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Fritid
Indlæg af Hanne Bang, UngNorddjurs 

Grenaa Termometeret nær-
mer sig de tyve grader, og for-
årssolen efterlader flokken af 
skatere i et gyldent skær. De 
står og laver tricks på Hal22’s 
udendørsrampe. En af dem er 
Søren Gravgaard Eriksen, der 
er frivillig voksen i Hal22.

”Jeg skulle bare ned og se, 
hvad det var for noget, og så 
er jeg blevet hængende,” siger 
Søren Gravgaard Eriksen, der 
som ung stod meget på rulle-
skøjter, og nu nyder at tilbrin-
ge tid nede i hallen.

Hal22 har i sin korte levetid 
allerede fået mange brugere, og 
siden sidste sommer har hele 
163 tilmeldt sig. Det er ikke bare 
en flok skatere i hættetrøjer, der 
benytter Grenaas nye skatehal. 
Flere skoleklasser og børneha-
ver nyder også godt af hallen. 

De små sejre
Nogle af dem er Kattegat-

skolens specialklasse, der 
bruger hallen som en del af 
undervisningen.

”Vi kan komme ned og ryk-
ke nogle grænser,” siger lærer 
på Kattegatskolen John Risa-
ger Rasmussen. Han fortæller, 
hvordan brugen af Hal22 kan 
hjælpe de elever, der er fagligt 
udfordret til at overvinde dem 
selv og prøve nye ting.

”Det gør, at de får nogle små 

sejre. Og det smitter selvfølge-
lig af på deres muligheder i 
det faglige,” siger John Risager 
Rasmussen.

Det samme oplever lærer 
på Helle Efterskole, Klaus 
Plauborg. Sammen med tyve 
elever benytter han Hal22 hver 
onsdag aften, og kan mær-
ke, at det hjælper elevernes 
selvværd.

”Vi bruger det til at bygge 

videre på. Hvis du kan finde ud 
af det her, så er der også noget 
andet, som du kan finde ud af,” 
udtaler Klaus Plauborg.

Altid i udvikling
Hal22 er et projekt, der bliver 
ved med at udvikle sig. Hallen 
bliver bygget og drevet af lokale 
kræfter, og det er blandt andet 
blevet til en skumgrav, hvor der 
kan øves udspring. Hallens fri-

villige drømmer også om flere 
udendørsramper, en forhin-
dringsbane til parkour samt en 
BMX- og gocart-bane i det åbne 
terræn ved hallen.

Om kort tid åbner en paint-
ball-bane omme bag hallen. 
Området er blevet godkendt 
af politiet, og det er kun de sid-
ste forberedelser, der mangler, 
inden Hal22 genåbner onsdag 
16. maj klokken 15, hvor borg-

mester Jan Petersen (A) deltager.

Mere end en skatehal
Tilbage ved Hal22 har Søren 
Gravgaard Eriksen forladt 
solen og er gået ind i hallen. 
Indenfor er væggene beklædt 
med graffiti, og smadrede ska-
teboards er hængt op som tro-
fæer. Et par unge drenge på 
løbehjul kører op og ned ad 
ramperne i fuld fart.

For mange af Hal22’s bru-
gere er muligheden for at bru-
ge kroppen ikke bare en sjov 
sport. Det er et samlingssted, 
hvor man kan hænge ud med 
vennerne.

Søren Gravgaard Eriksen er 
ikke i tvivl om, at Hal22 er et 
vigtigt sted for det sociale liv 
blandt de unge.

”Når folk keder sig, laver de 
dumme ting. Det er ikke alle, 
der vil gå til fodbold. Men her 
kan man komme, når man vil,” 
siger Søren Gravgaard Eriksen.

Også John Risager Rasmus-
sen er glad for, at Grenå har 
Hal22.

”Det er rigtig vigtigt at have 
et sted som Hal22, hvor de unge 
kan komme ned og bruge sig 
selv og samles på en god måde, 
så de har et fælles tredje, der ikke 
er alkohol eller ballade. Det er vir-
kelig vigtig at have et sted, hvor 
de unge kan komme og have et 
sammenhold,” siger han.

Hal22 er mere end drenge i hættetrøjer
Grenaas skatehal 
samler alle alders-
grupper og giver 
mulighed for per-
sonlige sejre. Den 
genåbner 16. maj 
efter ombygning

Om kort tid åbner Hal22 igen, når en 
paintball-bane er klar. Det sker 16. 
maj. Pressefoto 




