
IDÉKATALOG 
Initiativer til at skabe 
øget aktivitet i din hal

Inspiration til kommunale og selvejende haller i 
Hjørring Kommune



Indledning
Høj belægning i de kommunale og selvejende haller i Hjørring 
Kommune højner ikke kun folkesundheden. Det har også en     
positiv effekt på bosætningen, sportsturismen og uddannelses-
tilgangen i kommunen1. 

DGI’s behovsanalyse fra foråret 2021 viser dog, at mange haller 
ofte står tomme. Særligt i selvejende haller, hvor belægningsgra-
den i hverdage mellem kl. 8.00-16.00 er på ca. 36%, og i primeti-
me (16.00-22.00) er ca. 60%. I de kommunale haller er der næsten 
fuld belægning i dagtimerne og i primetime er belægningsgra-
den oppe på ca. 75%. 

Nærværende idékatalog er blot et af flere initiativer til at få flere 
aktiviteter ind i hallerne og dermed øge belægningsgraden og 
folkesundheden generelt. 
 
Idékataloget er udsprunget som et resultat af ’Dialog-mødet’ i 
Sindal den 31. august 2021, hvor halbestyrelser, foreninger og 
politikere i Hjørring Kommune var inviteret ind til en snak om 
”Hvordan vi sammen kan øge brugen af idrætsfaciliter i Hjørring 
Kommune?”. 
 

Formål 

Idékatalogets overordnede formål er at få mere aktivitet i både 
kommunale og selvejende haller i Hjørring Kommune. Kataloget 
skal fungere som et plukselv-katalog med idéer, som halbestyrel-
ser og foreninger kan vælge ud fra. De fleste idéer stiller krav til 
en proaktiv og opsøgende halledelse, der som initiativtager 

rækker ud til foreningerne og indgår i et samarbejde med dem
om mere aktivitet. Kataloget kan også udelukkende bruges af 
foreninger, men generelt lægges der op til samarbejder på tværs.

Idékataloget er inddelt i to hovedkategorier:  
’Events’ og ’Samarbejde & Udvikling’. 

’Events’ tager udgangspunkt i enkeltstående arrangementer, 
hvorimod ’Samarbejde & Udvikling’ baseres på gentagne aktivi-
teter, der skal forankres i hallen og/eller foreningen. 

Dette idékatalog kommer blot med et udpluk af aktivitets-             
skabende idéer og er naturligvis ikke en udtømmende liste. Mere 
information og inspiration kan bl.a. findes via nedenstående links:

• DGI Trænerguiden
• 60 eksempler på kreativ tænkning i hallerne 
• Aktiviteter, alle kan være med til  
 
Søg puljer 

Undersøg muligheden for at søge tilskud til et eller flere af neden-
stående aktiviteter via medfinansierings- og udviklingspuljen:
Puljeoversigt på fritidsområdet
Søg andre relevante puljer

Du kan med fordel tage kontakt til din fritidskonsulent med 
henblik på råd og vejledning i forbindelse med puljeansøgning.   
Kontaktoplysninger på Hjørring Kommunes Fritidskonsulenter.
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1 DGI Behovsanalyse, Delanalyse 3 - Facilitetskortlægningen, april 2021, s. 1

2 DGI Behovsanalyse, april 2021, s. 51

http://www.dgi.dk/traenerguiden
http://vpt.dk/kultur-og-idraet/idekatalog-60-eksempler-pa-kreativ-taenkning-i-hallerne
http://videnomhandicap.dk/find-lege-og-spil/
http://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/fritidsomraadet/puljeoversigt-fritidsomraadet
http://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/fritidsomraadet/puljeoversigt-fritidsomraadet/udviklingspuljen/andre-relevante-puljer
http://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/fritidsomraadet/kontakt-fritidsomraadet
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Introduktion af nye nicheidrætter på 
idrætsområdet (nye trends)
Beskrivelse af aktiviteten
Der opstår ofte nye trends indenfor idrætsområdet. Hold dig       
løbende opdateret omkring nye trends og niceidrætter, og                
inviter foreninger og borgere ind i hallen til en introduktion, hvor 
det nye og spændende præsenteres for interesserede borgere. 
Formålet er at introducere nye idrætsgrene som eventuelt kan 
startes op i hallen som et nyt foreningstilbud, og dermed tilføre 
mere liv i hallen og flere medlemmer til foreningen

Find inspiration:
DGI’s hjemmeside

Kontakt evt. Hjørring Kommunes fritidskonsulenter med henblik 
på råd og vejledning og som hjælp til at etablere kontakt til en 
kontaktperson inden for den nye idrætsgren.  

