Springhal i Høng

DA T O

15. juni 2021

I efteråret 2019 stod det nye Kultur og Bevægelsespark Høng færdigt.
S A G S N R.
Projektet omfattede opførsel af en ny hal (1200 m2), en bevægelsessal
(800 m2), samt et aktivitetsloop der forbinder de nye og gamle faciliteter, 326-202124852
såvel indendørs som udendørs.
I projektet har der undervejs været drøftet mulighederne for at projektet også kunne
omfatte springfaciliteter som fx et springcenter placeret i den udendørs del af loopet. Dette
blev dengang ikke prioriteret.
Kalundborg Kommune råder i dag kun over én mindre facilitet der kan understøtt e
begrænset former for springgymnastik, denne findes i gymnastiksalen i Kultur og
Bevægelsespark Høng. Herfor lejes sådanne faciliteter i dag på Gørlev Idrætsefterskole for
at kunne understøtte de to idrætsforeninger der udbyder springgymnastik og Team-Gym.
Kalundborg Kommune er ikke forpligtet på at stille disse faciliteter til rådighed da
kommunen ikke råder over disse, men faciliteter er naturligt en forudsætning for at disse
konkrete aktiviteter kan udbydes af foreningslivet. Eftersom faciliteterne i dag lejes, er det
begrænset hvor mange timer, samt foreninger der kan tilbydes tid i springfaciliteterne på
Gørlev Idrætsefterskole, dette både af hensyn til økonomi og eftersom skolen selv benytter
faciliteten i stort omfang.
Såvel i dag, som under projektperioden for Kultur og Bevægelsespark Høng, er der et stort
ønske fra foreninger i både Høng og Gørlev for opførslen af en kommunal springfacilitet.
Der er, som beskrevet, tidligere fremlagt forslag om placering i forbindelse med Kultur og
Bevægelsespark Høng.
Anlægsøkonomien til et springcenter eller springfacilitet er naturligt afhængigt af størrelse
mv. I 2018 stod
Kildegården i Roskilde færdigt. Springcentret er
på 4.510 m2 og har kostet 50 mio., svarende til ca. 11.000 kr. per m2. Af de samlede
faciliteter udgør springfaciliteterne 1.566 m2, hhv. et springcenter på 1189 m2 og et
trampolincenter på 377 m2. De øvrige faciliteter omfatter blandt andet en bordtennishal,
møderum, danse-studio mm.
I betragtning af at springfaciliteter med teknik og inventar er dyrere end de øvrige
faciliteter i ovenstående anlæg, samt en generel stigning i anlægspriser siden 2018, vil et
skøn på et tilsvarende på en pris være 15-20.000 kr. pr. m2. Dette svarende til samlet
anlægssum på 23-32 mio. kroner, for en facilitet bestående af springhal og
trampolincenter tilsvarende anlægget i Roskilde. Anlægger man alene en tilsvarende
springhal vil det med ovenstående beregning være 17-24 mio. kroner.
Ønskes en præcisering af anlægsøkonomi, placering og forslag til facilitetsbeskrivelse vil
dette forudsætte, at der afsættes økonomi til at igangsætte en nærmere undersøgelse i
samarbejde med ekstern rådgivning.
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