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HAUGEsUND: FKHs 0-0 mot 
Sogndal er snakkisen i ukens 
podkast. Bare uflaks eller helt 
elendig? I sofaen: Ingolf Olsen 
og Odd Kåre Grøttland. 
Dessuten: Avaldsnes og masse 
lokalfotball! Se/hør podkasten 
på h-avis.no eller last ned i 
iTunes. Du kan også se den på 
HTV på Altibox/Get.

UkENs poDkAst:

Bare uflaks?

FrA skEisVANNsVEGEN: Slik blir den nye pistol- og curlinghallen.  tEGNiNG: ArkitEktkoNtorEt BrEkkE HElGElAND BrEkkE As

GA HYGGEliG BEskJED: 
Sveinung Stensland (H).

Fire millioner kroner 
fra Kulturdeparte-
mentet bidrar til at en 
ny idrettshall i Hauge-
sund blir en realitet.
Terje FlaTeby
terje.flateby@h-avis.no

ANlEGG: Det er den nye hallen 
til Haugesund Curlingklubb og 
Haugesund Pistolklubb som nå 
blir en realitet. Mandag fikk le-
der i Curlingklubben Kjetil 
West den offisielle bekreftelsen 
på at hallen får fire millioner 
kroner fra Kulturdepartemen-
tets anleggspolitiske program.

– Vi har visst at vi lå inne, 
men nå fikk vi den endelig be-
kreftelsen. Det var en veldig 

hyggelig nyhet og en utløsende 
faktor for at det blir hall. Jeg vil 
si med 99,9 prosents sikkerhet 
at det blir hall, slår West fast.

– En stor tildeling
Det var Høyres Sveinung Stens-
land som ga West den hyggelige 
beskjeden mandag.

– Dette er en stor tildeling og 
vil bidra til å gjøre Haugesund 
Idrettspark enda mer komplett. 
All ære til ildsjelene lokalt som 
har fått igjennom denne søkna-
den, sier Stensland, som også 
trekker fram arbeidet Terje Hal-
leland (Frp) har gjort for at den 
kombinerte curling- og pistol-
hallen skulle få tildelingen.

Stensland mener hallen vil gi 
den lokale curlingklubben bed-
re rammevilkår enn det de har i 

Haugesund Ishall i dag.
– En egen hall vil gi en helt 

annen tilgang til trenings- og 
konkurransefasiliteter, og det 
vil åpnes andre muligheter når 
det gjelder rekruttering, sier 
Stensland.

42 millioner
Den nye idrettshallen skal byg-
ges like sør for Haugesund Is-
hall, mot Skeisvannsvegen. 
Den vil inneholde fire curling-
baner, som gjør at åtte lag kan 
spille samtidig. I kjelleren blir 
det pistolskyting. Fellesområ-
dene med pistolhallen vil inne-
holde sosiale rom og møterom. 

Curling- og pistolhallen har 
fått en prislapp på 42 millioner 
kroner, eks. merverdiavgift. 
Den skal drives av selskapet 

Haugesund Pistol- & Curling-
hall AS.

– Pistolklubben og Curling-
klubben eier 50 prosent hver av 
selskapet. AS'et skal både byg-
ge og drifte hallen, forteller le-
der i Haugesund Curlingklubb, 
Kjetil West. I slutten av april ga 
også formannskapet i Hauge-
sund den nye hallen garanti for 
spillemidlene. Garantien skal 
godkjennes av Fylkesmannen.

– Det eneste som mangler nå 
før vi er fullfinansiert er noen 
sponsormidler. Skulle vi ikke 
lykkes med det, er det ikke noe 
problem å justere det slik at vi 
kommer i mål likevel, forteller 
en svært fornøyd Kjetil West.

Målet er byggestart 1. okto-
ber. Klarer man det, skal hallen 
stå ferdig i løpet av høsten 2018.

Den nye pistol- og curlinghallen blir en realitet

Får fire millioner kr.


