Pressemelding
Mandag 16.10.2017 besluttet et enstemmig hovedstyre i Øvrevoll Hosle IL å søke Bærum Idrettsråd om kommunal
medfinansiering og spillemidler for å realisere ØHIL Idrettspark som et kombinert kunstis- og kunstgressanlegg.
Idrettsklubben fremmer dette prosjektet som et fleridrettsanlegg som vil gi befolkningen i Østre Bærum tilgang til
skøyteis også i årene som kommer.
Hovedstyret i Øvrevoll Hosle IL noterer med tilfredshet at innsamlingsgruppen på kort tid har greid å få på plass
størstedelen av beløpet vi hadde satt oss som internt mål får å fremme en søknad til Bærum Idrettsråd. I tillegg
er denne entusiastiske gjengen trygge på at de manglende midlene for å nå dette selvpålagte målet på 3 millioner
kroner, skal komme på plass innen utgangen av året.
Nå går vi «all-in» for et prosjekt som vil gi både fotballspillere, bandyspillere, og kanskje viktigst av alt, befolkningen i
Østre Bærum et anlegg hvor fremtidens barn og ungdom kan oppleve vinter- og skøyteglede, samtidig som at våre
fotballspillere får et fantastisk og svært etterlengtet kunstgressanlegg.
Hovedstyret i Øvrevoll Hosle IL gjør det samtidig klart at idrettsklubbens fremste målsetninger er å fremme allsidighet
og idrettsglede, sikre lave aktivitetsavgifter for våre utøvere, og sikre gode og fremtidsrettede anlegg for våre
medlemmer. For bandysportens fremtid i Østre Bærum innebærer dette kunstis
Hovedstyret i Øvrevoll Hosle IL takker alle bidragsytere i prosessen frem til nå. Uten engasjementet fra
innsamlingsgruppen, enkeltmedlemmers bidrag, sponsorpenger fra bedrifter og enkeltpersoner, ville vi ikke vært i
denne posisjonen. En spesiell hilsen går til alle barn og unge som har bidratt, og områdets seniorer. Den støtten dere
har vist er viktigere enn mye annet. Videre vil vi berømme vår bandygruppe, som aldri har gitt opp drømmen om
kunstis og som har sørget for å holde «liv i flammen».
Arbeidet med å utarbeide søknad til Bærum Idrettsråd er godt i gang, og også her er engasjementet smittende.
Søknaden skal være overlevert innen 1.11.2017. Søknaden gjelder neste 4 årsplan fra 2019-2022, og avhengig av
kommunen sin prioritering og bevilgning av midler håper vi å ha anlegget klart til bruk i 2020.
Spørsmål om innholdet i denne pressemeldingen kan rettes til:
Skule Ingeberg, Styreleder Øvrevoll Hosle IL, 48600245 (mest tilgjengelig etter kl 16)
Sverre Nordby, Daglig leder Øvrevoll Hosle IL, 90555934 (stort sett tilgjengelig)

