
Samlingsstedet 

Nu har du mulighed for at være med til at skabe Danmarks bedste samlingssted i lige netop din lokale hal.  

Drømmer du om et nyt aktivitetsområde der får pulsen op og smilet frem? Eller hvad med et loungeområde 

hvor man kan tjekke mails, læse avis og slappe af? Måske et cafemiljø hvor der serveres sund mad for store 

og små?  

I 2016 vil der være særligt fokus på disse områder. Hvordan kan vi som idrætshal i Mariagerfjord tiltrække 

nye brugergrupper og dermed øge aktivitetsniveauet udenfor stregerne på banen? Går du med gode ideer 

og ønsker sparring for at komme videre, så vil jeg gerne komme på besøg og fortælle om mulighederne.  

Som breddeidrætskommune vil vi gerne være medspiller i projekt ”DKs bedste samlingssted”. 

Mariagerfjords ansøgning til Kulturministeriet tilbage i 2013 kan måske give inspiration til mere.  

Læs hele ansøgning her http://breddeidraet.nu/projekter/mariagerfjord-kommune/  

 

Uddrag fra ansøgningen til Kulturministeriet (2013) – Mere idræt for pengene. 

Mariagerfjord Kommunes idrætshaller skal fremover være åbne overfor ikke-brugerne af 

faciliteterne. 

Forstået på den måde, at det skal være et samlingssted for børn, unge, familier samt 

seniorer. Her spiller fællesområdet ved cafeen og indgangspartiet en vigtig rolle i 

bestræbelserne på at invitere nye brugere indenfor. I Mariagerfjord Kommune vil vi derfor 

prioritere følgende højt ved disse områder:  

• Sundere mad 

• Loungeområde/cafémiljø (vi bevæger os fra cafeteriatidsalderen til nutidens 

cafemiljø)  

• Aktivitetsområde  

Caféområdet skal være et samlingssted for hele familien. Børnene dyrker gymnastik, mens 

far og mor går i motionscenter. Efterfølgende spiser de sammen i caféen og udnytter den i 

forvejen begrænsede kvalitetstid, der er i den moderne familie. Det er vigtig at samles 

omkring fritidsinteresserne og i dette tilfælde motion. Her optræder de voksne som 

rollemodeller i et idrætsperspektiv, og er sammen med deres børn over længere tid.  

En opgradering af faciliteterne kan tiltrække nye samarbejdspartnere i perioden lige efter 

skoletid. Et samarbejde som den nye skolereform åbner mange muligheder for:  

 



• SFO – med fokus på motion og bevægelse. Visionen er at SFOen skal placeres i 

forbindelse med idrætshallen, så de ikke foreningsvante børn får et indblik i denne. 

Der er mulighed for at udnytte den ledige kapacitet mellem skoletid og foreningstid.  

• Skole – Der skal være mulighed for lektiecafe hvor lærer / pædagoger skal være 

tilknyttet i perioden efter skoletid.  

• Ungdomsklub – Mødested for byens unge både eftermiddag og aften.  

Børns personlige forhold, og ikke mindst sociale relationer, er afgørende for, om deltagelse i 

idræt vil give positive følelsesmæssige forbedringer. Der er set flere positive eksempler på at 

aktiviteten steg i hallen, når ungdomsklubben flyttede ind i de ledige lokaler ved siden af.  

”Danmarks bedste samlingssted” er et pilotprojekt i Mariagerfjord og vil blandt andet indeholde 

inspirationsture, rådgivning, finansiering, forsøgsperiode, evaluering og vidensdeling efterfølgende. 

Som medspiller forventes det, at hallen er omstillingsparat og har modet til at nytænke. 

Såfremt der er spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte mig. 

 

Venlig hilsen 

 

Johnny Wulff Andersen 

Idræts- og Fritidskonsulent 

 
Telefon 97113501 

 

 

 

                  


