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Hallbytte 

Som det går frem i vår annonsering av tidspunkt og plassering for arrangementet HordaLAN 2018, har vi 

valgt å legge dette i Vestlandshallen, Åsane i tidsrommet 27.04.-01.05. 

Det er flere årsaker til dette, men først og fremst på grunn av tilgjengelighet. I 2018 kunne vi ikke få 

tilgang til hallen vi har brukt de siste årene i perioden vi normalt arrangerer, altså vinterferien. Når vi 

arrangerer, tar vi i bruk hele hallen med alle spilleflater, og fasiliteter, og det er veldig viktig for oss å 

kunne tilby dette til våre deltagere, for å ikke gå på kompromiss når det gjelder omfang, eller varighet av 

arrangementet. Dersom vi skulle holdt fast på vinterferien som tidspunkt i denne hallen, hadde vi endt 

opp med et vesentlig kortere arrangement. 

Siden det ikke var mulig å få hele hallen i hele den vanlige perioden, var vi nødt til å se på andre 

alternativer. Vi lekte med ideen om å legge arrangementet til den første helgen i påskeferien. Dette 

utgikk for å unngå direkte krasj med arrangementet The Gathering i Vikingeskipet, Hamar (TG) og for å 

kunne ha alle våre beste folk i sentrale roller i Crew. 

Derfor begynte vi å søke om mulighet til å arrangere HordaLAN i flere forskjellige haller, og på flere 

forskjellige tidspunkt. Som nok er forståelig er det ikke noen enkel sak å finne passende hall for over 600 

deltagere, med 100 frivillige og de over gjennomsnittlige krav vi har til infrastruktur når vi skal arrangere 

et slikt arrangement. Mange haller ble derfor vurdert og avslått. 

Etter mye vurdering av tilbud, tidspunkt og ikke minst hva vi kunne tilby våre deltagere, var det kun 

denne datoen og denne hallen som ble stående igjen. Vi er svært opptatt av å bevare vår historie og den 

arv vi tar med oss fra våre røtter som et «lite, rått LAN» fra vår oppstart i Ågotneshallen. Jeg tror vi har 

klart det godt så langt, og er sikker på at vi tar med oss den «sjelen» som alltid har preget HordaLAN 

som arrangement, selv om vi har en ny hall, og et helt nytt tidspunkt. 

Vi er og har alltid vert svært takknemlig for det samarbeid vi har hatt med Fjell Kommune, og vi har på 

ingen måte stengt denne døren. Men vi ber om forståelse for vårt valg av plassering og tidspunkt, da vi 

til slutt ble stående med valget om å gå for en ambisiøs løsning, eller ikke klare å arrangere i 2018 i det 

hele tatt! Dette var for oss et lett valg, og vi håper dere er med oss i dette valget! 
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