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Vi bygger et nærmiljøanlegg hvorVi bygger et nærmiljøanlegg hvor
barn, unge og voksne møtes til barn, unge og voksne møtes til 

felles glede, lek og fysisk aktivitet. felles glede, lek og fysisk aktivitet. 
All bruk blir GRATIS!All bruk blir GRATIS!

Ved gode isforhold er banen nå besøkt av Ved gode isforhold er banen nå besøkt av flere skoleklasser flere skoleklasser dagligdaglig..
Med din hjelp vil den bli like attraktiv hver dag hele åretMed din hjelp vil den bli like attraktiv hver dag hele året..    

Kronerulling og Grasrotmidler

Ved å gi grasrotandelen til Nordstranda og Husvik vel, org.: Org.nr: 922900620. 
går 7% av det beløpet du tipper for går til vårt isbaneprosjekt. Bidraget vil bli en 
kjærkommen kilde for finansiering av både prosjektet og driftskostnadene.

Til: Org. nr.: 922900620

https://www.spleis.no/project/263329 
Dette er nettadressen til Spleis som er en digital platt-
form for kronerulling og innsamlingsaksjoner. 
Plattfomen er drevet av Sparebank1, hvor 6,5 % går til 
banken som et behandlingsgebyr, resten går direkte til 
isbaneprosjektet. På Spleis er det også mulig å benytte 
seg av muligheten for et fast beløp. Alle små og store 
bidrag tas imot med et stort TUSEN TAKK!

Vipps til nr: 767280, banken belaster 1,5% i 
behandlingsgebyr. Bortsett fra dette, går hele beløpet
direkte til prosjektet. All innsats for å få dette prosjektet 
realisert er og blir utført på dugnad.

Overføring til prosjektets bankkonto
Det er selvfølgelig også mulig å sette pengene direkte 
inn på Løkka stadion sitt prosjekt. 
Kontonummeret er: 1080.51.59400

Prosjeketet vil driftes gjennom et idéelt AS, godkjent av kulturdepartementet. 
Det gir oss mulighet til å søke spillemidler, få momsrefusjon og strømstøtte. 
Ytterligere informasjon finner du på vårt prosjekts hjemmeside: www.lokka-stadion.no 

Kontakt oss på: post@nordstranda.no

www.lokka-stadion.no

www.lokka-stadion.no



Intensjon
Etablering av et kombinert kunstis- og multisportdekke vil gi et gratis 
aktivitetstilbud for barn, unge og voksne, Dette forhindrer at ingen faller 
utenfor av økonomsike årsaker. Vi vil samtidig samarbeide med Bua 
for gratis utlån av personlig utstyr. Anlegget vil også utgjøre et godt 
rekrutteringsgrunnlag for regulerte idrettsaktiviteter. 

Historikk
Med dagens milde vintre har det kun vært mulig å opprettholde en naturisflate på Løkka i to til tre uker årlig, gjerne med flere 
reetableringer grunnet nedsmelting av isflaten. Det blir mye arbeid, men til liten nytte. Vellet etablerte derfor en 
prosjektgruppe i desember 2019. Gruppa har reist Oslofjordregionen rundt og sett på diverse kunstisbaner. Vi har konkludert 
med at en kunstisflate fra november til april er fullt mulig. I tillegg vil et multisportdekke fra april til november, gi muligheter for 
aktiviteter som basketball, volleyball, håndball og inlinehockey med mer. Dette er aktiviteter som ikke er tilgjengelig på andre 
utearenaer i kommunen. 

Prosjektets fysiske behov
Løkka stadion er et aktivitetsområde på 30 x 60 meter. For å islegge dette, med temperaturer fra + 10 grader celsius, 
trenger vi et kjøleanlegg, for nedkjøling av banedekket, en ismaskin for vanning og høvling av isen og et oppvarmet telt 
for maskinparken. Byggekostnaden på ca. ni millioner kroner kan dekkes via en kombinasjon av spillemidler, tiltaksmidler, 
stiftelsesmidler, sponsormidler, private bidrag og et eventuelt kommunalt bidrag. Årlige driftsutgifter på ca. 350 000 har vi 
også en plan for. 

Antall brukere
Dagens naturisflate besøkes av tre til fire tusen barn og unge 
årlig. Med en kunstisflate vil antallet økes til anslagsvis 30 000 
besøkende. Årets resterende syv mnd. med sommeraktiviteter vil også 
tiltrekke seg  barn og ungdom til uorganiserte lek og ballspillaktiviteter. 
Sommeraktivitetene har vi utfra sammenlingbare anlegg på Snarøya 
og Ski beregnet til 30 000 besøkende. Dette gir et samlet besøkstall 
på 60 000 barn og unge til gratis og uorganisert aktivitet.

Planlagte aktiviteter
Volleyball, basketball, håndball, inlinehockey og fotball m.m. Uorganisert skøyteaktivitet, kunstløp, hockey og bandy
Antall aktive brukere i aldersgruppen 5 – 19 år: 
Vinter: 150 aktive brukere per dag i uka, 400 aktive per dag i helgen. 
Sommer: Banen vil gi et mangfoldig aktivitetstilbud som ikke finnes ellers i kommunen.

Dette er klart: 
• En leieavtale på 25 års varighet med Frogn kommune. 
• Prioritert plass i tiltaksplanen, slik at vellet kan søke spillemidler med mer.
• Et ferdig forprosjekt og en en finansieringsplan.
• En bred presentasjon av prosjektet via www.løkka-stadion.no 

Teamet vårt
Prosjektgruppa Løkka stadion består av medlemmer fra Nordstranda og 
Husvik vel med kompetanse innenfor ulike fagområder, som kuldeteknikk, 
risikostyring, elektro, økonomi og markedsføring. Vi planlegger å øke 
med flere ressurser etter hvert som prosjektet går inn i nye faser, og vi er 
opptatt av at barn og ungdom blir inkludert gjennom hele prosessen.

Vil du bli vår hovedsponsor
Hovedsponsor av Løkka stadion sikres synlighet av egen bedrift i 5 - 25 år fremover. Hovedsponsoratet må derfor sees på 
som et langsiktig samarbeid og investering i Drøbak og Frogns nærmiljø. Hovedsponsoratet gir eksponering og positivt om-
dømme overalt hvor prosjektet og anlegget blir omtalt. Hovedsponsoratet  gir tilgang til å bruke Løkka stadion i egen markeds-
føring. En sponsoravtale mellom idéelle org. og næringsdrivende gir normalt fullt fradrag på inntekt.

Undersponsorer, driftssponsorer og kronerulling
Kronerulling for egenkapital:  Prosjektet vil trenge bred støtte i lokalmiljøet, og med mange nok bidrag vil det kunne 
realiseres raskere og samtidig sikre nødvendige driftsmidler. Det er ikke satt noen minstesum for kronerullingen. Alle bidrag 
er velkomne. Ditt navn vil komme på Løkka stadions hjemmesider over bidragsytere. Ønsker man å være anonym, skriv dette 
ved overføring av penger. For å få eget navn på samleskilt ved banen (Løkka sponsor) er minimumsbeløpet 5 000 kr.

• Frogn kommune med våre politikere
• Frogn idrettsråd
• Frogn friluftsforum
• Drøbak Frogn idrettslag
• Norges hockeyforbund

• Norges volleyballforbund
• Norges håndballforbund
• Villaveien vel
• Nordstranda og Husvik vel
• Deg, som giver til dette fantastiske nærmiljøanlegget

Prosjektet anbefales gjennomført og støttes av:

Planlagt fremdriftsplan

Kapitalbehov


