gør allermest 
ondt, siger Michael Leuenhagen, der i år også løber 
maraton i Hamborg, København og Washington. 

Kronprinsen kvitterede
Han uddannede sig efter nedturen i folkesundheds-
videnskab, først med en bachelor og i 2016 med en 
kandidatgrad. Via en gammel bekendt i flyvevåbnet 
endte han dog på en helt anden hylde, som IT- 
konsulent i produktion og lagerstyring. Bundlinjen 
er, at han nu lever et helt almindeligt liv. 

Ved siden af jobbet er han meget involveret i arbejdet 
for at bringe krigsveteraner videre i livet via idrætten. 
Da kronprins Frederik kort før sin 50-års fødselsdag 
i maj i fjor løb i spidsen for motionsløbet Royal Run 
i landets fem største byer, stod Michael Leuenhagen 
sammen med en kollega for at samle et hold til at 
løbe i Esbjerg. Kronprinsen takkede efter løbet sær-
skilt veteranerne for at stille op.

Senere på året fulgte cykelløbet Frederikshavn- 
København som et tilbud til lokale veteraner og et 
støtteløb i hjembyen Tjæreborg. 

- Det er en gave til veteraner, at de har valgt at bruge 
idræt til at komme videre. Kimen er lagt til at få en 
til at vokse efter alt det traumatiske, man har været 
igennem. Veteranstøtten og DIF opfordrer veteraner 
til at være med i en lokal idrætsklub i stedet for at 
isolere sig. Det er en vigtig del af resocialiseringen, 
siger Michael Leuenhagen.

En dag for fællesskabet
14-15 af de ca. 60 medarbejdere på stålvirksomheden 
i Varde er med til Bike Challenge. De fordeler sig på 
produktion, køkken, rengøring og administration 
med økonomichef Brian Siig i spidsen. 

- Man ses uden for arbejdstiden og lærer hinanden 
at kende på en anden måde, når man er med, siger 
Torben Grue. 

Jesper Nielsen holder sig normalt i fysisk form med 
X-fit i skoven, og kontrasten derfra og til det larmen-
de arrangement, hvor instruktøren sætter dags- 
ordenen og tempoet, er stor. Også han mener, at det 
gavner fællesskabet hos Titan at mødes og snakke om 
noget helt andet end arbejde. Han håber, at cyklerne 
er af bedre kvalitet, end da han for omkring 15 år 
siden senest var på en spinningcykel. 

Ride4Rehab-holdet ved SEPE Bike 
Challenge: Nichlas Rønne Dam, 
Aalborg, Jens Henrik Hansen, 
Aarhus, Frank Hanberg Sørensen, 
Aarhus, Mark Lind, Aarhus, Michael 
Willadsen, Oksbøl, og forrest til højre 
Michael Leuenhagen, Esbjerg. 

Holdet bag kulisserne

SEPE’s hold bestod ved Bike Challenge 2019 af tre 
i køkkenet med ansvar for at anrette den sunde 
buffet, som deltagerne kunne tilkøbe, og seks 
medarbejdere til alt det øvrige. Især de første par 
timer kan være hektiske med alt fra en knækket 
sadel og clips, der ikke passer til pedalerne, til at 
udlevere billetter til frokost og aftensmad. 

De to praktikanter, Ada Zagorska og Kira  
Frederiksen, sørgede for at fodre de sociale  
medier, Facebook og Instagram, med ord og 
billeder i løbet af dagen. Når de har det hele på 
afstand, skriver de en opgave om mulighederne 
for at forbedre eventen og oplevelsen. 

En sikker vinder ved SEPE Bike Challenge var 
Team Rynkeby, som modtog 100.000 kr. af over-
skuddet, ligesom Delicious solgte ingefærshots, 
juice og kaffe og ligeledes lod pengene fra salget 
gå til Team Rynkeby. 

Torben Grue og Jesper Nielsen,  
Titan Wind Energy i Varde, var rustne, 
inden de steg på spinningcyklen,  
men klarede sig fint igennem.

...fortsat fra forrige side
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Portræt af en forening:

Mange breddefodboldklubber lever i en brydningstid, 
hvor det er svært at samle spillere til alle hold, og for-
ældre gerne vil hjælpe til i det små, men viger tilbage 
for at tage det lange, seje træk.

SGI Fodbold er en af dem. Formanden for afdelingen 
siden 2014, Niels Brinch-Nielsen, og hans bestyrelses-
kolleger leverer løbende svar på de udfordringer, der 
opstår, og indtil videre er det gået godt.
Fodboldafdelingen består og udvikler sig, og facilite-
terne i Guldager Idrætspark og hos de yngste spillere 
på Sædding Skole bliver opdateret.

- Vi driver vores klub i et område, hvor vi har, hvad 
man kan betegne meget nemme børn i forhold til 
andre klubber i Esbjerg. Forældreopbakningen til 
de mindre opgaver, for eksempel at bage en kage til 
en kamp, er meget stor, specielt når det er deres eget 
hold. Men vi mærker også, at det er sværere at få foræl-
drene til at hjælpe ved større arrangementer som for 
eksempel VesterhavsCup, som vi laver sammen med 
håndboldafdelingen, og som er helt nødvendig for at 
få økonomien til at løbe rundt. Vi har til gengæld fået 
opbygget en god bestyrelse med kvalificerede folk på 
alle pladser, siger Niels Brinch-Nielsen.

