Klar til bruk i 2015
Byggekomitèen på befaring. Fra venstre Finn Arne Børresen, Bøye Olderheim Hansen, Jan Petter Berg, Trond Gulbrandsen og Trond Halvorsrud.

Avretting av banen. Trond Halvorsrud, Kjell Nymoen, Ingolf Sørlie og
Kjell Arne Kristiansen i full gang.

Grunnarbeidet er ferdig. Folien og paden
er på plass. Det nye, supermoderne undervarmesystemet er installert . Siste hånd på
installasjonen av topp- graset er lagt. Gode,
gamle og ærverdige Persveeløkka ligger
grønn og flott. Første byggetrinn på vår nye
storstue er ferdig. Klar for bruk. I 2015 kommer byggetrinn II.
Tirsdag 26.september satte Boye Olderheim Hansen hos Entrepenør Odd Steinar Hansen as igjen
gravemaskinskuffa i bakken. Knallhard jobbing fra
Boye , godt assistert av Syljuåsen as på ringmur ,
og en rekke frivillige på jobb i en måned har gjort
at tidsplanen er holdt.
Det er lagt ned en fantastisk dugnadsinnsats på
alle hold.. Pensjonister og andre interesserte har
møtt opp når behovet har vært der. I tillegg har
driftssjef Trond Halvorsrud og Kjell Arne Kristiansen stått på hver eneste dag. En fantastisk innsats
er nedlagt.
Planene for et nytt stadion på Raufoss har vært
flere. Raufoss stadion – som i likhet med Persveeløkka ble bygget av Raufoss IL – så dagens lys
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allerede i 1948. Ikke rart at den ikke har holdt mål
de siste årene.
En ombygging av Raufoss stadion var lenge det
heiteste alternativet. Men det viste seg raskt at
UEFA og NFFs krav til banestørelse satte en stopper denne løsningen. I dag kreves det spillfalte på
68 x 105 m (oppmerket) for toppfotball. Raufoss
stadion er i dagens utgave 104 x62 m (oppmerket). En utvidelse ville dermed kreve store investeringer i form av flytting av friidrettsbanen.
Multiavtalen mellom Vestre Toten Kommune og
Raufoss Fotball gikk på utvikling har Raufosskogen med et stadionanlegg tilknyttet et utvidet
Raufoss Badeland (nå Totenbadet). Et uhyre
spennende konsept som stoppet opp grunnet
manglende garanti på seks millioner. Det kostet
også Raufoss Fotball lisensen i 2007- for uten å
tilfredsstile fasilitetskravet til NFF fikk man heller
ikke utnyttet verdiene i et nytt stadion . Det betød
negativ egenkapital i klubben som igjen førte til
tap av lisensen.

- Vi er naturligvis meget godt fornøyd med at vi
nå endelig er i havn med første byggetrinn, sier
formannen i Raufoss IL Fotball, Finn Arne Børresen. Det betyr at vi har en ny bane å ta i bruk fra
våren av neste år. Det trenger vi sårt. Kapasiteten
er sprengt og vel så det.
Ny kunstgressbane med undervarme betyr lengre
sesong utendørs. Man planlegger imidlertid ikke å
holde banen oppe på vinterstid.
Eksisterende sittetribune på Raufoss stadion flyttes opp og vil utgjøre sitteplasser for 750 tilskuere
på den nye stadions langside ned mot Raufoss
sentrum (øst). Til våren starter arbeidet med å
bygge en sittetribune mot øst. I tilegg kommer
stadionfasiliteter på plass på toppen av denne
tribunen. Dette i form av toaletter ,klubblokaler og
mediebygg etc.
- Klubben har kjøpt en brakkerigg som skal bygges om og som vil gi oss nødvendige fasiliteter,
sier Børresen. Det er i førsteomgang ikke planlagt
stadionbygg. Derimot ser man for seg at eksis-

Kjell Arne Kristiansen bak spakene. En enorm dugnadsinnsats.

terende garderobeanlegg i Raufoss Storhall skal
benyttes.
I byggetrinn II kommer også et topp moderne
flomlysanlegg på plass. Kravet til toppfotball
krever såkalt TV-lys, hvilket vil si minimum 800
lux. Man tar sikte på et lysanlegg i første omgang
på 500 lux med mulighet til å oppgradere til 800
lux om dette blir nødvendig. Det er snakk om fire
master – en i hvert hjørne- på 36 meter.
Raufoss Fotball har en total kostnadsramme på
brutto 13 millioner kroner på anlegget. Klubben er
spillmiddelberettiget til totalt 3.2 mill kroner – inklusiv undervarme. I tillegg kommer et kommunalt
tilskudd på 2.5 mill (delt på to år). Klubben får
også mva-kompensasjon.
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