Til medlemmene i ORKide-Nordmøre regionråd
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KRISTIANSUND STADION
ORKide – Nordmøre regionråd ved undertegnede har fått en henvendelse fra Kristiansund Ballklubb
(KBK) om å være med å finansiere en egen Nordmørstribune. Det er snakk om å bidra med NOK
30 000,- pr kommune i fem år.
Som en gjenytelse blir vi tilbudt;
 Tribunen benevnes NORDMØRSTRIBUNEN
 Tribunenavn på takfront (evt med logo (kommune våpnene)) i TV -sone
 Takfrontreklame blir med høyde på 1 meter og lengde ca. 25 meter
 4 sesongkort for hver kommune
 Klubber fra hver av de deltagende kommuner får anledning til å stille som
maskoter/ballhentere på en hjemmekamp pr år
 KBK fortsetter arbeidet med å besøke kommuner på Nordmøre for å arrangere gratis
fotballskoler for barn.
Kristiansund Ballklubb (KBK) ble etablert i 2003 for å samle ressursene i Kristiansund og på Nordmøre
i en klubb som ønsket å være i toppen av norsk fotball, og nå 13 år etterpå er de klare for det øverste
nivået i norsk fotball i 2017. Et fantastisk løft for hele regionen!
Samtidig med at KBK kontinuerlig jobber med å bli bedre sportslig, utvikler klubben et anlegg for
toppfotball i Kristiansund og en organisasjon som skal bli kvalitetsmessig bedre og mer synlig på hele
Nordmøre!
En Nordmørstribune som skissert vil være med å sette oss på kartet og en slikt fellesløft sammen med
KBK vil komme hele regionen til gode.
Vedlagt finner dere henvendelsen fra daglig leder i KBK
KBK håper på en rask og positiv tilbakemelding. Derfor ber vi om en tilbakemelding fra den enkelte
kommune så raskt som mulig og senest innen 1.februar 2016 til sekretariatet.

Heia KBK!

Med hilsen
ORKide- Nordmøre Regionråd
Roger Osen
leder

Henvendelse fra KBK:
Hei Roger
Gratulerer som nyvalgt leder i Orkide.
Etter 13 år med resultatforbedring endte årets sesong med opprykk til Eliteserien for Kristiansund BK.
Neste år kommer Rosenborg BK, Molde FK, Ålesund FK, Vålerengen IF m.fl til Nordmøre.
Kristiansund Kommunes støtte til klubben har vært uvurderlig og unik.
I første byggetrinn av Kristiansund Stadion bidro kommunen med kr 20.000.000,- og i arbeidet med å
oppruste stadion inn mot Eliteseriespill 2017 bidrar kommunen med årlige driftstilskudd til stadion
slik at man kan ta opp lån for å investere ytterlige ca kr 10.000.000,-.
Kommunen kjøper også klubbens aksjer i Kristiansund Stadion for kr 3.050.000,- og bidrar igjennom
det til å skape en god likviditetsmessig plattform for klubben.
Videre har SpareBank 1 Nordvest kjøpt navnerettigheten til stadion for kr 750.000,- pr år og gitt
navnet Kristiansund Stadion.
Ovennevnte tilskudd fra kommunen skal sikre at stadion rustes opp for å tilfredsstille kravene til
Eliteseriespill og der nytt flomlysanlegg og tak på to av tribunene skal være på plass til 15.mars 2017.
Stadion har da totalt 3000 sitteplasser under tak.
Fredag 11.11.16 ble sesongkort 2017 lagt ut for salg og relativt raskt ble alle tilgjengelige plasser
solgt.
Dette viser en enorm interesse blant stolte Nordmøringer.
Med bakgrunn i interessen jobber vi nå med å bygge tribuneanlegg mot Nord (den siden på stadion
som pt ikke har tribune) og med ytterligere ca 1000 tribuneplasser.
Med seriestart 01.april 2017 er det lett å skjønne at man har både tidsmessige og økonomiske
utfordringer i forhold til å sikre at flest mulig Nordmøringer får oppleve Eliteserien på nært hold.
Tribunen mot Nord planlegges med ca 1000 tribuneplasser, tribunetak, VIP-arealer, møteplass for
supportere og noen kontorplasser for klubbens administrasjon.
Vi har jobbet meget iherdig for å finansiere tribunen og pr nå er status som følger:
Taket på tribunen har en kostnad på kr 1.000.000,- og sponses av en lokal entreprenør (Strand &
Stubø AS) og som ønsker gjenytelse i form av tribunenavn.
Møteplass for supportere, kontor for ansatte samt kiosk og publikumstoaletter lokaliseres i et bygg
og investeringen på ca kr 750.000,- finansieres av Slatlem & Co AS. Bygget gis navnet Slatlems corner
og stilles fritt disponibelt for klubben.
VIP-fasiliteter for 200 mennesker har en investeringsramme på kr 1.500.000,- og det etableres nå et
selskap som kapitaliseres med nevnte beløp og som står for utbyggingen av VIP og der lokalene leies
ut til klubben.
Selve tribuneplassene er en investering på ca kr 1.500.000,- millioner og er pt ikke finansiert.
Med de forpliktelser stadionselskapet har er det meget utfordrende å få finansiert disse.
Ideelt sett ville et tilskudd på kr 1.500.000,- løst denne utfordringen evt et årlig driftstilskudd på kr
300.000,- i 5 år som igjen ville kunne gitt sikkerhet for lån.

Tillater meg å be Orkide vurdere en løsning der f.eks 10 kommuner bidrar med et årlige tilskudd på kr
30.000,- hver i 5 år.
Jeg tror vi kan finne en løsning med Strand & Stubø AS slik at tribunen kunne fått benevnelsen
Nordmørstribunen.
Som gjenytelse i 5 år kan man tilby følgende:
.
Tribunen benevnes f.eks NORDMØRSTRIBUNEN ( evt annet navn om ønskelig)
.
Tribunenavn på takfront (evt med logo av alle kommunevåpen) i TV -sone
o
Takfrontreklame blir med høyde på 1 meter og lengde ca 25 meter
.
4 sesongkort for hver kommune
.
Klubber fra hver av de deltagende kommuner får anledning til å stille som
maskotter/ballhentere på en hjemmekamp pr år
.
KBK fortsetter arbeidet med å besøke kommuner på Nordmøre for å arrangere gratis
fotballskoler for barn.
En slik avtale ville vært et flott signal og der man viser at et samlet Nordmøre er klare til å ta imot
norsk toppfotball.
Undertegnede er lite kjent med kommunale prosesser men det er uansett slik at man har enormt
tidspress mht finansiering, byggemelding og byggetid for å ferdigstille til 15.mars.
Håper på rask og positiv tilbakemelding.
Fint om du i første omgang bekrefter at mail er mottatt.
Ta gjerne kontakt med undertegnede for ytterligere informasjon.
Vedlagt finner du bilder av hvordan vi håper stadion skal framstå i forbindelse med seriestart 01.april
2017.
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