
Nørrebro United // Maj 2021 // side 1

NØRREBRO UNITED
HELE BYDELENS FORENING



Nørrebro United // Maj 2021 // side 2

NØRREBRO UNITED – HELE BYDELENS FORENING

LOKAL OG SOCIAL
 
Nørrebro Uniteds klubhus skal afspejle foreningens 
slagord ’Lokal og Social’. Siden stiftelsen i 2008 har 
Nørrebro United rundet 2000 medlemmer, som primært 
er børn og unge, hvilket gør foreningen til Danmarks 
største klub for børn under 12 år. Nørrebro United har 
gennem årene arbejdet for at åbne foreningslivet op over 
for de nørrebroere, hvis forældre ikke nødvendigvis har 
haft deres opvækst i ’Foreningsdanmark’. 
Det har betydet, at klubben på alle mulige måder har 
arbejdet med at tilgængeliggøre foreningslivet for de 
traditionelt ekskluderede. Fx arbejder foreningen med 
at benytte minibaner og boldbure i udsatte og almene 
boligområder som gode begynderbaner for alle, men 
særligt de beboere, som måske ikke har kendskabet 
eller mobiliteten til at tage på tværs af byen for komme 
til fodbold. 
Nørrebro United har altså opløst billedet af foreningen 
som uendelige strækninger af sirligt klippede og 
opstregede boldbaner så langt øjet rækker forbundet til 
et mørkt bungalow-klubhus, hvor raske drenge og mænd 
mødes efter træning. Vi arbejder som en mangfoldig 
forening, hvor der er plads til alle. Vi har lige startet byens 
første hold for pensionister, vi har hold for autister, hold 
for herberg, mv. 

Den inkluderende kultur stammer blandt andet fra, at vi har en 
meget stærk pige-kvinde-afdeling (landets næststørste), som 
tager et omsorgsfuldt ansvar, og at Nørrebros mangfoldige 
etniciteter også kommer i klubben. Vi er altså en klub, som 
aktivt har arbejdet på, at alle ikke skal ligne hinanden, og at der 
skal være plads til alle.

ET FORENENDE KLUBHUS

Men Nørrebro United er stadig en forening – klubben vil 
forene og forbinde nørrebroerne, og derfor har vi brug for 
et samlingssted og klubhus, der er velkommende og som 
indbyder til ophold og samvær. Vi kan godt se, at vores klubhus 
har store potentialer ift. beliggenhed, faciliteter og størrelse, 
men vi mangler den uformelle mødekultur, hvilket blandt 
andet bunder i, at fraværet af vinduer gør, at det føles som at 
opholde sig i en parkeringskælder, og den gamle skolegård 
er en af Nørrebros mindst indbydende opholdsarealer.
Vi har som klub vokset os til en lokal samlingskraft, og vi vil gerne 
have et klubhus, vi kan være stolte over. Vi tror på, at vi kan 
komme langt med etableringen af gennemkig, en samlet visuel 
profil, og et større fællesareal med gode caféfaciliteter. Vores 
hus er nedslidt på alle etager, men vi oplever at stueetagen er 
foreningens ansigt, at det er her folk skal mødes med et smil, 
ejerskabsfølelse og en fornemmelse af noget velkendt allerede 
inden de træder ind ad døren.
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AKTIV GÅRD

Den gamle Havremarkens Skoles skolegård fremstår i dag som 
en blindgyde. Vi ser et stort potentiale i at åbne op og invitere 
ind. Vi vil skabe passage ved at nedrive skuret i nederste 
venstre hjørne, vi vil skabe bevægelses og træningsmuligheder, 

gårdhave-stemning med mobile haver, udeservering for vores 
café, pannafodbold og klatrevæg. Vi vil skabe et rum som både er 
indbydende for børn og voksne, medlemmer og ikkemedlemmer, 
fodboldspiller og solbadere.

ETABLERING AF GÅRDMILJØ:
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SET FRA NØRREBROGADE

Trods sin prominente placering ved meget få ikke-medlemmer, 
hvor klubhuset ligger. Den gamle skolebygning vil få karakter af 
et stolt fællesskab, som er tydeligt forskelligt og mere åbent end 
de mange lejlighedskomplekser, som ellers findes i området. 

Det grøn-hvide banner, de store vinduespartier og logoet vil 
kunne ses tydeligt fra Nørrebrogade, så man kan tænke ”der 
er min klub”, når man cykler forbi på vej hjem fra arbejde eller 
skole.

ET STOLT FÆLLESSKAB:
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KLUBBENS NYE ANSIGT

Et centralt greb i ombygningen er at vende husets orientering fra den 
lukkede baggård til den åbne gade ved at flytte hovedindgangen. 
De eksisterende vinduer er placeret over hovedhøjde, man kan 
derfor aldrig se, om der er aktivitet i klubhuset – om det er et 

lukket møde, en åben fodboldkamp på storskærm eller en 
fællesspisning. Med ombygningen flyttes hovedindgangen væk 
fra baggårds-siden og ud så den kan ses fra vejen. Det lokale og 
sociale fællesskab vil altså blive mere synligt og tilgængeligt.

NY ORIENTERING:
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GÅRDLIV

Gården som i dag bærer præg af manglende omsorg igennem 
tiden, vil blive et sted for liv. Vi tror, at cigaretskodder, hærværk og 
graffiti vil vige pladsen for et mangfoldigt og positivt fællesskab, 
hvor man vil hinanden. 

Om det er i fodboldarenaen, ved bord-bænkesættene i solen, eller 
ved de andre meningsfulde opholds- og handlemuligheder, som 
vores gård gerne skal komme til at emme af. Her skal være plads 
til at være sammen, selvom man vil noget forskelligt.

PLADS TIL AT VÆRE SAMMEN:
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GÅRDLIV
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UDE OG IND

Hovedgrebet i ombygningen er at åbne klubhuset op, og at lade 
ude og inde smelte mere sammen. Både pga. synlighed og lys, men 
også for at skabe den frie og åbne stemning, der kommer, når man 
bare kan gå ind og ud som det passer én. Vi tror på, at fællesskabet 

styrkes uden for banen, over en sodavand eller kaffe, i den fælles 
erfaring af at ”solsikkerne godt nok vokser hurtigt for tiden”. En stor 
del af fællesskabet og kulturmødet er den stille tid, hvor vi mærker, 
at vi er sammen – uden at det nødvendigvis handler om mål.

FÆLLESSKAB OG KULTURMØDE: 
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SAMLINGSPUNKT

Fællesrummet vil grundlæggende ændre karakter. Det vil gå fra et 
aflangt rum med næsten intet naturligt lys til et mere kvadratisk rum, 
hvor horisonten bare fortsætter i begge sider. I stedet for at bevæge 
sig gennem bygningens i dag labyrintiske og fremmedgørende 

krigel-kroge, vil man træde direkte ind i fællesskabet, og du vil 
kunne overskue klubhuset ved at dreje hovedet. Vi tror på, at de 
åbne facader vil gøre mødet mere uformelt, mere forbundet til det 
lokale og mere orienteret imod det sociale fællesskab.

FÆLLESRUMMET:
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