Officiel delegation fra Gladsaxe Kommune på besøg i Split, Kroatien
Torsdag 16. – lørdag 18. april 2015
Delegationen bestod af Borgmester Karin Søjberg Holst, Peter Berg Nellemann og Klaus Kjær fra Byrådet
samt Holger Kortbek, idrætschef.
Torsdag: Ankomsten til Split var den
16. april kl. 14.30. Efter indkvartering
på hotellet var der en rundvisning ved
Nikola Horvat i den gamle bydel i Split
med efterfølgende spisning.

Fredag: Formiddagen blev indledt med et besøg på Rådhuset i Split hvor Borgmester, Ivo Baldasar sammen
med Viceborgmester, Aida Batarelo, økonomichef, Ljiljana Vucetic, chef for sport og sportsanlæg, Hrvoje
Akrap og chef for de internationale relationer, Nikola Horvat tog imod delegationen fra Gladsaxe.
På mødet blev bl.a. den økonomiske og politiske praksis i henholdsvis Gladsaxe og Split, på såvel det
generelle niveau som idrætsområdet, diskuteret, med et ønske om at udbygge de venskabelige relationer
mellem de to byer og en vidensdeling inden for de berørte områder.
Efter modtagelsen på Rådhuset
blev delegationen fra Gladsaxe
kørt til et lokalt idrætscenter,
hvor der i 2007 var etableret et
sportsmuseum for lokale
sportspersonligheder og
præstationer i internationalt
sammenhæng med rødder i Split.
Museet var indrettet i en
bygningsmasse der var indviet i
1979, hvor Split var vært for et
mesterskabsstævne for lande
omkring Middelhavet. Ved
besøget på museet introducerede
og viste museets stifter, Zdravko
Reic rundt.
Dernæst var delegationen fra Gladsaxe på besøg i Spaladium Arena der er et opvisningsarena med plads til
13.000 tilskuere til idrætsbegivenheder indviet i 2009.

Ved besøget i Spaladium Arena introducerede og viste anlæggets leder Renco Posinkovic rundt.
Beskrivende for arenaen er at den har omkring 50 dage om året hvor der er publikum i den store arena,
med deraf følgende 170 dage om året med aktivitet. Der finder stort set ingen idrætsaktiviteter sted i den
store arena, som bl.a. er foranlediget af høje omkostninger ved at benytte arenaen og at den lokale

håndboldklub var gået konkurs efter flere år med en dårlig økonomi. Beskrivende for anlæggets anvendelse
var der ved besøget i arenaen en udstilling af militært isenkram under opbygning.
Sidefaciliteterne – herunder en idrætshal og et
fitnesscenter – blev drevet på kommerciel basis.

Efter besøget på Spaladium Arena besøgte delegationen Poljud Stadion, hvor fodboldklubben Hajduk Split
har hjemmebane. Også dette anlæg er indviet op til mesterskabsstævnet for middelhavslande i 1979.
Bortset fra en reduktion i tilskuerpladser fra 45.000 til 36.000 pladser grundet øgede internationale krav om
tilskuersikkerhed, var der ikke foretaget ombygninger af stadion, der særligt udmærker sig ved en let og
elegant overdækningskonstruktion af de to sidetribuner. En sen frokost blev indtaget i spillerrestauranten

på stadion, hvorefter delegationen blev kørt tilbage til hotellet, hvor resten af eftermiddagen var til fri
disposition.

Under mere uformelle former var delegationen inviteret til middag på en restaurant af borgmeteren, hvor
han, sammen med samme repræsentanter som delegationen mødte på Rådhuset, var vært for en ”working
dinner” hvor de berørte punkter fra formiddagens møde blev diskuteret og uddybet videre.
Lørdag: Med afgang fra Split 9.10 var delegationen tilbage på dansk jord igen lørdag til frokost.

