Trollehallen
Skoleudviklingsprojekt SSS
Baggrunden for Trollehallen
Herlufsholm har altid haft en tradition for at dyrke sport ud fra devisen om en sund sjæl i et sundt
legeme. Denne tradition afspejles i stigende grad i skolens liv både i og uden for
undervisningsprogrammet. Især i det såkaldte ekstraskolære program for dele af elevernes fritid lægges
der megen vægt på sport og idræt. Sportsaktiviteterne omfatter et bredt spektrum fra holdsport til
individuelle sportsgrene.
De senere års kvalitative løft har bragt Herlufsholm tilbage til tidligere tiders høje niveau på
sportsområdet. Imidlertid har en stærkt forøget elevtilgang medført, at en udvidelse af skolens fysiske
rammer til sportsaktiviteter var voldsomt presserende for at fastholde det høje udbytte og derved også
elevernes interesse uanset årstider.
I skolens hverdag har det ofte været nødvendigt at inddrage de eksisterende idrætsfaciliteter til
eksempelvis terminsprøver, eksaminer, skolekomedie etc., hvilket har givet flaskehalsproblemer .
Skolen prioriterede derfor anskaffelsen af en ny sportshal som det første projekt udviklingsprojekt,
hvilket blev igangsat i 2004.

Billede: Trollehallen set udefra

Billede: Trollehallen set indefra

Billede: Trollehallens teorilokale

Information om Trollehallen
I 2005 kunne Herlufsholm Skole indvie det første større nybyggeri siden 1990. Den nyopførte sportshal
på knap 2000 m2 sikrer skolen moderne og tilstrækkelige faciliteter til at afvikle idrætsundervisning og
fritidsaktiviteter regelmæssigt. Det er vigtigt for elevernes fysiske trivsel, at de har mulighed for at
skabe sig et alsidigt fritidsliv, hvilket er et centralt mål på Herlufsholm.
Overordnet indeholder sportshallen:
Håndbold-, tennis-, basketball-, badminton- og volleyballbaner.
Pladser til ca. 200 tilskuere.
2 x 2 stk. omklædningsrum, (drenge/piger) med toiletter og badefaciliteter.
Motionsrum udstyret med styrketræningsmaskiner, løbebånd og cykler.
Teorilokale
Redskabsrum i niveau med sportshal.
Plads til dommer og speaker.
Hallen er desuden blevet udstyret med musik- og
højtaleranlæg samt en elektronisk scoretavle.
For ligeledes at gøre hallen handicapvenlig er der
blevet etableret handicaptoiletter og en nem adgang
for eventuelle kørestolsbrugere via en rampe foran
hallen.
Trollehallen har været med til at skabe de ideelle
rammer for skolens opgaver både på undervisningsog idrætsområdet samt for fritidsaktiviteterne.

Billede: Trollehallens motionscenter

Billede: Trollehallen bruges til mange forskellige indendørsaktiviteter, eksempelvis basket som også billedet illustrerer.

Billede: Trollehallen

Som det kan ses af billederne er Trollehallen nedgravet ca. en etage i det skrånende terræn, så den
nødvendige højde på bygningen ikke virker dominerende i forhold til skolens andre bygninger. Det er
arkitektfirmaet Henrik Sørensen MAA Arkitektfirma A/S, som over en flerårig periode har været
involveret i byggeprojektet og har indgået som totalrådgiver på opførelsen sammen med Skude &
Jacobsen A/S Rådgivende ingeniører FRI som ingeniørmæssig rådgiver.
Spørgsmål angående brugen af Trollehallen kan rettes til Fritidskoordinator Jacob Normann Jørgensen
på mail jno@herlufsholm.dk
2010/ REA
F:\JOURNAL\2OKONOMI\23FINANS\2392Fundrais\REA\Hjemmeside\Indhold på hjemmeside (Støt Herlufsholm)\Trollehallen.doc

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

