
 

 

 

 

 

 

DET ER VÅR TUR NÅ  

- KLUBBHUSET PÅ HOLMEN SKAL REALISERES! 



 

 

BAKGRUNN: 

ANLEGG  

Den viktigste kilden til rekruttering til idretten er anlegg. Det er etter vårt skjønn en relativt god 

anleggsdekning i kommunen – og det mangfoldet i aktiviteter som tilbys har rot i dette. I skrivende 

stund opplever vi en vesentlig vekst i Asker nord  

Holmen Idrettsforening sine konkrete behov:  

Med våre 1209 aktive medlemmer (2020) er Holmen Idrettsforening en av de største enkeltaktørene 

på Holmen Idrettspark. En idrettspark vi med glede deler med Holmen Tennis, Holmen Hockey, 

Holmen Tropp & Turn og Asker Svømmeklubb. Vi har en flott idrettspark som stimulerer til masse 

aktivitet. Alt fra de i øyenfallende fotballbanene til flotte turområder i Grønlia.  

Langrenn:  

Vi ønsker å opprettholde et vedvarende fokus på en rulleskiløype i forbindelse med nevnte Grønlia. 

Dette vil forenkle vår aktivitetslogistikk – og gi flere og yngre anledning til skirelatert lek og aktivitet 

gjennom snøfattige deler av året. Dessuten spiller sikkerhetsaspektet inn når det kommer til 

rulleskiaktivitet. Vi ønsker for enhver pris å unngå at en slik aktivitetsform for de yngste skal 

forekomme i et fortettet trafikkbildet i «Holmen- krysset».  

Håndball:  

Vi har en betydelig fremvekst av en progressiv håndballgruppe, som gjennom sitt gode 

rekrutteringsarbeid har vokst seg så store at den tradisjonelle fordelingsmodellen av halltid i Asker 

kommune ikke lenger er tilstrekkelig. I takt med at barna vokser til, så øker kravene til reelle fasiliteter 

hva håndballspillet fordrer. Spillformene i eldre aldersklasser er ikke forenlig med trening i gymsaler 

rundt forbi i kommunen. I løpet av 2 år har Holmen IF Håndball gått fra 6 aktive lag/grupper til 19. 

Tildelingen av hall/gymsaltid er mer eller mindre uendret. Fremfor alt ønsker idrettsforeningen 

naturligvis mest mulig aktivitet som innebærer nærhet til sitt eget anlegg. Dette av årsaker som 

identitet og kultur, så vel som praktiske – noe som forenkler eksempelvis verdiarbeidet som til enhver 

tid skal ivaretas i klubben. Det er med spenning vi følger utviklingen i forbindelse med en eventuell 

flerbrukshall på Nesbru. En langsiktig tanke fra vår side er dessuten knyttet om utvikling av området 

syd for Grønlia (Syverstad) kan være et areal som kan reguleres og utvikles til idrettsformål? Dette 

sett i lys av E18-utbyggingen. Det er av stor interesse for idrettsforeningen å kunne samarbeide og 

bidra til en ekspansjon av Holmen Idrettspark som innbefatter Syverstad-diagonalen – eksempelvis 

ved å bygge en hall.  

  



 

 

SAMLINGSPUNKTET – KLUBBHUSET  

Prioritering i AIR/AK:  

Nytt klubbhus har – og har hatt - høy prioritet på listen over innmeldte og anbefalte anlegg hos AIR. Vi 

har også stått øverst på prioriteringslisten i perioder da klubbhuset så ut til å kunne realiseres slik det 

opprinnelig var tenkt. Følgende hovedargumenter underbygger at nytt klubbhus bør ha høyeste 

prioritet:  

• Holmen IF ligger midt i kommunens viktigste vekstområde. Store utbygginger på Vestre 

Billingstad og Høn.  

• Klubben har ca. 1400 medlemmer (aktive og passive) og ventes å vokse sterkt i de neste 

årene. Mange fast ansatte i både heltids- og deltidsstillinger.  

• Huset skal være møteplass for nærmiljøet. Åpent på dagtid med servering/cafe.  

• Klubben har ingen fasiliteter i dag – det er vår tur nå!  

