
 

 

 

Som HIL tennis er kjent med, starter en sårt tiltrengt rehabilitering av hallen i vår. For å 

redusere ulempene for leietakerne HIL tennis og HIL turn i tillegg til Hamar badmintonklubb, 

er planen å bruke perioden mai-august til rehabiliteringen. HIL tennis vil bruke våre fire baner 

i Hamar park i perioden, HIL turn skal leie gymsaler rundt i kommunen og Hamar 

Badmintonklubb har funnet nytt treningssted på permanent basis.  

Bevilgningen fra Hamar kommune til turnhall gjør det mulig å gjennomføre en generelt 

tiltrengt rehabilitering av hallen, etablere fasiliteter for turngruppa og i tillegg bedre 

forholdene til tennis. Her kan nevnes at tennis får to nye baner med nytt dekke, nye nett, nytt 

ventilasjonsanlegg og nytt lys. I tillegg skal klubbhusdelen pusses opp. Det til glede for alle 

våre grupper, og ikke minst HILs Eldre som allerede har bidratt med oppgradering av inventar 

og utstyr.  

Ankerskogen Idrettshall er 31 år gammel og det har gjennom årene bygget seg opp et 

omfattende vedlikeholds- og rehabiliterings behov. Det er avdekket store mangler knyttet til 

det branntekniske, miljømessige og inneklima. Brannvesenet har ved flere anledninger truet 

med å stenge hele hallen og vi er per i dag nektet å benytte våre klubblokaler i 3. etg. på grunn 

av manglende rømningsvei.  

Aller helst skulle vi ønske at det ble bygget en frittstående basishall for turn. Det ville også 

betydd at racketidretten kunne benytte hele idrettshallen med både tennis og badminton. 

Dessverre har ikke Hamar kommune bevilget midler til det, og HIL har heller ikke økonomi 

til dette. Rehabiliteringen kan ikke vente, og styret i HIL har tro på at resultatet vil bli bra for 

både turn og tennis ved å gjøre som planlagt innenfor de økonomiske rammene vi har lagt.  

Tennisgruppa vil i en periode gå fra å leie 2,5 til 2 baner. Gevinsten blir imidlertid to helt nye 

baner fysisk adskilt med vegg fra turnhallen. Det blir nytt dekke, gode lysforhold og helt uten 

trafikk og støy fra turn. Beregninger viser at per i dag er hallkapasiteten god nok for tennis 

med bedre utnyttelse av spilleflatene, men med større medlemsvekst kan to baner være 

begrensende for aktiviteten.  

Både turn og tennis opplever økt interesse, og det er gledelig for alle i Hamar. Det betyr at 

flere barn, unge og voksne er i aktivitet og har en bedre folkehelse. For styret i HIL handler 

det også om at vi må tilrettelegge for økt aktivitet framover. Når vi har fått gjennomført 

rehabiliteringen av hallen, vil vi sammen med Tennisforbundet og Hamar kommune utrede 

muligheten for å bygge ut Ankerskogen Idrettshall med en ny spilleflate for tennis. Dette 

ligger allerede som føringer for hvordan arbeidet med den nye tennishallen skal utføres. Et 

viktig aspekt her er at det ikke skal gjøres inngrep som forhindrer en utbygging av en tredje 

spilleflate for tennis. Foreløpig er det imidlertid for stor usikkerhet knyttet til finansiering og 

reguleringsmuligheter til at styret kan garantere for en slik utbygging. Det bør imidlertid ikke 

være tvil om at HIL har ambisjoner om økt aktivitet i alle våre 12 grupper inkludert 

aktiviteten i HIL tennis.  

For styret i Hamar Idrettslag   

Truls Norderhaug (leder) og Mona Stormoen (nestleder) 