Han er ikke foreningsformand i klassisk forstand. 
Han står ikke og kigger på førsteholdets kampe, og 
det er ikke ham, der lukker og slukker, når en travl 
træningsdag eller en weekend slutter. Som topchef 
for Valsemøllen med tre produktionssteder i  
Danmark, ca. 120 medarbejdere og en omsætning på 
600 mio. kr. har han arbejdsdagen rigeligt optaget.

Også plads til ambitioner
Introduktionen til at være aktiv leder i SGI var til gen-
gæld klassisk. Sammen med vennen Lars Strandby, 
der nu er bestyrelseskollega, trænede Niels sin egen 
søn, Peter, og hans jævnaldrende, fra de var fire år 
indtil ungdomsfodbolden. Her er det passende at 
nævne en af klubbens målsætninger, at have uddan-
nede trænere i alle ungdomsårgange, ikke forældre. 
SGI Fodbold har altid været en ambitiøs serieklub.

- Vores to seniorhold spiller lige nu i serie 1 og serie 4, 
og det realistiske mål er, at de begge rykker op til som-
mer. Vi har et superdygtigt trænerteam i Jesper Grøn-
borg og Søren Nørgreen, og vi rykker U19-spillerne op, 
så der er flere at træne med, og de kan blive introdu-
ceret til seniorfodbold, siger Niels Brinch-Nielsen.

Ambitioner og sjov spiller 
sammen i SGI

Fakta om SGI

Sædding-Guldager Idrætsforening - eller bare 
SGI - blev stiftet den 18. januar 1971 ved en  
sammenslutning af: 
• Guldager Gymnastik- og Ungdomsforening 

(stiftet 1903), 
• Sædding Ungdoms- og Idrætsforening  

(stiftet 1941) 
• Guldager Boldklub (stiftet 22. marts 1949). 

SGI omfatter følgende sportsgrene: gymnastik, 
badminton, kroket, billard, fodbold, svømning og 
håndbold.

SGI Fodbold har ca. 315 aktive medlemmer, ca. 80 
trænere og ledere samt 25 e-sports-udøvere. 

En klubs identitet

SGI Fodbold vil gerne opdatere faciliteterne i Sædding og Guldager, 
som klubben gerne deler med andre. Formanden er ikke den typiske 
foreningsildsjæl, men byder ind med andre kompetencer. 

Det er ikke pasning 
at sende sit barn til 
fodbold her, folk skal 
selv deltage. Klubben 
er medlemmerne.
Niels Brinch-Nielsen, formand SGI Fodbold

Fortsættes
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PULS spørger politikerne:

Politikere: Sådan får
flere en aktiv livsstil

Gode idrætsfaciliteter og store idrætsoplevelser tæller,  
når Esbjerg Kommune skal tiltrække nye indbyggere.  
Politiker ser gerne flere lokale talenter på eliteholdene.

Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) driver og udvikler 
de store idrætsanlæg i Esbjerg og Bramming, som  
1,5-2,0 millioner brugere færdes i årligt. 

Som en selvejende institution under Esbjerg Kommu-
ne modtager SEPE hvert år et driftstilskud på godt 
30 mio. kr. og skaber selv indtægter på omtrent et 
tilsvarende niveau. I de senere år har SEPE været 
langt mere udfarende end tidligere for at skabe liv og 
bedre udnyttelse på anlæggene.  

- Vores opgave er at levere i forhold til den retning, 
byrådspolitikerne ønsker, vi skal bevæge os, og vi skal 
derudover skabe indhold i kommunens mange faci-

liteter. Samspillet med politikerne er meget vigtigt, 
siger direktør Niels Bækgård.

I dette andet nummer af SEPE’s nye magasin, PULS, 
har vi valgt at stille fire spørgsmål til fire politikere, 
som har en mening om, hvordan kommunen kan 
bidrage til, at stadig flere borgere lever et sundt og 
aktivt liv. Vi spørger også ind til, hvilken betydning, 
det har for kommunen at være vært for store idræts-
begivenheder. 

Læs på de næste sider, hvad de svarede:

Her er vi fremme ved endnu en udfordring: At holde 
på spillerne i de ældste ungdomsårgange. Svaret på 
det er et klubsamarbejde med Sønderris Sportsklub, 
og de fælles hold i U13, U14 og U15 hedder nu SGI/SSK. 
Det samarbejde skal fortsætte og blive endnu tættere 
i fremtiden.

Renovering i to faser
Børnefodbolden op til og med 12 år har base på 
Sædding Skole, hvor op mod 200 unge medlemmer 
boltrer sig. Omklædningsrummene har været igen-
nem en renovering, så to hold nu kan bade på samme 
tid, og også de øvrige lokaler har fået en tur.

Anden halvleg er ombygning og renovering af 
Guldager Idrætscenter, der hverken i kvalitet eller 
stand måler sig med idrætsanlæg i oplandet. I et 
samarbejde mellem Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) 
og SGI Samvirke er der udarbejdet et projekt til flere 
millioner kroner. Håbet er, at en kombination af en 
kommunal bevilling, tilskud fra fonde og øvrig egen-
finansiering kan være med til at realisere projektet.

