
NÅ TRENGER VI DIN HJELP

NY ISBANE TIL BARNA I FREDRIKSTAD



BAKGRUNN
● Vi har kun én isflate i Fredrikstad, og det er et 

prekært behov for mer istid
● Klubben vokser og det blir stadig mindre istid 

per lag/spiller
● Jo flinkere vi er til å rekruttere, desto dårligere 

tilbud kan vi gi (mindre istid)
● Vi har ikke kapasitet til å øke antall lag 

● Vi ønsker sterkt å etablere rene jentelag, men 
ikke mulig uten å legge ned guttelag

● Skal vi heve sportslig nivå og øke tilbud må vi ha 
mer is

● Alle klubber vi sammenligner oss med har 
minst to isflater

● Arena Fredrikstad ligger fremdeles noen år 
frem i tid



HVORFOR TRENGER VI EN EKSTRA ISFLATE?

● Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung) er en stor klubb i norsk målestokk. 

● I 2021 hadde vi 324 spillere, fordelt på 11 lag. Alle slåss om istid på én isflate. 

● I tillegg kommer a-laget, frigåing, ishockeyskolen og Fredrikstad kunstløpklubb, 
som også benytter seg av byens ene isflate. 

● Med så mange lag og ditto kampaktivitet, betyr dette at det er svært liten istid 
igjen til trening – faktisk bare 19 timer til trening per uke i gjennomsnitt fordelt 
på 11 lag. 

● Skal Stjernen igjen hevde seg på toppnivå med egne spillere, er behovet for en 
ekstra isflate helt akutt.



VI MÅ GJØRE NOE – NÅ!

● Vi har ikke tid til å vente på Arena Fredrikstad
● Vi har ikke råd til å bygge en moderne ishall
● Vi må bygge enkelt og rimelig
● Vi trenger mer istid, og mer tid til trening
● Dette skal IKKE erstatte Arena Fredrikstad
● Det er stor kraft i Stjernen, dette skal vi bygge 

delvis på dugnad
● Vi har gjort dette før – i 1970 bygde vi 

Stjernehallen, i fjor bygget vi StjerneVærste

Fredriksstad Blad, 10.12.2016

Fredriksstad Blad, 08.04.2022



Vegg i vegg med dagens StjerneVærste har vi fått en leieavtale med Værste på 
ytterligere 2000 kvm. Dette kan gi oss en treningsflate på 55x22 meter, og vi 
planlegger fire garderober. Anlegget kan flyttes til annen lokasjon når det gamle 
lagerbygget skal rives.

VI HAR LØSNINGEN KLAR
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BUDSJETT OG FINANSIERING

BUDSJETT
● 5,6 MNOK i engangsinvestering fordelt på:

○ Kjølesystem isbane
○ Vant
○ Ismaskin
○ Grunnarbeider
○ Byggevarer
○ El/lys
○ Vann og VVS
○ ventilasjon
○ Garderober 
○ Søknad/brann

● 900.000 i årlige driftsutgifter
○ Leiekostnader
○ Elektrisitet
○ Servicekostnader
○ Vaktmestertjenester og renhold

FINANSIERING –
VI ER SNART I MÅL!

Sparebankstiftelsen DNB

Lions Fredrikstad

Egenkapital Stjernen Ung

Sponsorer, gaver,
aksjebrev, stønader, etc.
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NIHF, Plug & Play-midler

Fredrikstad kommune
SpareBank 1 Østfold



MILEPÆLER FOR PROSJEKTET I 2022/2023

● Søknad Fredrikstad Kommune

● Prosjektering

● Sikre finansiering

● Beslutning*

● Oppstart/bygging

● Åpning 
Styret i Stjernen Ung vil november 2022 beslutte 
om vi velger å sette i gang. Dette forutsetter at vi 
har sikret finansiering. 
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• Bli med på Fredrikstads største dugnad.

• Kjøp et andelsbrev på 15.000 kroner i isbanen.

• Hva får du igjen?

• Tusenvis av barn som får oppleve isglede i
mange år.

• Du bidrar til at talentutviklingen i Stjernen 
Ung skyter fart.

• Du får firmalogo på eget skilt i den nye
ishallen – minimum 1 meter x 40 cm.

• Du blir prioritert hvis du vil leie isbanen

SLIK KAN DU BIDRA:


