Årsmelding
2020
Arktisk Arena AS
Selskapets formål er å oppføre, eie og drive Arktisk Arena AS som et anlegg med idrettslig formål,
samt utleie til arrangementer. Selskapet er uten eget økonomisk formål, jfr selskapets vedtekter.

Selskapets kortsiktige oppgave er å kartlegge utviklingen av hoppbakker K90/K125 og
langrennsløyper som holder World Cup-standard, samt fasiliteter for publikum, TV, presse og utøvere
på Storelva, samt utrede og forelå løsninger som kan danne basis for en investeringsbeslutning
senest sommeren 2021, jfr forprosjekt.

Året 2020 har vært et spesielt år med korona smitte og periodevis totalt nedstegning. Tiltross for
dette er det gjennomført både fysiske møter og møter over teams. Året har vært et krevende år der
mye av tiden har gått til følgende oppgaver; forankring av prosjektet politisk både lokalt og nasjonalt.
Vi har også hatt tre møter med administrasjonen for å informere og kartlegge prosessen rundt
regulering. I tillegg er det gjennomført møter med både langrenns- og hoppkomiteen, samt møter
med Troms idrettskrets, de tre skikretsene i nord og Tromsø idrettsråd. Vi har utarbeidet
konseptskisser sammen med Asplan Viak og eksperter innenfor bakkekonstruksjon og
langrennsløyper. Det er estimert bygge kostnader for prosjektet. I tillegg er det utarbeidet en
prosjektbeskrivelse. Forankring lokalt og sentralt har vært viktig for året 2020.

På slutt av 2020 ble startskuddet for finansieringen. Et planlagt fysisk møte med KUD, ble til et Teams
møte der temaet rundt spillemiddel finansiering var på agendaen. Møtet ble gjennomført sammen
med Eirik Røste og Marit Gjerland fra NSF og representanter fra KUD.

I løpet av 2020 har Arktisk Arena AS fått utbetalt støtten ifra Odd Berg AS kr 100.000 og Storelva AS
kr 100.000 som ble omtalt i årsmeldingen for 2019.

Styret i 2020 har bestått av følgende:
•
•

Styrets leder: Hugo Bardo
Nestleder: Rune Larsen

•
•
•
•

Styremedlem: Geir Håvard Hanssen
Styremedlem: Hugo Forfang
Styremedlem: Tord Markussen Hammer
Styremedlem: Tore Olsen

Styret består av to fra hver klubb som representerer hver av eierne i Arktisk Arena AS.

Styremedlemmet Geir Håvard Hanssen har ønsket å bli avløst ifra styret, men har ikke formelt
fratrådt. Styreleder i Tromsø Skiklubb Langrenn Hans Thomas Brox har vært i møter i hans sted.

Det har i 2020 vært gjennomført 3 styremøter primært på teams. I tillegg har det vært aktivt dialog
via telefon og mail mellom styretsmedlemmer, og arbeidsmøter rundt konseptskisser der styret har
også deltatt.

Regnskapet for 2020 viser driftsinntekter kr 200.000 som er gaven fra Odd Berg AS og Storelva AS.
Hensyntatt kostnader tilknyttet profileringsmateriell, konsulentutgifter, gebyrer tilknyttet bank og
renteinntekter, fremkommer årsresultatet med et underskudd på kr 19 557. Selskapets egenkapital
utgjør ved årsskiftet egenkapital kr 192 362.

Tromsø , 22. april 2021
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