
 Den Sidste af de ”gamle” forlader bestyrelsen i Spar Nord Arena! 

Det hele begyndte under en spændende løbetur i Athen Oktober 2002. Vi var en lille 

flok fra SAM, der var taget til Athen Marathon, og i den anledning havde vi nogle 

dage til sjov, hvilket bl.a. var at løbe rundt til nogle atletik stadions i byen og ”hilse” 

på. Her så vi en indendørs trænings bane i tartan. Super, super. Hvorfor ikke også en 

sådan i Skive?. Som ny formand i Skive AM var det en oplagt udfordring til mig. Skive 

ligger midt mellem Randers og Herning og midt mellem Ålborg og Århus, så 

placeringen var jo oplagt, og pladsen for en atletik hal i Danmark var ledig.  

 Efter vi var kommet hjem gik vi  i gang, med møder, kontakter til organisationer, 

politikere, arkitekter og finanssektor. Det var meget deprimerende!! Det var et helt 

tåbeligt spørgsmål, hvordan vil du?? Og hvorfra?? Og hvordan skulle det?? Osv. Men 

der blev alligevel en lille flok af ildsjæle, som ville det, - og med hjælp fra arkitekter, 

entreprenører, politikere, Skive Kommune og LOA, kunne vi efter et meget vigtigt 

”rullepølse mads”- møde i SAMs klublokale, nedsætte hallens bestyrelse d. 30. 

august 2005. 

 Pladsen var til rådighed, samarbejdspartneren ”STK” var med, SIK blev spurgt, men 

havde ikke behov for en hal på det tidspunkt- budgettet blev beregnet. Så nu gik det 

stærkt. Husk at i årene 2005 – 2007 havde vi opgang inden for økonomien i 

Danmark, så det var med at hænge med på vognen. Byggemøder, planer, tegninger, 

økonomi – og nedskæringer var daglig kost i de år. Det var et meget stort og 

spændende byggeri vi startede på. Direkte udløb på stadion, stor hems og tribuner, 

lys og farver. 

Udgangspunktet var som nu : ”Hallen skal være en integreret del af det eksisterende 

klubhus!!”Så derfor er der ikke omklædning eller toiletter. Og det skal være ef 

forsøg med en”- ikke isoleret, og ikke opvarmet hal” Så der var nogle helt klare 

betingelser at arbejde ud fra. Vi i atletikken ville dog gerne have DM i inde atletik til 

Danmark og Skive. Og argumentet som ”DM i Sverige” blev jo efterhånden umulig at 

udtale. Og dermed kom DM til Skive, hvilket medførte nogle undtagelser i 

betingelserne for hallen. Der kom nogle dispensationer mhp opvarmning, og et 

firma i byen sponserede 4 ovne.  

 Så var vi klar til at køre og 16. december 2007 blev hallen indviet. Vi har afholdt 10 

DM indtil nu, vi har haft stor nytte af hallen til skoler, klub træning for de to klubber, 

inviteret til events med TV, cykler og fælles spisning, vi har lejet ud til andre klubber 



og ikke mindst har atletikken haft aftaler om fælles træning med andre klubber. 

Tennis har holdt mange store og gode turneringer samt events for unge. 

 Vi havde jo et stort problem i de første år: Taget var ikke tæt. Gulvet blev vådt og 

glat. Og jeg tror det vat i 2011 jeg havde de første seriøse forhandlinger med Skive 

Kommune, LOA og entreprenøren om at bygge hallen om – en større renovering. 

Endelig efter utrolig mange møder og rejser til LOA-byen København, blev der givet 

tilladelse og pengene blev fundet. Undervejs var der mange flere grunde til at løbe 

skrigende væk end at blive inde i kampen. Men heldigvis er jeg gammel marathon 

løber – så vi blev ved. Og nu har vi gennemført en fantastisk renovering i hallen og 

har en super hal. Stor tak være Skive Kommune, LOA, fonde, og erhvervsliv i Skive 

samt ikke mindst en utrolig vilje. En fantastisk følelse at det kan gøres, hvis man 

virkelig vil. 

 Jeg takker nu af fra hallens bestyrelse efter at have arbejdet med hal siden en 

oktober dag 2002. Det har været en fantastisk oplevelse, jeg har mødt så mange 

imponerende mennesker i hele landet, klub folk, politikere, organisationer, erhverv, 

frivillige hjælpere. Jeg har lært at man altid skal sætte det bedste hold -altså altid 

samle den bedste betyrelse omkring sig – og det har lykkedes. Jeg er den første og 

den sidste af de der var med til at starte hallen, og nu stopper jeg også. 

 Stor tak til jer alle for kampen, udfordingen, glæden og sejren. Held og lykke 

fremover – og pas nu godt på ”min hal”. 

Thor Knudsen 


