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Vil bygge innendørshall
på Fana stadion

STORE PLANER: Leder Anita Bolstad Raa og kollegene i Fana Friidrett ønsker å sette opp en plasthall på Fana stadion.

FRIIDRETT: Fana Friidrett ønsker
å bedre treningsfasilitetene på
vinterstid med en ny treningshall.
av Kent roar nybø

kent@fanaposten.no

– Kapasiteten i Høiehallen er allerede sprengt. Vi har over 100 rekrutter i klubben, og så mange har
vi ikke plass til der, sier leder Anita
Bolstad Raa.

Seks løpebaner

Derfor har klubben undersøkt
mulighetene for å sette opp en ny
hall på Fana stadion.
– Vi har sett på mulighetene for
å bygge en plasthall, hvor vi kan
ha seks løpebaner. Vi har tatt utgangspunkt i at hallen skal være
tolv meter bred og mellom 30 og
50 meter lang, forteller Raa.
– En slik hall vil bety at vi kan
flytte våre rekrutter fra gymsalene
til Fana stadion. Der vil de få mer
friidrettsrelatert trening, og dette

» Vi har tatt utgangspunkt i at hallen skal være tolv
meter bred og mellom 30 og 50 meter
lang.

Anita Bolstad Raa,
leder i Fana Friidrett

vil også frigjøre hallkapasitet for
andre idretter, legger hun til.

Koster én million kroner

Friidrettsgruppen har jobbet med
hallen siden oktober i fjor.
Styret har innhentet tilbud fra
leverandør, og fått presentert en
mulig løsning. De har også involvert Hordaland friidrettskrets og
hovedstyret i Fana IL.
Nå ønsker Fana Friidrett også
å legge planene frem for Bergen

kommune og andre friidrettsklubber i Bergen, som kan være interessert i å være med på en slik løsning.
– Vi regner med at dette kommer til å koste en million kroner,
kanskje i underkant av det. Det
gjenstår å se hvem som vil være
med på dette, men summen bør
absolutt være overkommelig, mener Raa.

Håper på høstferien

Ifølge friidrettslederen vil det ta
kort tid å få ført opp en slik hall
- når og hvis byggeplanene blir
godkjent.
– Det som vil ta tid er å få tillatelse til å sette opp hallen. Vi håper
å få til et møte med kommunen
ganske snart. Det er stor tilstrømming av aktive barn i Fana, og alle
involverte må være interesserte i å
øke hallkapasiteten på en rask og
god måte, sier Raa.
Hun drømmer om å ha plasthallen klar til bruk rett over høstferien.

Kretsleder positiv til ny hall

FRIIDRETT: – Min umiddelbare reaksjon er at dette er
et positivt tiltak som vil skape mer aktivitet i området.
Hallkapasiteten på skolene er allerede sprengt. Men det
er andre som bestemmer om det blir noe av. Jeg vet
ikke noe om realismen i dette, sier leder Helge Brekke i
Hordaland Friidrettskrets.
– Fana Friidrett vil undersøke om andre idrettslag,
kretsen og kommunen ønsker å bidra med midler. Er det
aktuelt for dere?
– Det kan jeg ikke uttale meg om. Vi pleier ikke å gå
inn med midler på anleggssiden, men dette må eventuelt
tas opp på et kretsstyremøte.
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– Jeg har ikke sjekket om det
er realistisk, men når søknaden er
godkjent tar det bare noen uker å
sette opp hallen, sier hun.

En lang drøm

Drømmen om en ny treningshall
har vært der i mange år, men ble
først konkretisert for tre måneder
siden.
– Vi har fleipet om dette i et par
år, men det ble først aktuelt da vi
startet arbeidet med ny virksomhetsplan og skulle se på hvilke
tiltak som måtte gjøres for å ta
klubben videre. Da kom behovet
for mer treningsplass tydelig frem,
sier Raa.
Klubben ser for seg at hallen kan
bygges på oppsiden av tribunen
ved den ene langsiden.
– Der ligger det i dag en dårlig lengdegrop. Ved å bygge en ny
lengdegrop en annen plass, får vi
utnyttet dette området bedre. Signaler fra naboene er at de gjerne
også kunne tenke seg å bli kvitt
noen trær som står der og skjer-

mer for utsikten, sier Anita Bolstad Raa.

Kan brukes hele året

En ny innendørshall vil kunne
brukes hele året, og vil ifølge friidrettslederen være et godt tilskudd
til utendørsstevnene.
– Hallen er solid, og skal tåle
vær og vind. Vi kan selv bestemme tykkelsene på veggene, vi kan
justere varme og sette opp ribbevegger. Den kan brukes i løpet av
innesesongen, men også om det
er dårlig vær sommerstid. Vi kan
også bruke hallen som oppholdsplass og kiosk under stevner. Per
i dag har vi ikke oppholdsrom
innendørs for publikum på Fana
stadion, utdyper friidrettslederen.
Hun påpeker at friidretten neppe vil bruke hallen til enhver tid,
noe som også vil gjøre det mulig
for andre å benytte seg av den nye
hallen.

Idrettsseksjonen skal
vurdere planene

FRIIDRETT: – Vi har ikke fått en henvendelse fra idrettslaget ennå, men jeg har bedt
Idrettsseksjonen om å ta kontakt med dem og
følge dette opp, sier Gunnar Bakke, byråd for
kultur, næring, idrett og kirke.
– De skal vurdere planene og se på realismen i prosjektet, sier Bakke.
– Hvor lang tid vil det ta å behandle en slik
søknad når dere først mottar den?
– Det kan jeg ikke si noe konkret om, fordi
det kommer an på hva som ligger i søknaden.

