Mariager Hallen gør klar til udvidelse
Efter at Mariager Hallen har været med til at sætte puls på
Mariagers borgere i 50 år er det nu på tide at starte arbejdet med
udvidelse og opgradering af Mariager Hallens lokaler.
I en gennemsnits måned - uden Corona nedlukning - har Mariager Hallen omkring 3.000
brugere fra foreninger, skoler, børnehaver, dagplejen, der fast bruger hallen til at træne og
dygtiggøre sig i. Det være sig for sjov, for konkurrence, motorik eller motion. Hallerne og
lokalerne har tjent lokalsamfundet godt, og utallige har dyrebare minder fra Mariager Hallen,
der er et af byens centrale samlingspunkter.
Bestyrelsen har dog også oplevet, at lokalerne har været trange og kreative ideer om
udvidelser og ombygninger blevet nævnt med det formål, at Mariager Hallen også kan
facilitere nye aktiviteter og sportsgrene.
Nu er tiden kommet til at sætte de projekter i gang.
Udvidelse af fitness
I 2001 investerede Mariager Hallen i fitnesslokaler, som resulterede i at der nu er 220 aktive
medlemmer på alt for få og trange kvadratmeter.
“Vi har et solidt hold med engagerede fitness instruktører, der under Corona tiden tog initiativ
til at starte udendørs fitness. Dette åbnede øjnene for hvor meget mere vi kan gøre hvis vi
tilføjer mere plads. Derfor har bestyrelsen besluttet at undersøge, hvordan vi kan udvide
motionscenteret med flere kvadratmeter allerede nu i 2021. Det er bestyrelsesmedlem
Martin Bang der står i spidsen for udvidelsen. “Vi glæder os til at vise de nye lokaler frem, og
er sikker på at flere vil lægge vejen forbi, uanset om de ønsker at bygge store muskler eller
bare brænde nogle glade kalorier af.” udtaler Martin Bang
Hal for alle generationer
“Hver generation har sine favoritsportsgrene, og Mariager Hallen skal ikke kun huse de
sportsgrene, vi syntes var sjove, da vi var unge. Hvad bliver næste generations favoritter?
Spørgsmålet om hvordan vi fremtidssikrer Hallen så den kan facilitere hver generations
ønsker er vigtigt for os. Derfor vil vi gerne have Mariager borgernes input til fremtidens
Mariagerhal” siger Poul Bo Nielsen, der er formand for bestyrelsen.
I løbet af sommeren kommer Mariager Hallens bestyrelse til at samle forslag ind fra både
foreninger, brugere, familier og kreative sjæle, der samlet kommer til at danne grundlag for
en Ide- og Visionsproces, der har til formål at starte en ud- og ombygning af hallen i 2022.
Velkommen til processen
“Om det bliver endnu større motionscenter, padel tennis, springgrav, ny asfalt og udendørs
skaterramper eller noget helt andet, bliver spændende at se. Vi vil selvsagt gerne gøre det
hele, men tager et projekt ad gangen. Her kommer vi som bestyrelse til at arbejde tæt
sammen med Mariager Hallens Repræsentantskab” tilføjer Poul, der varmt opfordrer enhver

der vil være tæt på ide- og visionsfasen til at møde op til Mariager Hallens generalforsamling
2. Juni og få sig stemt ind i Hallens repræsentantskab. “Det bliver en givende proces. Om du
er gammel eller ung, er underordnet, bare du har lyst til at investere i at Mariager Hallen
forbliver stedet der sættes højs puls. Vær med til at sætte dit aftryk, uanset om du er erfaren
eller nybegynder, vil vi gerne have dig med i processen med at gøre ideer til virkelighed.
Mød gerne op 2. Juni!” opfordrer Poul.
Dette ny initiativ kommer ikke til at ligge i vejen for andre gode projekter og vi håber jo
fortsat, at projekt MOVE kommer på op at stå, tilføjer han.
Nyt kapitel med nyt logo
Årets generalforsamling bliver også muligheden for at se Hallens ny logo og farver. “Til en ny
tid følger et nyt look. Vi har det sidste år arbejdet med et nyt brand for Mariager Hallen og vi
glæder os til at vise det frem til næste generalforsamling.” siger Mikael Iversen fra
bestyrelsen. Her vil de første nysgerrige sjæle se det foreløbige udkast. Resten må vente til
de nye fonte og farve hen ad vejen vil indtage Mariager Hallens facade og pyloner frem mod
Europamødet i 2022 hvor alt gerne skulle være helt plads.

