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Kongsvinger kommune 

Postmottak@kongsvinger.kommune.no 

 

 

MASSEVAKSINERING I HOLTHALLEN 
 

Fristen for søknad om langtidsleie av kommunale haller/gymsaler nærmer seg, og KKE starter 

da en prosess med fordeling av treningstid sammen med oss i idrettsrådet.  I den forbindelse 

er det naturlig for oss å ta opp igjen bruken av Holthallen til vaksinasjon.   

 

Vi har forståelse for at kommunen vedtok å ta i bruk Holthallen til massevaksinasjon ut fra 

sentrale myndigheters anmodning om å tilrettelegge lokaliteter som sikret kapasitet til 

vaksinering av inntil 700 personer per dag.  Vi er også takknemlig for at kommunen har 

bidratt til en løsning gjennom leie av håndballgulvet i Kongsvingerhallen. Så kan man i 

ettertid fastslå at tilgangen på vaksiner har medført at denne kapasitetsoppbyggingen var helt 

unødvendig. Realiteten er vel at Holthallen har stått tom 5-6 dager hver uke. Idrettsrådets 

oppfatning er at den vaksineringen som er gjennomført i Holthallen fint kunne blitt 

gjennomført i andre lokaler.   

 

Kongsvinger Idrettsråd ber derfor om at kommunen finner alternative lokaler til gjenstående 

vaksinering etter skolestart i august (alternativt fra 6. september dersom KIL Turn/Crystal 

Cheerleading ønsker å beholde utstyr i KUSK-hallen til den idrettshelga som er under 

planlegging).   

 

Idrettslagene i Kongsvinger har samlet 854 færre medlemmer pr. 31.12.2020 enn de hadde pr. 

31.12.2019.  Sannsynligheten er stor for at aktivitetsnivået er ytterligere redusert gjennom 

årets fem første måneder, selv om vi ikke har tall som dokumenterer dette. Det er 

innendørsidrettene som har hatt de strengeste restriksjonene og som er hardest rammet. Det er 

derfor spesielt viktig at innendørsidrettene får en god oppstart av høstsesongen.  Tilgang på 

treningstid er en viktig faktor i denne forbindelse. 

 

Vi ber om at Kongsvinger kommune tar stilling til vår anmodning, og vi stiller oss 

selvfølgelig til rådighet for dialog i denne forbindelse. 

 

Med hilsen 

Kongsvinger Idrettsråd 

 

Roger Granseth 

Leder 

 

Kopi:  Rune Lund, Cathrine Pedersen, Camilla Kvalø Smedtorp, Uno Frivoll,  

Svein Olav Lund 
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