Referat fra ledermøtet i Øvre Eiker Idrettsråd 09.09.2014
Tilstede fra styret: Grethe Lande, Bjørn Gjerstad, Knut Olav Bakkene og Pål Woldstad
Hanssen.
Forfall:

Torhild Hals, Amund Lundteigen og Randi Ellen Hansen.

Fra Øvre Eiker Kommune: Morten Laubu, Anders Stenshorne og Gry Fredriksen
Fra Idrettslagene:

Tone Nordli – IF Eiker Kvikk, Erik Aasen – IF Eiker Kvikk, Kjell
Bruknapp – Hokksund IL, Anette H. Solbakken – Vestfossen IF, Nina
Murphy – Vestfossen IF, Dan Ove Gundersen – Fiskum IL, Tor Arild
Johansen – Bakke IF, Thomas Olsen – Hokksund Turnforening, Pål
Brattensborg – Hokksund Troppsturn
Bjørn Gjerstad representerte Hokksund Pistolklubb i tillegg til å være
styremedlem.

Sted:
Tid:

Rådhuset, Hokksund
Tirsdag 09/09-14 kl. 18.30 – 20.30

Leder Grethe Lande ønsket velkommen og åpnet møtet.
Sak 1: Revisjon av kommunal plan – idrettsanlegg i Øvre Eiker de kommende år.
Bakgrunnen for møtet er at det er ønskelig med en mer fremtidsrettet tankegang og
planlegging av idrettsanlegg, og nødvendigheten av at dette innarbeides i kommunale planer.
Plansjef Anders Stenshorne orienterte om nødvendigheten av planlegging sett i lys av de krav
som moderne idrettsanlegg har til arealer etc. og at det i denne forbindelse er viktig at idretten
tenkter grundig over hvilke behov man har fremover.
Fung. Rådmann Morten Laubu understreket at det var sterkt ønsket fra kommunens side at de
frivillige organisasjonene engasjerer seg ved revisjon av den rullerende kommuneplanen, slik
at behovene kommer klart fram.
Innspill i forbindelse med forstående revisjon må være hos kommunen innen 18. september.
Anders Stenshorne orienterte litt om hva slags dokumentasjon m.v. som bør følge innspillene.
Det ble fremhevet at arealbehovet og oversikt over dette er viktig.
Innspillene sendes direkte til kommunen.
Det kom deretter enkelte konkrete spørsmål til plansjefen som ble besvart.
Det ble deretter åpnet for at idrettslagene kunne presentere sine tanker og planer.
Fiskum IL ved Dan Ove Gundersen presenterte plan og skisser for utvikling av området rundt
skolen på Fiskum. Dette må sees i sammenheng med stedsutviklingsplan for Fiskum. 11’er

baner, sykkelløype og skileik vil være sentrale elementer i utviklingen. Man ønsker å komme
i gang med utviklingen av området så raskt som mulig.
Klubben jobber også med utbygging av Hallhytta og håper å komme i gang med dette neste
år, og man ønsker også å få til en skileik ved hytta.
Det ble stilt spørsmål til rådmannen om kommunen ville legge til rette for befolkningsvekst i
Fiskum-området, noe som ble bekreftet.
Pål Brattensborg orienterte deretter om de planer som Hokksund Troppsturn og Hokksund
Turnforening har for utvikling av sine anlegg. Det fremkom blant annet at det er behov for
oppussing av hallen på Loesmoen, og at det i denne forbindelse trengs en opprusting av
utearealer rundt hallen. Det ble understreket at det dette vil skje i et samarbeid mellom de 2
klubbene.
Kjell Bruknapp kommenterte deretter Hokksund IL’s planer knyttet til områdene rundt
Falkbanen, og samarbeid med skolen/SFO. Nye idrettshaller, både vanlig og ishall ligger i de
planene klubben diskuterer, i tillegg nye utendørs ballflater.
Videre er utbygging av skianlegget på Ormåsen sammen med Vestfossen IF og Eiker Kvikk
planer klubben er involvert i. Tiltak relatert til folkehelse er et område klubben ønsker å
engasjere seg sterk i.
Tone Nordli informerte om Eiker Kvikks planer. Disse går først og fremst på rehabilitering
og utvidelse av eksisterende anlegg, i tillegg til det tidligere nevnte samarbeidet om skianlegg
på Ormåsen. Det kom også frem at man ønsket å lage enkle sykkelløyper i tilknytning til
anlegget på Eiker Kvikk. Skolen har også uttrykt stor interesse for et slikt tiltak.
Bakke IF’s planer fremover ble presentert av Tor Arild Johansen. Han fremhevet at klubben
nettopp har fått nye anlegg i Skotselv og behovet derfor er noe begrenset. Klubben har
imidlertid utfordringer knyttet til areal, blant annet i forbindelse med skibakke som er etablert
på privat grunn. Det er videre behov for oppgradering av lysløype.
Anette H. Solbakken presenterte Vestfossen IF’s tanker og planer fremover. Baner til tennis,
freesbee-golf og sandvolleyball ble nevnt i denne sammenheng. Det er behov for vedlikehold
av eksisterende anlegg, men ingen konkrete planer om større nyanlegg.
Bjørn Gjerstad informerte om Hokksund Pistolklubbs anlegg og planer.
Skytehall på Loesmoen ble nevnt som et ønskemål og det ble presisert at det da vil være
behov for å sette av arealer til dette. Samarbeid med andre klubber og idretter ble presentert
som en nødvendighet knyttet til et slikt anlegg.
Avslutningsvis ble det foretatt en gjennomgang av behovet for skiløyper og drift/vedlikehold
av disse. Planene for skianlegg på Ormåsen gjør at mye av skiaktivitetene i regi av
idrettslagene vil bli konsentrert der. Spørsmålet blir da i hvilken grad idrettslagene skal ha
ansvar for vedlikehold av øvrige skiløyper i kommunen. Dette blir stadig mer krevende i takt
med utvikling av skisporten med behov for bredere traseer mv. God kontakt med grunneiere
blir dermed viktig for å sikre det arealet som trengs. Problemstillingen rundt tilgang til og
sikring av nødvendige arealer ble deretter diskutert nærmere. Oversikt over behovet for
arealer og hvem og hvordan man bør kommunisere med grunneierne var blant de momentene
som ble vektlagt.
Møtet hevet kl. 21.00.

