Anleggsutvalget
Presentasjon på NCF’s ting – Mai 2015

Hensikt med Anleggspolitisk Plan
• Som del av NCF’s strategiarbeid, har anlegg blitt definert
som et av de viktigste satsningsområdene
• Hensikten med Anleggspolitisk Plan er å definere en
visjon, plan og mål for Norges Curlingforbund for økt
utbredelse av curling idretten i Norge gjennom:
– Etablering av flere anlegg
– Identifisere muligheter for kombinasjon av curling med andre
idretter
– Gi råd og dele erfaringer vedr. vellykket drift av curlinganleggene

• Dokumentet skal være målstyrende for anleggsarbeidet i
NCF’s styre.

Anleggspolitisk plan for NCF
• Forslag til overordnet målsetting:
– Etablere 2 nye fullverdige (4-baners) curlinganlegg innen
2019 - og fire eller flere innen 2021
– Anlegg i Haugesund, Hamar, Oslo Øst, Fredrikstad,
Telemark, Bergen
– Aktive curlingregioner
•
•
•
•
•
•

Trøndelag – Oppdal / Trondheim
Mjøs-regionen – Hamar / Lillehammer / Brumunddal
Østfold – Halden / Fredikstad / Sarpsborg
Oslo m/Omegn – Snarøya / Jar / Asker
Syd-Vest Norge – Haugesund / Stavanger / Kristiansand
Vestfold / Telemark

Anleggsutvalget
• Vedtatt opprettet på Forbundsstyremøte i
desember 2013
• Sammensetning
– Dagfinn Loen (NCF’s representant), Ole Ingvaldsen, Eigil
Ramsfjell, Kjell Nilsen og Pål Trulsen

• Viktigste operative funksjon
– «Anleggskomiteen vil gi støtte og råd i forbindelse ideer og
planlegging av nye curling-anlegg («fødselshjelp»).
– I den grad medlemmer av komiteen har relevant
kompetanse og tid, kan også komiteen også være en aktiv
ressurs for ulike initiativ
– Suksess er avhengig av lokale ildsjeler

Anleggsutvalget
• Noen konkrete oppgaver
– Utarbeide forslag til anleggspolitisk langtidsplan (denne
planen), herunder iverksette kartlegging av den nasjonale
hall-/anleggssituasjonen for norsk curling.
– Utvikle samarbeidet med idrettskretser og idrettsråd med
hensyn til å ivareta curlingsportens behov for nye anlegg
– Bistå lokale initiativ med råd og oppfølging

Nye haller/økt kapasitet seneste år
Ca år

Hall

Størrelse

Kommune / By

Fylke

2008/9

Snarøyahallen utvidelse

6 (+2)

Bærum

Akershus

2010

Halden Utvidelse

5 (+2)

Halden

Østfold

2010

Sørmarka Arena

7

Stavanger

Rogaland

2011

Vikingskipet

2

Hamar

Hedmark

2011

Idda Arena

4

Kristiansand

Vest-Agder

2012

Stavanger Ishall

4

Stavanger

Rogaland

2013

Jar hallen

4

Bærum

Akershus

2013

Lillehammer Curling
Arena
Leangen

4

Lillehammer

Oppland

4

Trondheim

Sør-Trøndelag

2013

Observasjoner
• De fleste nye haller er samlokalisert med andre
is-idretter (primært hockey)
– Flerbruksanlegg

• Alle nye anlegg har raskt fått opp betydelig
aktivitet
• Godt fundament til økonomisk drift via utleie
– Salgbart «produkt»

• Idrettens sportslige kår stort sett bra ivaretatt
– Variasjoner fra anlegg til anlegg
– Viktig med lokale klubber som ivaretar sportens interesser

• Ulike finansierings-modeller og eierskap
– Kommunale haller vs. privat eide

=> Flere haller er viktig for curlingsportens vekst

Fylkesmessig oversikt
Fylke

Dekning idag

#

Akershus

Snarøyahallen
Jar Ishall

6
4

Aust-Agder
Buskerud

Ingen dekning
Ingen dekning

Finnmark
Hedmark
Hordaland

Ingen dekning
Vikingskipet
Iskanten - Bergen

Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland

Ingen dekning
Ingen dekning
Ingen dekning
Lillehammer Curling 4
Arena
Bygdøy Curlinghall
2

Oslo

Interesse /nye
prosjekter?
Ullensaker
Stones
Risenga Asker

Drammen –
Drafn
2
3

Hamar
Planer for
ishockeyarena i
Åsane

Kommentar
Mer potensiale
Asker Ishall –
m/Curling?
Lørenskog etter OL?
Ingen aktivitet ?
Bør prioriteres
Ingen aktivitet ?
Bør prioriteres
Ikke tilfredsst.
Bør prioriteres.
Ingen aktivitet ?
Ingen aktivitet ?
Ingen aktivitet ?
Gjøvik bør prioriteres
Oslo øst må prioriteres.
OL 2022

Fylkesmessig oversikt
Rogaland

Telemark

Stavanger Ishall
Sørmarka Arena
Nærbø
Ingen dekning
Oppdal Curlinghall
Leangen Ishall
Fosenhallen
Skien

Troms

Ingen dekning

Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Idda Arena
Ingen dekning
Halden Curlinghall

Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag

4
7
1

Haugesund
Ingen aktivitet ?
God dekning

4
4
1
3
*
Tromsø
Boet Curling
Club

5

Larvik
Fredrikstad
Sarpsborg
Mysen

Skien / Grenland bør
prioriteres
Dialog med kommunen.
Mulighetsstudie på
gang. Dele erfaringer
med Haugesund
Bør prioriteres
Aktivitet rundt Arena
Fredikstad

Regioner

Konkretisering, tiltak
• NCF’s vil prioritere at det til enhver tid finnes et aktivt
Anleggsutvalg som jobber målrettet med iverksette planer og
nå målsettinger
• Med de ressursmessige begrensninger som finnes, vil NCF og
NCF’s Anleggsutvalg jobbe aktivt med lokale initiativtagere /
klubber, kommuner, idresskretser og idrettsråd for prioriterte
projekter og områder
• NCF og Anleggsutvalget skal regelmessig, og minimum hvert 4.
år oppdatere Konsepthall Curling som en teknisk og økonomisk
veileder for bygging av curlinghaller

Konkretisering, tiltak
• NCF etablerer et hallfond som starthjelp for klubber /
kommuner som vil etablere fullverdige curlinganlegg (4 baner
minimum)
– Prioriteres til konkrete prosjekter og foreslås som støtte til
utarbeidelse av forprosjekter og mulighetsstudier for å sikre at disse
får en nødvendige høy kvalitet – og slik at sannsynligheten øker for
at søknader til kommune, KUD, og andre bidragsytere blir innvilget
– Settes av på budsjettet for hvert år og støtte tildeles etter
grunngitte søknader

