
PROTOKOLL 
Styremøte Kongsvinger Idrettsråd 

Onsdag 24.11.21  

Tennisanlegget – Kongsvinger Tennisklubb 

 

Til stede: Roger Granseth, Anders Sønstebø, Rolv Werner Erichsen, Grethe 

  Bergersen, Arne Hansen, Karianne Holgersmoen 

 

Forfall: Linda Olsrud, Petter Berg, Terje Risberg 

 

 

SAK 66/21 - BESØK HOS/MØTE MED KONGSVINGER TENNISKLUBB 

Idrettsrådet møtte representanter for styret i Kongsvinger Tennisklubb, fikk en 

orientering om virksomheten og så på innendørshallen. 

Vedtak: Referat fra møtet vedlegges protokollen. 

 

SAK 67/21 - PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

Protokollen er sendt ut tidligere. 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet. 

 

SAK 68/21 - KOMMENTARER TIL KOMMUNENS BUDSJETT 

Vi drøftet momenter som bør med i vår uttalelse om kommunebudsjettet. 

Vedtak: Vi sier oss fornøyd med at det ikke er foreslått reduksjon i kommunens  

bidrag til idretten og forutsetter at dette opprettholdes gjennom 

budsjettbehandlingen. Vi ber om en tidfestet plan for vedlikehold av 

kommunens idrettsanlegg, og ber om at utredning knyttet til Tråstadhallen 

iverksettes så snart som mulig. Roger lager utkast til uttalelse som sendes de 

øvrige for kommentarer  

 

SAK 69/21 - MØTEPLAN FREM TIL ÅRSMØTET 

Videre møteplan ble diskutert, herunder møte med Kongsvinger Sportsskyttere. 

Vedtak: Møtet med Kongsvinger Sportsskyttere søkes gjennomført i uke 49, primært  

  mandag 6. desember. Roger avklarer med sportsskytterne. 

Nytt styremøte mandag 14. februar 2022. Stine Raaden som ny kultursjef 

inviteres til møtet.  Tidspunkt for årsmøte og videre møteplan fastsettes 14/2. 

 

SAK 70/21 - LOKAL MOBILISERING MOT DOPING – FORSLAG OM 

IDRETTSKVELD 

Jfr. utsendt referat fra møte i prosjektet. Vi drøftet idrettsrådets rolle i denne 

forbindelse. 

Vedtak: Idrettsrådet ønsker ikke å være arrangør av ytterligere tiltak knyttet til  

  antidoping-prosjektet, men vi kan distribuere informasjon og invitasjoner til  

idrettslagene hvis kommunen/Antidoping Norge ønsker å arrangere. 

 

 



SAK 71/21 - UTBETALING AV HONORARER FOR 2021 

Jfr. budsjettvedtak på årsmøtet. 

Vedtak: Honorarer utbetales i henhold til vedtatt budsjett på årsmøtet, med kr 4.000 

til leder og kr 2.000 til nestleder. Honorar til nestleder fordeles ut fra 

funksjonstid med 5/12 (kr. 833) til Kari Isnes og 7/12 (kr. 1.167) til Anders 

Sønstebø. Honorarene inkluderer dekning av kontorkostnader. Rolv sørger 

for snarlig utbetaling. 

 

SAK 72/21 - EKSTRA LAM – OMFORDELLING AV TILDELING 

Vi må omfordele kr. 1.000 som følge av at Brandval Jakt og Sportsskytterklubb 

er nedlagt etter siste fordeling. 

Vedtak: Beløpet deles likt mellom Kobra Bordtennisklubb og Kongsvingers Golfklubb 

begrunnet i deres satsing på tiltak for integrering av funksjonshemmede. 

 

SAK 73/21 - UTVIKING AV «FRITIDSTILBUD.NO» 

Saken er behandlet pr. e-post etter fellesmøtet med kommunen. 

Vedtak: Hedmark IKT har stipulert en kostnad på kr 10.000 inkl. mva for arbeid med  

å få alle idrettslagene i kommunen registrert på «Fritidstilbud.no». 

Idrettsrådet har søkt kommunen om dette beløpet og fått telefonisk 

bekreftelse på at beløpet er innvilget.  Prosjektet iverksettes, og Rolv følger 

opp at beløpet blir innbetalt til idrettsrådets konto. 

 

SAK 74/21 - PRIORITERING SPILLEMIDDELSØKNADER 2021 

Kommuneadministrasjonens forslag til prioritering av spillemidler er mottatt til 

høring. 

Vedtak: Når det gjelder ordinære anlegg ber idrettsrådet om at minst en av søknadene  

fra Brandval og Kongsvinger Orienteringsklubb prioriteres øverst og foran 

de kommunale søknadene. Idrettsrådet støtter prioriteringen av 

nærmiljøanlegg og har ingen kommentarer til prioriteringen av kulturbygg. 

 

SAK 75/21 - EVENTUELT/INFO-SAKER. 

