ÅBEN HAL KONCEPTET
Aktiv Aabenraa har i samarbejde med foreninger i
hele kommunen afholdt Åben Hal arrangementer på
tværs af de kommunale haller og svømmehaller i
vinterhalvåret 2018/19. Nu gør vi det igen.
Med Åben Hal vil vi skabe grund til bevægelse for hele
familien. Vi vil udnytte den ledige halkapacitet samt
skabe muligheden for et fællesskab blandt foreninger.
Typisk vil et Åben Hal arrangement være placeret i
weekenden og vare ca. 2 timer alt efter aktiviteterne,
der udbydes.
Aktiv Aabenraa ønsker at understøtte foreningsidrætten ved at samarbejde på tværs og skabe aktive
fællesskaber i hele kommunen.
Kære Forening. Vil du være med?

JERES GEVINST
 Praktisk hjælp: Aktiv Aabenraa står for det
praktiske arbejde bag konceptet Åben Hal.
 Gratis markedsføring: Vi hjælper med at
formidle aktiviteterne og profilere foreningen
på en hurtig og effektiv måde.

 Nytænkning og sparring: I kan få hjælp til
aktivitetsudvikling og sparring igennem Aktiv
Aabenraa og andre foreninger.

 Bredere kendskab: Tiltræk nye medlemmer
og øg jeres synlighed ved et samarbejde med
Aktiv Aabenraa.
Åben Hal er et gratis udstillingsvindue for jer som
forening, hvor I kan reklamere for nye eller allerede
eksisterende idrætstilbud og øge interessen for netop
jeres forening.

FORRIGE SÆSON
I 2018/2019 har Aktiv Aabenraa afholdt 32 Åben Hal
arrangementer med over 500 deltagere fra hele
kommunen. Halvdelen var i samarbejde med
foreninger, som fx Familiefodbold, Gymnastik, Tennis
Skydning og Modelbiler samt sjove aktiviteter i
svømmehallen.
I sommerhalvåret trækkes konceptet udenfor under
Åben Himmel, hvor Aktiv Aabenraa afholder udendørs
aktiviteter for hele familien. I år har det bl.a. budt på
Familie Fitness, SUP Board, Havkajak og SwimRun.
Find løbende det aktive program på hjemmesiden
eller følg Aktiv Aabenraa på Facebook og se de
kommende begivenheder. I efteråret 2019 er vi klar til
endnu en sæson med Åben Hal arrangementer - og
det er aldrig for sent at melde sig på banen!

–

Se mere på AktivAabenraa.dk

ANDRE TILTAG
Større events: I sæson 2019/2020 er det muligt at
deltage i større events med andre foreninger som fx.
”Aktiv Fredag” eller lign. Dette kan både være for en
bestemt målgruppe eller med et særligt tema.
Foreningsarrangement: Ønsker din forening at
afholde et arrangement for medlemmer eller frivillige,
hjælper Aktiv Aabenraa gerne med faciliteringen af
dette i og omkring de kommunale idrætsfaciliteter.
Grejbanken: Husk, det er muligt for foreninger i
Aabenraa Kommune at låne rekvisitter i Grejbanken:
www.sundskole2020.dk/grejbanken