Primær initiativtager
Hallen

Målgruppen
Afhængig af den trend, som præsenteres.

EVENTS
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http://www.dgi.dk
http://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/fritidsomraadet/kontakt-fritidsomraadet


Uorganiseret idræt
Beskrivelse af aktiviteten
Der er her tale om events/aktiviteter der kan samle folk i et fælles-
skab til forskellige, uorganiserede events/aktiviteter.  

I aktiviteten indgår eventplanlægning. 

Eksempler herpå: 
Cykel eller gå-grupper, rulleskøjter, outdoor træning, badminton 
og diverse holdsport.

Hallen er vært for mødested, omklædning, forplejning via salg i 
cafeteriet eller ved medbragt mad, mm.

Brug evt. gymnastikafdelingen i Liuf som inspiration til disko-rul, 
som afholdes hver fredag i efterårs/vinterhalvåret. 

Bliv inspireret:
Gå en fortælling
Gå-vært - inspirationskursus - Luftvejen 
Outdoor fitness er effektiv træning, der renser hovedet
Traditionel foreningsidræt er ikke cool nok til de unge
Speedskating med fuldfart 

Primær initiativtager: 
Hallen

Målgruppen:
Afhængig af aktiviteterne

Åbent hus-arrangement
Beskrivelse af aktiviteten
Aktiviteter fra de enkelte afdelinger i foreningen præsenteres via 
et åbent-hus/anlægsarrangement. Aktiviteten kan med fordel 
etableres i et tværfagligt samarbejde mellem hal og frivillige fra 
hallens tilknyttede forening(er). Tanken er, at de enkelte afdeling- 
er er repræsenteret til arrangementet og tilbyder ”smagsprøver” 
på deres aktiviteter til de fremmødte. 

Et trækplaster til denne aktivitet kan fx være uddeling af goodie-
bags til alle børnene.

Bliv inspireret:
Åben træning: Idræts Pop-up
Bordtennissucces med åbent hus

Primær initiativtager: 
Foreningen, men i tæt samarbejde med hallen

Målgruppen:
Alle
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http://www.liuf.dk/index.php/2015-10-07-07-25-32/gymnastik
http://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-vestjylland/projekter/gaa-en-fortaelling
https://www.dgi.dk/loeb/arrangementer/202100060006
https://www.dgi.dk/fitness/fitness/artikler/outdoor-fitness-er-effektiv-traening-der-er-renser-hovedet
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/traditionel-foreningsidraet-er-ikke-cool-nok-til-de-unge
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-nordjylland/artikler/i-skoerping-stormer-speedskating-frem-med-fuld-fart
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-idraetterne/aaben-traening
https://www.dgi.dk/bordtennis/bordtennis/artikler/kaempe-bordtennissucces-med-aabent-hus-i-rbc


Pop-up aktivitet

Beskrivelse af aktiviteten
Åben din hal op til en omgang høvdingebold, indefodbold, 
håndbold eller lignende og inviter virksomheder, nabolaget eller 
andre til en dyst. Kombiner for eksempel med en omgang fælles-
spisning og happy hour i cafeteriaet efterfølgende.

Primær initiativtager: 
Hallen

Målgruppen:
Unge som ældre 
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Familiedag: 
Åben-hal for børnefamilier
Beskrivelse af aktiviteten
Hallen åbner op for lokalområdets børnefamilier, der kan        
komme ind og prøve kræfter med diverse redskaber og                       
idrætsformer afhængig af, hvad den enkelte hal kan stille til      
rådighed. Hallen kan med fordel deles op, så der er plads til flere 
aktiviteter på én gang, eller man kan skifte mellem et bestemt 
tema fra gang til gang.

Forslag til aktiviteter:
Ballonbadminton (balloner og fluesmækker), gymnastik,         
hoppeborg, rulleskøjter, (stole)dans, høvdingebold, indendørs 
petanque, rundbold, airtrack. Kun fantasien sætter grænser.

