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Røa Bandy og BVP

18.09.2015
I 2007 fikk Bo Callander (den gang Bandy pappa til 3) en 
glimrende ide!

Bygge en kunstisbane på Oslo Golfklubbs anlegg på Bogstad

Området kunne da bli brukt både sommer og vinter

Løsningen var et spleiselag der kommunen, tippemidler og 
privat finansiering(stiftelser) stiller med 1/3 hver.

Politikere tente på ideen og stiftelsen Røa Bogstad 
Vinterparadis ble stiftet med 100,000 i kapital fra Røa 
Allianse Idrettslag.

Samtidig ble stiftelsen Røa Bogstad Vinterparadis Drift

stiftet. Dette også med 100,000 i kapital fra Røa Allianse 
Idrettslag

Stiftelsene har et styre som velges av Røa IL Bandyavdeling.



Det var stor jubel over muligheten
for eget kunstisanlegg for alle barn 

og voksne i Røa land 
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Røa Bandy og BVP

18.09.2015 Anlegget ble offisielt åpnet desember 2014 av ordfører 
Fabian Stang og mer enn 400 glade barn, politikere og vokse 
tilstede. (dessverre kun med naturis, da vi ikke hadde fått 
Trafo og tilkoblet strøm) 

Nå i september 2015, gjenstår testing av anlegget og 2-3 
dagers Elektroarbeide før man skal skru på strømmen for full 
islegging første uke av november 2015

Kunstisbanen er blant Norges største baner med ca. 14 Mål 
isflate

Banen er utformet slik at det ALLTID skal være ledig plass til 
skøytegang også uorganisert, noe som er et problem på 
andre anlegg.

Banen får tildelt driftstilskudd på 1 mill fra Oslo kommune



Bogstad Vinterparadis
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Vinter 2014



Bogstad Vinterparadis
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En ettermiddag i Januar

18.09.2015Årsmøte Røa bandy - Bogstad Vinterparadis



En søndag i Januar 2014
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Den første isen blir lagt på 
BVP, av en fantastisk 
dugnadsgjeng 
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Kompressorene ankommer
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Status Oktober 2014

•1) bestilling av trafo

•2) aggregat teknikk leveres og installers

•3) porter leverses og monteres

•3) traforom ferdigstilles for godkjenning av
Hafslund

•4) Grøfting og legging av trekkerør til
traforom

•5) installasjon av traforom

•6) bygging av eltavle

•7) levering og installasjon av beredere

•8) innkjøp av ismaskin

•9) klargjøring for drift (mange møter og
jobbing med bestillingetc)

•10) dugnader og egeninnsats

•11) bygging av pumpe hus

•12) innredning og tilkopling av av all teknikk
I pumpehuset

•
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1) Ferdigstilling av trafo med tilkopling
høyspent

2) Tilkopling av strøm til pumpehus

3) Testing av Teknisk anlegg

Status Mars  2015

Mye dugnadsarbeid er levert !



Teknisk anlegg
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Ny ismaskin 



Ismaskinen har ankommet etter en grundig jobb av Terje,Tor og  en engere 
krets i driftsgruppa.
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Hardpakka teknikk i 
maskinrommet
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Kjøleagregater på plass

18.09.2015Årsmøte Røa bandy - Bogstad Vinterparadis

Store dimensjoner!



Mer teknikk
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Pumpehuset
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Koordinerings arbeid
Med elektriker, rørlegger
Swedice og byggentreprenør



Neste Byggetrinn:
Garderobebygg med varmestue
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230 KVM Teknisk rom og 
Garasje er ferdigstilt

Trafo rom

Garasje

Kjøleagregater

Teknisk rom



Røa Bogstad Vinterparadis (BVP)

Dato utarbeidet

Investert beløp ca. 42 mill. kroner fordelt på:

• Garasje og Teknisk rom ca. 8 mill

• Kjøleagregater ca. 10 mill med tilkoblinger 

• Pumpehus, pumpe og rør til Bogstadvannet ca. 6 mill.

• Lysanlegg ca 3 mill

• Baneplannering og rør tilrettelegging, drenering ca 10 
millioner

• Diverse elektrisk inkludert Trafo ca 4 mill

• Drift og prosjektering ca 1 mill

I tillegg er det nedlagt ca. 10,000 dugnadstimer!



Røa Bogstad Vinterparadis (BVP)

Dato utarbeidet

• I 2014 har det vært gjennomført 9 styremøter i anlegg 

• og 

• 5 styremøter i drift

Styret har bestått av følgende:

Formann: Bo Callander

Viseformann: Jon Røstad

Medlem: Elin Horn Galtung

Medlem: Jon Tufte Johansen (Røa Hovedstyre)

Medlem: Nils Vik ( BGK)

Medlem: Anna Lie

Varamedlem: Knut Aronsen

Røa Bandy styret er valgkomite!



Røa Bandy Styre 2015-2016
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Tegner kommentar

•Leder Knut Aronsen (S) I hoved styret/ BVP styre

•Økonomi Tor Sagafoss (S) I krets styret

•Informasjon og kiosk Hanne Werner (S) I forbund styret

•Materialforvalter Tor S/Pål M (S)

•Sportslig leder Preben Rynning Myrvoll (S)

•Anlegg & Banemateriell Terje Skramdal

•Rekruttering og strategi Agnes Brande (S) 

• Sponsor ansvarlig Otto Magnus Gusevig



18.09.2015BVP Driftsgruppe består av følgende

Bane og utstyr

Martin Novotny(leder)
Tor Heiestad

Terje Skramdal
Ulf Tore Andersen

Sponsor og Reklame

Otto Magnus Gusevik(leder)
Sander Tufte
Kei Toyomasu
Bente Apenes

Økonomi

Jon Røstad
Tor Sagafos

Istid og Banefordeling

Christen Møller(leder)
Charlotte Engø
Andreas Fisman

Ulf Moe

Mange frivillige som jobber for ny bane



Vi satte ambisiøse mål for Røa 
Bandy de neste 3-5 årene:

• Øke medlemstallet til 300 spillere i 2018

• 4 7’erlag per årskull, hvorav 1 jentelag

• 1 heltidsansatt

• Et A-lag i førstedivisjon

• Lag i alle årsklasser

• Et levende og aktivt Bogstad Vinterparadis som 
er en sosial og idrettslig møteplass for alle

18.09.2015Strategisamling – Røa bandy  – oppsummering fra forrige gang



Handlingsplan for å oppnå
målene

1 Et veldrevet og godt kunstisanlegg

2 En proaktiv, kreativ og bred rekruttering

3 Et sterkt, sosialt og inkluderende sportslig 

tilbud på alle nivåer

18.09.2015Strategisamling – Røa bandy – oppsummering fra forrige gang

Vi kan bygge på:

•Sterke bandytradisjoner på Røa

•En engasjert og ressurssterk foreldregruppe

•Godt etablert bandyskole

•Godt etablert og populær REC cup

•En stor og veldrevet klubb

•Snart: Byens beste anlegg!



Røa IL
Besøksadresse: Kristian Auberts vei 20, 0760 Oslo

Telefon: 22 50 31 55  / E-post: post@roail.no / Web: www.roail.no

Vi gjør det sammen!
Gjennom 

Glede - Mestring - Raushet

http://www.roail.no/