Holmen IF (HIF) har i mer enn 10 år arbeidet med konkrete planer for utvikling av idrettsarealene i 

Holmen idrettspark. Vi har hatt et helhetlig søkelys på alle tilgjengelige arealer, både kommunalt 

eide og egeneide arealer. I arealene vi inkludert Grønlia, som også er mye brukt til 

idrettsaktiviteter. Vi har fulgt en overordnet plan som kan deles inn i disse hovedpunkter:  

1. Nytt Klubbhus  

2. Ny Kunstgressbane (oppgradert fra grus)  

3. Skileikområder og oppgradering av lysløype i Grønlia, inkludert snøproduksjon.  

Alle prosjektene har vært basert på faglige utredninger med støtte fra Norconsult AS, og andre 

fagmiljøer. AIR har også gitt støtte til forprosjekt Klubbhus. 

PKT 1. Nytt klubbhus har stått øverst på vår ønske- og prioriteringsliste i alle år. Vi har jobbet 

systematisk med dette prosjektet hele tiden, og har dessverre møtt på problemer underveis som gjør 

at klubbhusprosjektet ennå ikke er realisert. Det er i hovedsak plasseringen av klubbhuset som har 

medført forsinkelser. Klubben hadde opprinnelig planer om å bygge på egen grunn i tilknytning til det 

gamle brakkebygget som i dag fungerer som klubbhus. Med ferdige tegninger hadde vi 

forhåndskonferanse med Plan- og bygg i Asker kommune i 2017. Her fremkom det at den gamle 

hoppbakken var vernet som kulturminne, og at det ikke ville være aktuelt å gi byggetillatelse med 

plasseringen på vår egen eiendom.  

Etter dette har vi jobbet med andre alternativer, og i 2021 ble det jobbet frem et forslag for ny løsning, 

med et fleksibelt modulbasert bygg i 2 etasjer, med plassering på østre kortende av den gamle 

kunstgressbanen, ved siden av fyrhuset. Plasseringen er godkjent av Asker kommune v/ Natur og 

Friluft som grunneier, og HIF har fått leieavtale på grunnen i 30 år.  



 

 

Finansiering av klubbhus 

HIF har i alle sine tidligere anleggsprosjekter lagt vekt på full- eller stor andel egenfinansiering. Så 

også med klubbhuset. Vi anser at klubbhuset pt. Vil ha en kostnadsramme på ca. 15-18 millioner 

kroner. før fradrag av spillemidler og momskompensasjon. Vi ser for oss en tredeling av 

finansieringen:  

1. Egenkapital.  

2. Lån med kommunal garanti.  

3. Kommunalt tilskudd.  

HIF kan stille en betydelig andel egenkapital inn i klubbhusprosjektet.  

PKT 2. Ny kunstgressbane ble utviklet og ferdigstilt i løpet av høsten 2013. Den gamle grusbanen er 

oppgradert med nytt kunstgressdekke, ny drenering og kummer, og nytt lysanlegg. Prosjektet ble i sin 

helhet utviklet og gjennomført av HIF. Kostnadsrammen var totalt ca. 5,6 millioner kroner. 

Finansieringen ble gjort ved at klubben etablerte et lån på 5,2 millioner kroner. Asker Kommune stilte 

kommunal lånegaranti. HIF nedbetaler lånet over 10 år, og banen er nedbetalt i 2025.  

PKT 3. Skileikområder og oppgradering av lysløype. HIF har utviklet og bygget 2 nye 

skileikområder. Et område er ombygging av et av unnarennene i østre hoppbakke (nærmest 

tennishallen). Her er bakkeprofilen gjort mindre bratt, og er godt egnet til å lære barna skiferdigheter i 

trygge omgivelser.  

Lenger vest i Grønlia har HIF opparbeidet et åpent område der det er anlagt «kuler og staup» som er 

godt egnet til å utvikle varierte skiferdigheter gjennom lek og aktivitet. Området brukes også til 

sykkelaktiviteter om sommeren. HIF har også anlagt en «Tuftepark» i Grønlia. Parken brukes mye av 

allmennheten og er til glede for alle.  

Kostnadene for alle ovennevnte anleggsutbedringer er bekostet av HIF. 

