Analyse af halkapacitet i Vesthimmerlands
Kommune
Forvaltningen er af Kultur og Fritidsudvalget blevet bedt om at udvide en eksisterende analyse af
belægningsgraden i idrætshallerne i Aars til at omfatte alle haller i Vesthimmerlands Kommune. Opgaven
fra udvalget lyder på, at opgøre ”belægningsgraden i hallerne i hele kommunen (brugere pr. time) opdelt på
aldersgrupper”.
Forvaltningen ser følgende løsningsforslag:
1. Først undersøges bookinger i kommunens indendørs idrætsfaciliteter i løbet af en tilfældig
udvalgt uge i efteråret 2018 (uge 46). Dermed opnås indsigt i efterspørgsel og behov for
faciliteterne. Bookingerne betragtes således som et udtryk for, hvilke tider de folkeoplysende
foreninger råder over. Til at belyse denne del bliver hallerne bedt om at indsende
bookingoversigter for den pågældende uge.
2. Dernæst undersøges hvor mange brugere foreningerne har i faciliteterne. Til dette bedes de
folkeoplysende idrætsforeninger, som har benyttet faciliteterne i den udvalgte uge, om at
indsende foreningens aktivitetskalender samt holdlister. På den måde skabes et overblik over,
hvornår og hvor mange brugere, der maksimalt vil have benyttet faciliteterne per time. Da der
er tale om folkeoplysende foreningers brug af idrætsfaciliteter vil der fokuseres på timerne i
tidsrummet 15 -23 på hverdage.
Tilsammen tegner de to delundersøgelser et øjebliksbillede af behovet samt brugen af indendørs faciliteter
i Vesthimmerlands Kommune.
Analysen vil indeholde en aldersopdeling, som sker på baggrund af foreningernes holdlister og inddeles
efter aldersopdelingen i Vesthimmerlands Kommunes tilskudsregler. Disse er følgende:
-

0 – 4 år
5 – 18 år
19 – 24 år
Over 25 år

Der vil blive indsamlet data fra store idrætshaller (>800 m2) i Vesthimmerlands Kommune, hvor
folkeoplysende foreninger har aktiviteter, hvilket omfatter:








Dronning Ingrid Hallerne, Idrætshal
Dronning Ingrid Hallerne, Træningshal
Vester Hornum Hallen
Hornum Skole
Bakkeskolehallen
Gedstedhallen
Strandbyhallen











Vesthimmerlands Gymnasium (Vesthimmerlandshallen)
Idrætscenter Østermarken, Hal 1
Idrætscenter Østermarken, Hal 2
Østhallen
Lanternen, Dobbelthal
Ranum Multikulturhus, Stor hal
Hvalpsund Hallen
Aalestrup Idrætscenter og Friluftsbad, Hal 1
Aalestrup Idrætscenter og Friluftsbad, Hal 2

(Kilde: Facilitetsdatabasen.dk)
Forvaltningen vil indsamle og behandle data samt foretage analysen. Hallerne indsender i forbindelse
hermed en bookingoversigt for den valgte uge på deres respektive facilitet/-er. Foreninger indsender deres
aktivitetskalender for den samme uge, samt holdlister og deltagerantal på holdene.
.

