Hvidovre Ishockey Klub
Frihedens Idrætscenter
Hvidovrevej 446 | DK-2650 Hvidovre
www.hvik.dk | kontakt@hvik.dk
CVR-nr.: 34131376

Hvidovre d. 30. oktober
2016

Vedr. anvendelse af opvisningshallen til curling VM
Vi har i Hvidovre Ishockey Klub (HvIK) og Hvidovre Ishockey Fighters erfaret, at der er ansøgt om
afholdelse af Curling VM for kvinder i marts 2019. Dette til afholdelse i skøjtehal 1 ”Allan Villadsen
Ishockey Arena” og at forvaltningen har indstillet over for Kultur og Fritidsudvalget at anbefale en
godkendelse af ansøgningen over for Kommunalbestyrelsen.
Vi undrer os over, at vi som de normale daglige brugere af skøjtehallen ikke er blevet hørt om hvilke
konsekvenser arrangementet, med en varighed på op mod 15 dage, kommer til at have for Hvidovre
Ishockey Klubs ungdomsafdeling og Hvidovre Ishockey Fighters elitehold.
HvIK og Fighters står i forvejen hvert år uden hjemmebanen i 4 dage i den periode i forbindelse med
Skøjteklubbens ”Copenhagen Skate”. Noget der i sig selv giver store udfordringer for ishockeyen da det
er midt i slutspillet både for ungdomsholdene og eliteholdet.
Udsigten til at skulle undvære skøjtehallen i op til 20 dage i marts 2019 vil have uoverskuelige
konsekvenser for ishockeyen i Hvidovre og ikke mindst for økonomien i Hvidovre Fighters. At skulle blive
flyttet til skøjtehal 2 og dele den med Skøjteklubben og offentlig løb i den periode kan på ingen måde
dække klubbens behov for istid og afvikling af de store slutspilskampe (op mod 5-6 kampe) med over
1000 tilskuere og 150 spisende sponsorer.
For HvIK ligger arrangementet ligeledes midt i slutspilskampe for dels klubbens ungdomshold samt
klubbens damehold, som sandsynligvis igen vil kvalificere sig til finalekampe om
danmarksmesterskabet. Tidspunktet er desuden midt i højsæsonen for ”Lej Isen” arrangementerne,
hvilket er en af klubbens største indtægtsposter (udover kontingent).
Vi appellerer derfor til, at man ikke godkender ansøgningen før vi er blevet hørt, og vi i fællesskab kan
finde en alternativ løsning.
Alternative løsninger kunne være, at Curling-arrangementet flyttes til efter ishockeysæsonen i maj
måned. Eller at arrangementet afholdes i Skøjtehal 2, der efter en lettere modernisering sagtens kan
dække behovet for afholdelse af Curling VM for kvinder på baggrund af erfaringerne for afholdelse af
Curling EM for både mænd og kvinder i Esbjerg i år 2015.
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