Styremøte Sola Idrettsråd
Dato: Mandag 01.10.2018, kl. 20.00-21.30
Sted: Havørnhuset, Tananger
Referent: Morten Saxvik
Til stede:
Karine Sola Jordbrekk
Ørjahn Hjelm Andersen
May Britt Våland
Morten Saxvik

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Kasserer/sekretær

Forfall:
Terje Hopen
Bernt Høyland
Sølve Ims Ottesen
Øystein Egset
Geir Henanger

Leder
Nestleder
Styremedlem, repr. Bedriftsidrett
Varamedlem
Varamedlem

Torbjørn Hovland

Sola Kommune

Sak 27/2018

Godkjenning referat forrige styremøte (28.08.18)
Vedtak:
• Ingen kommentarer til referatet fra forrige møte, antas derfor godkjent av de
tilstedeværende. Som følge av lavt oppmøte gjøres signering ved neste møte.
Sak 28/2018

Omvisning Tananger Stadion
Ragnar Bergheim, trener i Havørn Friidrett viste rundt. For friidrettsformål er Tananger
Stadion i dårlig stand. Løpebane er i grus med dårlig drenering og blir gjørmete i regnvær.
Det er ikke mulig med fast oppmerking for plassering av hekker for hekkeløp. Det finnes en
lengdegrop, men tilløp og planke er i dårlig forfatning. Høydehopp er ikke mulig. Av en
tidligere kulestøtarena er det kun en betongplate igjen. Andre kastøvelser som spyd, diskos
og slegge er ikke mulig på Station pga kunstgressdekke. Havørn Friidretts ønske mht
oppgradering er:
• Tartandekke på løpebane, i alle fall på en langside for å kunne trene hekkeløp
• Tartandekke på tilløp lengdegrop, ny planke etc.
• Tartandekke på deler av østre ‘halvmåne’ for å kunne drive høydehopp med tilløp.
• Anlegg for kulestøt på resten av østre halvmåne.

•

Andre kastøvelser kan gjøre på gressbane ved Haga Skole, ved opparbeiding av
tilløp for spyd og diskosring.

Ragnar er også lærer ved Storevarden skole i Tananger og påpekte anleggets betydning for
at skolene skal kunne gjennomføre gymnastikkopplæring i henhold til fagplaner.
Ørjahn, som i sin jobb har gjennomført en oppgradering av stadion på Tau, kommenterte at
grunnforholdene så relativt gode ut med begrenset behov for masseutskifting, og at ting som
lys, dreneringsrør og tribuner allerede var på plass. Løpebanene er også brede nok for
normal bruk, og behøver ikke utvides. En utbedring bør derfor bli billigere enn den på Tau.
Drenering av løpebane oppnås normalt ved å legge inn noe helning på banedekket.
Sola Idrettsråd gjorde ingen vedtak mht. et slikt prosjekt i møtet, men vil måtte vurdere det i
sin prioritering av framtidig anleggsutbygging i Sola. Aktuelle forhold vil være:
• Finansieringsform, siden dette er et kommunalt eid anlegg
• Forhold til skolene i Tananger, mht. deres behov for anlegg som tilfredsstiller deres
krav til anlegg for gymnastikkopplæring iht. fagplaner.
• Samfunnsmessige forhold, ved at et anlegg i Tananger vil redusere behovet for å
kjøre til andre anlegg i Sola, dermed redusert bilbruk og bompengekostnad. Anlegget
vil også være åpent for uorganisert idrettsaktivitet, og kan ses i et
folkehelseperspektiv.
• Oppgavefordeling mht. forprosjektering, idrettsfaglig godkjenning, søknader.

Sak 29/2018

LAM status
Karine og May Britt har mottatt en rekke søknader, og sjekker mot liste over idrettslag i Sola.
May Britt vil kun purre én gang. Selve vurderingen vil bli gjort når alle søknader er mottatt.
Søknadsskjema er endret fra i fjor, med to færre punkter. Karine og May Britt vil legge fram
forslag til endrede retningslinjer på neste årsmøte i SIR.
Utbetaling vil skje før jul. Penger vil gå direkte fra Staten til idrettslagene iht. SIRs fordeling.

