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Fakta om Rosborg Hallen 
 

Rosborg Hallen er på i alt 3500 m2 og rummer såvel idrætshal som springhal samt 

klatrevæg, squashbaner, danselokale og dramalokale  

Idrætshallen, der er skolens oprindelige hal, er på 1125 m2. Den er senest renoveret i 2014 

og fremstår nu som ny og moderne idrætshal med Unisportsgulv samt varme og 

lydisolerede vægge. 

Springhallen er på 1296 m2.  Selve halgulvet er 30 x 30 meter. Ud over der 2 volleybaner, 2 

hockeybaner, 1 basketbane, 10 cirkler til boldlege og en cirkel til Rouler Derby.  

Der er desuden 5 springgrave i tilknytning til stortrampoliner, kile og fasttrack. Henover 

fasttracken er der en hydraulisk tribune, der kan køres ned og dækker den, når den ikke er 

i brug.  

I springhallen er der en klatrevæg. Det er en kombineret boulder og klatrevæg. Op til 4 m 

må der således klatres uden sikring, når fladmåtten er på plads. Den udvendige klatrevæg 

er 10 m høj og den inden for er 8 m høj. 

Overfor trappen op til 1. sal er der et anretterkøkken på 25 m2. 

Hallen er opvarmet via en varmepumpe, der sender væske ned i jorden gennem de 200 

”energipæle”, der udgør hallens fundament. Energipælene er banket 18 m med i den bløde 

undergrund. 

Dramasalen er på 260 m2 og består af ”teatersalen”, ”sminken” og ”bagscenen”. Langs 

dramasalen ind mod den gamle hal, er der placeret et stort ventilationsrum, samt depot, 

handicaptoilet med brus, garderobe og 3 øvrige toiletter. 

Kravet om to flugtveje har i dramasalen været med til at skabe den fremstående 

”scenevæg” udnytte loftshøjden på 7 m til at lave et indskudt dæk, der giver mulighed for 

at arbejde oppefra og ned på scenen. 

De 3 squashbaner er bygget efter international standard. I udnyttelsen af hallen er de 

placeret hen over gangen i stuen og som et udhæng ind i multihallen. Glaspartierne ind til 

squash, der er 6 meter høje og glasdøren ind mod dramasalen, er med til at binde 1. salen 

sammen. Bagvæggen i squash vejer 22 tons. 

Dansesalen er 200 m2 med vinduespartier ud mod vest og ind mod multihallen. 

Funderingen og understøtningen af de store stålspær i hallen skaber de betonpæle, der er i 

dansesalen.  

Omklædningsrummene er indrettet, så der kan være 40 personer i hvert rum. Der er 4 

omklædningsrum på tilsammen 310 m2. Farverne er valgt, så det i dagligdagen er nemt at 

aftale, om der er omklædning i det blå, grønne, røde, eller gule omklædningsrum. 
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I midten af Rosborg Hallen er der placeret et stort ovenlysvindue omkredset af en balkon. 

Der er her ført lys ind i midten af hallen, som spiller op mod det lys, der kommer fra de 

store trekantede vinduespartier, hvilket styrker oplevelsen af de store rum med højt til 

loftet. Fra balkonen er der et flot kig ud over springhallen. 

Ved hovedindgangen til hallen er der etableret en læsserampe, så af- og pålæsning af 

idræts- og springudstyr fra depotet er lige uden for døren. Sammen med rampen er der 5 

p-pladser. 

 

 

 


