
Formålet med projekt Funpark Harboøre 
Det nye Harboøre Centeret har skabt et miljø, der gør Harboøre til et attraktivt sted at være for byens 
borgere og de mange gæster som besøger området. Det er lykkedes at forvandle Centeret fra en traditionel 
sportshal til et samlingspunkt, hvor der året rundt er aktiviteter for alle aldersgrupper. 

Med Lethallen og de tilhørende udearealer har vi formået at få nye gæster i Centeret. Det er også gæster 
som ikke har tilknytning til foreningerne og heller ikke dyrker individuel idræt og motion i Centeret. Disse 
gæster tiltrækkes af friheden der ligger i de uorganiserede tilbud i og omkring Lethallen. Vi oplever at de 
bliver en del af fællesskabet og ofte bliver motiverede til mere. Dette miljø ønsker vi at bevare og udbygge, 
og gennem dialog med gæsterne og flere af byens foreninger, har vi et fælles ønske om at udvikle Centeret 
yderligere 

Vi ønsker derfor at udvide vores udearealer med flere aktiviteter, som kan trække den enkelte ind i 
fællesskabet. Vi tror på at vi kan skabe øget aktivitet for Centeret og byens foreninger med dette projekt. 
Det bliver en forstærkende effekt, hvor folk trækker folk og hvor den enkelte og familier har lyst til at være 
på tværs af alle aldre. 

Harboøre Centeret er en central del af Harboøres fritidsliv. Vi ønsker med dette projekt også at åbne vores 
arealer op for byen, så vi også bliver det fysiske centrum.  

Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter 

Grundideen er at: 

 Etablere udendørs fitnessområde. 
 Udvide aktivitetsområdet syd for Centeret med flere og nye aktiviteter. 
 Etablere shelters med bålplads, bålhytte og muligheder for ophold midt i aktiviteterne. 

 

Funpark Harboøre opføres på lejet af areal ved Harboøre Centeret og Harboøre Stadion. Der forventes 
5.000 - 10.000 gæster årligt, flest i sommerhalvåret. Opførelsen finansieres gennem fondsmidler og 
sponsorater. Driften i form af vedligeholdelse/udskiftning, renholdelse mv. finansieres ved brugerbetaling 
på samme måde som Lethallen og de eksisterende udearealer. 

Der etableres en sti i stenmel ned gennem området. Stien oplyses med stemningsgivende belysning som 
oplyser stien, men ikke aktiviteter eller omkringliggende arealer. Mellem de forskellige aktiviteter etableres 
klitlandskab med helm i en højde på op til 5 meter. 

Funparken etableres på en nedlagt fodboldbane og den eksisterende dræn benyttes til afledning af 
overfladevand i området. 

Der vil blive lavet ordensregler for området, f.eks. omkring knallertkørsel, musik, indtagelse af alkohol, samt 
ophold efter kl. 23.00. 

På oversigtsplanen er de forskellige aktiviteter tegnet ind og nummeret. Hvert nummer er illustreret med et 
billede som viser et eksempel på den pågældende aktivitet. Nedenfor er de enkelte aktiviteter beskrevet 
for så vidt angår materialer, størrelse og højde. 

 



Aktivitets nr. 1-4: Crossfit-område: 

Nr. 1: Battle rope. 

Nr. 2: 125 m2 gummibelægning af Gummigranulat sat sammen med en 2 komponent harpiks baseret lim 
med bølger og bøjer i hård plast. 

Nr. 3: Crossfit træningsredskab i CE mærket robinietræ - højde ca.  1,5m. 

Nr. 4: Crossfit - små og store bildæk som trækkes rundt. 

I forbindelse hermed det eksisterende parkour-anlæg, træningsredskaber, 2 trampoliner og hoppepude. 

 

Spilområde etableres på eksisterende parkeringsplads ved Centeret. 

Nr. 15: Skakspil i oversize. 

- spil tegnes på asfalten. 

Området afgrænses af pullerter i hårdt gummimateriale med en højde på ca. 1m. 

