
Årsmelding 

 

2019 

 

Arktisk Arena AS 

 

Selskapets formål er å oppføre, eie og drive Arktisk Arena AS som et anlegg med idrettslig formål, 

samt utleie til arrangementer. Selskapet er uten eget økonomisk formål, jfr selskapets vedtekter.  

 

Selskapets kortsiktige oppgave er å kartlegge utviklingen av hoppbakker K90/K125 og 

langrennsløyper som holder World Cup-standard, samt fasiliteter for publikum, TV, presse og utøvere 

på Storelva, samt utrede og forelå løsninger som kan danne basis for en investeringsbeslutning 

senest sommeren 2021, jfr forprosjekt.  

 

2019 har gått til å innhente kapital til å gjennomføre forprosjekt. Det har også i perioden vært 

organisert og gjennomført møter med ulike berørte parter som Norges Skiforbund, Idrettsrådet i 

Tromsø, Troms Idrettskrets, med flere. Dette i tillegg til å ha organisert og utredet prosessen rundt 

forprosjektet.  

 

I løpet av 2019 har Arktisk Arena AS fått tilsagn fra Troms Fylke på inntil kr 1 million, Troms 

Idrettskrets anleggsfond kr 100.000, Odd Berg AS kr 100.000 og Storelva AS kr 100.000. I tillegg har 

ulike aktører som bidratt i forprosjektet og gitt sin innsats som gave.  

 

Styret i 2019 har bestått av følgende: 

• Styrets leder: Hugo Bardo 

• Nestleder: Rune Larsen 

• Styremedlem: Geir Håvard Hanssen 

• Styremedlem: Hugo Forfang 

• Styremedlem: Tord Markussen Hammer 

• Styremedlem: Tore Olsen 

 

Styret består av to fra hver klubb som representerer hver av eierne i Arktisk Arena AS.  



Det har i 2019 vært gjennomført 6 styremøter. I tillegg har det vært aktivt dialog via telefon og mail 

mellom styretsmedlemmer.  

 

Regnskapet for 2019 viser driftsinntekter kr 100.000 som er tilsagnet fra Troms Idrettskrets og 

hensyntatt gebyrer bank og renteinntekter, fremkommer årsresultatet med kr 99.351. Selskapets 

egenkapital utgjør ved årsskiftet egenkapital kr 211.919.   

 

Tromsø , 24. april 2020 
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Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 


