
Første skridt mod drømmecenter 
Torsdag blev underskrifterne sat på første etape af en udvidelse af Hørning Idrætscenter:  
En ny hal i to etager til cirka 14 mio. kroner, der ventes klar i februar 2016. 

 
 
Totalentreprenøren Base Erhverv, ledelsen i Hørning 
Idrætscenter og blandt andre byrådsmedlem Jørgen  
Naut fra Hørning deltog ved en festlighed torsdag, da  
kontrakten blev underskrevet.  Foto: Bollerup 

 
 

Af Jørgen Bollerup Hansen, skanderborg@stiften.dk 
Hørning / Lørdag den 11. april 2015, 09:26  

Torsdag satte formanden for forretnings- udvalget i Hørning Idrætscenter, Lars Gert Jørgensen, sin underskrift 
på en kontrakt med firmaet BASE Erhverv A/S fra Horsens, der har vundet licitationen og skal være 
totalentreprenør for første etape af en udvidelse af centret. 

»Det er en stor dag. Godt hjulpet af Skanderborg Kommune er det nu muligt for os at sætte gang i første etape af 
udvidelsen, som vil give os en ny idrætshal og en fuld parterre etage, som vi forventer vil være klar til indvielse 
i midten af februar næste år,« siger Lars Gert Jørgensen. 

Underskriften betyder, at BASE Erhverv nu kan komme i gang med den egentlige projektering og 
myndighedsgodkendelse. 

Klaus Rønslev, direktør i firmaet, siger, at han regner med, at tidsplanen holder. Største flaskehals lige nu er 
leveringstider på betonelementer. Men han regner med, det går. 

Det nye byggeri er tegnet af Ginneruparkitekter A/S, med ingeniørrådgivning af Rønslev Rådgivende Ingeniører 
og Frost Larsen A/S som bygherrerådgiver. 

Håber på flere etaper 

»Sagen er vundet i licitation, og efter forhandlinger og besparelsesrunder er det lykkes at finde sammen om 
kontrakten på udførelsen af den første del af flere etaper på udvidelsen af Hørning Idrætscenter. For det er ingen 
hemmelighed, at vi håber, at BASE Erhverv ikke forlader os, når første etape er bygget. Vi håber, vi kan komme 
videre med nogle af de næste etaper, der kan give endnu flere aktivitetsmuligheder i Hørning Idrætscenter og 
binde hele centret endnu bedre sammen,« siger Lars Gert Jørgensen. 

Han anslår, at de fulde planer løber op i byggeri for yderligere cirka 20 mio. kroner. Og Hørning Idrætscenter 
ser det ikke som en luftkastel. 

»Vi håber, vi kan få støtte fra fonde og yderligere opbakning fra kommunen, da Hørning er en by i stor 
udvikling og vækst. Og selv om vi får dækket et stort behov i februar, er Hørning stadig det sted i kommunen, 
hvor behovet for idrætsfaciliteter er størst,« siger han. 

Desuden håber bestyrelsen på opbakning fra befolkningen og det lokale erhvervsliv. 

»Lokalt er der samlet tæt ved én mio. kroner ind til første etape,« siger han. 


