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Ordförande informerar
Nu är det bara några veckor kvar av säsongen och sommaridrotterna tar vid. Detta säsongsslut är
speciellt eftersom vår curlinghall strax därefter kommer att rivas. Curlinghallen kommer att överlåtas
till kommunen den 1 maj och sedan rivas för att ge plats åt HV:s två nya träningshallar. Byggstart för
dessa är planerad till direkt efter sommaren. Vi kommer således att ha april på oss att evakuera
curlinghallen. Kommunen kommer att lagra och flytta våra inventarier. Vi kommer också att avsluta
vår säsong och vårt hus på ett sätt som ingen kommer att glömma. Kolla era e-mail eller
anslagstavlan för vidare information.
Den nya curlinghallen kommer att byggas av NCC och det arbetet har redan påbörjats. Klubben har
vid ett extra medlemsmöte med stor majoritet beslutat att den nya hallen skall byggas med 6 banor
till en kostnad för klubben på ca 5Mkr.
Den nya hallen kommer att ligga norr om och i anslutning till en planerad utbyggnad av
Racketcentrum. I första skedet blir det således ett avstånd på 24 meter till Racketcentrum.
Se flygbild nedan
När Racketcentrum bygger ut sin restaurang och bowling så kommer vi att ligga i ”samma byggnad”
Vår tillfart blir från gatan väster om Racketcentrum och ansluts till en parkering på 20 platser.
Avsikten är att vi skall ingå i Racketcentrums parkeringssystem och att vårt medlemskort skall gälla
för gratis parkering. Övriga får betala en avgift (i dag 6 kr per timme och max 20 kr per dygn).

Vi kommer att ha ett eget kylsystem i hallen vilket innebär att vi själva bestämmer över vår säsong.
Ett eget kylsystem innebär också att vi i princip blir självförsörjande på värme och kanske till och med
kan sälja en del (både kyla och värme) till Racketcentrum. Vi får se.

Entrén till hallen blir på övre våningen och där blir också våra klubblokaler tillsammans med ett
konferensrum och en dubbelläktare. Nere på isnivån blir det omklädningsrum och verkstad.
Kylsystem och annat kommer att ligga på östra kortändan. Planskisser se nedan.

Entréplan

Bottenplan
Inredningen kommer att bli som idag men naturligtvis med en hel del nytt samt att ytorna i det stora
hela kommer att bli större. En handikapptoalett på övervåningen och en hiss mellan våningarna är väl
vad som skiljer från idag. Titta på ritningarna ovan så ser ni hur det är tänkt men jag vill speciellt visa
på att vi får mer uttalade konferensmöjligheter vilket innebär att vi kan hyra ut till konferenser både
stora (klubbdelen) och små. Dubbla läktarrader med en ”bardisk” bakom är en utveckling av vad vi
har
idag. Domarna och ICE KING:en får egna utrymmen. ”Home End Desk” betyder att vi bakom varje
bana bygger en ”möbel” där man kan stoppa broombagar och annat samt ställa dricksflaskor. Där
finns också förberedelser för att kunna montera en digital skärm som visar läget i det andra boet.
Samma möjlighet finns på andra sidan och där finns också möjlighet att installera elektroniska

resultattavlor och tidtagningssystem. Detta förutsätter att det kommer att finnas kameror över varje
bo. Ett mikrofonsystem inne i hallen gör att man kan höra ljudet från spelet därute inne på läktaren.
På läktarväggen finns också förberedelse för digitala skärmar som kan visa bona eller vad vi vill dvs
reklam eller information då det i hela hallen finns installerat ett datanät. Ni anar inte hur modern vår
hall kommer att bli.
Allt är dock inte positivt. Eftersom det tar tid att bygga en sådan här tekniskt avancerad anläggning av
den här storleken så kommer vi inte att kunna starta vår säsong som vanligt. Enligt entreprenörens
tidplan så blir hallen klar nån gång i februari. Våra 2 extra banor har förlängt byggtiden med ca 2
månader. Således bara att bita i det sura äpplet och göra det bästa av situationen.
Vi kommer att ta upp diskussioner med kommunen om att hjälpa oss på något sätt med istider och
kostnader. Skall det bli här i Jönköping så blir det på hockeyis eller ute på bandybanan. Nu vet vi att
det är trångt och chanserna är nog inte stora. Dock planerar vi att hyra in oss hos grannklubbarna och
vi har för avsikt att försöka ordna så att varje lag får ett tvåtimmarspass i veckan någon annanstans
och att vi stöttar med hyra och bensinpengar. Därutöver så kommer det att spelas divisionsspel på
andra orter och sen vimlar det ju av inbjudningstävlingar. I februari börjar vi ladda för egen is och om
vi vill så kan vi ju förlänga säsongen hur länge vi vill utan att fråga nån annan. Härligt eller hur!

Den stora investeringen i den nya hallen innebär att vi måste skaffa oss ytterligare inkomster på ca
500 000kr per år. Vi kommer nog att få organisera om vår verksamhet och börja med att
marknadsföra oss på ett annat sätt. Samarbetet med Racketcentrum innebär att tillgängligheten till
curling kommer att bli väsentligt enklare och större. Öppettider från 0700 till 2300, möjlighet till
reception under denna tid och därmed att någon alltid svarar i telefonen. Bokning dygnet runt via
internet. Vad det innebär för vår uthyrning att vi har tillgång till restaurang- och konferens
möjligheter samt en reception och shop samt spa kan man bara gissa, men det borde inte vara nå´n
nackdel.
Vi som jobbar i hallprojektet ser ljust på klubbens framtiden och jag som har fått förtroendet att leda
föreningen i detta utvecklingsarbete ser med spänning framemot att få ta den nya hallen i besittning
och jobba för att curlingen i Jönköping utvecklas ytterligare. Jag och styrelsen kan dock inte ensamma
göra detta arbete utan nu måste hela föreningen ställa upp och jobba mot samma mål i en positiv
curlinganda.
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