Nåværende og fremtidige utbyggere av Friidrettshall
Oslo, 10. desember, 2009

NFIFs 2. Friidrettshallforum 25.januar 2010 på UBC Ullevaal.
NFIF har besluttet å innkalle til det 2. Friidrettshallforum. Det første Friidrettshallforum ble avholdt på
Ullevål 14. januar 2009. Forumet skal være et informasjons og erfaringsutvekslingsforum for
involverte i friidrettshallutbyggingen i Norge.
Forumet består av representanter fra lokale hallutbyggere, representanter fra NFIF og KKDs idrettsavdeling.
I tillegg har lokale utbyggere med planer om hallutbygging anledning til å møte.
Det er NFIF som innkaller og setter opp dagsorden for møtet.
Årets forum vil ha fokus på prosessen hos de utbyggere som nå er i gang med hallutbygging. Det gjelder
Trondheim, Sandnes, Steinkjer og Bergen.
KKD vil delta med sine erfaringer fra søknadsprosesser og godkjenningsprosedyrer så langt.
NFIF vil delta med sine erfaringer knyttet til de kriterier som er satt opp for at hallen skal tilfredsstille NFIFs
krav til en friidrettshall og bringer inn Rickard Bryborn fra Sverige, som har vært rådgivende ingeniør på flere
av de senere friidrettshallene i Sverige. Bryborn er dessuten ansvarlig for kapitlet om friidrettshaller i det
internasjonale forbundets (IAAF) anleggsbok. Han vil bidra med sin generelle kunnskap, men også spesielt
med hensyn til konstruksjon av doserte svinger og valg av dekker.
NFIF ønsker at Friidrettshallforum skal være en møteplass for erfaringsutveksling. Vi vil derfor ønske innlegg
fra hver av de utbyggere som er kommet i gang, begrenset til ca. 20 minutter for hver, inkl. eventuelle
spørsmål. De øvrige ser vi gjerne orienterer om sine planer innenfor en ramme av ca. 10 minutter.
NFIF dekker utgifter til møtelokaler og lunsj. De inviterte organiserer og dekker selv sine reiser.
Friidrettshallforum 2010 er planlagt til mandag 25. januar kl.11:00-15:00 på UBC på Ullevål.
Det inviteres to personer fra KKDs idrettsavdeling og to personer fra følgende steder som NFIF er kjent med
har friidrettshallplaner: Trondheim, Sandnes, Steinkjer, Bergen, Bærum, Hvam, Haugesund, Tromsø og
Kristiansand. Fra NFIF møter bl.a Svein Arne Hansen, president, Kalle Glomsaker, anleggsansvarlig i
sentralstyret, Kjetil Hildeskor, generalsekretær, Ole Petter Sandvig, anleggsteknisk ansvarlig og Kjellaug Eik,
leder av anleggskontrollutvalget.
Vi vil komme tilbake med en nærmere tidsplan for dagen.
NFIF håper anleggseiere synes denne møteplassen er verd å prioritere. Sammen skal vi utvikle de
modellhaller Norsk Friidrett og Friidretts-Norge trenger for å kunne trene og konkurrere hele året. Velfunderte
løsninger byggeteknisk og gode flerbruksmodeller vil være avgjørende for at dette skal bli haller nye
utbyggere vil hente ideer fra. Materiell som presenteres ønskes lagt ut på NFIFs nettsider for allmenn
informasjon.
Bekreftelse på deltagelse bes sendt NFIF innen 5.januar. All påmelding skjer til Ole Petter Sandvig.
Ole.petter.sandvig@friidrett.no
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