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9. oktober 2015
Ansøgning om tilskud på 50.000kr til Spar Nord og IK Hellas’ gadeløb i Roskilde tirsdag
den 23. august 2016.
Atletikklubben IK Hellas afholder i samarbejde med Spar Nord og en række af byens
virksomheder gadeløb i hjertet af Roskilde i slutningen af august – tirsdag den 23. august
2016.
Løbet afholdes i 2016 for 24. gang og har stille og roligt arbejdet sig op til at være en
Roskilde begivenhed af dimensioner. Løbskomiteen anslår, at ca. 1000 løbere bestående
af børn og unge, motionister samt løbere tilhørende den danske elite vil være at finde på
startlinjen denne aften.
Da det er en kendsgerning, at publikumsvenlige og pressemæssigt set interessante
sportsarrangementer er medvirkende til at sætte kommunernes fritidsmæssige og
kulturelle aktiviteter i et positivt lys, er det løbskomiteens opfattelse, at løbet vil være
medvirkende til at skabe opmærksomhed om Roskilde by også på dette område.
Løbet afvikles i tæt samarbejde med såvel Roskilde politi som Roskilde kommune teknisk
forvaltning på en lukket rute. Ruten spærres af efter teknisk forvaltnings anvisninger.
Under hensyn til udgiften/regningen fra Teknisk Forvaltning som i 2015 blev på 48.185kr

samt det faktum, at løbet i 2014 og 2015 blev afviklet med start og mål på Hestetorvet,
på grund af ombygningen af Stændertorvet, hvilket gav en medudgift til klubben på
3.185kr i forhold til det ansøgte og bevilligede beløb på 45.000; har vi i år sat beløbet til
50.000kr.
Kommunen har i 2015 ikke tildelt klubben de ekstra 3.185kr til dækning af merudgiften.
Det er forventeligt, at Teknisk forvaltning igen for 2016 vil give et overslag på udgiften
hertil på mellem 45.000 – 50.000 kr.
Da dette er en stor udgift på budgettet, skal jeg hermed i lighed med tidligere år ansøge
økonomiudvalget/Idræts- og Kulturforvaltningen om at få denne udgift helt eller delvist
dækket. Derfor søges om en bevilling på 50.000kr
Såfremt løbet understøttes og bakkes op, vil Roskilde kommune blive omtalt i såvel
løbsprogrammet som i resultatlisten.
Løbskomiteen har noteret sig, at Roskilde kommune ønsker at sætte sundhed og motion i
højsædet, og vil give mulighed for, at der kan uddeles materiale om kommunale motionsaktiviteter på selve dagen.
Løbskomiteen er meget glad for, den af Roskilde kommune tidligere udviste interesse for
vort arrangement, det er med til at give løbet endnu et blåt stempel. Jeg kan i den
forbindelse oplyse, at løbet nyder stor anseelse blandt såvel motionister som eliteløbere.
Løbsprogrammet vil blive fremsendt, når det foreligger færdigtrykt.
Når den endelige pris for afspærring af byen i forbindelse med løbets afvikling udarbejdet
af Teknisk Forvaltning foreligger, vil den blive fremsendt som kopi hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Katie Sørensen
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