SPRINGCENTER ÅRHUS
Århus

D. 4 november 1994 blev Århus Gymnas k og Trampolincenter(ÅGTC) indviet.
Centeret drives med så stor succes, at man e er kun 12 år påbegyndte endnu et
halprojekt for at imødekomme den store e erspørgsel. De e resulterer i at Århus gymnas k– og motorikhal bliver lavet som lbygning l ÅGTC og kan indvies
i maj 2010. De to haller har siden hen fusioneret l Springcenter Århus.
Midt i Århus Gymnas k- og Motorikhal rejser sig et kæmpe klatrelandskab, kaldet Konkylien, der med sine skrå flader, smuthuller, løsthængende reb og klatrenet kalder på at blive indtaget af nysgerrige drenge og piger – de modigste kan
tage turen helt l tops i tredje sals højde, hvor et glastårn giver udsyn over Århus
Bugten og Mols Bjerge.

I hallen er også et Kænguroland og et Abeland, hvor børnene kan hoppe og
springe, klatre og kravle, og på væggen hænger en såkaldt Musetrappe, hvor de
kan bevæge sig flere etager op i et labyrin sk system.
De har også mulighed for at bes ge taget, for Århus Gymnas k- og Motorikhal er
en udvidelse af Århus Gymnas k- og Trampolincenter, og noget af taget i den
oprindelige hal er blevet en del af klatrelandskabet i den nye, så eventyrlyste
børn kan kravle op og kigge ned gennem et vindue l trampolinspringerne.

Målet med den nye hal, som er blevet l på ini a v af frivillige fra Vejlby Idrætsklubs Gymnas kafdeling, har været at give et nyt lbud l de 3- l 10-årige –
noget, der er helt anderledes end almindelige idrætsfaciliteter, der typisk er
skabt l voksne og med et mål om at opfylde interna onale regler for banestørrelser.
Motorikhallen på ca. 1.150 m2(eksklusiv ÅGTC) er et bevægelseslandskab, der
inviterer børnene l at udvikle motorikken gennem leg. Den kan bruges af foreninger, skoler, SFO’er, børnehaver, private mv.
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