 

Aktivitets nr. 16-18 og 21: Hænge ud område: 

Nr. 16: Område på ca. 50m2 i beton. 

Nr. 17: Solsejl max. 3,5 m høj på 5x5 m. 

Nr. 18: Bordtennisbord i beton. 

Nr. 21: Hængekøjer i ca. 1,5m højde med ca. 2m høje pæle af robinietræ og forstærket reb og rustfrit stål. 

 

Aktivitets nr. 14: Bålhytte 

Lukket bålhytte med fast gulv og vinduer. 

Bålhytten skal kunne låses og bruges af Centeret og foreninger i forbindelse med aktiviteter i Funpark. 

Bålhytten har el og vand.  

Størrelse = ca. 110 m2 

Højde = ca. 4-5 meter. 

Rundt om bålhytten er der flisebelægning som er 3 meter bred. 

 

Eksisterende BMX-bane bevares og udvides med Mountainbike rute som etableres i læhegn på Harboøre 
Stadion og følger BMX-banen med sving op i eksisterende dæmning. 

 



Aktivitets nr. 20: Panna-bane 

Størrelse = ca. 32m2 

Varmgalvaniseret stål og beklædt med kraftige planker. Træet er malet med træbeskyttelse. 

Bund af betonfliser eller cement. 

 

Fodtennis-bane etableres ved siden af Panna-bane 

Størrelse = ca. 160m2 

Bund af græs. 

 

Aktivitets nr. 9: Bane til Beachvolley og Strandhåndbold 

Størrelse = ca. 300m2 

Bund af strandsand. 

 

Aktivitets nr. 19: Loop møbler 

5 stk. placeres i strandsand ved Beachvolley / Strandhåndboldbanen. 

Størrelse = Diameter på 180 cm. 

Materialer: Rotationsstøbt polyethylen, 6mm godstykkelse, gennemfarvet UV-bestandigt. Materialet er 
egnet til granulering og recycling. 

 

Aktivitets nr. 11: Frisbee Golf 

9 kurve placeres rundt omkring i Funpark. 

Størrelse = Højde ca. 1,5 meter og Diameter ca. 70 cm. 

Materialer = Varmegalvaniseret stål. 

 

Aktivitets nr. 7 og 8: Forhindringsbane 

Eksisterende bane i robinie-træ udvides flere aktiviteter i robinie-træ. 

Elementer uden faldunderlag har max højde på 60 cm.  

Elementer med faldunderlag har max højde på 3m - faldunderlag er sand eller grus. 

 

 



Aktivitets nr. 12 og 13: Shelterplads med bålplads 

2 shelters med plads til 8-10 personer hver. 

Shelters bruges til overnatning i forbindelse med aktiviteter i Centeret. 

Shelters kan lukkes med plade, så de ikke bruges uden tilladelse. 

Størrelse = ca. 35m2 

Højde = Max 2,5 meter.  

Materialer: CE mærket trykimprægneret produkter, naturmateriale som f.eks. kalmarbrædder og tagpap på 
taget.  

 

Aktivitets nr. 28: Mulig shelterplads for Bike With Us  

Plads reserveret til muligt projekt for Bike With Us med mobile shelters. 

Bike With Us søger selv for eventuelle tilladelser og etablerer selv. 

 

Aktivitets nr. 5, 6 og 22-27: Legeplads 

Materialer:  CE mærkede produkter, trykimprægneret konstruktionstræ. Naturmaterialer som f.eks. 
robiniestolper og kalmarbrædder. Rutchebane som stål og reb som taifoontov. 

Faldunderlag er sand eller grus. 

Nr. 5: Balancebomme - højde = max 60cm 

Nr. 6: Slyngmekka - højde = max 3,5m  

Nr. 22: Legeredskaber i bakkerne - højde = max 60cm 

Nr. 23: Legeborg - højde = max 3,5m  

Nr. 24: Gynger - højde = max 3,5m  

Nr. 25: Girafgynge - højde = max 3,5m  

Nr. 26: Skib - højde = max 3,5m  

Nr. 27: Ruse - højde = max 2m  

 

 

 

 

 


