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MASSEVAKSINASJON I HOLTHALLEN. 

 

Kongsvinger Idrettsråd har opplevd å ha god dialog med kommunen i forbindelse med 

kortvarige smitteverntiltak rettet mot idretten i Kongsvinger.  Derfor er vi både overrasket og 

skuffet over at det er besluttet å ta i bruk Holthallen til massevaksinasjon på bekostning av 

idretten, uten at verken vi eller brukerne er blitt involvert i forkant av beslutningen. 

Beslutningen betyr i praksis en nedstengning av idrettsaktiviteten for ca. 300 barn og unge 

i Kongsvinger i 4 – 5 måneder. 

 

Vi reagerer også på at representanter fra KKE blir gitt i oppgave å formidle en beslutning de 

ikke selv har tatt del i, og de var derfor ute av stand til å besvare spørsmål omkring hvilke 

vurderinger som er gjort. 

 

Holthallen benyttes i hovedsak av KIL Turn, men også av Kongsvinger Basketball Club sin 

cheerleadinggruppe.  KIL Turn har investert i mye dyrt og tungt utstyr til sin aktivitet.  Det er 

derfor ikke mulig å flytte deres aktivitet til mindre gymsaler, bortsett fra det de kaller 

«gymlek» for de aller minste.  KIL Turn vil selv gi en skriftlig tilbakemelding, så vi går 

derfor ikke nærmere inn på deres aktivitet og hvilken betydning beslutningen har for dem. 

Men som idrettsråd er vi bekymret for at det er tatt en beslutning som er meget ødeleggende 

for fremtiden i et av kommunens største idrettslag.  Her utfordrer dere frivilligheten i for stor 

grad. 

 

Sentrale myndigheter har gitt klare føringer på at aktiviteter for barn og unge i størst mulig 

grad skal opprettholdes under pandemien. Når kommunen i praksis stenger ned aktiviteten for 

ca. 300 barn og unge over så lang tid, mener vi at det er tatt en beslutning stikk i strid med 

sentrale føringer. Det finner vi meget uheldig. 

 

Kongsvinger Idrettsråd ber om å få en skriftlig tilbakemelding på hvilke andre lokaler som er 

vurdert for massevaksineringen, og hva som er begrunnelsen for at disse ikke kan benyttes. 

Idrettsrådet erfarer at det finnes alternative lokaler i Kongsvinger. Kan man gjennomføre en 

mer desentral vaksinering, er det disponible samfunns- og grendehus hvor det for tiden ikke er 

aktivitet. Her kunne kommunen også ha støttet opp om foreninger som sliter økonomisk under 

pandemien. 



 

Under kommunestyrets budsjettbehandling ble det vedtatt et verbalforslag hvor rådmannen 

ble bedt om å gå i dialog med idrettsrådet og interkommunal folkehelsekoordinator for å legge 

til rette et aktivitetstilbud for alle barn og unge. Et sentralt punkt her vil antagelig være å 

redusere frafallet i ungdomsidretten.  Kommunen bygger med denne beslutningen opp under 

frafallet – og ikke aktivitetstilbudet. 

 

Kongsvinger Idrettsråd henstiller innstendig til at beslutningen om å benytte Holthallen til 

massevaksinering revurderes.  Vi ber om en snarlig tilbakemelding på om kommunen vil 

behandle saken på nytt. 

 

 

Med hilsen 

Kongsvinger Idrettsråd 

 

Roger Granseth 

Leder 
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KIL Turn 

Uno Frivoll 

Svein Olav Lund 

Inger Noer, leder av komité for Miljø og Samfunnsutvikling   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