Det nuværende cafeteria har længe trængt til en 
afløser. Det bliver omdannet til en langt mere indby-
dende sportscafé oven på omklædningsrummene, 
hvorfra man vil kunne se opvisningsbanen og andre 
baner. En anden vigtig del af projektet er et klub- 
lokale, hvor hver SGI-afdeling kan have sit domæne 
og identitet.

- Det skal være et sted, hvor vi kan have vores identi-
tet, men det skal selvfølgelig også være et sted, hvor 
SGI Håndbold, SGI Gymnastik og andre klubber kan 
komme og mødes. Det har også tidligere været sådan, 
at fodboldafdelingen efter træning og kamp har 
været sammen med dem fra håndbold og gymnastik, 
siger Niels Brinch-Nielsen. 

Han glæder sig over de senere års store investeringer 
på flere hundrede millioner kroner i eliteidrætten i 
Esbjerg, men håber, at bredden nu står for tur. 

- Der er ikke nogen modsætninger i det. Vi er SGI’ere 
seks dage om ugen og EfB’ere om søndagen, siger 
Niels Brinch-Nielsen, hvis nevø, Jeppe, spiller på 
superligaholdet.

Kunstgræs på rekordtid
Det er en forhåbning, at projektet i Guldager kan stå 
færdig i 2021, gerne før. En handlekraftig erhvervs-
mand vil helst have tingene til at ske. Forbilledet 
kunne være kunstgræsbanen i idrætscentret, der blev 
spået at skulle være fem år undervejs, men blev en  
realitet på to år. Den var klar ved årsskiftet 2014-2015 
og kostede godt fire millioner kroner, som kommu-
nen kom med halvdelen til.

- Det var et fantastisk forløb, hvor vi mødte stor 
forståelse fra kommune, Esbjergs store fonde og 
private sponsorer samt Hjerting IF og Spangsbjerg IF. 
Kunstgræsbanen bliver brugt vildt meget af op til 50 
ad gangen, og det er næsten sjovere at drive sådanne 
projekter end at drive klub i hverdagen, siger Niels 
Brinch-Nielsen og fortsætter:

- Vi tænker hele tiden på fællesskab og udvikling, og 
så skal det være sjovt at være medlem af SGI. Vi er en 
fodboldklub, og børn skal kunne udvikle sig til at 
blive bedre fodboldspillere, men også gerne udvikle 
sig som mennesker. Det er ikke pasning at sende sit 
barn til fodbold her, folk skal selv deltage. Klubben er 
medlemmerne.

At det skal være sjovt gælder også bestyrelsesarbejdet. 
Medlemmerne har været på Tysklands-tur sammen 
og trives i et samspil, hvor de spiller ind med hver 
deres stærke sider. Økonomien er ligeledes i god form 
i en klub med en omsætning på omkring en million 
kroner.

Elektronisk fællesskab
Foruden at deltage i at finansiere større projekter 
har midlerne også rakt til at indkøbe 10 pc’er, så unge 
med hang til elektronisk sport, e-sport, kan få lysten 
styret.

- Vi har indrettet lokaler på Sædding Skole til formå-
let. Hensigten er, at unge, der ikke har lyst til at spille 
fodbold, kommer hjemmefra, deltager i en social ak-
tivitet og bliver en del af fællesskabsfølelsen. Vi håber, 
at det kan blive en selvstændig afdeling, SGI E-sport, 
siger Niels Brinch-Nielsen.

...fortsat fra forrige side
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Flere skal bevæge sig
Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V):

Hvor vigtig er muligheden for at leve et aktivt fritidsliv, 
når Esbjerg skal tiltrække nye indbyggere?
- Det, tror jeg, er helt afgørende vigtigt. Helheden og 
muligheden for at fungere som en hel familie og som 
menneske har stor betydning, når en familie skal slå 
sig ned et nyt sted. Vi har nogle naturgivne ting som 
strand og natur, men det gør det ikke alene. Gode 
fysiske rammer og faciliteter til at udfolde sig i skal vi 
også kunne tilbyde.

Hvilken rolle spiller store sportevents og den professio-
nelle idræt for profileringen af byen?
- De spiller en rigtig stor rolle. Dels som branding 
af byen og kommunen, at her sker noget godt og 
spændende og dels for vore borgere, som vi skal skabe 
og tiltrække spændende begivenheder for, som de 
kan opleve og deltage i. Det er en stor del af vores 
strategi for at tiltrække nye indbyggere. Vi havde DGI 
Landsstævne i 2013 som noget af det største, i fjor 
havde vi EM i OCR-forhindringsløb og senest Final4 
i damehåndbold. I 2021 har vi DM i badminton. Det 
betyder meget. 

Hvordan vil I tilskynde borgere til at leve aktivt og sundt?
- Esbjerg Kommune er en del af partnerskabet med 
blandt andre DGI og DIF, ”Bevæg dig for livet”, som 
skal få flere til at bevæge sig, få dem, der i forvejen 
bevæger sig, til at bevæge sig mere og få flere ind i 
foreningerne. I marts-april skal vi have konkretiseret 
indsatsen, og det kan koste blod, sved, tårer – og pen-
ge. Der er ikke et simpelt svar på spørgsmålet, for vi 
har at gøre med mange befolkningsgrupper og aldre. 
Fællesnævneren er, at flere skal bevæge sig mere. 

