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Multihal i Aabenraa 
 

I Aabenraa kommune vil vi rigtig gerne gøre 

alle mere aktive, så derfor vil vi gerne give 

jer en lækker multihal, hvor der kan dyrkes 

en masse aktiviteter, og man kan hygge sig 

med sine venner.  Der vil være nogle 

forskellige aktivitetssteder, som man kan 

dyrke sjov sport på.  Vi vil prøve at vise de 

unge, at det er sjovt at dyrke sport, og især 

når man kan hygge med sine venner 

samtidig. Der vil være plads til at kunne 

spille et spil petanque, hvilket er et hyggeligt 

spil, hvor man både kan snakke og 

konkurrere med vennerne. Der vil også være 

en flot klatrevæg, hvor man vil kunne 

udfordre sig selv på nye måder. Der vil 

komme en BMX- og skaterbane, hvor der vil 

være plads til at udfolde sig, både inde og 

ude.

 

Aktive Spots   
De aktive spots i den nye multihal 

vil som sagt være petanque, 

klatrevæg, BMX-bane og en 

skaterbane. Disse 4 aktiviteter har 

vi valgt, da vi mener, at der er lidt 

til enhver smag, og det vil gøre, at 

vi vil kunne give alle en bedre 

oplevelse af den nye multihal. Hvis 

der er nogle unge mennesker i 

Aabenraa kommune, som gerne vil 

byde ind med andre små 

aktiviteter, som vil kunne blive 

nyttige i denne hal, vil der være rig 

mulighed for at kontakte os.  

 

Vi vil gerne vise befolkningen i 

Aabenraa kommune, at det ikke 

altid skal være kedeligt at dyrke 

lidt motion, fra dag til dag.  

Et andet aktivt spot kunne være, at 

man vil kunne lave sine lektier 

dernede, så man kan være 

sammen med vennerne selvom, 

man har lektier for.  

Vi vil lave to fine Petanque-baner 

med noget lækkert sand, hvor det 

vil være lækkert at spille. Der vil 

være mulighed for at kunne spille 

både inden- og udenfor, så selvom 

det er trist vejr kan man stadig få 

et slag petanque. 

Klatrevæggen, vil blive bygget i 

forskellige niveauer, hvor man kan 

starte småt ud, for at få øvet sig i 

at klatre, og så vil der være plads 

til at gå højere op i niveau, hvor 

man også fysisk vil kunne komme 

længere op. 

 

På BMX-banen vil der være god 

mulighed for at kunne lave tricks 

og bare cykle rundt på banen og 

udfordre sine cykelevner.   

Skaterbanen vil være en inde/ude 

bane, så man selv kan bestemme, 

hvad man helst er til. Banen vil 

hænge sammen indefra og til den 

udenfor. Så der vil være en port 

der vil kunne åbnes, så man kan 

skate inde fra og ud. Der vil være 

masser af plads til at lave tricks, 

eller bare rulle rundt på sit 

skateboard. 

 

Campus News     Er du aktiv eller fed, så 

kom i multihallen og sved! 

 

Petanque  - side 4-6 

 

 

Klatrevæg  - side 4-6 

 

 

BMX bane  - side 4-6 

 

 

Skaterbane  - side 4-6 

 


