Referat fra ledermøtet i Øvre Eiker Idrettsråd 15.11.2012
Tilstede fra styret: Grethe Lande, Bjørn Gjerstad, Knut Olav Bakkene, Pål Woldstad
Hanssen, Jan Bratterud, Jon Omberg, Torhild Hals og Bente Tandberg.
Forfall: Ingen

.

Fra Øvre Eiker Kommune: Ann Sire Fjerdingstad og Mona Lurås
Fra Idrettslagene:

Sted:
Tid:

Tone Nordli – IF Eiker Kvikk, Astrid Grasbekk – IF Eiker Kvikk, Kjell
Roar Ødeverp – Hokksund Fotballklubb, Håvard Lind – Hokksund
Fotballklubb, Kjell Bruknapp – Hokksund IL, Finn Mathisen –
Hokksund IL,Anita Klette – Ramm-Eiker IL, Anette H. Solbakken –
Vestfossen IF; Tommy S. Andersen – Vestfossen IF, Hans R. Bakken –
Eiker O-lag, Kim Lande – Fiskum IL, Jan Sandberg – Eiker
Bordtennisklubb, Fredrik Edvardsen – Eiker Bordtennisklubb, Anne
Magnus – Bakke IF, Arnt H. Letmolie – Bakke IF, Martin Askim –
Hokksund Turnforening, Bjørn Steinar Andersen - Eiker Trialklubb,
Ingar Haugen – Hokksund Pistolklubb.

Falkbanen, Hokksund
Torsdag 15/11-11 kl. 18.30 – 20.30

Leder Grethe Lande ønsket velkommen og åpnet møtet.
Deretter ble det foretatt opprop av tilstedeværende representanter fra idrettslagene.
Sak 1: Informasjon om arbeidet i Idrettsrådet.
Grethe Lande orienterte om Idrettsrådets arbeid i 2012.
Klipping av fotballbaner ble den første utfordringen for det nåværende idrettsrådet.
Etter hvert løste saken seg og klippingen ble gjennomført som tidligere.
I forbindelse med saken ble det presisert at idretten var avhengig av forutsigbarhet fra
det offentliges side og at saker som dette var uheldig i så måte.
Idrettsrådets styremøter avholdes rundt hos de ulike idrettslagene i kommunen. Styret
får da anledning til å inspisere anlegg, samt at idrettslagene får anledning til å
informere idrettsrådet om lagets arbeid.
Idrettsrådet er opptatt av allidrett, og det ble fremhevet at det fokuseres på dette også i
andre idrettsråd og fra forbund og krets. Det ble presisert at det ønskes ytterligere
vektlegging av barneidrett, og det ble i den forbindelse opplyst at Idrettsrådet har
anledning til å bekoste og arrangere kurs for de fra idrettslagene som ønsker å skolere
seg innen barneidrett.

Idrettsrådet har samarbeidet med Aktiv 365 og bidratt med kr. 40.000 til kursing av
ressurselever fra ungdomsskolene i kommunen. Klubbene oppfordres til å benytte seg
av ressurselevene der hvor dette er mulig.
Det ble gjort oppmerksom på at man nå fokuserer på fysisk aktivitet i forhold til
skoleprestasjoner, og blant annet i Lier gjøres det t forsøk med 1 time mer fysisk
aktivitet pr. dag for skoleelever for å se hvilken effekt dette har.
Idrettsrådet v/Grethe Lande og Knut Olav Bakkene har hatt møte med fagkomite 3 den
24. oktober 2012. Her ble idrettsrådets arbeid presentert og 2 temaer ble nærmere
diskutert. Dette dreier seg om reklame i idrettshaller og punktet i kommunal plan for
fysisk aktivitet om gratis halleie for alle under 19 år.
Forslaget om reklame ble positivt mottatt av komiteen og man vil også se nærmere på
målsettingene i kommunalplanen.
I og med at alle korps i kommunen skulle få mulighet til å øve gratis, har idrettsrådet
benyttet anledningen til å trekke paralleller til saken med gratis halleie for alle under
19 år. Undersøkelse hos en del andre kommuner i Buskerud viser at disse har et slikt
opplegg. I forbindelse med saken har idrettsrådet derfor sendt et brev til de politiske
partiene. Dette ble presentert, og enkelte punkter i brevet nærmere kommentert. I
sammenheng med denne saken ble det også nevnt at endring av tippenøkkelen i favør
av idretten er vedtatt, samt at interkommunale anlegg vil få ekstra støtte. Det jobbes
også med å øke inntektene til norsk tipping.
På spørsmål fra Jan Sandberg ble det presisert at det kun er de kommunale hallene som
omfattes av saken med gratis halleie. De private anleggene er foreløpig ikke inne.
Knut Olav Bakkene tok opp at det var viktig at klubbene var nøye med å følge
opplegget som er laget for rapportering av klubbenes kostnader til ungdom under 19
år, slik at man har et pålitelig anslag for disse kostnadene.
Kjell Bruknapp hadde en replikk om allidrett og fokuserte på om det var riktig
ressursbruk å satse på dette, da mange idrettslag starter med trening for barn ned i 7 års
alderen.
Ann Magnus kommenterte at man måtte ta et valg om hva man skal satse på for barn
under en viss alder, og eventuelt nedprioritere allidrett eller annen idrett.
Torhild Hals mente at det var viktig at barn utviklet allsidighet, på bekostning av
spesialisering. Det ble deretter ytterligere replikkvekslinger om dette, blant annet i
hvilken grad foreldre må involveres for at disse skal få bedre informasjon.