Hvad er dit forhold til breddeidræt, herunder børn og 
unges idræt?
- Jeg har selv været en del af det som formand for en 
lokal idrætsforening samt holdleder og hjælpetræner 
for mine børn. Det er helt afgørende at have forenin- 
ger, der fungerer og understøtter folks behov for at 
bevæge sig. Langt hovedparten dyrker breddeidræt, 
hvor man har det sjovt, hygger sig og har lidt konkur-
rence. Men jeg ser ikke nogen modsætning til eliten, 
for ud af bredden kommer de få, der når eliten, og 
eliten er med til at inspirere flere til at dyrke idræt. Vi 
har fat i stort set alle børn og unge - det bør vi i hvert 
fald have - og den store opgave er at fastholde dem, 
når de bliver ældre, så de også som voksne dyrker 
idræt. Det er et kæmpe indsatsområde.

Idræt er livskvalitet
May-Britt Andrea Andersen (Kons.),  
formand for Kultur & Fritid:

Hvor vigtig er muligheden for at leve et aktivt fritidsliv, 
når Esbjerg skal tiltrække nye indbyggere?
- Det er rigtig vigtigt, fordi det bidrager til folks livs-
kvalitet, at man kan bevæge sig og dyrke den idræt, 
man brænder for. En analyse foretaget i forbindelse 
med kommunens arbejde med Vision 2025 viser, at 
noget af det, borgerne prioriterer højest, er kultur- og 
fritidsliv samt storbyliv.

Hvilke nye idrætsfaciliteter prioriterer Kultur & Fritid 
højest?
- Det er lidt svært at sige noget om, da vi endnu ikke 
har haft en politisk drøftelse af det. Indtil videre 
har vi meget prioriteret ude i lokalsamfundene med 
kultur- og aktivitetshuse, fordi det er supervigtigt at 
have rammer at samles i lokalt. Eksempler er Energi-
en i Andrup og Farup Fælled, og der er ligeledes givet 
tilsagn om en anlægsbevilling til Hjerting. På det 
lidt højere niveau er der bevilget midler til en ny, flot 
isarena i Esbjerg.

Kan og skal idræt bruges til bestemte grupper – borgere 
med særlige behov (integration, ældre, handicappede med 
flere)?
- Jeg synes, det er væsentligt at tænke i den retning. 
Mange foreninger løfter allerede nu en enormt stor 
opgave i den sociale indsats og integrationsindsatsen 
for at få dem, for hvem det ikke er naturligt at deltage 
i idræt, til at være aktive. Det er en vigtig opgave af 
hensyn til sammenhængskraften og den sociale mo-
bilitet. Bare én voksen som et godt eksempel kan gøre 
alverden for disse grupper.

Hvordan ønsker I at udvikle rammerne for den selv- 
organiserede idræt?
- Vi har ikke snakket så meget om det i udvalget, men 
vi har nogle tilbud, blandt andet i SEPE-regi, hvor 
man kan dyrke idræt på de tidspunkter, der passer en, 
og logge sig ind og låne bolde, overtrækstrøjer med 
mere. Vi har også en mountainbikepark, som alle kan 
benytte. Der er nok i samfundet en mere flygtig ten-
dens, hvor man skifter idræt, efter hvad der interesse-
rer en lige nu. Det ligger også lidt i ungdomskulturen, 
og den udvikling skal vi være opmærksomme på.    

Vi vil se lokale talenter
Jakob Lose, byrådsmedlem (V)  
og medlem af SEPE’s bestyrelse:  

Esbjerg Kommune har brugt mange penge på store 
idrætsarenaer. Hvad med bredden?
- Hvis man kigger på vores facilitetslandkort, er vi 
heldigvis relativt godt kørende. Vi er ved at være 
igennem investeringerne i store idrætsanlæg, og 
vi har gennem årene sat penge af til også mindre 
faciliteter rundt om i kommunen. Vi er ikke så godt 
forsynet med kunstgræsbaner, men de er placeret på 
strategisk beliggende steder, og over de kommende år 
vil der komme yderligere et par baner til. Hvis vi ser 
på breddens facilitetslandkort, er vi generelt ved at 
være godt med. 
 
Udnytter vi byens idrætsfaciliteter tilstrækkeligt?
- Der er som i andre kommuner ledig kapacitet, også 
på tidspunkter, hvor der egentlig burde være run på 
timerne. Vi kan godt få mere ud af de eksisterende 
faciliteter. Det ville være interessant med en kvalitativ 
diskussion af, hvad der er god udnyttelse. Det kan for 
eksempel være, at håndboldklub X kan udnytte den 
ene ende af en hal, og der kan spilles floorball i den 
anden ende. Det kan da godt være, at otte håndbold- 
spillere ville synes, det var meget sjovt, hvis der fore-
gik noget mere i hallen under træningen. 

Har kommunen et ansvar i forhold til talentudvikling?
- Ja, det synes jeg. Vi har lige lavet næste version af 
Team Danmark-aftalen. Hvis vi skal arbejde strategisk 
med talentudvikling, bør vi have en forventningsaf-
stemning med eliteklubberne, så vi får et godt aftræk 
af lokale talenter til de bedste hold. Eliteklubberne 
benytter sig nu i forskellig grad af egne talenter. Vi 
arbejder hårdt med området, fordi vi gerne vil have, 
at lokale unge optræder i eliteklubber, når de bliver 
gode nok. Det må være en berettiget forventning, når 
vi putter midler i det. 

