NORGES ISHOCKEY FORBUND
THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION

1. november 2018

Plug & Skate – små kunstfrosne isbaner

Norges ishockeyforbund, Norges bandyforbund og Norges skøyteforbund har mottatt gave fra
Sparebankstiftelsen DNB som skal benyttes til bygging av flere små kunstfrosne isbaner i lokalmiljøene.
Konseptet som danner grunnlag for slike små isbaner er beskrevet her

Hva kan det søkes tilskudd til:
-

Inn til 1 mill kroner i tilskudd til bygging av små kunstfrosne isbaner med lys.

-

Isflaten må være minst 600 m². Konseptet som er utarbeidet er utgangspunktet for et
eksempelanlegg.

-

Det legges vekt på at anlegget skal ha helårsbruk. Valg av toppdekke for sommerbruk må
være slik at det ikke går ut over frysekapasiteten om vinteren.

-

Anlegget må ha minst 4 måneder med is i løpet av vintersesongen.

-

Anlegget bør ligge ved barnehage/skole eller annet sted der det er naturlig at barn/ungdom
samles.

-

Anlegget skal kunne brukes egenorganisert idrett og lek, bevegelse, trim for alle uansett kjønn,
alder og ferdighetsnivå.

Hvem kan søke:
-

Kommuner

-

Organisasjoner som har en avtale om drift av anlegget med kommunen.

Finansieringsplan og budsjett
-

Detaljerte investeringskostnader

-

Finansieringsplan

-

Driftsbudsjett for min 3 år

Driftsplan:
-

Beskrivelse av hvordan banen er tenkt drevet og vedlikeholdt både sommer og vinter.
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Beskrivelse av anlegget:
-

Utforming

-

Beliggenhet

-

Hvordan det skal bygges

Spillemidler:
-

Det kan søkes nærmiljøanleggsmidler til anlegget med tilskudd inn til 1 mill kroner.

Søknaden må inneholde:
-

Søkers navn (kommune/organisasjon) og kontaktinformasjon

-

Navn med kontaktinformasjon på kontaktperson for søknaden

-

Beskrivelse av anlegget, med tegninger og tekniske planer.

-

Driftsplan med driftsbudsjett for 3 år.

-

Budsjett med detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan

-

Fremdriftsplan

-

Avtale om drift av anlegget med kommunen dersom søknaden sendes inn av andre enn
kommune

Søknadene vil bli behandlet fortløpende og sendes inn til Norges Ishockeyforbund (oe@hockey.no).
Eventuelle spørsmål kan rettes til Ottar Eide, NIHF, 98 22 00 06 eller oe@hockey.no.
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