Sak 30/2018

Idrettsrådssamling, oppsummering.
Flere temaer ble diskutert på samlingen, oppsummert punktvis nedenfor.
Idrettspatrulje
Stavanger IR sin Idrettspatrulje ble vurdert som et godt tiltak, og mulighet for noe tilsvarende
i Sola bør vurderes. Stavanger IR har 3 ½ fast ansatte, noe som neppe går i Sola. Imidlertid
har flere av idrettslagene i Sola fast ansatte daglige ledere. En pott til frikjøp av tid for disse
til å presentere sin idrett på skolene kan vurderes. Som i Stavanger innebærer dette at
idrettslagene tar over en gymtime, og gir opplæring også til gymlærer, slik at det kan ses i
sammenheng med skolebudsjettet.
Et annet forhold er Sola Idrettspark kan ha behov for en fast ansatt som koordinerer bruk av
anleggene mot idrettslag, skoler og regionale/nasjonale aktører for best mulig utnyttelse. En

slik ansatt vil også kunne koordinere aktiviteter knyttet til en Idrettspatrulje. En annen
mulighet er å organisere Idrettspatruljer i Stavanger-regionen under Folkehallene.
Bredde/elite
For lagidretter framkom det på samlingen at mange idrettslag har som mål å komme seg
oppover i divisjonene, uten nødvendigvis å ha administrativt apparat eller økonomi til dette.
Det medfører også at lag blir spisset i tidlig alder, slik at de som ikke holder mål blir vraket og
så slutter med idrett.
Det medfører et behov for å tenke gjennom idrettens formål, om det er å framskaffe
eliteutøvere, eller å gi et aktivitetstilbud til flest mulig. Et tiltak vil være å utvikle ordninger
hvor talenter i breddeidrettslag blir overført til elitelag, slik at breddeidrettslag kan fortsette
med tilbud til dem som bare vil drive idrett for moro skyld.
Tilsvarende ordninger kan også utvikles for idretter for enkeltutøvere.
Bomring
Effektene ble diskutert på samlingen. Et problem er at mange seriekamper for barn/unge går
på tidspunkter hvor kjøring til kamp må skje mot rushtidsavgift. Det er ofte de samme
foreldrene som kjører, og får kostnaden med dette. En mulig endring er at kamper legges til
helger, og at det da spilles flere kamper samme dag.
Det forventes at RIK eller Stavanger IR tar eventuelle initiativ rundt dette.
Prioritering anleggsutbygging
Mye av diskusjonen på samlingen gikk på et nytt Folkebad med 50-meters basseng.
Stavanger kommune vil i utgangspunktet gå for en plassering på Jåttå. Det ble påpekt at ved
et interkommunalt samarbeid ville en plassering på Forus nær IVAR’s gjenvinningsanlegg
være gunstig mht tilgang på fjernvarme. Det ble også diskutert hvorvidt et tilknyttet badeland
burde være en kommunal eller privat oppgave. For SIR blir dette å avvente utviklingen.
Det ble også påpekt behov for en felles arena for kampsport. SIR kan vise til mulighet for å
leie plass til dette på Forus Sportssenter.
For andre interkommunale anlegg ble det registrert interesse fra Stavanger for å delta i en
utbygging av en flerbrukshall på Jåsund, knyttet til framtidig skole der. Vår Bernt Høyland
påpekte at når man først hadde reguleringsplan og anleggsmaskiner på plass, ville det ikke
være noen stor ekstrakostnad å bygge hallen i dobbel størrelse. SIR bør følge opp dette.

Sak 31/2018

Idrettsrådskonferanse, hvem blir med?
Konferansen går 27-28 oktober i Stavanger. SIR kan ha inntil tre deltakere.
Av de frammøtte vil May Britt være på reise, mens de andre er mer eller mindre ledige.
Vedtak:
• Terje bestemmer hvem han vil ha med.

Sak 32/2018

Diverse
Ørjahn reiste spørsmål om behov for en fast ansatt ved Sola Idrettspark, som nevnt under
sak 30 (Idrettspatrulje). Terje sitter i en styringsgruppe for utvikling av Sola Idrettspark, og
kan evt. ta dette videre. Behovet for slik koordinering kan også gjelde NM-Veka 2019.
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