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Forandringens vinde blæser over hallerne i 

Mariagerfjord Kommune  

 

At bruge den lokale idrætshal har for mange været lig med et fast ugentlig visit, hvor der spilles 

badminton, volley, håndbold o.s.v. med gode venner. Den mulighed er der fortsat, men nu vil 

hallerne i Mariagerfjord kommune i endnu højere grad satse på nye tiltag, øget brugervenlighed, 

fleksibilitet og mere åbenhed.  Målet er, at hallerne ikke kun skal være et omdrejningspunkt for 

idrætsforeninger, men for hele lokalsamfundet.  

 

Mariagerfjord Kommune blev sidste år udnævnt af Kulturministeriet og Nordea-fonden til én af Danmarks 

blot syv breddeidrætskommuner. Med titlen fulgte en kontant bevilling på små fire millioner kroner, der 

under sloganet ”Idræt for alle” skal bruges på en lang række idrætsfremmende aktiviteter – især for 

borgere, der traditionelt har haft vanskeligt ved at komme i gang med at dyrke idræt.  Ét af initiativerne 

handler om kommunens 12 idrætshaller, der individuelt og samlet skal have et løft.  

 

Positiv proces   

 

Idræts- og Fritidskonsulent hos Mariagerfjord Kommune, Johnny Wulff Andersen, der er tovholder i 

processen, fortæller: 

 

- 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 og brugervenlighed.  

 

- Og det har været en meget positiv proces, hvor hallernes inspektører og ledere har trykket speederen i 

bund, og virkelig har haft lyst til, at der skulle ske noget nyt. Alle har været opsatte på at tænke 

utraditionelt og fremadrettet. Samtidig har de udvekslet erfaringer og lært meget af hinanden.  

 

- Vi er først lige startet, men der er allerede er sket en masse. Både holdningsmæssigt og en række 

konkrete tiltag, blandt andet i form af opsætning af informationsskærme i hallerne, installation af WIFI og 

implementering af en fælles booking-platform.  

 

- Jeg vil gerne love, at der i løbet af foråret kommer til at ske endnu mere, der vil understrege, at hallerne 

tør tænke utraditionelt, samtidig med at de agerer på et mere professionelt niveau end tidligere. Blandt 

andet lancerer vi snart ”Åben Hal”, hvor man med kort varsel kan booke en tid i hallen, fortæller Johnny 

Wulff Andersen.   



 

Hallen skal være for alle – og et sted, man har lyst til at blive  

 

Én af de haller, der er i gang med ændringerne, er Mariager Hallen, der pr. 1. december 2014 ansatte 31-

årige Dennis Østergaard som ny halleder.  

 

- Arbejdet med at gøre hallerne endnu bedre og mere åbne hænger tæt sammen med mine visioner for 

Mariager Hallen, som var en af årsagerne til, at jeg valgte udfordringen som halleder.    

 

- Jeg vil gerne være med til at skabe større åbenhed i hallen – både på den ene og den anden måde. Rent 

fysisk vil vi lave nogle indretningsmæssige ændringer, der giver mere liv i hallen, men åbenheden gælder 

også, at vi skal være mere tiltrækkende på lokalsamfundets borgere – også dem, der traditionelt ikke er 

kommet i en idrætshal.  

 

- Vi har lige fået installeret WIFI og opsat infoskærme, så man altid kan se, hvad der sker i hallen. Vi er også 

i gang med at implementere et fælles booking-system, og vil optimere vores hjemmeside og lave en 

facebookside.  

 

- Herudover handler vores initiativer meget om at synliggøre, at hallen ikke kun er for vores 

idrætsforeninger. Vi vil gerne skabe et tæt samarbejde med skoler, SFO’er og andre institutioner, måske 

oprette en lektiecafé, hvor børnene mellem lektierne kan dyrke idræt.  

 

- I cafeteriet vil vi også have TV, playstation og forhåbentligt snart nye møbler, så det virkelig bliver et 

hyggeligt sted at mødes.  Det handler overordnet om at synliggøre, at Mariager Hallen er åben for alle, og 

gøre det til et sted, hvor man har lyst til at blive, når man først er kommet.  

 

- Hidtil har hallen kun været et tilhørssted for idrætsforeninger, og dem skal vi fortsat gøre alt for at 

servicere bedst muligt. Men vi skal være endnu mere åbne overfor dem, der ikke er i en forening. Det 

handler jo om ”Idræt for alle”, slutter Dennis Østergaard.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILLEDER:  

 

 
Dennis Østergaard viser den nye infoskærm i Mariager Hallen. Her kan man 

altid se dagens aktiviteter i hallen.  

 
Der er allerede et hyggehjørne i Mariager Hallens cafeteria med blandt  

andet sofa, tv-skærm, WIFI og læsestof. Næste skridt er opsætning af  

en playstation.   

 

>> Pressemeddelelse slut << 

 

Yderligere spørgsmål til denne pressemeddelelse kan rettes til Johnny Wulff Andersen, idræts- og fritidskonsulent 

Mariagerfjord Kommune på tlf. 97 11 35 01 og Dennis Østergaard, halleder Mariager Hallen, på tlf. 21 14 00 41.  


