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Søknad om kommunalt lån som forskuttering av spillemidler til
Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA).
Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA) vil med dette søke Verdal Kommune om
kommunalt lån som forskuttering av spillemidler på kr 1 000 000,-.

Bakgrunn
Verdal Motorsenter har tidligere fått forskuttering/lån til spillemidler av Verdal Kommune
pålydende kr 5 000 000,- for følgende prosjekt i motorsportanlegget:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bilcross (ikke del av lånet)
Depot
Drifting/ gatebil
Street legal/ Drag
Rallycross
Lysanlegg (ikke ferdigstilt, men uder bygging)

Disse prosjektene er i dag ferdigstilte og godkjente (med unntak av pkt 6 som er berammet
ferdigstilt i løpet av 2016). Prosjektregnskapene er ferdige og godkjente av Verdal kommune
og KomRev (ref. vedlegg). Prosjektene ligger nå i kø for tildeling av spillemidler.
Så fort Kvernmo Motor SA får tildelt spillemidler, vil tilbakebetaling av tidligere lån
pålydende kr 5 000 000,- bli gjennomført.
Denne søknaden gjelder to nye prosjekt som vi ønsker å få ferdigstilt til den offisielle
åpningen den 18.06.2016. Prosjektene er:
1) Garderobebygg
2) Hus for vedlikeholds- drift- og idrettsmateriell
Disse prosjektene er vi godt i gang, men for å kunne bli ferdig til den offisielle åpningen
trenger vi sårt dette lånet.
Legger ved kostnadsoversikt på begge disse prosjektene og dokumenter som viser at disse
prosjektene allerede er inne i søkerkøen for tildeling av spillemidler (ref. vedlegg).
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Kostnad og finansiering
Kostnadsbildet for delprosjektene finer dere i vedlegg 2-b og 3-b.
Tilbakebetalingen av lånet vil skje så fort Verdal Motorsenter får tildelt spillemidler.
Prosjektene er allerede i køen for tildeling av spillemidlene og vil derfor ikke før til noen
risiko for Verdal Kommune med tanke på tilbakebetalingen av dette lånet.
For ordens skyld så legger vi med tabellen for hvordan Verdal Motorsenter ser for seg
innteksts bilde kommende årene.
Inntektsbildet er gjort på grunnlag av erfaringer fra andre anlegg. Dette er inntekt på større
og mindre arrangementer på bilbanene gjennom et helt år.
I tillegg kommer inntekter fra utleie klubbhus, arrangementer for motocross,
snøscooter, enduro m.m. De største inntektskildene er gatebilløp (drifting) og
landsfinaler i bilcross.
Over en tiårsperiode ser vi for oss følgende inntekts bilde:
År
Kr i mill.

1
0,7

2
0,7

3
1,5

4
1,5

5
1,5

6
1,5

7
1,5

8
1,5

9
1,5

10
1,5

Tabell 1

Vi håper dere kan ta stilling til denne saken så fort det lar seg gjøre, og håper dere også
denne gangen kan vise samme velvilje og positivitet som tidligere tilsvarende sak.
Skulle det være behov for ytterliggere avklaringer så er det bare å ta kontakt med
undertegnede.
Med hilsen

Frank V. Ingvaldsen
Styreleder Kvernmo Motor SA
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Vedlegg:
1) Ferdigstilte prosjekt (Dokumenter fra KomRev)
a. Bilcross
I. Regnskapssammendrag Bilcross
II. Revisjonsuttalelse Bilcross
b. Depot
I. Regnskapssammendrag Depot
II. Revisjonsuttalelse Depot
c. Drifting/ gatebil
I. Regnskapssammendrag Drifting – gatebil
II. Revisjonsuttalelse Drifting - gatebil
d. Street legal/ Drag
I. Regnskapssammendrag Street legal – Drag
II. Revisjonsuttalelse Street legal - Drag
e. Rallycross
I. Regnskapssammendrag Rallycross
II. Revisjonsuttalelse Rallycross
2) Garderobebygg
a. Fornying av søknad på spillemidler for garderobebygg
b. Kostnadsoverslag – Garderobe hus
3) Hus for vedlikeholds- drift- og idrettsmateriell
a. Fornying av søknad på spillemidler for lager
b. Kostnadsoverslag - Hus for vedlikeholds- drift- og idrettsmateriell
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