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KIF får Danmarks bedste VIP faciliteter
Det store byggeri mellem Kolding Hallen og det gamle KIF-Center følger tidsplanen. Vi tager pulsen på byggeprojektet, der på mange
områder vil give KIF helt unikke forhold.

I dette område mellem
de 2 haller er der i dag
byggeplads, men fra
januar 2009 er der nogle
af landets førende VIP
faciliteter.

Af Peter Bruun
En gymnastikhal med bl.a. springgrav til
KIF´s 450 springgymnaster, nogle af Danmarks bedste forhold til foreningens brydere.
Nye mødelokaler og administration til bl.a.
KIF Håndbold og KIF Wellness. Et køkken,
der kan levere mad til 1800 mennesker på
én gang. Nye og stærkt forbedrede VIP faciliteter med skybokse, hvorfra storsponsorer
kan se håndbold under komfortable forhold.
Nyt og større indgangsparti og caféområde.
Det er indholdet i det enorme byggeri i tre

etager, som for tiden er i gang mellem Kolding Hallen og det ”gamle” KIF-Center. Og
byggeriet følger tidsplanen, forsikrer administrerende direktør i Kolding Hallerne, Per
Bertelsen.
”Vi følger tidsplanen nøjagtigt, hvilket vil
sige, at vi forventer at kunne indvie hele
komplekset som planlagt den 1. februar
2009. Dog bliver selve den nye hal taget i
brug allerede i oktober i år”, forklarer Per
Bertelsen.
Den nederste af det imponerende byggeris
tre etager kommer, foruden nyt og udvidet

indgangsparti med caféområde, til at omfatte selve trænings- og gymnastikhallen med
bl.a springgrav til KIF Gymnastiks ca. 450
springgymnaster, og også bryderne fra KIF
Brydning får nye og forbedrede faciliteter i
den nye hal. ”Nogle af de bedste forhold i
Danmark” med direktørens ord.
Førstesalen kommer til at indeholde nye
mødelokaler og kontorer til Kolding Hallernes og KIF Håndbolds administration samt
KIF Wellness.
Øverste etage, anden sal, kommer til at byde
på VIP lokaler og seks skybokse. ”Når byggeriet står færdigt, vil jeg vove den påstand,
at Kolding Hallerne vil have Danmarks bedste VIP faciliteter!” mener Per Bertelsen, der
bør vide hvad han taler om, idet han i sin
egenskab af næstformand i Dansk Håndbold Forbund er vant til se, hvad de forskellige haller og klubber rundt om i landet har
at byde på.
Endelig kommer komplekset til at rumme
et produktionskøkken, der kan lave mad til
1800 kuverter ad gangen. Dette køkken,
kombineret med de unikke VIP lokaler, får
Per Bertelsen til at se uanede muligheder.
VIP faciliteterne skal nemlig ikke kun bruges
af KIF´s sponsorer
”VIP lokalerne bør kunne lejes ud syv dage
om ugen, til kurser, til fødselsdage, til diverse

repræsentative formål osv.”, forventer han.
Flere udvidelser på bedding
Et gammelt ord siger at det skal være skidt
før det kan blive godt, og helt uden gener
forløber det store byggeri da heller ikke.
”F.eks. kommer sponsorere til efteråret til at
gå udendørs, når de skal fra Kolding Hallen
over i de nuværende VIP lokaler i den gamle
hal. Vi håber dog, at vi ret hurtigt kan lave
en form for en gennemgang gennem nybyggeriet, når elementerne er sat op, så folk
ikke alt for længe skal udenfor i dårligt vejr”,
siger Per Bertelsen, der i øvrigt næppe slipper for byggerod de nærmeste år.
Det igangværende byggeri er nemlig kun
første fase af en tretrinsraket, der omfatter
både en fase to med bl.a. en idrætsskadeklinik, samt en fase tre, der byder på en udvidelse af tilskuerkapaciteten i selve Kolding
Hallen. Det kommer til at ske ved at man
river den sydlige gavl ned, hvor der i dag
ikke er tilskuerpladser, og tilføjer et ekstra
fag med yderligere 1200 siddepladser, så
hallens samlede kapacitet kommer op på
godt 4000 tilskuere, hvoraf mere end 3000
vil kunne sidde ned.
”Endnu ved vi dog ikke konkret, hvornår
fase to og tre bliver sat i værk”, oplyser Per
Bertelsen.
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