HIF vurderer at det ikke er aktuelt å realisere planene om snøproduksjon i Grønlia. 

Asker Kommune har bekostet lys i traseen som går over «kulen» i de tidligere hoppbakkene.  

 

 

 
  



 

 

HOLMEN IDRETTSPARK: 
 
Interesseklubben Holmen Idrettspark 

Det felles incentivet Holmen Idrettspark som omfatter idrettsklubbene med tilknytning til idrettsparken 

vår, er kommet i stand for strategisk å markere oss sterkere på idrettskartet lokalt. Klubbene som 

foreløpig er innbefattet er Holmen Tennis (utspring fra Holmen IF), Holmen Hockey (utspring fra 

Holmen IF), Asker Svømmeklubb, Holmen Tropp & Turn (utspring fra Asker Turnforening) og Holmen 

Idrettsforening. Holmen Klatresenter og Asker Judo er også forsøkt engasjert, men de har en intern 

struktur som ikke samsvarer med de øvrige klubbene, som gjør at de ikke har ressurser til å delta i 

folden arbeidsmessig på lik linje som de fem øvrige. De står derfor pr. nå formelt sett utenfor, men blir 

holdt løpende orientert fra initativtakerne med hensyn til utvikling. 

  

Felles for samtlige klubber er et verdigrunnlag som speiles gjennom folkehelse, inkludering og 

idrettsglede. Interesseklubben skal i fremtiden vise mangfoldet i aktivitetstilbudet idrettsparken står for 

– og fremtidige aktiviteter i regi av Idrettsparken skal stå i stil til dette. Fellesskapet ble synliggjort 

allerede gjennom gjennomført Idrettsuke i uke 27 - 2021. En ren allidrettscamp hvor barna fikk 

mulighet til å prøve nye idretter i trygge omgivelser, med profesjonell og kyndig veiledning av 

representanter fra klubbene. Et løpende tilbud iverksatt høsten 2021 – er Idretts Fritidsordning (IFO) – 

der klubbene vekselsvis gir barna et lavterskeltilbud innenfor 5 av særidrettene Holmen Idrettspark 

representerer. Et helt unikt tilbud som klubbene gjennomfører parallelt med sine spesialiserte etter 

skoletid-tilbud (fotballakademi, hockeyakademi og turnskole). Hensikten er åpenbar – rekruttere flere 

barn til idretten gjennom å stimulere dem via et variert aktivitetsbilde. 

  

Formelt sett vil Holmen Idrettspark stiftes som en enkeltstående idrettsklubb 01.01.22 – og vil på 

forbundsnivå sortere under Norges Fleridrettsforbund. Interesseklubbens overordnede styre skal 

representeres gjennom de respektive daglige lederne fra de fem klubbene. Uavhengig av posisjon i 

styret vil hver av styremedlemmene være berettiget med 1 stemme, dersom beslutninger av formell 

karakter skal avgjøres ved stemmegivning i styret. På den måten likestilles samtlige klubber, og man 

unngår likhet ved eventuell stemmegivning. 

 

Sammen skal vi løfte Holmen Idrettspark til å bli et kraftsenter for idrettsaktivitet hos barn og unge i 

Asker kommune. Nedslagsfeltet er stort, og antall innbyggere med umiddelbar nærhet til idrettsparken 

er i progressiv vekst. Et tidlig eksempel på hvilke kraftsenter som potensielt kan skapes, kan 

eksemplifiseres gjennom data fra Idrettsregistreringen 2020. Antall aktive medlemskap i de drøyt 100 

idrettsklubbene- og foreningene i hele Asker-idretten var 30 792. Medlemskap tilknyttet Asker 

skiklubb, som i en årrekke har vært et av de største idrettslagene i landet var 3 493. Klubbene 

tilknyttet til Holmen Idrettspark hadde i 2020 så mange som 5.313 aktive medlemskap. Dermed utgjør 

Holmen Idrettspark nesten 20 prosent av Asker-idretten samlet sett. Med forventet befolkningsvekst i 

Asker Nord, vil andelen trolig øke ytterligere i årene som kommer. 

www.holmenif.no | www.holmenidrettspark.no  

http://www.holmenif.no/
http://www.holmenidrettspark.no/

