Nye Dalgård
Ungdomshall
Nyhetsbrev fra styret i Astor ishockeyklubb,
på klubbens 55-årsdag 24.11.2018

TRONDHEIM
MED DEN ISHOCKEYKULTUREN SOM BYEN HAR

TRENGER MINST
7-8 ISFLATER PER 2018.
ASTOR ØNSKER Å TA ANSVAR FOR Å ØKE
ANTALL FLATER VED Å BYGGE EN

UNGDOMSHALL PÅ
DALGÅRD
*

INNEN 2022.

*EN UNGDOMSHALL ER EN ISHALL
SOM ER MENT SOM EN TRENINGSHALL FOR BARN OG UNGDOM, I
MOTSETNING TIL EN KAMPARENA
FOR SENIORLAG.

ISFLATE #2 ETTER 55 ÅR
Først av alt: GRATULERER MED
DAGEN! I dag er det 55 år siden
klubben vår ble stiftet!
I bursdagsgave fra våre medlemmer,
ønsker vi oss at dere går inn på ishallitrondheim.no og ber de folkevalgte i
Trondheim om å prioritere flere ishaller i byen. Mer om det senere i teksten.
ISHALL PÅ DALGÅRD
I 1989 bygget Astor hockey en hall
over ishockeybanen sin på Dalgård.
Det ble brukt borti 15.000 dugnadstimer og med dagens pengeverdi ble
det en totalinvestering på ca
19MNOK. At ishallen ble solgt til
Trondheim kommune til kr 1, og at
en måtte gå i fakkeltog for å bevare
den, er historie. Uten Dalgård ishall
ville det nok ikke vært noe Astor
hockey i dag. Dagens mildere klima
gjør det vanskelig å tilby gode forhold uten tak over banen. Vi er dypt
takknemlig for at ildsjeler i Astor for
litt over 30 år siden gjorde det krafttak de den gang gjorde, og oppførte
Dalgård ishall som vi i dag alle er så
glad i.
Det er kjent at anlegg skaper aktivitet, og Dalgård ishall er nå i dag utnyttet til 100%. Skal Astor hockey
kunne videreutvikle seg med å tilby
treninger til begge kjønn, gi tilbud til
minoriteter og den istid til alle våre
alderstrinn som vårt forbund anbefaler, er tiden kommet for at Astor tar
ansvar og realiserer en ny innendørs
isflate på Dalgårdtomta. Vi ønsker
altså å øke Dalgård ishall til 2 isflater
med en ny ungdomshall i tilknytning
til den gamle.
TRONDHEIM VOKSER
Trondheims befolkning har vokst
med 60.000 de siste 30 årene. Om 10

år tilkommer 15.000 nye. Med byens
tre isflater har kommunen i 2018 hele
10.500 barn/unge per isflate. Dette er
isflater som skal dekke ishockeytreninger og -kamper fra bredde til elite
til rekreasjon. Det skal også dekke
behov for kunstløp, kortbane, parahockey, publikumstid, osv.
Dere kjenner alle smertelig godt til
istidskabalen med treninger allerede
kl 1545 på hverdager, og faste treninger i helger. Det er veldig artig at
vi har mellom 70 og 100 mikrospillere
på is på tirsdagene, men også svært
utfordrende – og vi har til vanlig kun
45 min. treningstid.
Byåsen er en av de største bydelene i
Trondheim, og det er åpenbart at
Trondheim Vest har behov for mer
enn én isflate. Realisering av en ny isflate på Dalgård, vil bli en viktig milepæl for ishockeyframtiden i Trondheim som helhet.
ISHALLITRONDHEIM.NO
Astor har hatt et nært samarbeid
med STIHK (ishockeykretsen) de
siste par årene om ny ishall i Trondheim. STIHK har jobbet aktivt med
nye isflater i Trondheim kommune i
en lang årrekke, og vi føler at nå har
tiden kommet for at vår idrett blir
prioritert i idrettspolitikken. Og det
er faktisk slik at de folkevalgte i
Trondheim lytter til hva befolkningen sier! Derfor har Astor sammen med STHIK tatt initiativ til initiativet ishallitrondheim.no Dette er en
infokanal på web, Facebook og Twitter.
Vi oppfordrer dere sterkt til å gå inn
på ishallitrondheim.no, og gi politikerne et saklig innlegg i debatten.
Med nok innspill, må politikerne høre
på oss.

Allerede tirsdag 27. November behandler Formannskapet i kommunen sak PS 0263/18, som omhandler
prioritering om ishall eller idrettshall
på Dalgård idrettspark. I saksdokumentene, bygger Rådmannen sin
konklusjon på tidligere politiske vedtak, noe som betyr at Rådmannen
anbefaler at det IKKE blir bygd ny ishall på Dalgårdtomta, men vil heller
prioritere en ny idrettshall i regi av
Byåsen IL.
Det bør nevnes at Astor hockey foreslo for Byåsen IL å utrede en kombihall med både isflate og idrettshall
på Dalgård, og vi la fram arkitektskisser som viste at dette var realiserbart
på tomta. Styret i Byåsen IL vedtok
dessverre i mai 2018 at de ikke ville
gå videre med et slikt samarbeid.
I Trondheim kommune er det uansett politikerne som bestemmer, og
vi setter vår lit til at de nå gjør riktige
prioriteringer. Behovet for en isflate
til i Trondheim vest er meget godt
dokumentert, og Idrettsrådet i
Trondheim støtter også byggingen
av en ishall på Dalgård i sin uttalelse
til saken.
#TRØNDERHOCKEY
Astor ønsker å aktivt bygge opp bildet av trøndersk hockey. Tiden med
økonomiske problemer er lagt bak
oss. Fokus nå er jenter og gutter som
elsker ishockey, og å sikre dem en
god framtid. For #trønderhockeyens
framtid er mer isflate nøkkelen. En
framtid med gode – og nok – isanlegg. Astor besluttet derfor på forrige årsmøte å ta samfunnsansvar
ved å jobbe med å sikre en isflate til i
Trondheim vest.

SKISSER OG KALKYLER
DALGÅRD UNGDOMSHALL
Astor ungdomshall vil først og fremst
inneholde en isflate til. Men, den vil
også inneholde bedre garderober
som erstatter garderobebygg, samt
aktivitetsrom. Det planlegges også
garderober for uteidrettene, friidrett
og fotball, samt lokaler for Trondheim Bydrift i det nye bygget.
Ishockey er en sport med stort innslag av motorikk og hurtighet, og det
er viktig at barna våre i klubben trener allsidig. Det er viktig at de minste
barna for eksempel lærer seg å stupe
hodekråke og slå hjul igjennom lek
og utvikling. De eldre spillerne
trenger å trene styrke. Vårt styrkerom har behov for en oppgradering,
ikke minst med tanke på tilgjengelig
areal. Derfor er det også planlagt et
aktivitetsrom for barmarkstrening,
styrke, oppvarming og annet.
Vi trenger også bedre rom for effektiv klubbdrift. Styrerommet vårt nå
er litt vel «multi-purpose», og det er

såpass lite at det er umulig å samle
foreldregrupper til foreldremøter
osv.

sikre at lånet blir betalt ned. Den
økonomiske modellen er bærekraftig.

Det er også satt av et aktivitetsrom
til kampsport. Bokseklubben av 1930
(B-30) kan for eksempel være en mulig bruker av disse lokalene.

KORT OPPSUMMERING
SKISSENE

KALKYLER
I og med at vi bygger sammen med
eksisterende bygg, er det enda noen
usikkerheter i kalkylene grunnet bl.a.
brannregler og snømengder på tak.
Kalkylene så langt indikerer at anlegget kommer til å koste ca. 80MNOK,
pluss at kommunen må bruke borti
10MNOK på å rive eksisterende garderobebygg, samt rekkefølgekrav. I
politisk sak 0263/18 har Astor foreslått en finansieringsmodell der Astor vil ha et lån på ca. 40MNOK over
3-5 år, som etter tilbakebetaling av
moms, spillemidler, pressområdemidler og programsatsningsmidler
vil resultere i ca. 5MNOK i lån etter 5
år. Utleie av isflate og garderober vil

AV

Vi har gått flere runder med skisser,
og i og med at Rådmannen til stadighet foreslår at det skal bygges idrettshall heller enn ishall, har vi ikke
satt av noen penger til arkitekt enda.
All jobb som er gjort så langt er bygd
kun rundt dugnad. Basert på utfall av
politisk sak 0263/18, vil skissene bli
mer konkret. Hensikten i denne fasen er å vise via skisser at løsningen
er mulig å gjennomføre. Vi understreker derfor at det kan bli endringer på
tegningene, små eller store. Vi i Astor
håper vi snart har mulighet for å bidra videre mot å kunne realisere en
fullgod ungdomshall på Dalgård idrettspark.
Mer info vil følge i tiden framover.

