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Live to move. Move to live.

Innovative idrætsrum



DIG SOM KUNDE
I din kommune, skole, idrætshal, 
virksomhed eller forening har I 
et behov/ønske vedr. indendørs 

eller udendørs idrætsrum, 
belægninger eller faciliteter, 
som vi kan bidrage til at løse.

RÅDGIVNING
I en dialog med os, får du gavn af vores 60 års 
erfaring med idrætsfaciliteter og belægninger, 
samt vores store viden om idræt & bevægelse.  
Vi finder en løsning, til hvordan dit idrætsrum 
kan optimeres, nytænkes eller genopfindes.

VORES ERFARNE TEAM
Vores salgsafdeling fastlægger 

projektets forløb i tæt samarbejde med 
projektafdelingen. Vi leverer ofte en 

totalløsning hvor hele projektet etableres 
og monteres i én arbejdsgang. Derved 

sikres I en optimal montageproces med 
maksimal tilpasning af arbejdsgange.

DESIGN
Det væsentligste i designprocessen er at 
forhold sig til og beslutte sig udfra, hvad 

idrætsrummet skal kunne. Den rette 
rådgivning sikrer, at I får en spændende 

løsning, som benyttes maksimalt.

INDRETNING OG 
PROJEKTSTYRING

Projektstyringen håndteres altid i et tæt 
samarbejde med de involverede parter i 

projekterne, så som arkitekter, entreprenører 
samt naturligvis vores erfarne montørteam. 

Dermed sikres det bedste resultat. 

SERVICEEFTERSYN
Hvert år foretager vores erfarne montørstab 

serviceeftersyn på indendørs og udendørs 
idrætsfaciliteter. Vores ekspertise sikrer jer, 

at alt fungerer sikkerhedsmæssigt forsvarligt, 
også efter mange års intensiv brug.

PROJEKTET STÅR KLAR
Vi arbejder hver dag på at optimere 

arbejdsgange, så det kan komme vores kunder 
til gavn, og vores kunder kan forvente, at vi 
leverer idrætsløsninger i en overbevisende 

kvalitet og til det aftalte tidspunkt.

MONTAGE
Vores styrke ligger bl.a. i vores eget 
kvalitetsbevidste montørteam, og 
den store erfaring, som vi har med 
at gennemføre både store og små 

montageopgaver. 

Vi er totalleverandør og dækker et projekt 360 grader. Vores ekspert rådgivning - fra design, indretning, konstruktion, 
projektledelse, montage til service og vedligeholdelse - sikrer et optimalt projektforløb. De kompetencer projektet kræver - 
fra rådgivning til implementeringen af et projekt - besidder vi in-house. Er vi blot med i enkelte faser, tilbyder vi også gerne 
vores viden og erfaring. Vi rådgiver og vejleder på baggrund af vores brede og solide erfaring, og er organiseret som en 
projektorganisation, der både kan fungere som totalleverandør og underleverandør. 

3600 projekthåndtering
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Opdeling af hal eller sal

Hvordan skaber man kreative idrætsrum?
Nytidens fokus på fysisk aktivitet har betydet, at brugen af idrætshaller har ændret sig over de seneste år. Der er i dag 
behov for at lave kreative idrætsrum i eksisterende og nye rammer.

Det er Unisports ambition at skabe multifunktionelle rum, hvor der netop er plads til forskellige idrætsgrene og til at bevæge sig 
i nye rammer for derved at motivere flere til at være fysisk aktive. Udover et stort sortiment af klassiske idrætsfaciliteter, har vi 
også nytænkt og designet nye faciliteter og idrætsbaner, som i den grad udfordrer brugere i alle aldre. Med den viden om idræt, 
som vi har opnået igennem de sidste 60 år, er vi yderst kompetente til at rådgive om indretning af idrætsrum i forhold til de 
udfordringer, som skoler og haller står overfor nu med store krav til daglig bevægelse. Idrætsrum skal være multifunktionelle, 
og vi er altid klar til at bidrage med vejledning og idéer til optimale løsninger. Vores store team af kompetente konsulenter, 
projektledere og montører sørger for, at vi kan bidrage konstruktivt igennem hele processen, til idrætsrummet er klar til brug

Et af de vigtigste emner i forbindelse med  f.eks. skolereformen er kravet om en afvekslende skoledag, hvor idræt og 
bevægelse kan integreres i elevernes hverdag. 

