
Pressemeddelelse  

Mariagerfjord, d. 28. maj 2015.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Lokale idrætshaller i tæt samarbejde  

 

Traditionelt betragter idrætshaller i samme geografiske område hinanden som konkurrenter, 

der kæmper om brugernes gunst. Den tankegang har de gjort op med i hallerne i Øster Hurup, 

Als, Hadsund og Assens, hvor de i stedet har indledt et tæt samarbejde, der handler om at gøre 

aktiviteter og tilbuddene til lokalområdet endnu bedre. Samarbejdet har blandt andet betydet 

ansættelse af en fælles aktivitetsmedarbejder.  

 

- Hvis vi skal overleve som idrætshal, skal vi tænke anderledes og fremadrettet, fastslår Søren Hjelm 

Hansen, der er halinspektør i Hadsund Hallerne, og én af initiativtagerne til samarbejdet mellem hallerne i 

Øster Hurup, Als, Hadsund og Assens.  

 

- Ideen til samarbejdet opstod på en studietur arrangeret af Mariagerfjord Kommune. Vi kendte selvfølgelig 

hinanden på forhånd, men havde aldrig set muligheder i et egentligt samarbejde.  

 

- Men ideen udviklede sig. Det er jo helt oplagt at lære af hinandens erfaringer – både de gode og de 

mindre gode, ligesom vi også kan hjælpe hinanden med blandt andet udveksling af redskaber og meget 

andet, fortæller Søren.  

 

Fælles aktivitetsmedarbejder  

 

Ét af samarbejdets konkrete tiltag var at ansætte Nikoline Elling som en fælles aktivitetsmedarbejder. 

Nikoline blev ansat fra den 1. november sidste år med 20 timer om ugen, hvilket pr. 1. maj i år er forhøjet til 

28 timer om ugen.  

 

- Jeg er ansat til at hjælpe alle fire haller, og dermed også hallernes foreninger, med en masse forskellige 

opgaver. Alt fra at komme med ideer og input til aktiviteter, til at hjælpe med blandt andet markedsføring 

og pressearbejde, fortæller Nikoline.   

 

- Det har været en super god oplevelse, og både hallerne og idrætsforeningerne har taget rigtig godt imod 

initiativet. Det er også baggrunden for, at mit ugentlige timeantal fra starten af maj er blevet forhøjet.  

 

- Jeg har løbende møder med de foreninger, der benytter hallerne, og de har virkelig forstået at bruge mig, 

og dermed tage nogle skridt fremad for deres forening. Nogle skulle selvfølgelig lige lære mig at kende, 

men det gik hurtigt, og det har været meget positivt.  

 



- Hallerne og foreninger oplever i disse år, at brugernes krav til dem hele tiden forandres, og her handler 

det om at følge med. Det betyder også, at man skal forny sig og kaste sig ud i at afprøve nye ideer. Her er 

jeg rigtig glad for at kunne hjælpe, fastslår Nikoline.  

 

Breddeidrætskommune  

 

Hos Mariagerfjord Kommune har man støttet op omkring hallernes samarbejde, og ansættelsen af Nikoline. 

Både tanken bag og økonomisk.  

 

Det skyldes blandt andet, at Mariagerfjord Kommune sidste år blev udnævnt som en af Danmarks blot syv 

breddeidrætskommuner. Med udnævnelsen fulgte en kontant bevilling på små fire millioner kroner, der 

under sloganet ”Idræt for alle” var øremærket til en lang række idrætsfremmende initiativer, herunder at 

give kommunens haller et løft.    

 

- Vi er i gang med et meget spændende forløb, der handler om at optimere hallerne til lokalsamfundets og 

brugernes krav og ønsker anno 2015.  

 

- Her er nøgleordene åbenhed, fleksibilitet, brugervenlighed og nye aktiviteter. Her er de fire hallers 

samarbejde og ansættelsen af Nikoline et spændende initiativ, som vi også støtter økonomisk, og som 

fungerer godt. Vi håber, at det kan være til inspiration for andre haller, fortæller Johnny Wulff Andersen, 

der er idræts- og fritidskonsulent i Mariagerfjord Kommune.   

 

>> Pressemeddelelse slut << 

 

Yderligere spørgsmål til denne pressemeddelelse kan rettes til Nikoline Elling, aktivitetsmedarbejder tlf. 25 62 22 60, 

Søren Hjelm Hansen, halinspektør i Hadsund Hallerne tlf. 40 30 87 61, Johnny Wulff, Idræts- og fritidskonsulent i 

Mariagerfjord Kommune tlf. 97 11 35 01.  

 

Billede (vedhæftet i e-mail):  

 

 
Nikoline Elling, her foran Hadsund Hallerne, har travlt som fælles aktivitetsmedarbejder  

for hallerne i Øster Hurup, Als, Hadsund og Assens.  


