




Nytt klubbhus til HOLMEN IDRETTSFORENING har – og har hatt, høy prioritet på listen over innmeldte og anbefalte anleggsprosjekter hos ASKER 

IDRETTSRÅD. Klubben har ligget som nummer 1 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 hjertet av kommunens viktigste vekstområde – ASKER NORD – som i nåtid allerede opplever sterk vekst i forbindelse med 

boligutbygging på HØN/LANDÅS og VESTRE BILLINGSTAD

• Holmen IF har over 1200 medlemmer og i takt med økt boligutvikling forventes progressiv vekst i medlemsmassen de neste 15 årene

• Holmen IF har 8 heltidsansatte og 30 deltidsansatte som opererer store deler av sitt virke fra eksisterende klubbhus, deriblant ledelse av over 100 

frivillige på ukentlig basis

• Ambisjonen og motivasjonen for klubbhuset er å tiltale nærmiljøet i en slik grad at brukergruppen blir en smeltedigel av gamle som unge, som 

ønsker å investere sin fritid i trygge omgivelser

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



HOLMEN IDRETTSFORENING har i over 10 år utarbeidet og forankret konkrete planer for utvikling av idrettsarealene i Holmen Idrettspark. Klubben har 

hatt et helhetlig søkelys på alle tilgjengelige arealer, både kommunalt eide og egeneide arealer. Av areal er også Grønlia inkludert, som også er mye brukt 

til idrettsaktiviteter.

Klubben sin overordnede utviklingsområder anleggsmessig kan deles i 3:

1. Klubbhus

2. Ny kunstgressbane

3. Skileikområder og oppgradering av lysløype i Grønlia som inkluderer anledning til snøproduksjon.

Alle prosjektene har vært basert på faglige utredninger med støtte fra NORCONSULT AS og andre fagmiljøer. ASKER IDRETTSRÅD har også gitt støtte til et 

forprosjekt på klubbhuset.



Vogellund 22, 1394 Nesbru – Holmen Idrettsforening Klubbhus

Spesifikasjon

Byggeår: 1967

Areal: 150 m2

Fasiliteter: Møterom

Underetasje m/garderobe

Kjøkken

Sanitær – WC i underetasje og i plan 1
Kontorlandskap

Brukerinformasjon

Medlemmer: 1209 (2020)

Ansatte: 34

Frivillige: 123



Vogellund 22, 1394 Nesbru – Holmen Idrettsforening - Nytt Klubbhus

Spesifikasjon

Prosjektstart: 2013

Areal: 791 m2

Fasiliteter: 2 plan

4 utøvergarderober 

2 dommergarderober

Sanitær – 12 WC

Kontorlandskap

2 separate kontorer

Sosialt rom

2 møterom

Kjøkken
6 lagerrom

Utvikling

Kalkyle: 27 389 239

Forhåndskonferanse: 03.04.17

Utdrag av referat forhåndskonferanse:

-…Holmen bakken (den store); vernet 

kulturminne

-…Plan og Byggesak stiller seg negativt til 

å plassere bygget slik at det sperrer for 

Holmenbakken (den store)

Prosjektkostnad: 250 000



Vogellund 30, 1394 Nesbru – Holmen Idrettsforening – Alternativ plassering Klubbhus

Spesifikasjon

Prosjektstart: 2017

Areal: 573 m2

Fasiliteter: 2 plan

4 utøvergarderober

1 dommergarderobe 

Sanitær – 7 WC

1 skaderom

4 separate kontorer

3 laggerrom

1 sosialt rom

1 møterom

1 kjøkken
Terrasse

Utvikling

Kalkyle: 18 896 957

Leieavtale av tomt inngått med Asker 

kommune 11.09.18.

Avtale med ekstern prosjektledelse 

foreslått inngått 15.03.20 – utsettelse 

grunnet økonomisk usikkerhet (covid-

19). Avtale inngått 01.07.20.

Gjennom situasjonskart og VA-

undersøkelser – avdekket 

overvannsledning på tomten i august 

2020. Medfører for høy økonomisk risiko 

å gå videre med prosjektet på tomten.



Vogellund 26, 1394 Nesbru – Holmen Idrettsforening – Ny plassering Klubbhus

Spesifikasjon

Prosjektstart: 2021

Areal: 573 m2

Fasiliteter: 2 plan

4 utøvergarderober

1 dommergarderobe 

Sanitær – 7 WC

1 skaderom

4 separate kontorer

3 laggerrom

1 sosialt rom

1 møterom

1 kjøkken
Terrasse

Utvikling

Kalkyle: 18 896 957

Leieavtale av tomt inngått med Asker 

kommune 24.03.21.

Nabovarsel sendt 28.04.21.

Rammesøknad sendt 25.05.21.

Markedet forespørres om tilbud parallelt 

med at rammesøknaden behandles. 



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 har vi kommet frem til en 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.

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 mill. 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.





HOLMEN IDRETTSFORENING sin ambisjon utover at klubbhuset skal oppfylle de kravene foreningens aktivitetsbilde medfører, er at huset skal gjøres tilgjengelig for 

alle interessenter i nærmiljøet. Fra klubbhuset skal du kunne følge dine barns aktiviteter. Du skal kunne slappe av i etterkant av en mosjonsrunde i Grønlia. Du skal 

treffe gamle kjente fra foreningsmiljøet over en kaffekopp. Det skal være et hus der du slapper av med venner før- og etter organisert aktivitet på Idrettsparken.

Klubbhuset skal være hjertet i idrettsparken i all overskuelig fremtid. HOLMEN IDRETTSFORENING inviterer også alle øvrige aktører på idrettsparken til å involvere seg 

i klubbhuset. Klubblogoen skjemmer ingen – her skal mangfoldet og aktivitetsfellesskapet blomstre. Frivilligheten skal gå hånd i hånd med det profesjonelle – det 

organiserte hånd i hånd med det egenorganiserte. Her skal interessen for idrett, natur, friluft og helse få alle hjerter til å banke i trygge og inkluderende omgivelser.




