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Midler til en hel hal i Nørager
Nørager Boldklub har altid haft et ønske om udvidelse af eksisterende faciliteter til en hel hal. Vi
ønsker i højere grad at kunne imødekomme efterspørgslen til især håndbolden i Nørager. Ligesom
udvidelsen vil kunne give plads til nye aktiviteter. Formålet med udvidelsen af hallen i Nørager, er
at sikre en fortsat udvikling i byen samt at fastholde og tiltrække flere borgere til gavn for både os i
Nørager og for Norddjurs Kommune. Vi vil være med til at gøre Norddjurs Kommune mere
attraktiv og det mener vi at vi kan med en hel hal.
Hallen anvendes i dag til flere forskellige formål såsom bordtennis, zumba, badminton, gymnastik,
fodbold og håndbold. Sidste nævnte vil med en hel hal kunne sikre vores egen håndbold damer,
som spiller i jyllandsserien, vores egen hjemmebane frem for hjemmebane i Auning. Vi har flere
børnehold, som skal til at spille på stor bane og for ikke at miste disse spillere, skal vi udvide. En
hjemmebane for Nørager vil betyde at vi får endnu flere tilskuere og det bliver endnu et
samlingspunkt for hele byen ligesom opbakningen til vores fodbold afdeling.
Lige nu har vores U9 piger hjemmebane i Nørager multihal, det har resulteret i at der hver søndag
er mange tilskuere i hallen, som skaber et godt liv og sammenhold. En hel hal vil skabe muligheden
for at vores kommende U11 piger fortsat kan have hjemmebane sammen med vores jyllandsserie
hold.
Vores børneafdeling består i dag af over 40 børnespillere i alderen fra 2-9 år samt 15
seniorspillere. Det vil sige at vi har bygget hold op i både U4, U6, U7, U8 og U9. Vi arbejder på at
kunne starte et hold op i U11 efter sommerferien, fordi efterspørgslen er der. Om 2 år forventer vi
at, vi har hold i alle rækker fra U13 og nedefter, med over 50 børnespillere.
Vores fodbold afdeling bruger også hallen til indendørs træning, vi har ca. 70 ungdomsspillere i
alderen fra 3-19 år og 40 seniorspillere, som også benytter sig af hallen. Vi har hold i U6, U13, U15,
U19, Serie 5 og Serie 1 og en hel hal, vil betyde at vi kan afvikle flere og større stævner og at der
bliver mere plads når der trænes i hallen. Vi forventer at få en spillertilgang i fremtiden, så vi igen
kan bygge hold op i de små årgange.
Vi er en af de klubber i kommunen, der er på vej i den rigtige retning og hele tiden får nye
medlemmer. Vores håndbold afdeling er kun vokset de sidste 7 år. Alle vores børnehold træner i
hallen og vores damer træner i hallen en gang om ugen, men vi kunne godt bruge mere plads.
De små lokalsamfund i Norddjurs Kommune er nød til at udvikle sig for at fastholde og tiltrække
udefrakommende og for at bibeholde den udvikling der efterspørges. Vi skal fastholde de
børnefamilier, som er flyttet til Nørager og opland ellers risikere vi at de flytter, måske ikke bare til
en anden del af kommunen, men måske til en helt anden kommune.
Norddjurs Kommune er en udkantskommune og vi er nød til at stå sammen og bidrage til at
borgerne i Norddjurs Kommune ønsker at blive her.

