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Vedr. Idrætsværestedernes fremtid – ”Hvad tænker vi lige nu i Helsinge Hallerne”

Hvordan går det lige nu?:
Ingen tvivl. Idrætsværestedet i Helsingehallerne har været en kæmpe succes set med vores øjne. 
Med besøgstal det sidste mange år på mellem 15 og 65 børn/unge dagligt.
Siden Idrætsværestedet start tilbage i 2008, hvor Brian Vindahl blev ansat på 25 timer som daglig 
voksen ansvarlige (han var så god, så han senere blev fastansat i hallen ), har vi haft forskellige 
ansatte både piger og drenge i forskellige aldre. Og vores tydelige erfaringer er, at jo bedre den 
person vi ansættes som daglig leder er, des flere børn/unge kommer der. Sidst har vi haft Jesper 
Andre Sørensen ansat. Jespers tydelige signatur på Parkour og gymnastik på højt plan, har trukket 
mange unge til både fra Helsinge, men også opland.

Vi har løbende over årene kunnet se (vi kører med kontaktoplysninger, hvor de unge melder sig, når
de kommer = registrering), at vi har kunnet trække unge fra stort set hele kommunen. De der 
kommer langvejs fra, har dog ofte en anledning, nemlig idræt i sene eftermiddagstimer og eller 
tidlige aftentimer. Men fællesnævneren har været, at langt de fleste kom og stadig kommer, fordi vi 
har hal 4 – Gymastikhallen, hvor der var mulighed for kontrolleret ”fri leg” med afsæt i springgrav. 
Dette har samtidigt stillet det krav til de ansatte, at de som minimum har haft en 
gymnastikinstruktøruddannelse. Vi har glædeligt også kunnet konstatere, at det har været muligt at 
tiltrække en del unge, der ikke går eller gik til idræt. Flere af disse er efterfølgende begyndt i 
klubber. Der er skabt interesse og syn for, hvad idræt generelt kan byde på og specielt gymnastik 
har kunnet høste nye medlemmer

Så alt i alt. Idrætsværested i Helsingehallerne har en berettigelse. Der er et behov og der er er et 
stort ønske fra mange unge i mange aldre om at kunne benytte vores hal 4 = gymnastikhallen. Og 
derfor har Helsinge og omegn også efter sommerferien 2014 et ønske om, at Helsingehallerne kan 
komme med et tilbud om et værested efter skoletid. 

Hvordan ser fremtiden ud?:
Hvad betyder det for Idrætsværestedet i Helsingehallerne? Hvilken udformning skal Idrætsværested
have efter den nye skolereform? Hvilke krav kommer Nordstjerneskolen med, når den nye 
skolereform skal leves ud. 
Helsingehallernes bestyrelse, Helsingehallernes ledelse og HSI har sammen kigget på muligheder 
og udfordringer. Med de udmeldinger vi har kunnet fornemme, så har det beløb de samlede 
idrætsværesteder har kostet Gribskov Kommune, været i spil som en besparelse, der kunne gå over i
drift af Hal 5 – Nyt Springcenter, har udgangspunktet været, at det oprindelige Idrætsværested som 
nuværende form nedlægges (Jesper André Sørensen starter på uddannelse efter sommerferien)



Hvad tænker vi så nu? 
Ansættelse en ny person der møder ind kl. 13.30 til 16.30 – Denne person ansættes af 
Helsingehallerne frem til og med nytår. Herefter fortsætter vedkommende i nyt job under HSI – 
som daglig ansvarlig for at beskæftige de unge efter skoletid og i samarbejde med FO på 
Nordstjerneskolen. Vi tænker at benytte tiden fra 1. august frem til nytår til at få indgået et 
samarbejde, som gerne skulle munde ud i at HSI starter en Idræts FO med betaling. Indtil 31. 
december forbliver tilbuddet dog gratis for brugerne. Dette skulle gerne give god tid til at forberede,
forbedre og udvikle Idrætsværestedet. Vi ansætter medarbejder 3 timer per dag 5 ugentlige dage. 
Prisen herfor tænker vi er kr. 13.000,- per måned eller 65.000,- for 2014.
 

Med venlig hilsen

Helsinge Hallerne

Jan Dissing
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