
Oversigt over tiltag siden 1. august 2015  

Hadsund Hallerne 
Cirkeltræning i Hadsund ugentlig træning fra start 1. august (Markedsføring)  

Dette var en eksisterende aktivitet, som aktivitetsmedarbejderen blot lavede markedsføring til.  

Antal deltager: 15-20 deltager 

Bæredygtighed: Denne aktivitet vurderes som værende økonomisk bæredygtig ift. antallet af deltager.  

 

BodyART Event den 27. august i Hadsund (Markedsføring)  

BodyART var en ny aktivitet som skulle starte i Hadsund Hallerne, hvor man som intro valgte at lave en 

gratis event. Aktivitetsmedarbejder stod for markedsføringen heraf.  

Antal deltager: 30 deltager  

Bæredygtighed: Da eventen var gratis, giver den i sige selv ikke økonomisk bæredygtighed, men den kan 

være med til at fremadrettet give den ugentlig træning af aktiviteten økonomisk bæredygtighed, da denne 

event vil kunne give en interesse blandt deltagerne.  

 

Aktivitetsdag i Hadsund den 29. august  

En event, hvor byens borger kunne komme og opleve de forskellige tilbud i hallerne.  

Antal deltager: 30 deltager?  

Bærerdygtighed: Denne event var gratis, og gav derfor i sige selv ikke økonomisk bærerdygtighed, men 

kunne give nogle af de fremviste aktiviteter fremadrettet økonomisk bæredygtighed, ved at skabe en 

interesse omkring dette. Jeg vurderer dog at ikke nok nye deltagerer var til stedet til at denne event havde 

en effekt. 

 

Body Art ugentlig træning i Hadsund fra den 3. september til den 17. december (Markedsføring) 

BodyART var en ny aktivitet som skulle starte i Hadsund Hallerne, hvor Aktivitetsmedarbejderen stod for 

markedsføringen heraf. 

Antal deltager: 9 deltager  

Bærerdygtighed: denne aktivitet havde ikke nok deltager til at være økonomisk bæredygtig. Derfor 

stoppede aktiviteten ved årsskiftet.  

 



Jule-cirkeltræning i Hadsund Hallerne den 28. december (Markedsføring)  

Cirkeltræning i juletiden, hvor aktivitetsmedarbejderen har udført markedsføring.  

Antal deltager: 17  

Bæredygtighed: Denne aktivitet vurderes som værende økonomisk bæredygtig ift. antallet af deltager. 

 

Nytårs Cirkeltræning i Hadsund Hallerne 2. januar (Markedsføring) 

Første Cirkeltræning i det nye år.  

Antal deltager: 25 deltager   

Bæredygtighed: Denne aktivitet vurderes som værende økonomisk bæredygtig ift. antallet af deltager. 

 

Cirkeltræning i Hadsund ugentlig træning fra start 4. januar (Markedsføring)  

Dette var en eksisterende aktivitet, som aktivitetsmedarbejderen blot lavede markedsføring til.  

Antal deltager: 30-35 deltager 

Bæredygtighed: Denne aktivitet vurderes som værende økonomisk bæredygtig ift. antallet af deltager.  

 

”Fighterne for livet” i Hadsund Hallerne ugentlig aktivitet fra den 4. januar og frem  

Nystiftet forening i Hadsund Hallerne for kræft ramte. Træningen forsætter, men det vides ikke hvor langt.  

Antal deltager: 13 deltager 

Bæredygtighed: Det er tidligt i processen til at vurdere om denne aktivitet er økonomisk bæredygtig, men 

som udgangspunkt er den ift. antallet af deltager pt.  

 

Fitness instruktør timer i Hadsund 3 timer i alt om ugen fra uge 4 og frem 

Efter aktivitetsmedarbejderen har taget fitness instruktør uddannelsen i efteråret har hun fået timer som 

instruktør i Hadsunds motions center.  

Antal deltager og bæredygtighed: ?? 

 

Konsultationer med personlig træner i Hadsund fra uge 4  

Som en del af udvidelsen af motionscenteret og i tråd med ”Mariagerfjord på Vægten” tilbyder 

Aktivitetsmedarbejderen træningskonsultationer.  

Antal deltager og bæredygtighed:  8 konsultationer  



Assens Hallerne  
Aktivitetsdag i Assens den 30. august    

En event, hvor byens borger kunne komme og opleve de forskellige tilbud i hallerne.  

Antal deltager: 25 deltager  

Bærerdygtighed: Denne event var gratis, og gav derfor i sige selv ikke økonomisk bærerdygtighed, men 

kunne give nogle af de fremviste aktiviteter fremadrettet økonomisk bæredygtighed, ved at skabe en 

interesse omkring dette. Jeg vurderer dog at ikke nok nye deltagerer var til stedet til at denne event havde 

en effekt. 

 

Power Dance i Assens fra ugentlig træning fra den 31. august til den 19. marts  

Nye aktivitet i Gymnastikforeningens regi, som efterfølger af en gammel aktivitet som var gået død.  

Antal deltager: 20-36 deltager  

Bærerdygtighed: Denne aktivitet har nok deltagende medlemmer til at den har økonomisk bærerdygtighed.  

 

Danse-dag i Assens den 13. oktober  

Som en del af tilbuddene fra Aktiv Ferie, afholdte Assens Hallerne denne event om tirsdagen i uge 42.  