Det kræver en ny tilgang til hvordan skolerne skal indrettes - ofte med udgangspunkt i eksisterende faciliteter. Multifunktionelle 
idrætsrum kan indrettes på mange forskellige måder i forhold til rummets form og brugernes behov. Det væsentligste i 
beslutningsprocessen er at forhold sig til og beslutte sig udfra, hvad multirummet skal bidrage med. I den proces skal man sørge 
for at få den rette rådgivning, så man ender med en spændende løsning, som benyttes maksimalt. 

Haarby skole, motorikrum

Vorbasse skole, Ninja bane
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5 fordele ved Unisport

Frydenhøjskolen, Stilkeskov

Engstrandskolen, Armgangsringe
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Ninja bane
Ninja banen styrker børns motoriske udvikling, koordinationsevne, og lyst til bevægelse
Det kræver styrke, smidighed, stærke muskler, koordinationsevne og i det hele taget gode motoriske evner, og det er få forundt 
at kunne komme i betragtning til de officielle konkurrencer.  Der er derimod mange, som drømmer om at kunne gennemføre – 
ikke mindst de mange børn og unge, som følger de modige deltagere i fjernsynet. 

Nu er det muligt, at skabe en Ninja bane, som kan etableres i idrætshaller og skoler, og tilpasses i moduler i forhold til rummets 
areal og ikke mindst indrettes efter brugernes alder og motoriske kompetencer. Der er et element af udfordring og konkurrence, 
som får frit spillerum i Ninja banen, hvor man uanset ens fysiske formåen kan øve sig på at kunne gennemføre banen sammen 
med sine kammerater, og teste sin udholdenhed og evner som en ægte Ninja. Ninja banen er modul opbygget, så den kan 
designes efter ønske. Banen leveres med faldunderlag. Størrelse pr. modul: H220 x L200 X D100 cm

Børn vil udfordres
Idrætten bevæger sig – ud af idrætshaller og skolernes gymnastiksale og ind i klasseværelser, fællesrum og gangarealer. Der 
skal skabes rammer til idræt, rammer som inspirerer og kan danne grundlag for uendelig mange bevægelsesmuligheder, som 
styrker den motoriske udvikling hos børn og voksne. Når børn dyrker idræt i deres fritid, er der ofte et element af udfordring og 
konkurrence over det, uanset hvilken sportsgren der dyrkes, og vi kan indrette Ninja banen, så den passer til alle tre klassetrin.

Ninja banen rummer mange fordele:
• Banen fylder kun 1 meter i dybden og optager derfor ikke meget plads.
• Den kan opsættes alle steder, også i smalle gangarealer.
• Kan nemt etableres i eksisterende rum.

Ninja Banen er patentbeskyttet og et registreret EU design.

Vorbasse skole, Ninja banen

Ninja banen
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Ninja banen

Frederiksbjerg skole, Ninja bane

Frederiksbjerg skole, Ninja bane
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Ninja banen

Modul 1 – Romerske ringe 
De romerske ringe er velkendte gymnastik-
redskaber, som styrker den øvre muskulatur, 
og kræver stærke arme og hænder. Man kan 
svinge og dreje sig gennem dette modul. 

Modul 2 – Ribber
Armgangsribberne i dette modul er en 
udfordrende øvelse – ikke mindst hvis man 
ikke må røre jorden, når man kommer fra et 
andet modul. En klassisk Ninja bane øvelse.

Modul 3 – Klatre-rør
Klatring på tov modulet kan anvendes 
på mange måder, men kræver stor 
koordination og koncentration for at  
kunne gennemføres. 

Modul 4 – Stilkeskoven
Stilkeskoven er ideel uanset brugernes alder 
– alle kan sætte fra og holde ved stilkene 
for at komme igennem banen uden at røre 
jorden.  Mulighederne er uendelige.

Modul 8 – Klatrestiger 
Modulet med klatrestiger er ekstra 
udfordrende hvis man skal bevæge 
sig fra stige til stige, men det kan 
også bruges som en lille pauseplads, 
hvor man lige kan få pusten igen.

Modul 9 – Klatrenet
Klatrenettet er et af de mest fleksible 
moduler, som giver både de små mulighed 
for at være med, men på samme tid kan 
det udfordre de store. Net kan anvendes på 
begge sider.

Modul 5 – Klatrevæg
Klatrevæggenes indtog i skoler og haller 
vokser markant, og med dette modul kan 
man få mulighed for at prøve kræfter med 
denne idrætsgren, som udfordrer både store 
og små.

Modul 6 – Klatrebolde
Med boldene på tov modulet kan man 
både kravle og klatre fra bold til bold under 
hensyntagen til ens alder og fysiske formåen 
– modulets kreative design rummer mange 
øvelser.