Hvordan ser du SEPE’s rolle i at understøtte både elite  
og bredde?  
- SEPE står for drift af en række faciliteter, hvor der 
skal være plads til både elite og bredde. SEPE’s største 
rolle er at sikre, at der er gode faciliteter til gavn for 
det brede foreningsliv, hvad den også gør. De laver 
også projekter i form af store events, der sætter 
Esbjerg på verdenskortet. SEPE skal ikke puge penge, 
men geninvestere, hvad man får ind på arrangemen-
terne, til gavn for alle. Det ligger mig også meget på 
sinde, at foreningslivet er inde over som samarbejds- 
partner ved større events som medarrangør og i den 
praktiske afvikling, så de kan få et økonomisk udbyt-
te af dem.  

Bredde – men også elite
Connie Geissler, byrådsmedlem (S)  
og medlem af SEPE’s bestyrelse:

Er du til elite eller bredde i idrætslivet?
- Jeg vil i hvert fald gerne sikre, at der er god bredde-
idræt med fokus på børn, unge og ældre. Når det er 
sagt, er det også vigtigt med eliteidræt, fordi det moti-
verer bredden. Jo flere der kommer til at dyrke idræt, 
jo flere kan opleve et aktivt og sundt liv. Det begynder 
allerede i skolen, hvor børn klarer sig bedre og opfat-
ter bedre, hvis de også er aktive uden for skoletiden. 

Hvordan vil I tilskynde borgerne til at leve aktivt og 
sundt?
- Ved at have attraktive tilbud og gode rammer at 
være aktiv i. Jeg tænker meget på holdsport, hvor man 
støtter hinanden, men også individuelt. Der skal i 
bred forstand gives muligheder for at leve et aktivt 
liv.

Hvilke perspektiver ser du i at bruge idrætten til  
rehabilitering og forebyggelse?
- Det ser jeg store perspektiver i. Der er evidens for, 
at hvis man kommer hurtigere i gang med genop-
træning, hvis man har været ude for et uheld eller 
blot er en ældre borger, har det stor betydning for det 
videre forløb. For ældre handler det også om at holde 
sig aktive længst muligt i eget liv. Efter jeg stoppede i 
mit arbejde som 65-årig, er jeg ud over bestyrelses- og 
byrådsarbejde aktiv med sport fire gange om ugen 
for at holde mig selv i form.

Du er ny i SEPE’s bestyrelse. Hvad vil du arbejde for?  
- Jeg vil arbejde for, hvad vi har været inde på, at der er 
gode betingelser for både bredden og eliten. Jeg synes, 
at SEPE har ramt en fin balance med sit udbud af faci-
liteter og tilbud. De arbejder meget professionelt. Jeg 
er tilfreds med, hvad jeg har set hidtil, og jeg har fået 
en indsigt i sportsverdenen, som jeg ikke tidligere 
har haft. Dog har jeg altid godt kunnet lide at blive 
underholdt af sport. 
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Isarenaen

Det begyndte med et udendørs isstadion på inder-
kredsen af cykelbanen på den modsatte side af 
Gl. Vardevej for 60 år siden. Så fulgte en boblehal i 
70’erne, som få år senere blæste væk i en storm, og en 
ny hal blev opført på rekordtid i 1976. 

Nu står den her så, Esbjergs nye isarena, der indleder 
en ny epoke for ishockeysporten i byen. Granly 
Hockey Arena til 68-69 mio. kr. realiserer med sin 
afrundede facade i hvidt aluminium og det lige så 
smukke indre de mangeårige drømme om tids- 
svarende faciliteter.

- Allerede da vi overtog ishockeyklubben fra EfB i 
2013, var vi meget bevidste om, at hvis ishockey skulle 
være holdbar og en forretning, der kunne løbe rundt, 
var en opgradering af faciliteterne en nødvendighed. 
Nu har vi Danmarks flotteste ishockeyarena, siger 
formanden for Esbjerg Energy, Søren Mathiasen.

Det nye Granly Hockey Arena er et kommunalt pro-
jekt, som klubben i udgangspunktet har haft begræn-
set indflydelse på. Alligevel er det lykkedes at sætte 
vigtige aftryk på de løsninger, der er valgt i forhold til 
især to grupper: Sponsorer og fans. 

- Det har ligget os meget på sinde at bevare Den Gule 
Mur, fordi vores fans betyder enormt meget for os. 
Når man skulle bygge en ny arena, ønskede vi at få 
dette stykke ishockeykultur og en tribune, der er unik 
i dansk ishockey, med over i de nye rammer. Vi kunne 
mærke, at de kommunale folk i projektet virkelig 
lyttede til os på det punkt, siger Søren Mathiasen.

Sponsorer bliver forkælet
Også sponsorerne, der udgør en vigtig del af det øko-
nomiske grundlag for at spille ishockey på topniveau 
i Esbjerg, har fået ekstraordinært gode forhold til 
både at dyrke netværk og opleve dramaet på isen. 

Den nye Energy Lounge med direkte adgang til 450 
VIP-pladser på en ny hængetribune indgår i en  
harmonisk helhed tæt forbundet med faciliteterne 
på fodboldstadion, Blue Water Arena. De to lounger 
drives begge af EfB Elite A/S, der har lejet Energy 
Lounge og får nye loungefaciliteter med mulighed for 
at lave biografopstilling til møder og konferencer.

