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Nu er vi halvvejs igennem året og det er tid til at gøre status som Breddeidrætskommune.  
 
På halområdet er der sket rigtig meget de sidste to år, og med Mariagerfjord Kommunes udnævnelse til 
Breddeidrætskommune 2014-2016, er der sat ekstra fokus på udvikling af halområdet samt tilført kr. 2 
mio. fra Kulturministeriet samt Nordea fonden over de næste 3 år. 
 
De første seks måneder er gået med at få fundamentet på plads. Hallernes samarbejdsudvalg har peget på 
fem indsatsområder og vores politiske udvalg har godkendt spillereglerne. Udviklingsgruppen har nedsat 
arbejdsgrupper og startskuddet er netop lydt til de første projekter.  
 
Første milepæl er nået og jeg har en rigtig god mavefornemmelse med den videre proces.  

 
En kort status over de igangværende projekter: 
 

 Fælles platform: Ressourceriet med Lisbeth Bøss i spidsen er i gang med at besøge hallerne og få 
implementeret Conventus i den daglige drift. Det går efter planen og tidsfristen med den 1. 
september holder stik. Allerede nu er den fælles platform Idrætshallerne i Mariagerfjord 
Kommune klar og vil i løbet af efteråret få en facelift. Næste skridt bliver at få markedsført 
platformen og synliggjort de muligheder den giver for borgerne. 
 

 Åben hal: Efter et længere tilløb med lovgivning og økonomi som den største udfordring, ser det 
endelig ud til, at vi kommer først over målstregen. Gruppen arbejder intenst på at kunne tilbyde 
”åben hal” allerede i efteråret 2014. Fire haller (Øster Hurup, Als, Hadsund og Assens) har meldt 
deres interesse og med beredskabschef Johannes Iversens godkendelse, kan vi nu installere 
Unilock låsesystemer samt Conventus software, der skal gøre det muligt, at booke faciliteterne 
uden for almindelig åbningstid. Flere kommuner har set mulighederne på dette område, men 
Mariagerfjord Kommune har iført sig den ”gule førertrøje”. 

 

 Aktivitetspuljen: I Øster Hurup Multihus og hal tilbyder de sommerferieaktiviteter i uge 27-32. 
Her er der ansat en aktivitetsmedarbejder, der skal stå for aktiviteter for børn samt cirkeltræning 
for voksne. Derudover er det også muligt at booke en badmintonbane om aftenen. Spændende 
tiltag som støttes via aktivitetspuljen og som er lige i den ånd, vi ønsker. Der er stort potentiale 
med de mange turister på Østkysten og vi ser frem til at høre Jørgen Kaare dele ud af sine 
erfaringer på et efterårsmøde i udviklingsgruppen.  

 
 

 Rekvisitpuljen: Det største ønske hallerne havde i forbindelse med vores møder omkring dialog- 
og aftalestyring var netop en introduktion af nye idrætsformer. Derfor har vi valgt at arbejde 
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videre med en aktivitetstrailer, der skal give ny inspiration. Den vil blive pakket med en masse nye 
aktiviteter og kan lånes kvit og frit af hallerne og foreningerne i fællesskab. Traileren samt en 
aktivitetsmedarbejder kan bookes via Conventus allerede i løbet af efteråret. Har man allerede nu 
ønsker til aktiviteter ude i hallerne, hører vi gerne nærmere. Aalborg Kommune har et lignende 
projekt i gang med stor succes - Krambilen. 

 

 Uddannelse: I løbet af oktober måned vil der blive afholdt en Solution Camp i Hobro 
Idrætscenter. Her vil studerende fra Aalborg Universitet afholde en workshop og komme med 
bud på udviklingsmuligheder for HIC samt komme med nye og kreative ideer til området. Et 
rigtig spændende tiltag, som vi forventer os rigtig meget af. Workshoppen varer 8 timer og skal 
munde ud i nogle helt konkrete løsninger. Vi inviterer selvfølgelig alle hallerne med til den 
afsluttende seance, hvor ideerne bliver fremlagt og forhåbentlig giver inspiration til lige netop 
jeres hal. Læs mere om Solution Camp og se videoen fra Benefit Hobro her. 

 
Vil du læse mere omkring vores indsatsområder samt spilleregler, kan jeg henvise til referatet fra mødet i 
Kultur og Fritidsudvalget fra den 3. juni 2014 eller klikke her. 
 
Der er løbende ansøgningsfrist på puljerne og jeg står naturligvis til rådighed, hvis der er ønske om at 
mødes og tage en snak om fremtidsmulighederne i jeres idrætshal. I er selvfølgelig også velkommen til at 
deltage på møderne i udviklingsgruppen, hvor der er god mulighed for sparring og nye ideer.  
 
Næste møde i udviklingsgruppen er onsdag den 13. august kl. 18-20 i Øster Hurup Multihus. 
Tilmelding til jande@mariagerfjord.dk senest den 6. august. 
Jørgen Kaare sørger for forplejning samt lidt godt til ganen. 
 

Rigtig god sommer til jer alle og på gensyn i Øster Hurup  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Johnny Wulff Andersen 
Idræts- og fritidskonsulent 
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