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dagligleder@sageneif.com

Fra: Moberget, Kjetil <Kjetil.Moberget@idrettsforbundet.no>

Sendt: fredag 22. oktober 2021 10:45

Til: Vibeke Thiblin

Emne: SV: Bruk av Voldsløkka naturgressbaner til konsert 2022.

Takk for info. Lurt at dere har dialogen med Jørn. Det kan være vi nevner dette for noen litt høyere opp i systemet ved en 
passende anledning. 
 
Den rehabiliteringen de gjorde i under korona ble ikke helt som ventet, tror jeg. Gikk litt fort og det var veldig tørt denne 
sommeren. 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Kjetil Moberget 
Anleggsrådgiver 
  
tlf: + 47 40 21 80 80 
www.idrettsforbundet.no/oslo 
facebook: @osloidrettskrets 
twitter: @osloidrett 
  

 
  
«Vi skaper idrettsglede» 

 

Fra: Vibeke Thiblin <dagligleder@sageneif.com>  
Sendt: fredag 22. oktober 2021 10:36 
Til: Moberget, Kjetil <Kjetil.Moberget@idrettsforbundet.no> 
Emne: Re: Bruk av Voldsløkka naturgressbaner til konsert 2022. 
 
Takk! 
 
Vi viste vel ikke detaljene, men tenkte nok at det kom. Håper da bare at begge arrangementer går innafor den ene mnd. 
 
Det er supert at gresset skal rehabiliteres! Selv om vi trodde det var det de gjorde under korona.  
 
Det som er stress for oss er tre ting: 
- Gjennomføringen av Stjernesommer kan bli en utfordring og dette er nå vår fremste rekrutteringsarena. 
- De kommer til å leie hele klubbhuset og nær sagt bygge det om innvendig (som vil føre til svært stor slitasje og at vi må 
flytte ut). Også vil kommunen ta all leien selv. Selv om det er vi som har betalt for og eier 100% av alt inventar og selv 
om vi garantert blir sittende igjen med masse flytte- og ryddearbeid i ukene etterpå og sikkert også en masse masing på 
at alt må tilbakestilles.  
- Vi vil få en dugnadskontrakt med arrangør som gir gode inntekter (antar omkring 350.000 kr), men som ikke dekker alt 
det ekstra arbeidet vi (særlig drift) alltid må gjøre overfor arrangør. Det er jo vi som er der og kan svare på som, vi som 
vet hvor alt er og hvordan ting funker. Sist gang jobbet vel kurt mer eller mindre gratis for kommunen og arrangør i hele 
perioden. 
 
Jeg skal ta dette med Jørn først altså, tenkte det bare var greit for deg å vite. 
 
Med vennlig hilsen 
 
fre. 22. okt. 2021, 09:54 skrev Moberget, Kjetil <Kjetil.Moberget@idrettsforbundet.no>: 
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Til info (hvis dere ikke har hørt noe). 

  

  

Med vennlig hilsen 

  

Kjetil Moberget 

Anleggsrådgiver 

  

tlf: + 47 40 21 80 80 

www.idrettsforbundet.no/oslo 

facebook: @osloidrettskrets 

twitter: @osloidrett 

  

Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått ny tt navn eller være slettet. Kontro ller at  
koblingen peker til riktig fil og plassering.

 

  

«Vi skaper idrettsglede» 

  

Fra: Jørn Gundersen <jorn.gundersen@bym.oslo.kommune.no>  
Sendt: torsdag 21. oktober 2021 12:25 
Til: Moberget, Kjetil <Kjetil.Moberget@idrettsforbundet.no>; Karlsen, Øystein <Oystein.Karlsen@fotball.no> 
Kopi: Øyvind Lunde-Bergersen <oyvind.lunde-bergersen@bym.oslo.kommune.no>; Bjørn Christian Frostmann 
<christian.frostmann@bym.oslo.kommune.no>; Lene Øvstebø Opheim 
<lene.ovstebo.opheim@bym.oslo.kommune.no>; Karina Løwe-Samuelsen <karina.lowe@bym.oslo.kommune.no> 
Emne: Bruk av Voldsløkka naturgressbaner til konsert 2022.  

  

Hei.  

  

Viser til samtale med Øystein i OFK.  

 
Voldsløkka idrettspark skal benyttes til to konsertarrangement sommeren 2022. Det innebærer at arrangør ønsker å 
starte med opprigging fra og med onsdag 15.6.2022. Vi ber om at dette hensyn tas i fordelingsmøte som jeg forstod 
skulle avholdes 10.november. Det er viktig at både OFK og Rugby orienteres.  
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Etter arrangementene vil det legges opp til en rehabilitering av naturgresset. Vi skal allerede nå gå i gang med å 
planlegge dette, og skal gjøre alt vi kan for at banen vil være klar igjen til skolestart. Nedrigg vil være ferdig 16.7.2022, 
og vi vil da ha ca. 5-6 uker på oss. Da vær og temperaturer vil spille en vesentlig rolle i rehabiliteringen er det som dere 
sikkert forstår noe vi ikke kan garantere for allerede nå. Jeg derfor om at dette noteres i fordelingen, og at vi sørger for 
god dialog frem mot arrangementet, og over sommeren. Om mulig er det å foretrekke å skyve på aktiviteten så vi har 
mer «spillerom» og mindre usikkerhet, men det er opp til dere.  

  

Med sportslig hilsen 
Jørn Gundersen  
spesialkonsulent  
+47 91569085 
 
Bymiljøetaten 
Idrettsavdelingen 
oslo.kommune.no 
Sentralbord: 21 80 21 80 

Adresse: Karvesvingen 3, 0579 Oslo  
 

Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått ny tt navn eller være slettet. Kontro ller at koblingen peker til rik tig fil og plassering.

 

  