”Som ishockeyformand og 
esbjergenser er jeg stolt”

Den nye Granly Hockey Arena er svaret på alle ishockeysportens drømme om 
at kunne vise byens bedste hold frem, bevare en ishockeykultur blandt fans 
og give sponsorer nye muligheder for netværk.  

En ny istid

Fortsættes

Den gamle hal var for 
ishockeynørder, den nye 
åbner for helt andre 
grupper af tilskuere.
Søren Mathiasen, formand for Esbjerg Energy
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- Vi har ønsket at sikre en god ishockeyoplevelse, og at 
Energy Lounge ikke bygges ved siden af, men hænger 
sammen med hele arenaen. Det er til fulde lykkedes. 
Vi har ligeledes ønsket, at den valgte løsning ikke 
blot er til gavn for ishockeydelen, men for hele Gl. 
Vardevej 82. Faciliteterne skal have et virke ud over 
de omkring 33 hjemmekampe, vi spiller, siger Søren 
Mathiasen.

Hele idrætten får et løft
I fremtiden vil fodbold og ishockey på eliteniveau 
foregå i et sammenhængende område med de 
synergier, det rummer. Ishockeyformanden ønsker, 
at også andre sportsgrene får mulighed for at bruge 
loungefaciliteterne og derved få et løft, når de holder 
større arrangementer.

- Vi har formentlig Danmarks flotteste fodboldarena 
og helt sikkert den bedste ishockeyarena. Både som 
ishockeyformand og som esbjergenser er jeg stolt, 
når jeg færdes på Gl. Vardevej 82, siger Søren Mathia-
sen.

Det er svært at sætte tal på, hvor meget den nye arena 
vil påvirke ishockeyforretningen positivt. Søren 
Mathiasen vurderer, at potentialet er ”væsentligt 
forøget”. Intet kommer dog af sig selv, og der skal præ-
steres et gedigent stykke salgsarbejde for at udnytte 
de nye muligheder for netværk og eksponering.

Nye grupper af tilskuere
Lysende eksempler på de nye muligheder for synlig-
hed er et 42 m langt LED-bånd i tv-vinklen på den ene 
langside og to på 7,5 m i hver sin ende. Hævet over 
isen er en 50 m² stor kube, der visuelt og med fakta 
vil bidrage til ishockeyoplevelsen. Esbjerg Energy har 
selv investeret i kameraer, lys og LED-skærme af høj 
kvalitet, og forventningen er, at nye sponsorer vil 
finde det attraktivt. 

 - Vi er i underholdningsbranchen og skal levere gode 
oplevelser til sponsorer og tilskuere. Den gamle hal 
var for ishockeynørder, den nye åbner for også andre 
grupper af tilskuere, familier, ældre og kørestols-
brugere. Undersøgelser har vist, at en ny arena øger 
tilskuergennemsnittet med omkring 700 pr. kamp, 
og vi håber at kunne nå et gennemsnit på 1.800-2.000 
tilskuere i den nye Granly Hockey Arena, siger Søren 
Mathiasen. 

I ejerkredsen er målsætningen, at det økonomiske 
fundament skal være solidt, og at Esbjerg Energy 
skal være en rentabel forretning. Et ishockeyselskab 
kommer næppe til at spinne guld. Det med guldet må 
spillerne på isen sørge for.  

Fondene bag loungen

Bag Energy Lounge står en fond, Energy Lounge 
Fond. De samlede bidrag til fonden og byggeriet 
er på ca. 13 mio. kr., hvoraf hovedparten er  
doneret af fonde:
Claus Sørensens Fond, 4.200.000 kroner
Johan Hoffmann Fonden, 4.200.000 kroner
Esbjerg Fonden, 1.300.000 kroner
Alice og Tage Sørensens Fond, 750.000 kroner
SE Udviklingspulje, 750.000 kroner
Lida og Oskar Nielsens Fond, 500.000 kroner
Esbjerg Ugeavis Fond, 400.000 kroner
Obbekjer Fonden, 300.000 kroner
Ole Andersen, 100.000 kroner
Granly A/S, 100.000 kroner

...fortsat fra forrige side

4.148 tilskuere var til ishockeyfest, da Granly 
Hockey Arena blev indviet. Esbjergs ishockey- 
spillere kvitterede ved at slå Frederikshavn 3-0  
i et kvartfinaleopgør.

2322



Isarenaen

Lidt i skyggen af byens bedste ishockeyhold trives 
amatørafdelingen, Esbjerg Ishockey Klub, og Esbjerg 
Skøjte-Klub, som er de øvrige brugere af den nye  
Granly Hockey Arena. De to klubber er helt bevidste 
om, at uden de professionelle i Esbjerg Energy ville 
grundlaget for den nye isarena ikke være til stede.

Det har kostet medlemmer at ligge i byggerod i en hel 
sæson, men formændene for de to klubber vurderer, 
at det har været ventetiden, fleksibiliteten og anstren-
gelserne værd.

- Det er en 360 graders vending, fra nostalgi til de 
mest moderne og optimale forhold for ishockey 
og skøjtesport i Danmark. Integrationen af de tre 
arenaer er superflot, siger Jean Jessen, formand for 
Esbjerg IK.

- Vi har brugt det som en løftestang for at tiltrække et 
nyt cheftrænerpar, der tidligere har været i Aalborg og 
Frederikshavn. Hvis I kommer, bygger vi en ny hal til 
jer, sagde vi. De vil komme til en by, der vil skøjtning. 
Det har stor betydning, siger Kenneth K. Andersen, 
formand for Esbjerg Skøjte-Klub. 