- Møte vedr. kommunens kulturmelding ble avlyst p.g.a. manglende 

påmelding og nytt møte er tillyst 14.12. 

- Reguleringsplan Langeland skole har hatt oppstartsmøte uten at vi fant det 

nødvendig å delta. 

- Vi er orientert om at gymsalen ved Marikollen skole ikke vil være 

tilgjengelig for idretten i perioden 6. – 17. desember da skolen selv vil 

benytte salen. 

- Ut fra møtet med tennisklubben og egne erfaringer drøftet idrettsrådet 

hvordan vi kan gå fram for å «løfte» to problemstillinger; utfordringer med 

stadig større sentrale krav til administrative funksjoner som gjør det 

vanskelig å rekruttere frivillige, og offentlig bruk kommersielle aktører i 

«idrettsmarkedet» fremfor idrettslag. 

Vedtak: Det siste punktet berøres i eventuelt møte med ny kultursjef, og vi inviterer  

vår kontaktperson i idrettskretsstyret, Jannicke S. Mykkestue, til å drøfte 

temaet på neste styremøte. Øvrig informasjon tas til orientering. 

 



 

 

Kongsvinger,  

 

 

 

Roger Granseth  Anders Sønstebø  Rolv Werner Erichsen 

 

 

 

Grethe Bergersen  Arne Hansen   Karianne Holgersmoen 

 

  



REFERAT FRA MØTE MED KONGVINGER TENNISKLUBB 
Fra tennisklubben deltok Hans E. Neskvern (leder), Tommy Kristiansen 

(nestleder/baneansvarlig) og Kenneth Schnelle (styremedlem/kasserer). 

 

Kongsvinger Tennisklubb har kommet seg godt gjennom pandemien. Medlemstallet har økt 

og de har nå passert 200 medlemmer.  For 10 år tilbake hadde de 60 medlemmer. De kan være 

en risiko for frafall nå når kontaktidrettene igjen kan utøve sin aktivitet. 

 

De har en god anleggssituasjon. Utebanene er fra 1995 og godt vedlikeholdt på dugnad. I 

perioden 2012 – 2014 planla de tennishallen og i 2016 stod den ferdig med 2 baner.  De 

ønsker å gjøre noen mindre investeringer i anlegget over tid. 

 

Økonomien er under kontroll.  De har ca. 1,5 mill. kroner i gjeld på anlegget i 

Kommunalbanken til lav rente.  Dette håndteres greit, og driftskostnadene ellers er lave som 

følge av stor frivillig innsats.  Det har et rente- og avdragsfritt lån i kommunen som først skal 

betjenes fra 2026. 

 

Klubben har ansatt trener. Ambisjonen er at dette skal finansiering gjennom kursinntekter fra 

tenneskurs treneren avholder.  Treneren Andrea har vært ansatt siden 2018. De har måttet øke 

stillingsbrøken for å beholde ham i klubben. 

 

Øvrig drift finansieres av sponsorer, ulike tilskudd (LAM, momskomp., tilskudd egne anlegg 

mv.) og medlemskontingent. 

 

Som utfordringer for klubben nevnes  

• Klubben er veldig avhengig av en trener med kompetanse for å kunne opprettholde 

kursvirksomheten, og det er ikke lett å skaffe lokale (eller norske) trenere. Andrea er 

italiensk og også attraktiv for andre tennisklubber – og det er en ensom rolle å være 

tennistrener i Kongsvinger. 

• Dugnad med praktiske tidsavgrensede gjøremål fungerer godt i klubben. Men det blir 

stadig mer krevende å drifts administrative funksjoner, og det er vanskelig å finne 

frivillige til å ta dette ansvaret.  Krav både fra medlemmer og fra idrettsorganisasjonen 

sentralt, medfører betydelig tidsbruk på administrative funksjoner gjør det vanskelig å 

få frivillige i slike roller. 

 

Sportslig er fremgangen til Casper Ruud viktig for rekrutteringen. Han skaper en økt interesse 

for tennis.  Klubben har ikke ambisjoner om å være annet enn en breddeklubb. De deltar med 

2 lag på laveste nivå i divisjonsspill, arrangerer egne turneringer og har noen deltakere på 

andre turneringer. 

Kretsen har kommet i gang med regionsamlinger for barn og ungdommer i Innlandet, noe som 

er positivt. 

 

Klubben startet en gruppe for teppecurling som var tenkt som en dagaktivitet for pensjonister 

og funksjonshemmede. De har vært vanskelig å finne ressurspersoner til å drifte denne 

aktiviteten, så utstyret er ikke mye i bruk. 

 



Padel ble vurdert som aktivitet i forbindelse med henvendelse fra leverandør av utstyr. Men 

siden det dukket opp kommersielle aktører som ønsket å satse på egen padel-hall i 

Kongsvinger er dette prosjektet skrinlagt.   

 


