
Sommerferie og arbeid med ny flerbrukshall: 

Ny flerbrukshall for Haugesund Pistolklubb (HPK) og Haugesund Curlingklubb (HCK) pågår for fullt. 

Prosjektgruppen jobber videre og en del kontaktarbeid, møter, skriftlige verk og annet er i gang. 

Tomten som er tilgjengelig er det behov for omreguleres til idrettsformål. Prosess for dette er startet 

i lag med at mulighetsanalysen er ferdigstilt og overlevert Haugesund kommune, ved bygg- og 

planavdeling. Vi har som del av dette måtte rette kontakt med lokalt arkitektfirma for å bistå oss 

knyttet til krav om omregulering. På vår hjemmeside ligger vår mulighetsanalyse. Der ligger det også 

inkludert en plan for prosessarbeid videre. Denne jobber vi på. Idrettsfunksjonell godkjenning og 

søknad om tilskudd som del av dette i lag med øvrig. Helge Olden er med oss og bistår oss på 

utmerket vis med sin kompetanse. 

 

I uke 25, tirsdag 16.06.15 skal vi informere byens politiske bygg- og planutvalg om vårt prosjektarbeid 

og mottar forhåpentligvis støtte til at tidsdelen i det totale knyttet til omregulering og øvrig kan gå 

uten mer tid enn nødvendig. Prosjektarbeidet tar utgangspunkt i byggestart i 2016.  

 

Gunnar og jeg har også siden sist vært på Norges Curlingforbund sitt 60. ting i Haugesund som 

inviterte gjester på festmiddagen. Der deltok vi sammen med Idrettssjefen og idrettskonsulenten i 

Haugesund kommune og traff mange kjekke mennesker. Det deltok også representant fra idretts- og 

kulturdepartementet. På dagtid fikk jeg mulighet til å fortelle noe om vår idrett, HPK som klubb og 

vårt ønske om sammen med Haugesund curlingklubb å bygge flerbrukshallen. Tilbakemeldinger var 

gode og flere stilte spørsmål både underveis og etter med bakgrunn i interesse. Våre respektive 

forbund samarbeider godt med oss for at vi kan lykkes. Som del hadde vi også en sosial happening 

hvor tidligere OL vinner i Curling Pål Trulsen, nåværende generalsekretær i Norges Curlingforbund, 

sammen med annen deltaker fra curlingforbundet og leder i HCK fikk anledning til å prøve vår idrett, 

pistolskyting i våre nåværende lokaler. Gunnar, Øyvind og jeg fikk en bra setting med curlinggutta og 

alle virket å trives godt med dette.  

 

Gjennom media kan dere se at det til tider underveis dukker opp ulike forhold hvor vårt 

prosjekteringsarbeid blir aktualisert. Dette er flott, og meget ønskelig fra vår side. Vi kan på dette 

viset ha god profilering av vårt arbeid for at flerbrukshallen skal bli realisert med de ulike involverte 

og andre interesserte. 

 

Sommeren er her – nå går vi «litt» i sommerdvale selv om en del av prosjekteringsarbeidet går sin 

gang allikevel.  Våre organiserte treningskvelder tar også sommerpauser. Noen vil nok trene og 

melde fra på Facebook om andre har lyst å være med. I tillegg er det en del stevner og mesterskap 

som vil arrangeres. Vi ønsker alle medlemmer lykke til i deltakelse på stevner og mesterskap! Gode 

prestasjoner er viktige byggesteiner i det totale for den enkelte skytter, miljø og klubben vår. 

 

Med god tro på videre godt arbeid sammen om ny flerbrukshall ønskes alle en flott sommer! 
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