Bliv inspireret:
Kickstart familieidræt

Primær initiativtager: 
Hallen

Målgruppen:
Børnefamilier
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http://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/foreningens-medlemmer/faa-flere-medlemmer/familier/saadan-kickstarter-i-familieidraet-i-foreningen


LAN Party
Beskrivelse af aktiviteten
Hallen inviterer børn og unge til LAN party i en weekend, hvor 
hallen er ledig. Indgå gerne samarbejde med Hjørring E-sport   
eller Hjørring Ungdomsskole, da de formentlig har både udstyr 
og kontakter.

Bliv inspireret:
E-Sport arrangement 
Vejledning og guide til LAN-parties

Primær initiativtager: 
Hallen

Målgruppen
Børn og unge

Sponsor events
Beskrivelse af aktiviteten
Et sponsorløb/cykelløb hvor deltagerne selv sørger for at ind-
hente sponsorer. Sponsorerne betaler X antal kr. pr. løbet/cyk-
let kilometer, som går ubeskåret til foreningen eller til velgø-
rende formål. Det kan med fordel kombineres med åben-hal, 
hvor tilskuere og pårørende har mulighed for andre aktiviteter/
fri leg inde i hallen. Stil gerne omklædningsrum til rådighed for             
deltagerne i løbet.

Primær initiativtager: 
Hallen/Foreningen

Bliv inspreret:
Tag evt. kontakt til Bjergby-Mygdal Idrætsforening, der har erfa-
ring med sponsorløb.

Målgruppen
Alle
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http://www.dgi.dk/esport/arrangementer?tilmeldingsfrist=AabenForTilmelding&aktivitet%5B%5D=35510
http://www.dgi.dk/esport/vejledninger-og-guides/etisk-kodeks/turneringerkonkurrencer-events-og-lan-parties
http://bjergby-mygdalif.dk


Udbredelse af veletablerede 
aktiviteter
Beskrivelse af aktiviteten
Gode etablerede foreninger fra andre geografiske placeringer i 
kommunen tilbydes faciliteter og tider i hallen. Det udvider for-
eningens muligheder for rekruttering og borgernes nærhed til 
aktiviteten. 

Hallen tager kontakt til en forening, der primært holder til i en 
anden hal med henblik på at få tilsvarende aktivitet i egen hal. 
Det kan for eksempel være en bokseklub, som tilhører én be-
stemt geografisk placering. Men som ved at rykke nogle timer til 
en anden hal udvider klubben og dermed også medlemstallet.

Dette er et eksempel på, at det ikke altid er medlemmerne, der 
skal flytte sig for aktiviteten, men at aktiviteten kommer ud til 
medlemmerne.

Primær initiativtager: 
Hallen

Målgruppen
Afhænger af aktiviteten

SAMARBEJDE & 
UDVIKLING
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Aktiviteter for seniorer og andre
særlige grupper
Beskrivelse af aktiviteten
Faste ugedage, hvor seniorer mødes i hallens faciliteter til                  
aktiviteter, der er typiske for seniorer. Kortspil, petanque, krolf, 
strikkeklub, gymnastik, badminton osv. 

Eksempler på aktiviteter for særlige grupper:

Mor/barn/efterfødselstræning: målrettede aktiviteter fx gymna-
stik, mindfulness, bløde idrætsformer, musikoplevelser mv.

Tilpassede aktiviteter for sårbare/udsatte målgrupper, som fx 
Cool Kids, der er angstramte børn.

Integrationsprojekter mm. 

Der kan med fordel etableres relevante sociale rammer om arran-
gementerne fx kaffe og rundstykker.

Der søges samarbejde og sparring med fx træningsenheden,      
lokale plejecentre, musikskolen eller lign.

Primær initiativtager: 
Hallen

Målgruppen:
Områdets borgere jf. ovenstående.

Skole-/halsamarbejde

Beskrivelse af aktiviteten
Der etableres formaliseret samarbejde mellem skole og hal.             
Fx frigives idrætslærere til fritidsaktiviteter, og der gives mulig-
hed for at bruge forberedelsestid i hallen. Gå i dialog med den 
lokale skole om et evt. samarbejde, som kan få flere børn ind i 
hallen i formiddagstimerne. Alternativt kan det være en halmed-
arbejder, som igangsætter en bestemt aktivitet og oplærer en 
medarbejder fra skole/SFO til at overtage aktiviteten sammen 
med børnene.

