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Der har været dialog med AVK vedr. en opgradering af hal 2 i Sundby
Idrætspark, så klubben kan spille ligakampe på hjemmebane. Ligaen
er den bedste række i volleyball.
Der bliver spurgt om, hvad der skal til fra Kultur- og Fritidsudvalgets
side for at sikre, at AVK kan spille i den bedste række, og hvad der
kan håndteres i regi af forvaltningen?
Svar
Forudsætning for volleyligabane i Sundby Idrætspark
For at AVK kan spille ligakampe på hjemmebane i hal 2 i Sundby
Idrætspark skal højde, gulv og lys i hallen leve op til Dansk Volleyball
Forbunds krav til en volleyligabane.
AVK’s dame-førstehold rykker op i ligaen i næste sæson. Hallens
højde er 6, 981 m, og der er et krav om en højde på 7 m til en volleyligabane til kvinder. Der kan gives dispensation til, at hallen kan bruges
til kvindeligakampe, således at AVK’s damehold kan spille ligakampe
på hjemmebane. For mænd i ligaen er der krav om 8 m til loftet, og
det kan der ikke gives dispensation til.
For at kvinderne i volleyligaen kan spille kampe i hal 2 skal der i alt
investeres for 42.780 kr. til nyopstregning af gulvet. Lysmålinger i
hallen har vist, at der er tilstrækkeligt med lys i hallen.
Ønsker i øvrigt
Udover den nødvendige opgradering af hallen har AVK et ønske om
stole til hallen. Det koster 28.000 kr. for 160 stole samt tre stolevogne.
Når hallens eksisterende tribuner foldes ud, opfylder de ikke kravet
om fem meters afstand fra tribune til volleyligabanen. Der er ingen
officielle krav til tilskuerpladser. Investeres der i stolene, kan der være
160 tilskuere til en volleyligakamp.
Renovering af hal 2 vil ikke medføre gener for andre foreninger i hallen. Midler til en opgradering af hal 2 vil blive prioriteret af foreningsog aftenskolepakken vedtaget i overførselssagen.
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