Ninja bane modellerne
Ninja banen er fuldstændig fleksibel og kan bygges op i moduler efter børnenes alderstrin og motoriske udviklingsniveau.
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Ninja banen

Hald Ege skole

Holbergskolen

Ribe Fritidscenter

Ulstrup Hallen

Lindbjergskole, Ninja bane
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BØRNEHAVE - Brugere i alderen 3-6 år
Vi anbefaler modul 5, 6 og 9

INDSKOLING 0-2 KLASSE - Brugere i alderen 6-9 år
Vi anbefaler modul 1, 6 og 8

Opdel Ninja banen efter brugernes alder
Ninja banen rumme store variationsmuligheder, men det er væsentligt at indrettet Ninja Banen i forhold til brugernes 
alderstrin og fysiske formåen - både med henblik på at styrke deres motoriske udvikling, og for at sikre variation og 
varierende sværhedsgrad.

Ninja banen
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MELLEMTRIN 3-6 KLASSE - Brugere i alderen 10-12 år
Vi anbefaler modul 2, 3 og 4

UDSKOLING 7-9 KLASSE - Brugere i alderen 13 år+
Vi anbefaler modul 1, 2 og 4

Banen bidrager til at øge brugernes styrke, koordinations- og balanceevne, og vil med sikkerhed virke som et trækplaster  
og et samlingspunkt i forhold til bevægelse og idræt, uanset hvor Ninja Banen placeres.

Ninja banen
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Model 1
Varenr.: 
V109000

Model 2
Varenr.: 
V109002

Model 3
Varenr.: 
V109004

Model 4
Varenr.: 
V109006

Model 5
Varenr.: 
V109008

Organiske ribber

Organiske ribber
Organiske ribbers buede design øger sværhedsgraden i at klatre i ribber.
Vi er kendt for at levere idrætsudstyr som f.eks. ribber til idrætshaller og gymnastiksale landet over. Nu har de klassiske ribber 
fået en tvillingeserie med helt andre former, som i høj grad inviterer til bevægelse og motoriske udfordringer.

Ribber er et genkendeligt redskab for alle børn, og med de organiske ribbers nye visuelle udtryk, vil børn føle sig trygge ved 
redskabet, men samtidig blive motiveret til at klatre i, grundet de nye og anderledes former. De organiske ribbers buede 
design øger sværhedsgraden i at klatre i ribberne. Herved udfordres brugerens bevægelsesfærdigheder, og de træner både 
kropsspænding, styrke og koordination. Ribberne kan opsættes som et system, eller blot som enkeltribbe - kun fantasien sætter 
grænser. Størrelse på B80 x H240 cm og fås også med malede ribbestolper. Leveres inkl. montage beslag. Leveres usamlet. 

De Organiske ribber er et registreret EU design.

Modeloversigt: 

Nordagerskolen Vorbasse skole
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Organiske ribber

Frederiksbjerg skole, Organiske ribber

Carlsberg Byen, Organiske ribber
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Motorikmøbel

Motorikmøblet er patentbeskyttet og et registreret EU design.

Motorik møbel
Motorikmøblet gør det muligt at træne børns motoriske færdigheder på en sjov og anderledes måde. 
Vi har stor erfaring med at transformere ældre idrætshaller og skoler til multianvendelige aktivitetscentre med inviterende 
idrætsfaciliteter, og dermed skabe rum til fremtidens bevægelsesbehov.

Motorik møblet har to primære funktioner; modulerne fungerer som et møbel man kan sidde på, men samtidig kan man 
kravle og udfolde sig fysisk indeni og udenpå modulerne. Motorik møblet udfordrer således børns koordination, motorik, 
kropsspænding og styrke, og består af fire forskellige motorik moduler på 80 x 80 cm, som kan sammensættes efter ønske 
Modulerne fungerer både udenpå, som siddemøbel, og indeni som motorisk træningselement, der kan kombineres i en 
uendelighed.  

Voel skole, Motorik møblet
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Motorikmøbel

Med motorik møblet kan man skabe en æstetisk og praktisk anvendelig platform, som kan motivere børn til at være fysisk 
aktive. Møblet er opbygget af separate moduler, hvilket betyder, at møblet kan opbygges på nye og unikke måder, og ændre 
udtryk og aktivitet, og dermed forsat motivere brugerne. Modulerne har forskelligt indhold, som udfordrer børnene til 
både at kravle, klatre, og sno sig og dermed kan møblet være med til at stimulere brugerens generelle kropsbevidsthed og 
bevægelsesmønstre. 