Primær initiativtager: 
Hallen

Målgruppen:
Børn fra 5 – 15 år
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Formaliseret og forpligtende samar-
bejde mellem forening, SFO og hal
Beskrivelse af aktiviteten
Skab mere aktivitet i hallen uden for primetime ved at indgå et 
samarbejde mellem SFO og foreningerne. Flere kommuner har 
allerede succes med forenings-SFO, hvor børn i SFO tilbydes en 
foreningsaktivitet i deres SFO. 

Læs mere om Forenings-SFO 
 
Primær initiativtager: 
Foreningen/Forvaltningen/Skole/Hal 

Målgruppen:
Børn fra 5 – 9 år.

Lektiecafé

Beskrivelse af aktiviteten
Hallens cafeteria kan med fordel indrettes i eftermiddagstimer-
ne til en lektiecafé, bl.a. for de børn og unge, som har aktiviteter 
i hallen. Her kan ventetiden udnyttes med at lave lektier. Ved at 
etablere en fast lektiecafé, som er åben for alle, kan det ligeledes 
være en anledning for børn og unge, som normalt ikke kommer 
i hallen, til på sigt at blive en del af et hal- og foreningsliv.

Overvej at tage kontakt til lærerseminariet med henblik på at få 
en studerende til at hjælpe børnene med lektierne. Alternativt 
kan en lektiecafé opstartes i samarbejde med en humanitær for-
ening, såsom Ungdommens Røde Kors eller Red Barnet, der til-
byder frivillige til lektiecaféer. 

Primær initiativtager: 
Hallen

Målgruppen:
Børn og unge i skolealderen 
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http://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/forenings-sfo-goer-baade-skole-og-forening-bedre


Øg aktiviteterne ved hjælp af en 
praktikant
Beskrivelse af aktiviteten
Flere aktiviteter kræver ofte flere ressourcer. For at kickstarte 
mere aktivitet i din hal kan du overveje at tilbyde en praktikplads, 
fx fra en af UCN’s uddannelser (læreruddannelsen, pædagogud-
dannelsen, natur- og kulturformidleruddannelsen og fysiotera-
peutuddannelsen), jobcentret eller lignende. Gennem et prak-
tikforløb kan den studerende være med til at igangsætte events, 
samarbejde med foreninger og hjælpe med at kommunikere på 
de sociale medier om hallens aktiviteter.  

Primær initiativtager: 
Hallen

Målgruppen:
Alle, der kommer i hallen

Dagpleje-tumletid

Beskrivelse af aktiviteten
Inviter private og kommunale dagplejere i området ind til lege-
stue i hallen i formiddagstimerne. Dette kan med fordel gøres til 
en fast tilbagevendende aktivitet. 

Tip: Tag kontakt til dagtilbudssekretariatet, som kan formidle in-
formationen til dagplejerne.  

Se mere på DGI’s hjemmeside, hvor de har en DGI Trænerguide: 
Leg og bevægelse for børn fra 0-6 år. 

Primær initiativtager: 
Hallen

Målgruppen:
Børn 0-3 år
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http://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/fokusomraader/boerns-bevaegelsesglaede/leg-og-bevaegelse/traenerguiden-leg-bevaegelse-0-6-aar


Markedsføring af din aktivitet
Skab synlighed omkring aktiviteterne i hallen ved hjælp af          
markedsføring. Der er gode muligheder for at markedsføre dine 
lokale events på forskellige måder og platforme:

• Hjemmeside
• Nyhedsbrev/mail til medlemmer
• Facebook 
• Lokale medier
• Flyers i postkasserne i lokalområdet

DGI har udarbejdet beskrivelser af, hvordan du når mere effektivt 
ud med din kommunikation på diverse kanaler og medier:

Bliv klogere på medier og kanaler

KOM UD MED
MED DIT BUDSKAB
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http://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/kommunikation/medier-og-kanaler


Hjørring Kommune
Børne-, Fritids- og
Undervisningsforvaltningen
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk


