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Tromsø Kommune v/ Kultur & Idrett

INNSPILL til ‘KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT ….’ Rullering fra 2018 : HØRINGSUTTALELSE
TIHK har vært hovedbruker i Tromsø Ishall siden åpningen i 2010. Klubbens medlemstall tidoblet seg
over natten med realiseringen av landsdelens første ishall. Tiden etter det har vært nyttet godt til å
bygge en ny idrett for barn og voksne i Tromsø, med preg av hektisk og givende utvikling.
Ishallen har sambruk med flere is-idretter, samt avsatt tid til publikumsdel, såkalt «Åpen hall». Dette
var også forutsetningen da ishallen ble vedtatt bygd. Imidlertid har det med årene som er gått, blitt
slik at kapasiteten er sprengt i det som må defineres som kjernetid for organisert idrett.
Ishockey som idrett opplever nå at vi begrenses i utvikling pga press mot for dårlige treningstider og
volum på treningstid. Kostnadene mhp leie til den kommunale eier for en dugnadsklubb som TIHK, er
også over den forsvarlige grensen. TIHK betaler 50-60.000 kr pr måned i isleie, pluss reisekostnader
landet rundt for både bredde og topp, det reduserer våre utviklingsmuligheter. Høye leiekostnader
øker også terskel for rekruttering. Vi ønsker å øke inntekter til klubben, men uten mulighet for å
drive og utvikle den kommersielle aktivitet i den kommunale ishallen, minsker også den muligheten.
Konsekvensen av alt dette, er et ønske om å få realisert ishall nr 2 i Tromsø.
Det vil gi bedre rom for flere av is-idrettene, samt gi dagens ishall potensialet for å være den
foretrukne ishall for seriespill og andre arrangement av et visst omfang.
Med kommunens store låneportefølje og ditto behov for å bygge enda mer innenfor mange sektorer,
innser vi at realisering av ishall nr 2 i kommunal regi alene, gir oss små forhåpninger.
TIHK ønsker derfor å bygge ishall nr 2 i egen regi.
Med bruk av kommunal garanti, kommunal støtte med de muligheter kommunen eventuelt har (i
hvert fall med regulert tomt til formålet), spillemidler, private gaver, etc, og egne lånemidler.
En fornuftig plassering kan være i forlengelsen av kunstisbanen i Tromsdalen. En plassering som bør
kunne gi åpenbare samdriftfordeler når kunstisbanen ombygges med tak over 400 meters banen.
Eller en annen aktuell (kommunal) tomt – som er /eller enkelt kan bli, regulert for formålet.

TIHK ber med dette om at Kommunedelplanen for idrett tilpasses dette ønsket, og gir ishall
nr 2 i Tromsø plass i oversikten over nye idrettsanlegg som ønskes realisert fremover.
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