
Aktivitetstraileren kommer til Mariagerfjord 

”Idræt for alle” er sloganet de næste tre år i Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord er sammen 

med seks andre Kommuner i landet blevet udvalgt til breddeidrætskommune og med 

økonomisk støtte fra Kulturministeriet og Nordea Fonden, er det nu muligt at gøre en ekstra 

indsats overfor de børn og unge som ikke er foreningsaktive i vores idrætshaller.  
 

Vores idrætshaller i Mariagerfjord Kommune er rammer for leg, sjov og fællesskab og disse egenskaber vil 

vi gerne være med til at udbrede til endnu flere børn og unge. Oftets er det traditionelle idrætsformer der 

står på programmet, når vi som borger besøger hallerne i hverdagene. Men erfaringer viser at målgruppen 

efterspørg nye og mere spændende aktiviteter.  

 

For at imødekomme tendenserne i samfundet har Mariagerfjord Kommune derfor anskaffet en 

aktivitetstrailer fyldt med alverdens rekvisitter. Det drejser sig blandt andet om waveboard, Quinball, 

ballbold og mange andre spændende aktiviteter. Alt sammen kan optages med smarte GoPro kameraer 

som også er at finde i Aktivitetstraileren. Tanken er at inspirerer foreningen og hallen til i samarbejde at 

tilbyde nye aktiviteter. Aktiviteter der med garanti får pulsen op og smilet frem på brugerne. Løbende vil 

rekvitistterne blive udskiftet så tilbuddene altid er up to date med nyeste trends og ideer på markedet. 

 

Det er gratis for blandt andet Mariagerfjords idrætshaller at låne aktivitetstraileren i en uge ad gangen. Her 

er det muligt i samarbejde med foreninger, skoler og øvrige institutioner at tilbyde eksempelvis ”Åben hal” 

hvor brugerne kan komme og prøve kræfter med de nye aktiviteter. Dette skal være med til at give et signal 

om hvilke aktiviteter, man kan tilbyde i vores idrætshaller fremadrettet.  

 

Hallerne har allerede vist stor interesse for Aktivitetstraileren og den er klar i børnenes efterårsferie i uge 

42. Der vil i den anledning blive afholdt ”Åben hal” flere steder i Kommunen, hvor det er muligt at komme 

og prøve kræfter med de mange aktiviteter helt gratis. For nærmere information omkring ”Åben hal” og 

booking af Aktivitetstraileren besøg www.mariagerfjord.dk (Kultur og Fritid) 

 

Aktivitetstraileren kan bookes hos Mariagerfjord Kommunes idrætskonsulent Johnny Wulff Andersen på tlf. 

97 11 35 01 eller via mail jande@mariagerfjord.dk 

 

 


