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Høringssvar ang. VM i curling 2019
Dato: 07-11-2016/aws

Dansk Curling Forbund, Hvidovre Curling Club og Sport Event Denmark
har udarbejdet oplæg til potentiel afholdelse af VM i curling for kvinder i
2019 i Hvidovre i opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter.
Som følge heraf er de vante brugere (foreningerne) af skøjtehallerne i
Frihedens Idrætscenter blevet hørt ift. afholdelse af arrangementet;
herunder hvilke eventuelle gener arrangementet kunne have for de berørte
foreningers aktiviteter.
Forvaltningen har modtaget følgende høringssvar:
Copenhagen Crusaders
Foreningen ser umiddelbart ikke noget problem i afholdelse af
arrangementet, da foreningens istider i forvejen er henlagt til
træningshallen. Dog anerkender foreningen, at deres istider potentielt kan
blive påvirkede, da andre foreninger under arrangementet vil blive henvist
til samme træningshal.
Foreningen deltager i en turnering i april 2019 og har derfor særligt behov
for træning i både marts og april. Såfremt VM i curling afholdes i marts
2019, har Crusaders derfor behov for flere tider i træningshallen
umiddelbart efter afholdelsen af VM.
Hvidovre Skøjte Klub
Foreningen er generelt positivt indstillet over for sportevents i kommunen,
men vurderer, at et potentielt VM i curling vil påvirke en række af
foreningens aktiviteter, der planmæssigt finder sted i marts 2019.
Foreningen anmoder derfor om følgende:
 Garanteret tilskud til træning i andre skøjteklubber samt dækning af
ekstra lønomkostninger til trænere i en 2-ugers periode (anslået
beløb 108.000 kr.).
 Garanti for at arrangementet Skate Copenhagen kan gennemføres i
perioden 28.-31. marts 2019.
 Præciseret uddybning af hvor lang tid hal 1 vil være taget ud af
normal drift.
 Præciseret uddybning af hvorvidt ishal 2 kan benyttes i perioden.
 Afklaring af hvorvidt arrangører kan opnå indtjening på salg af mad
og drikke i forbindelse med arrangementer såsom VM og øvrige
stævner.



Inddragelse af klubberne i ishallerne i den videre proces.

Hvidovre Ishockey Klub
Foreningen stiller spørgsmålstegn ved, om det er muligt at reetablere
foreningens reklamer efter afholdt VM i curling inden for den estimerede
tidshorisont (14-15 dage)1.
Derudover har foreningen oplistet en række estimerede udgifter forbundet
med afholdelsen af fem 1. divisionskampe, der forventes at finde sted i
perioden 16.-24. marts 2019. Udgifterne tæller bl.a.:
 Leje af brugbar skøjtehal i nærområdet: 5x15.000 kr.
 Op- og nedtagning af midlertidige reklamer: 5x 30.000 kr.
 Transportomkostninger: 5x15.000 kr.
 Tab af tilskuerindtægter: 5x15.000 kr.
 Tab af indtægter fra forplejning, merchandise mm. 5x25.000 kr.
Der estimeres desuden med en udgift på 100.000 kr. til brug for produktion
af midlertidige reklamer. Dvs. en samlet estimeret udgift på 575.000 kr.
Ovenstående scenarie forudsætter, at foreningen kan afholde alle
træningstider i træningshallen. Dette anser foreningen dog som urealistisk,
da foreningen under normale omstændigheder er afhængig af begge haller
og desuden pointerer, at træningshallen i givne periode muligvis også vil
skulle anvendes til brug for andre klubbers aktiviteter. Foreningen
understreger derfor, at der potentielt vil kunne forventes udgifter til brug for
leje af erstatningshal til træningsaktiviteter for alle foreningens hold.
Hvidovre Ishockey Klub forventer i 2019 at være i Metalligaen, hvilket dels
begrænser antallet af andre haller, der vil kunne bruges som erstatning, og
dels må det forventes, at tabet på tilskuerindtægter, ølsalg, m.m. formentligt
vil være højere. De ovenstående tab formodes derfor at være
minimumstab.
Foreningen bemærker desuden, at arrangementet også kommer til at
berøre ungdomsholdenes slutspilskampe samt klubbens damehold, som i
perioden forventes at være midt i finalespillet ifm. DM. De potentielle
udgifter forbundet med disse potentielle kampe er ikke medregnet i
ovenstående estimat.
Tidspunktet for VM i curling er desuden midt i højsæsonen for en række af
foreningens kommercielle arrangementer, som er en af klubbens
væsentligste indtægtsposter. I fald at foreningen ikke kan afvikle de
planlagte arrangementer i den berørte periode, forventer foreningen et
estimeret tab på mellem 45.000-67.500 kr.2

1

De 15 dage kan ifølge curlingklubben overholdes i forhold til klargøring, afvikling
af arrangement og nedtagning. Herefter skønnes det, at FIC vil skulle bruge 3-4
dage på opbygning af isen (til ishockeybrug), alt afhængigt af hvilken stand isen
efterlades i. Derudover vil FIC skulle bruge tid på reetablering af sikkerhedsnet og
pleksiglas rundt om banen.
Det må forventes, at afviklingen af VM i curling samlet set vil kræve ca.18 dages
råderet over opvisningshallen.
2 Forvaltningen har ikke haft mulighed for at verificere de estimerede indtægtstab.
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Hvidovre Ishockey Klub foreslår to alternative løsningsmodeller for afvikling
af VM i curling:
Alternativ 1
Arrangementet rykkes til perioden ultimo april - primo maj umiddelbart efter
ishockey- og skøjtesæsonen. Dette vil ikke medføre gener eller
omkostninger for de øvrige aktører.
Alternativ 2
Arrangementet flyttes til træningshallen samt curlinghallen, hvilket ifølge
foreningen vil give arrangementet en langt bedre sammenhørighed, da der
er direkte indbyrdes adgang hallerne i mellem. Det vil desuden medføre
betydelig lettere etablering, da curlingcirkler vil kunne blive lagt i isen fra
sæsonstart (august 2018) og ingen reklamer i isen skal fjernes og bagefter
reetableres.
Dette scenarie indbefatter dog etablering af ekstra nødudgange grundet
behovet for større tilskuerkapacitet samt etablering af mindre mobiltribuner.
Foreningen påpeger dog, at sådanne etableringer vil være varige
investeringer, der også vil muliggøre afholdelse af de store skøjtestævner i
træningshallen i fremtiden.
Ved anvendelse af alternativ 2 vil kun opvisningshallen være ledig, hvorfor
foreningen anbefaler at aflyse al offentligt skøjteløb og tildele de ledige tider
i opvisningshallen til Hvidovre Ishocke Klub og Hvidovre Skøjte Klub som
kompensation for den manglende tid i træningshallen.
Da ishockeyklubben i desuden ikke vil have mulighed for at afholde sine
kommercielle arrangementer, bør foreningen kompenseres for den
manglende indtægt.
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