Antal deltager: 15 deltager  

Bærerdygtighed: Denne aktivitet havde nok deltager til at den kan vurderes til at være økonomisk 

bæredygtig. Det var ligeledes den første event der blev afhold i Assens af denne art, så med tid kan den 

ligeledes vokse.  

 

Legeland i Assens den 15. oktober  

Som en del af tilbuddene i Aktiv ferie, afholdte Assens Hallerne denne event om torsdagen i uge 42.  

Antal deltager: 50 børn  

Bæredygtighed: Antallet af deltager indikerer at denne aktivitet er klart økonomisk bæredygtig.  

 

Senior Idræt i Assens ugentlig aktivitet fra den 26. oktober 

Aktivitet for seniorer i Assens, med bowles lånt fra Hadsund. Denne aktivitet fortsætter muligvis frem til 

slut februar, hvilket pt. er ubestemt.  

Antal deltager: 10 deltager  

Bæredygtig: Denne aktivitet er svær at vurdere bæredygtigheden på. Økonomisk set skulle der være flere 

deltagerer. Men der skal ligeledes betragtes at målgruppen for aktiviteten er svær at få fat på og allerede 

fra foråret før havde aktivitet fordoblet antallet. Det er ligeledes derfor at aktivitetens afslutning ikke vide, 

da den findes ud fra hvornår deltagerne begynder at falde fra pga. foråret.  



Nytårsfræs i Assens den 31. januar  

I Assens gentages sucessen fra efteråret, og børn og unge inviteret til legeland i hallen.  

Antal deltager og bæredygtighed: 22 børn  

Bæredygtig: Denne aktivitet vurderes til at være økonomisk bæredygtig ift. antal deltager.   

 

Als Hallen  
Jans Legeland i Als den 14. oktober  

Aktivitet som havde kørt i sommerferien, med legeland. Denne gang lå den i efterårsferien.  

Antal deltager: 30 børn  

Bæredygtighed: Denne aktivitet havde været afprøvet nogle gangefør, hvilket evt. ligeledes kan afspejles i 

antal deltager. Antallet gør ligeledes at aktiviteten på dette tidspunkt af året kan vurderes til at være 

bæredygtig.  

 

Jans Legeland i Als den 22. december   

Aktivitet som havde kørt i sommerferien, med legeland. Denne gang lå den i børenes juleferie lige før jul.  

Antal deltager: 12 børn  

Bærerdygtighed: Selve ideen bag aktiviteten er vurderet til at være bæredygtig, men på dette tidspunkt af 

året vurderes aktiviteten ikke til at være økonomisk bæredygtig.  

 

Jans Legeland i Als den 28. december   

Aktivitet som havde kørt i sommerferien, med legeland. Denne gang lå den i børnene juleferie lige efter jul.  

Antal deltager: 20 børn  

Bæredygtighed: ?? 

 

Øster Hurup Multihus  
Teenfitness i Øster Hurup ugentlig aktivitet fra den 28. oktober til den 16. november 

I et forsøg på at motiverer unge til at komme til at træne i TrIM i Øster Hurup.  

Antal deltager: 6 deltager.  

Bæredygtighed: denne aktivitet havde ikke deltager nok til at den kan vurderes til at være økonomisk 

bæredygtig.  

 



Cross i Øster Hurup ugentlig aktivitet fra den 22. oktober til 17. december (Markedsføring)  

En ung herre var inviteret ind til at undervise i dette, men uden held. Første forsøg var kun for mænd, og 

senere også for damer. Aktivitetsmedarbejderen havde til rolle at markedsfører aktiviteten.  

Antal deltager: 4 deltager   

Bærerdygtighed: Denne aktivitet vurderes umiddelbart til ikke at være økonomisk bæredygtig. Men da 

aktiviteten først havde gået efter målgruppen ”mænd” og senere ”mænd og kvinder”, blev det besluttet at 

forsøge igen efter nytår, og der afgøre dens bæredygtighed.  

 

Familiemotion i Øster Hurup den 29. december  

Aktivitetsevent hvor familien sammen kunne smide lidt kilo efter julen.  

Antal deltager: 4 deltager  

Bæredygtighed: Denne aktivitet vurderes til ikke at være økonomisk bæredygtig.  

 

Power Dance Øster Hurup ugentlig aktivitet fra den 12. januar og til den 23. februar  

Den planlagte aktivitet ”Power Dance” blev ført til Øster Hurup også for at se om det var noget for dem.  

Antal deltager: 22 deltager  

Bæredygtighed: Det er tidligt i processen til at vurdere om denne aktivitet er økonomisk bæredygtig, men 

som udgangspunkt er den ift. antallet af deltager pt.  

 

Cross i Øster Hurup ugentlig aktivitet fra den 13. januar til den 24. februar  

Overtaget holdet fra efteråret i et sidste forsøg på at det skulle kunne tiltrække mennesker. Denne gang 

med aktivitetsmedarbejderen som underviser.  

Antal deltager: 6 deltager  

Bæredygtighed: Det er tidligt i processen til at vurdere om denne aktivitet er økonomisk bæredygtig, men 

som udgangspunkt er den ikke ift. antallet af deltager pt.  

Generelt  
Koordinering af projektet ”Åben Hal” og ”Mariagerfjord på Vægten” og hjælpe foreningerne tilknyttet 

hallerne med markedsføring af deres aktiviteter.  


