Norges største fotballhall SODVINHALLEN- KYRKSÆTERØRA
Tar i bruk storstua i helga
Reportasje fra avisa Sør-Trøndelag dato 20.febr 2019 v/ Jon M Myrhaug
De symbolske fargene grønt og hvitt slår imot deg når du går gjennom porten og inn i
Sodvinhallen. KIL/Hemnes nye storstue åpner for tidenes første fotballsamling denne helga
når aldersbestemte lag fra Trøndelag og Møre og Romsdal fotballkretser kommer på besøk.
— Vi gleder oss som noen unger, sier Erik Snekvik, frontfigur i prosjektgruppa for hallen.

Speakerbua, med tilhørende etasje for TV-opptak, er bygd av klubbens egne
dugnadsmannskaper.

Bygd på dugnad
Han tar ST med på ei omvisning bare få dager før det braker løs. På den ene langsiden henger
speakerbua. Her er det rikelig med plass for den som skal holde mikrofonen når noe skjer.
Frontveggen er skråstilt ut over, og det er vinduer som sikrer «sidesyn».
I etasjen over er det lagt til rette for TV-opptak. Også her kan mange TV-team filme samtidig,
og som får panoramabilder fra hallen.
— Store blomsterbuketter til Tom Aune og Ivar Lenes, bare to fra den store dugnadsgjengen,
som har bygd dette. Det ble helt fantastisk, sier Erik Snekvik.

— Vi gleder oss som noen unger til helga, sier Erik Snekvik. FOTO: ALLE FOTO:
JOHN M. MYRHAUG

Internasjonale mål
Hele den motsatte langveggen, den som vender mot Søa, består av tribuner med plass til 420
personer. Grønne plastseter skal monteres på ferdiglagde «kasser» på tre nivå.

Tribunen vil få en kapasitet til 420 personer.

— Her har vi en liten forsinkelse, da det ved en feil ble levert blå seter. Det skal vi naturligvis
ikke ha. De grønne, av samme type som på Hemne Sparebank Arena, blir levert i midten av
mars. Men det er fullt mulig å sitte på benkene uten at plastsetene er montert, forteller
Snekvik.

Selve gressmatta er på 68 x 105 meter, og det er derfor en bane som har internasjonale mål.
Kunstgresset er så godt som ferdig lagt. Fotballbanen blir omkranset av en løpebane og
tilhørende anlegg for friidrett. Banen er på 340 meter.

— Her skal det være mulig å få gode TV-bilder, sier frontfiguren for hallbygginga.

Flunkende nye garderober
Utvendige mål på hallen er 130 x 82,5 meter. I tillegg kommer et servicebygg på 440
kvadratmeter i to etasjer. Dette bygget skal inneholde både Bankkafeen og styrketreningsrom
i andre etasje, og kontorer, tekniske rom og inngang fra garderobeanlegget i første etasje.
— Dette bygget er ikke ferdig, da vi nå har konsentrert oss om å få ferdig selve
kunstgressdekket. Legging av dekket til friidrettsbanen starter neste uke, sier Snekvik.
For øvrig skal hallen og garderobebygget sammenføyes med en tunnel, slik at alle som driver
aktivitet i hallen kan gå tørrskodd i dusjen. Også garderobebygget er så godt som flunkende
nytt, med seks, store garderober, samt at fasilitetene for dommerne er betydelig oppgradert.

«Hall-bytte»
Grunnarbeidene i hallen startet i begynnelsen av mai i fjor. Det pågikk fra til september, da de
første stålbøylene kom på plass.

Det er september 2018, og de første stålbøylene er på plass.

Prisen kom på ca. 58 millioner kroner pluss moms, et avvik på 3 millioner sammenlignet med
de opprinnelige tallene. I beløpet er sponsormidler for 15 millioner og kommunal støtte på 11
millioner. I og med at dette er et interkommunalt anlegg, har også Halsa kommune bidratt
med 3,7 millioner. Dette i en «byttehandel», der Hemne kommune går inn med midler til
Halsas svømmehall.
— Jeg vil også nevne at vi har fått inn 600 000 i kronerulling på salg av seter i hallen. Hvert
sete koster 5000 kroner, og da har du det i ti år, legger Snekvik til.

Se hallen 24/7
Olav Magnus Stamnestrø er ansatt i halv stilling som daglig leder i hallen. Han oppgave blir å
fylle hallen med aktivitet i et bredt perspektiv. For dette skal ikke være en rein fotball- og
friidrettshall.

Det er allerede drøftet muligheter for bilutstillinger, messer og hundeutstillinger. Og trolig
mye som ingen har tenkt på.
— Hallen har vi bygd primært for KIL/Hemne og KIL friidrett, men utleie er både nødvendig
og ønsket, sier Erik Snekvik.

«Klossen» på utsiden av hallen er servicebygget, og er på 440 kvadratmeter i to
etasjer.

Sodvinhallen er langt på vei også innbruddssikker, da det blir montert kameraovervåking
24/7.

— Uvedkommende som har tenkt seg inn, blir streamet. Det er lite lurt. I tillegg kan slike
opptak benyttes til kampanalyse. Ved hjelp av en app kan du se aktiviteten i hallen døgnet
rundt, sier Erik Snekvik.

