Til Larvik kommune
v/ Ordfører Erik Bringedal

Larvik skøyteog hockeyklubb

Henvendelse vedr. behov for støtte til bygging av ishall i Larvik.
BAKGRUNN:
Larvik skøyte og hockeyklubb har besluttet å oppføre en ishall i Larvik. Vi er tildelt et ferdig tegnet, prosjektert og
kostnadsberegnet ishall-konsept fra Norges Ishockey Forbund. Konseptet presenterer full oversikt på alle kravene til løsninger
departementet stiller for tildeling av spillemidler. Det er også komplett oversikt på kostnader til både bygging og drift. Det er sendt
inn søknad om spillemidler. Neste skritt i prosessen er å lande en leieavtale på tomt, finansiering til bygging og en avtale for leie av
istid til barnehager, skoler, publikum og de aktuelle skøytegrenene.
Larvik skøyte og hockeyklubb har besluttet å bli eier av ishallen og stå for driften av denne.
1) Tilskudd for å finansiere bygging av ishallen:
Totale kostnader for bygging og en komplett istandsetting av hallen er beregnet til kr. 47 mill. kroner. Se vedlagte brosjyre fra
Norges Ishockey Forbund.
I søknaden om spillemidlene har vi lagt inn at en 1/3-del av totalkostnaden dekkes av et tilskudd fra Larvik kommune. Se vedlagte
kvittering fra Kulturdepartementet. Tilskuddet er valgt ut i fra en normal Larvik kommune har benyttet tidligere til anlegg bygget i
regi av idrettslag. Vi har forstått at det er en naturlig løsning for denne ishallen også.
Tidligst mulig start på bygging er årsskiftet 2022/ 2023. Vår vurdering er at selve tilskuddet vil gjelde fra budsjettåret 2023.
2) Leie av tomt:
Det foreligger to gode alternativer til lokalisering. Det ene er Fram Stadion. Det andre er Månejordet, nærmere bestemt
gressbanen lengst mot øst. Området er ferdig regulert til idrettsformål og eies av Larvik kommune. Hvis klubben ønsker å
plassere ishallen på Månejordet trenger vi vite om kommunen ønsker å tilby oss den muligheten og vilkårene for en langtidsleie.
Spillemidlene til departementet krever at tomta er disponibel for idrettsanlegg i minimum 30 år frem i tid.
Fristen for å ha en leiekontrakt på plass i søknaden om spillemidlene er 31. desember 2021.
3) Leie av istid i hallen:
Larvik skøyte og hockeyklubb satser på å stå for selve driften av ishallen. Vi jobber nå med å hente pålitelig dokumentasjon på en
robust driftsmodell. Vi vil om kort tid presentere denne for kommunen.
En leieavtale av istid i hallen for barnehager, skoler, innbyggere og idrettslag, bør bestå av omfang på timer per år, prisen for
denne tiden og antall år den skal gjelde.
Pris per time:
Timer per år:
Antall år:

Kr. 1.100 – 1.500,Dette er opptil Larvik kommune. Klubben vil hjelpe til med å hente inn opplysninger fra tilsvarende ishaller.
Klubben vil også her hente inn opplysninger fra lignende avtaler andre steder.

Leieavtalen vil, om ishallen står ferdig i desember 2023, virke fra budsjettåret 2024.

BEGRUNNELSE:

12 gode grunner til å bygge en ishall:
• En ishall vil berike larviksamfunnet med helt nye idrett- og fritidstilbud; Ishockey (Inkl. jentehockey), kunstløp,
rinkbandy, parahockey (kjelkehockey), kortbane skøyteaktiviteter for barn og ungdom og curling.
• Vil dekke et stort behov for forutsigbare skøyte-aktiviteter på en tid av året kystbyen Larvik mangler per i dag.

• Idretter i ishaller gir ungdom enda flere muligheter til å finne «sin sport». Vil bidra til integrering og hindre
utenforskap.
• Ishaller er en god integrator og det er mange nasjonaliteter og bakgrunner på is på publikumsskøytingen.
• Friskøyting er en samlingsplass for familier og andre.
• En arena som tiltrekker seg folk og bidrar til bedre folkehelse.
• Norges idrettsforbund hevder at ishockey er den beste sporten man kan drive med for å utvikle motorikken.
• Norges Idrettsforbund anbefaler variert idrettstilbud i nærområdet.
• Flere idrettstilbud og variert idrettsaktivitet øker livskvalitet og bostedsattraktivitet.
• Økt bostedsattraktivitet gir tilflytting av barnefamilier og tiltrekke seg nye ansatte for næringslivet.
• Gir økt bærekraft ved å tilby attraktive idretter i egen kommune. Ikke spesielt klimavennlig å «sende» aktive til
nabobyene.
• Valgt ishall-konseptet er ferdig prosjektert og kostnadsberegnet. Det ligger servert på et «sølvfat» klar til bygging.
Larvik er per i dag først i rekka av mange som vil bygge en slik ishall. Det vil sikre oss ekstra support fra Norges
Ishockey Forbund, prosjektleverandør og mye oppmerksomhet.
Se mer i vedlagte brosjyrer fra Larvik skøyte og hockeyklubb og Norges Ishockeyforbund.

Om Larvik skøyte og hockeyklubb:
Larvik skøyte- og hockeyklubb ble stiftet 25. februar 2020 med formål å få bygget en ishall og dermed kunne etablere flere nye skøyteidretter i
Larvik. Klubben har vokst raskt og har per i dag 90 medlemmer og et velfungerende styre. I tillegg har en rekke ressurspersoner sluttet seg til
klubben og vårt arbeid med å å få bygget denne hallen.

Klubbens virke- og verdigrunnlag:

• Skape stabile og forutsigbare skøytemuligheter i Larvik ved å bygge og drifte en ishall.
• Spre livskvalitet ved hjelp av mestring, toleranse, integrering, sosial lek og trening og hindre utensforskap.
• Bidra til økt bokvalitet og god byutvikling som gjør Larvik mer attraktivt for barnefamilier og næringslivet.
• Stimulere til fysisk aktivitet for folkehelsen.
• Bidra til FN´s klimamål om bærekraft med kortreiste aktivitets- og idrettstilbud i nærmiljøet der folk bor.
Har dere spørsmål så bare ta kontakt!

Larvik, 27. september 2021
Med et stort håp om en positiv og velvillig behandling;
Vennlig hilsen
Larvik skøyte og hockeyklubb
Per Bjønnes Kristiansen
Leder
Kontakt: Mob.: 928 31 704

E-post: per@kostreform.no

