
 
 

 

Uttalelse vedrørende navnevalg på Idrettshallen i Brandbu!  

 
Vi i Brandbu Idretsforening ønsker å uttale oss om navnevalget i forbindelse med 
«omdøping» av idrettshallen i Brandbu. Innspill til ett ønske om navnendring av hallen i 
Brandbu, fikk sin dåp hos våre medlemmer på bakgrunn av problemer med at tilreisende 
møtte på feil sted. Granshallen ble oppfattet som den nye idrettshallen i Gran/på HVGS. 
 
For oss som voks opp i Gran når hallen ble bygget, var det helt naturlig at den kommunale 
idrettshallen i Gran het Granshallen. I alle de år våre medlemmer har brukt hallen til aktivitet 
eller har vært tilskuere, har ikke dette vært noe problem hverken for oss eller idretten. 
 
Det er først i senere år, spesielt etter at det ble en hall i forbindelse med videregående på 
Gran, at dette har vært opplevd som et tidvis problem. At navnet ble vedtatt som 
Rosendalshallen fremstå for oss særdeles merkelig og intet annet. I all den tid Rosendal ikke 
er kjent for hverken tilreisende eller våre yngre lokale innbyggere, ville det vært å foretrekke 
at navnet ble Brandbu Idrettshall. Dette er ene og alene for at man enkelt skal forstå hvor 
hallen ligger enten i navnet i seg selv eller ved å følge skiltingen til Brandbu dersom man er 
tilreisende.  
 
Hvordan det er å reversere dette vedtaket nå, må nesten kommunen vurdere. På deres 
hjemmesider; https://www.gran.kommune.no/kommunale-idrettsanlegg.461051.no.html er 
navnet tatt i bruk, men på for eksempel Norges Håndball forbund sine sider, som nok har 
flest brukere, er det ikke tatt i 
bruk; https://www.handball.no/system/anlegg/?venueUnitId=4166 
 
Når navnet ble Rosendalshallen, var nok det for historikere og nostalgikere og ikke av 
praktiske årsaker. Vi; Brandbu Idretsforening; føler derfor at dersom en endring lar seg gjøre 
uten alt for mye problemer vil vi appellere til å revurdere navnet, av praktiske årsaker. 
 
Det er viktig å presisere at dette ikke noen omkamp om navnet, men snarer en tilpassing til 
brukerne og den servicen vi som både kommune og idrettslag må yte. Da vil vi unngå 
misforståelser for hvor hallen ligger, uansett alder og tilhørighet. 
 

 
Med sportslig hilsen 
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