Forskning på området viser, at motoriske færdigheder er grundlaget for alt bevægelse. Det vil sige, at jo større motoriske evner, 
des lettere vil det være at tillære sig forskellige kropslige kompetencer. Yderligere viser flere og flere studier, at motoriske evner 
har afgørende betydning for børns indlæring. 

Bellevuehallen, Motorikmøbel
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Twisterbane

Løbebane og Twisterbane
Løbebanen er malet på gulvet ud fra en skabelon med samme stregmaling, som også benyttes i idrætshaller og 
gymnastksale.  

Derfor kan løbebanen tilpasses til det enkelte rum, og er en god løsning i gangarealer mellem klasseværelser, hvor eleverne skal 
bevæge sig og få pulsen i vejret - hurtigt og effektivt. Inviterer børn og unge til idræt og bevægelse helt uden voksen deltagelse 
Løbebanen kan opmales i eksisterende lokaler, og det kræver ingen ekstra plads eller idrætsudstyr for at få det fulde udbytte af 
banen. 

Twisterbanen er også malet på gulvet ud fra en skabelon med samme stregmailing, som også benyttes i idrætshaller og
gymnastksale. Twister hjulet med bevægelsesfelter er optimalt til at skabe aktivitet i et fællesrum eller gangareal, da det 
fungerer som et slags lykkehjul med 16 farvede felter, som gør det nemt at komme i gang med legen.

Frederiksbjerg skole, Løbebane
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Løbebane

Frederiksbjerg skole, Twisterbane

Frederiksbjerg skole, Twisterbane
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Live to move. Move to live.

Vision
a healthier society

Unisport, Danmark
Unisport overtog i 2018  

Virklund Sport, og er i dag 
markedsledende leverandør af  

både inden- og udendørs 
idrætsfaciliteter i Skandinavien.

Vores ekspert rådgivning - fra design, 
indretning, konstruktion, projektledelse, 
montage til service og vedligeholdelse 
- sikrer et optimalt projektforløb. De 
kompetencer projektet kræver - fra 
rådgivning til implementeringen af 

et projekt - besidder vi in-house som 
Nordens største One-Stop-Shop 

idrætsleverandør.

Hvem er vi?

Vi er totalleverandør af idrætsprojekter i tæt samarbejde med kommuner, 
bygherrer, arkitekter, foreninger og andre kundegrupper.  Vi har fokus på 
kundernes behov og skaber de bedste løsninger på indendørs og udendørs 
idrætsfaciliteter. Kundernes tilfredshed ligger til grund for firmaets succes, og 
den markedsførende position, vi har som idrætsleverandør til det skandinaviske 
marked.

Vores egen produktion garanterer den bedst mulige kvalitet og sikrer levering 
til tiden. Vores kunstgræssortiment fremstilles på vores fabrik i Alajärvi, Finland. 
Meget af vores idrætsudstyr (bomsæt, ribber, etc.) til idrætshaller fremstilles på 
vores fabrik i Hjärnarp, Sverige. 

I Danmark er Virklund Sport en del af Unisport. Vi kan også tilbyde vores kunder 
omfattende serviceløsninger, så idrætsudøverne kan dyrke idræt i sikre rammer, og 
vi foretager det årlige service- og sikkerhedseftersyn i henhold til Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave, både at understøtte og bidrage til 
udvikling af idrætsrum - inde og ude. 

Live to move. Move to live.

Unisport koncernen



19

We make people move...
I Unisport er vi stolte over at skabe idrætsanlæg i høj 
kvalitet, som bidrager positivt til samfundet, miljøet og 
menneskers sundhed og aktivitet. 

Unisports formål ”we make people move”, og vores 
vision ”a healthier society” er drivkraften i vores tilgang 
til markedet, hvor vi sammen med kunderne skaber 
innovative holdbare løsninger der hjælper til at få flere 
mennesker i bevægelse, og skabe et sundere samfund.

Vi har mere end 20 lokaliteter, en omsætning 
på over 1 mia. kr. og mere end 9.000  
afsluttede projekter.

unisport.com
virklund-sport.dk

Unisport koncernen

Brands/ Virksomheder i Unisport koncernen: 
• Virklund Sport (DK) 
• Rantzows Sport AB (SE)
• LEG Professional gymnastics (SE)
• Saltex (FI, Global)

• Kerko Sport (FI)
• Jäämestarit (FI)
• RH-Asennus (FI)
• Sport Alpha (UK)

23
Kontorer

7
Lande

400
Medarbejdere

9000+
Projekter/ / /

Unisport koncernen
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