De nye ukrainske cheftrænere, Lena Volokhova og 
Igor Tsion, har henholdsvis trænet OL-deltagere i 
deres hjemland og været OL-løber. De er kommet til 
Esbjerg for at løfte de to landsholdsløbere, Catharina 
Victoria Petersen, 14 år, og deres egen søn, Daniel 
Tsion, 18 år, samt klubbens øvrige konkurrenceløbere.   

Den øgede tiltrækning
Også Jean Jensen forventer, at isarenaen vil øge  
opmærksomheden om træningsmiljøet i Team  
Danmark-kraftcentret i Esbjerg.

- Vi har en forventning om, at de nye faciliteter vil 
tiltrække spillere udefra, både på ungdomssiden og 
til vores U20- og 1. divisionshold. Nu har vi adgang til 
mere is igen, efter at have været begrænset så meget, 
at vi har måttet sige nej til camps og puljeturnerin-
ger under Danmarks Ishockey Union. Det hele bliver 
meget mere attraktivt nu, siger Jean Jessen.

EIK lagde hårdt ud med at arrangere U15-DM med 
deltagelse af landets seks bedste klubber kort efter 
indvielsen af Granly Hockey Arena i marts, og også 
Esbjerg Skøjte-Klub forventer at tiltrække store arran-
gementer.

Byggerod kostede  
medlemmer  
– nu ser isfolket lyset 

Formændene for Esbjerg IK og Esbjerg Skøjte-Klub ser muligheder for 
at tiltrække store arrangementer og flere medlemmer med den nye 
isarena. Der er noget at indhente efter en sæson med byggeri. 

- Der er en tradition for, at Dansk Skøjte Union til- 
deler DM til en klub, der lige har fået ny hal. Det 
kræver benarbejde og lobbyisme, og vi døjer stadig 
lidt med kommentarer, efter vi arrangerede det jyske 
mesterskab under helt andre forhold. Vi glæder os 
også til at tage det nye lydanlæg i brug, for når delta-
gerne skøjter til musik, er det essentielt med en god 
lydkvalitet, siger Kenneth K. Andersen.

Det kostede at bygge
Han oplyser, at det kostede omkring 10 procent af 
medlemmerne at ligge i byggerod og ikke at have 
tilstrækkeligt med træningstider på attraktive tids-
punkter. Nogle har sagt, at de ville springe en sæson 
over. 

- Det er svært at være en attraktiv klub i støv og stil-
ladser. Vi konsoliderede os af samme årsag i fjor, fordi 
vi vidste, at det ville komme til at koste på medlems-
siden. Det er ikke gået så galt, som vi kunne frygte. 
Vi har været nede at vende økonomisk, men er på vej 
tilbage igen, siger skøjteformanden. 

Hos Esbjerg IK med knap 300 medlemmer har peri-
oden været mere mærkbar. Omkring 80 medlemmer, 
fortrinsvis på motionshold, valgte træningstider sent 
på aftenen fra. Formanden forventer, at hovedparten 
vender tilbage igen. Blandt seks motionshold er et let-
tisk bestående af spillere fra det meste af landet, som 
gerne kører til Esbjerg for at være med i fællesskabet. 

Udsigt til flere  
           på skøjter

- Vores økonomi er god, men vi kommer til at tære på 
ressourcerne i år, og busleje er fortsat en stor udgifts-
post. Sportsligt er vores målsætning, at samtlige år-
gange skal med til DM, og vi har flere landsholdsspil-
lere i årgangene U16, U17, U18 og U20. Klubben leverer 
også unge talenter til Esbjerg Energy – senest Oliver 
Kjær og Jonas Gantzel Torbensen, siger Jean Jessen. 

Mange udenlandske skøjteløbere 
Hos skøjteløberne smitter det af, at Esbjerg er en  
offshore-by og i det hele taget har en international 
profil.

- Med det trænerpar, vi har fået, og den sammensæt-
ning af konkurrenceløberne med mange udlændinge, 
der lægger meget i det, tror vi på gode resultater i 
fremtiden. Vi har stadig flest danskere blandt vore 
130 medlemmer, men vi har mange nationaliteter, 
især fra Østeuropa, hvor skøjtesporten er meget stør-
re end i Danmark, siger Kenneth K. Andersen.

Både han og Jean Jessen roser de medlemmer, der 
holdt ud, for at være gode til at tilpasse sig de til tider 
kaotiske forhold i byggeperioden. 

Klubberne er også blevet gode til at snakke sammen, 
og det vil de holde fast i, er de to klubformænd enige 
om.  

To formænd inden for issport, Kenneth K. Andersen 
og Jean Jessen, glæder sig over, at byggeperioden er 
vel overstået. De forventer begge fremgang inden for 
skøjtesporten og ishockey med den nye isarena.
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Få dage før indvielsen summer Esbjergs nye isarena 
af liv. Håndværkere er i gang på alle niveauer, fra 
loungen oppe under taget til bag tribunerne. Alt 
foregår, uden at nogen hidser sig op, som når det vil 
gå hedest til i fremtidens ishockeykampe. 

For udenforstående er det vanskeligt at se, at tidspla-
nen lagt af totalentreprenøren, KG Hansen, holder, og 
at alt vil være klar til festen søndag aften med offi-
cielle taler og den første hjemmekamp i kvartfinale-
serien mod Frederikshavn. Men det bliver det.

