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Harstad skøyteklubb (HSK) har jobbet tålmodig for kunstisprosjekt for Kanebogen stadion i flere tiår. Siste prosjektet ble
behandlet kommunalt i 2010 og klubben var optimistisk for at det endelig skulle bli et løft for is-idrett i Harstad og Nordnorsk
Skøytekrets. HSK har ventet på dette anlegget og vi ser at dette ikke er mulig så lenge hurtigløpsmiljøet står alene.
Anleggsstatus: Det ligger et 400 meter kunstisanlegg nord for Trondheim. Nordland, Troms og Finnmark har et 30 års gammelt
kunstisanlegg i Tromsø. Regionen trenger et anlegg som kan gi et løft for denne type vinteridrett i Nord. Gjennom prosjektet
„Idrettsbyen Harstadˮ er det mulig å ta lærdom av historien om anleggsbygging i Norge.
Klima: Klima i nord har endret seg og været varierer fra minus- til pluss-grader oftere og oftere. Dette er ikke forenelig med drift
av hverken kunst-is eller natur-is utendørs. Årets sesong er et godt eksempel på dette og vi må erkjenne at dette nok blir
framtiden for Vinter-Norge. Når det gjelder vinteridretter generelt vil det kanskje bli vanskelig å finne snø for å gå på ski i
bynære strøk. Is-idretter i hall vil derfor være framtiden for vintersport også i Nord-Norge.
Innstilling fra Harstad skøyteklubb: Klubben har stolte tradisjoner og gode holdninger gjennom 80 års drift. For at klubben skal
kunne overleve må vi jobbe sammen om et felles løft for vinteridrett i Harstad og Nord-Norge. Vi må da tenke samarbeid med
andre is-idretter og flerbruk både innenfor og utenfor is-sesong. Et rent utendørs kunstisanlegg som vi ser i Kristiansund, vil ikke
være tilstrekkelig. I Kristiansund har de allerede besluttet at kunstisanlegget må bygges inn for å få akseptable og stabile forhold.
En løsning for å kombinere idrett i ishall, kan være å dekke isflaten ved hjelp av parkettplattinger. På denne måten kan skifte
mellom idretter med forskjellige behov gjøres på svært kort tid slik at smelte og nedfrysningstid forsvinner. Videre bør vi se til
anlegg utenfor Norge. Her vil vi blant annet vise til Ford St John i Canada med isanlegg over 3 plan med følgende innhold:
1.etasje - 2 hockey baner, 2.etasje – 400 meter skøytebane og 3.etasje 320 meter løpebane.
HSK har en dialog med personer som ønsker å starte med andre typer is-idretter. For at dette skal bli mulig må det satses på
flerbruk og oppvarmet hall. Oppvarmet hall vil gi oss mulighet for en 2.etasje (baldakin, merket blått i skissen under) med eget
areal for idretter som for eksempel turn som trenger faste apparat. Når det gjelder is-idrett isolert sett vil en ikke oppvarmet hall
også være mulig, men dette begrenser mulighetene for samkjøring av andre idrettsgrener og annen næringslivsaktivitet som er
avhengig av varm hall. En hall av denne typen vil gi et løft for allmenheten gjennom økt aktivitet, bedret folkehelse og et langt
bredere aktivitetstilbud for hele regionen.

Oppvarmet flerbrukshall

Mulige idretter:
(Gult)
Innebandy
Løpebane
Fast-track
Klatrevegg
Tennis/badmington
Basket
Håndball
Skatebane
Inline/Rollerderby

Baldakin
(Blått)
2.etasje
ca.2000 m2
Turn
Kampsport

Isidretter
(Hvitt)
Ishockey
Hurtigløp
Kunstløp
Short-track
Curling
Rulleski
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Annet
Messer
Utstillinger
Konferanser
Konserter
Stevner
Bedriftsidretten
Sosiale aktiviteter
Samlinger

