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Skøjtetræningshallen skydes afsted med en fælles
studietur

horsholm.dk

Mandag stod i studieturens tegn. Her tog de to udvalgsformænd Nadja
Maria Hageskov fra Sport-, Fritid- og Kulturudvalget samt Peter Antonsen
fra Miljø- og Planlægningsudvalget afsted på en endags studietur for at se
nærmere på relevante skøjtetræningshaller i Sydsverige og Danmark.
Herudover deltog repræsentanter fra Hørsholm Kunstskøjteløber forening,
Rungsted Ishockey Klub og Rungsted Seier Capital og endelig kommunens
administration.
Studieturens formål var, at opnå større viden og indsigt i omkringliggende
skøjtetræningshaller således, at politikerne fremadrettet er godt klædt på
til at beslutte hvilken type træningshal, der skal etableres i Hørsholm
Idrætspark.
De tre træningshaller som gruppen besøgte, var Rødovre træningshal,
Malmø skøjte Arena træningshal samt Ängelholm træningshal. Alle tre var
nøje udvalgt efter specifikke kriterier så som byggepris, type (kold hal), og
en årlig drift på max. 1 mio. kr. Træningshallerne er generelt køligere haller
med en temperatur på mellem 5 – 10 grader, omklædningsrummene er
mindre og spartanske og der er ikke lagt vægt på det arkitektoniske udtryk.
Ved hver træningshal, fortalte driftscheferne om de fordele og ulemper
der kunne være ved deres haller, og som bl.a. kan bruges som
erfaringsgrundlag, når Hørsholms skøjtetræningshal skal programmeres og
bygges.
Der var en rigtig god og konstruktiv dialog på turen mellem foreningerne,
administration og politikerne, som benyttede køreturen til at drøfte de
forskellige træningshallers muligheder og begrænsninger.
Nadja Maria Hageskov, C, Udvalgsformand for Sport-, Fritid- og
Kulturudvalget udtaler:
”Studieturen var et rigtig godt eksempel på, at det ikke er alt man kan læse
sig til via dagsordenspunkter. Det var enormt inspirerende at besøge de tre
træningshaller, som på papiret lignede hinanden, men hvor
brugeroplevelsen var meget forskellig. Det er blandt andet de erfaringer og
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den viden vi har fået på turen, som skal bringes i spil, når vi beslutter
omfanget af en ny skøjtetræningshal.”
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Peter Antonsen, T, Udvalgsformand for Miljø- og Planlægningsudvalget
udtaler:
”Studieturen var med til at synliggøre de forskellige muligheder, der er for
opførelsen af en skøjtetræningshal. Det var en øjenåbner at opleve
hallerne, og samtidig også forstå at der er mange behov, krav og tekniske
forhold, der skal spille sammen, for at få den bedste og mest optimale
udnyttelse af en kommende skøjtetræningshal inden for et rimeligt
budget.”
Begge udvalgsformænd var enige om, at de ikke ønsker at bygge en
spektakulær skøjtetræningshal, men en hal, der lever op til minimum
kravene. Samtidig skal det være en hal, som imødekommer behov og
ønsker på et realistisk plan, og som er driftsmæssig fornuftig.
Miljø- og Planlægningsudvalget samt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget
mødes i starten af marts måned på et fællesmøde, hvor turen kort bliver
præsenteret for de udvalgsmedlemmer, der ikke var med på turen.
Herefter diskuteres næste skridt for Hørsholms kommende
skøjtetræningshal.
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