Viceidrætsinspektør Lars Kaus trådte ind i en ny 
verden, da han forlod Rybners og blev ansat i Sport & 
Event Park Esbjerg (SEPE) i begyndelsen af december. 
Han har mødt byggefolk og ishockeyfans i byggeriets 
sidste måneder, og det har været en yderst positiv 
oplevelse.

- Selve byggeriet foregår meget professionelt og i god 
harmoni fra både KG Hansen og underentreprenører-
nes side, og fangruppen er meget entusiastisk og vil 
gerne være en del af projektet, siger Lars Kaus.

Han henviser til, at da sæderne til de 2.700 siddeplad-
ser ankom containervis og hver skulle tømmes på en 
time, afemballeres og bæres ind på tribunerne, ydede 

de uvurderlig hjælp. Det samme, da sæderne var 
monteret og skulle nummereres. Seks aftener stillede 
fansene op for pizza og sodavand. 

Lyden af muren og lydsystemet
Arenaen har 4.148 pladser, og langt hovedparten af 
de 1.650 ståpladser er forbeholdt Den Gule Mur i den 
nordlige ende af arenaen. Herfra skal trykket lægges 
på modstandere i slutspillet og i de næste mange 
sæsoner.  

Foruden den store kube, der formidler billeder og 
kampfakta 360 grader rundt højt hævet over isen, 
fanger blikket de 16 store Bose LT-højttalere fordelt 
under taget i begge ender af hallen.  I andre områder 
suppleres de af 40 Bose FreeSpace-højttalere. Lydsyste-
met er designet specielt til Granly Hockey Arena. 

Den samlede forstærkereffekt er på 16.000 watt, hele 
systemet er digitalt, og effekten formidles i fiber i 
stedet for konventionelle kabler. ”Wuav, for en lyd”, vil 
leverandøren sikkert sige.

Arbejdsglæden bliver en anden
Også for de ansatte, der i dagligdagen skal færdes in-
den for og uden for banderne fra VM i Herning i den 
nye Granly Hockey Arena, er det en ny verden.

- Før var det hele lidt træt. Nu er der mulighed for at 
få meget mere struktur på arbejdet, og arbejdsglæden 
vil være højere. Jeg kan mærke stor begejstring og 
glæde ved at medvirke til at få det hele færdig, også 
blandt de medarbejdere, der er hentet ind fra anlæg-
gene i Guldager og Veldtofte for at hjælpe til. De sidste 
14 dage op til indvielsen har 10-15 SEPE-folk været i 
gang, siger Lars Kaus. 

Som esbjergenser glæder han sig over den smukke 
helhed på Gl. Vardevej 82, som er omdrejningspunkt 
for sport og uddannelse for borgere i alle aldre.   

Lars Kaus ved ikke, at ishockeytilhængere nogle 
dage kan være mere tørstige end gennemsnittet. Til 
beroligelse for dem vil der i den nye arena ikke være 
langt til udskænkning, uanset hvor man befinder sig. 
Det sørger fire store barer i hallens hjørner for. Der er 
tænkt på det hele. 

Isarenaen blev færdig  
uden forlænget spilletid
Afslutningen på et stort byggeprojekt er altid travl, men håndværkere, 
ishockeyfans og SEPE-medarbejdere hjalp den nye Granly Hockey Arena 
i mål. Læs også om det imponerende lydsystem.  

Det hele værd

Bose-højttalerne under taget er klar til at afgive 
vellyd under kampe.

Fangruppen er meget 
entusiastisk og vil
gerne være en del  
af projektet.
Lars Kaus, viceidrætsinspektør.
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Istiden har varet i 60 år
Danmarks første kunstfrosne udendørs isstadion blev indviet i 1959 i Esbjerg. 
Nu - 60 år senere - har vi netop indviet Danmarks flotteste isstadion.

Mere is – nu på Torvet
Skøjtebanen på Torvet blev indviet den 17. december 2004 og er den største af 
sin slags i Danmark med et areal på 1.500 m². Siden da har skøjtebanen været 
åben hver vinter i december, januar og februar.

Spinning giver sult
Til SEPE Bike Challenge i Blue Water Dokken var forplejningen i top.  
Der blev til arrangementet skåret 2.000 stykker frugt, blandet 450 liter  
energidrik, serveret frokost for 190 personer og aftensmad for 175 personer. 
Der var 1.200 deltagere til 298 cykler, og fem deltagere tog alene cyklen i  
samtlige 12 timer. Den overskydende mad blev doneret til Hjemløses Venner. 

Brug det til at svømme i
Svømmestadion Danmarks mange bassiner rummer i alt 4.200 m³ eller 
4.200.000 liter vand, hvilket svarer til det årlige vandforbrug for ca. 140.000 
personer. De 4,2 mio. liter vand løber igennem i alt fire kilometer vandrør.

Vand kostede mere end is
Samlet pris for Svømmestadion Danmark var i 1995-1996 på 120 mio. kr.  
Til sammenligning har den nye isarena kostet ca. 68 mio. kr.

Så er luften da renset
Luft skal der til – også i Svømmestadion Danmark.  
I konkurrenceafdelingen skiftes der 50.000 m³ luft i timen.

Vidste 
  du, at…
 