Sak 2: Innlegg ved ordfører Ann Sire Fjerdingstad.
Hun takket først for at hun fikk anledning til å komme og kommenterte ulike forhold
omkring idretten i kommunen. Hun berørte blant annet barneidrett, IFO og
kommunal plan for fysisk aktivitet, herunder gratis halleie for alle under 19 år.
Det ble presisert at man jobbet aktivt for å få dette til, men samtidig ble det presisert at
det var snakk om kommunale anlegg, private faller utenfor. Det ble derfor foreslått at
de midlene idrettsrådet fordeler kanskje kunne fordeles på en måte som kompenserer
de som trener i private anlegg.
Ordføreren oppfordret idretten til å gi melding til henne om utøvere fra Øvre Eiker
som tar NM – gull eller bedre, slik at man kan sende en blomsterhilsen.

Melding kan sendes politisk sekretariat v/Majken R. Skjelbred,(majkenr.skjelbred@ovre-eiker.kommune.no).
Sak 3: LAM-midler.
Knut Olav Bakkene presenterte oversikten over tildeling av midler, og gav enkelte
kommentarer til denne. Utbetaling vil sannsynligvis skje i løpet av desember.
Fordelingen er foretatt etter samme prinsipper som tidligere år, d.v.s medlemmer
under 19 år samt allidrettsgrupper. Det ble stilt spørsmål ved utviklingen i
medlemmer under 19 år og at denne sannsynligvis er negativ.
Prioriteringslisten ble enstemmig godkjent.
Sak 4: Orientering om ny stortingsmelding ved Mona Lurås.
Meld St. 26 Den norske idrettsmodellen.
Trekker opp rammene for statlig politikk på området.
Visjon – idrett og fysisk aktivitet for alle.
Deretter ble ulike hovedpunkter kort gjennomgått og kommentert, og det vises til selve
meldingen for nærmere omtale av disse.
Sak 5: Prioritering spillemidler.
Mona Lurås gjennomgikk saken
Eneste nye søknad gjelder IF Eiker Kvikk som vil gjøre om en asfaltflate til
kunstgressbane for 7-er fotball.
Listen over ordinære anlegg ble deretter gjennomgått og det ble bemerket at de 3
første anleggene er svært kostnadskrevende, slik at det nok vil ta noe tid før de øvrige
anleggene får midler. Med bakgrunn i dette ble prioriteringsrekkefølgen på listen
diskutert. Fordi Hokksund IL’s søknad er beløpsmessig liten ble det diskutert om
denne bør flyttes og det kom ulike innspill og kommentarer fra salen omkring dette og
listen generelt. Det ble deretter bestemt at Hokksund IL’s søknad settes som nr. 1.
Fra 2014 vil søknad om nærmiljøanlegg slås sammen med ordinære anlegg og
opplegget med forenklet søknadsprosedyrer faller bort. Dette betyr at de som har
planer om forenklet søknad bør sende denne så raskt som mulig.
Deretter ble prioriteringslisten for nærmiljøanlegg for 2013 lagt frem. Det var kun
kommunale anlegg på listen. Det fremkom ingen vesentlige kommentarer til denne.

Sak 6: Spørsmål og synspunkter fra idrettslagene.
Ann Magnus tok opp lysløyper og tilskudd til strøm fra Øvre Eiker Energi.
Hva med kostnadene til vedlikehold? Dette er idrettslagenes ansvar.
Det ble presisert at det er de idrettslag som er tilknyttet Øvre Eiker Idrettsråd som har
lysløyper som skal få slikt tilskudd til strøm.
Det ble reist spørsmål om kommunen var klar til preparing av skiløyper så fort dette
var aktuelt, og det ble opplyst at alle formaliteter var på plass slik at det ikke skulle

være noe i veien for at prepareringen starter når alt er klart. Det ble informert om at
kommunen planlegger innkjøp av ny løypemaskin, da en av de man har skranter og har
behov for betydelig vedlikehold. Det ble reist spørsmål om hva som ville skje om
posten til kjøp av ny løypemaskin blir strøket ved politisk behandling. I ytterste
konsekvens kan det da måtte kjøres løyper med 1 maskin, slik at servicenivået blir
betydelig redusert. Det fremkom i denne forbindelse forslag om at idrettsrådet og
idrettslagene skriver et brev til de politiske partiene og fremhever alle de negative
konsekvensene redusert løypekjøring vil medføre. Det var full enighet om at slikt brev
sendes umiddelbart.
Det ble kort redegjort for problemer knyttet til skiløype gjennom naturreservatet ved
Kolbergtjern. Det er aldri søkt om tillatelse til dette. Fylkesmannen har nedlagt forbud
mot skiløype, men det arbeides med en søknad om dispensasjon i samarbeid mellom
kommunen og ski- og løypeutvalget.
Kjell Roar Ødeverp stilte spørsmål om Øvre Eiker stadion. Ordføreren redegjorde for
status og det ble diskutert litt rundt saken, blant annet spørsmålet om mulig salg av
Øvre Eiker stadion.
Det ble reist spørsmål om skateparken på Loesmoen og vedlikehold av denne.
I prinsippet kommunens ansvar og saken ligger hos administrasjonen. Spørsmålet er
fjerning kontra vedlikehold.

Møtet hevet kl. 21.00.

