
PROTOKOLL 

STYREMØTE KONGSVINGER IDRETTSRÅD 

MANDAG 5. 9.2022 

 
Til stede: Roger Granseth, Anders Sønstebø, Hilde Vrangsagen, Terje Risberg og 

  Karianne Holgersmoen 

 

Forfall: Tanja Karpow, Rolv Werner Erichsen, Grethe Bergersen, Arne Hansen 

 
Sak 45/22 - Besøk hos Kongsvinger Bueskytterklubb 

Vi besøkte Kongsvinger Bueskytterklubb på deres anlegg på Hokåsen. 

Vedtak: Referat fra besøket vedlegges protokollen. 

 

Sak 46/22 - Godkjennelse av protokoll for forrige styremøte 

Protokollen er tidligere sendt pr. e.post. 

Vedtak: Protokollen ble godkjent og undertegnet. 

 

Sak 47/22 - Kontrollutvalgets rapport for 2021 – bruk av Excel til regnskapsføring 

Utsatt sak 41/22 fra forrige møte. 

Vedtak: Saken utsettes ytterligere da Rolv ikke er til stede. 

 

Sak 48/22 - Fordeling av LAM 2022 

Roger hadde foretatt beregning av fordeling av LAM 2022 basert på vedtak på 

vårt årsmøte, og dette var utsendt i forkant. 

Vedtak: Fordelingen ble godkjent. Roger sørger for registrering i Sportsadmin. 

 

Sak 49/22 - NIFs anleggs- og idrettsrådskonferanse 

NIF har invitert til anleggs- og idrettsrådskonferanse på Gardermoen 15. – 16. 

oktober. Program for dagene var utsendt i forkant. 

Vedtak: Det enkelte styremedlem vurderer muligheten for deltakelse på konferansen. 

Vi foretar påmelding senere i september. 

 

Sak 50/22 - Innspill fra Victory Dance, midler til gratis tilbud for flyktninger 

Victory Dance har forespurt om det kan være en idé om Kongsvinger Idrettsråd 

søker midler fra NIF (evt. andre steder) med fordeling til alle idrettslag slik at 

de kan ha gratis idrettstilbud for flyktninger. 

Vedtak: Idrettsrådet ser positivt på initiativet fra Victory Dance, men finner ikke å  

kunne gå inn på en slik løsning. NIF har en tilskuddsordning for tiltak for 

idrettsaktivitet for flyktninger, men det vil være vanskelig for idrettsrådet å 

oppfylle kriteriene for søknad og rapportering.  Det forutsettes at prosjekt det 

søkes om midler til må være sluttført i løpet av 2022, tallfesting av 

søknadsbeløp vil være vanskelig og kravet til rapportering av antall 

deltakere, alder og kjønn, antall frivillig, oppnådde resultater samt 

fremleggelse av regnskapsrapport, vil ikke idrettsrådet ha oversikt til å 

oppfylle.  Roger tilbakemelder Victory Dance. 

 



Sak 51/22 -  KIL Fotball – søknad om støtte/kompensasjon i forbindelse med at 

Gjemselund bane 1 er under ombygging – uttalelse til kommunen. 

Kommunen har bedt om en uttalelse fra idrettsrådet i forbindelse med søknad 

fra KIL Fotball om støtte/kompensasjon for leie av kunstgressbaner andre 

steder i forbindelse med omlegging av bane 1 på Gjemselund, da de mener 

gratisprinsippet i fravikes i denne forbindelse. 

Vedtak: Idrettsrådet mener at så lenge andre baner på Gjemselund og Skansesletta 

stilles til gratis rådighet, har kapasitet og tilfredsstiller krav til kamparena, så 

må KIL Fotball selv bære det økonomiske ansvaret om de velger å leie andre 

kunstgressbaner.  Roger lager utkast til uttalelse og innhenter kommentarer 

fra styret før den oversendes kommunen. 

 

Sak 52/22 - Deltakelse på møte vedr. flytting av rulleskiløypa på Sæter 

Kommunen har invitert idrettsrådet til å delta på møte mellom kommunen og 

initiativtakerne til å etablere et flerbruksanlegg for ski og sykkel i ved 

omlegging av rulleskiløypa på Sæter 

Vedtak: Roger og Hilde deltar på møtet førstkommende onsdag. 

 

Sak 53/22 - Møteplan for høsten 

Styret drøftet tidspunkt for styremøter i høst. 

Vedtak: Vi legger opp til følgende møter: 

• 31/10, styremøte kombinert med oppfølgingsmøte med kommunen 

• 28/11, styremøte kombinert med besøk hos Brandval IL 

Roger avklarer med kommunen og Brandval IL om datoene passer. 

 

Sak 54/22 - Eventuelt/Informasjon 

• Anders og Hilde har deltatt på digitalt møte om spillemidler, og 

refererte kort fra møtet. 

• Den reviderte samarbeidsavtalen med kommunen har vært til 

behandling i Komité for miljø og samfunnsutvikling og er godkjent der. 

Den går videre til behandling i formannskap og kommunestyre. 

• Søknaden til Imdi i samarbeid med BUA er blitt avvist. Vedtaket er 

meddelt BUA v/Katrine Kolgrov 

• Driftstilskudd fra kommunen skal nå være utbetalt til oss. 

• Kongsvinger Sportsskytteres plan om oppføring av skytehall på Tråstad 

er skrinlagt. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

Kongsvinger,  

 

 

Roger Granseth   Anders Sønstebø   Hilde Vrangsagen 

 

 

  

  Terje Risberg    Karianne Holgersmoen 



REFERAT FRA BESØK HOS KONGSVINGER BUESKYTTERKLUBB. 

 

Kongsvinger Bueskytterklubb er en liten klubb med 25 medlemmer pr. 31.12.2021. På langt 

nær alle medlemmene er aktive konkurranseutøvere.  De har et styre på 3 personer. 

 

Klubben har sitt anlegg på Hokåsen hvor de disponerer en slette og et skogområde til sin 

aktivitet.  Grunneier lar klubben disponere området uten vederlag. Om vinteren trener de inne 

på Vennersberg skole. 

 

Bueskyting består av 6-7 ulike grener. 

 

Klubben har en landslagsutøver i Lars Marius Sørlie. Han er for tiden i VM i Italia hvor han 

deltar i grenen barebow.  Det innebærer skyting uten siktemidler på utplasserte figurer med 

ukjente avstander frem til figuren, varierende fra 5 til 30 meter. 

 

Anlegget består av en slette med blinker på ulike avstander, samt 24 stasjoner i skogen med 

figurer plassert i ulike avstander fra «standplassen».  Løypa er ca. 2,5 km.  Vi var innom de 2 

første stasjonene i løypa.  

 

Klubben henter sine inntekter fra sponsorer, tilskudd, spleis, treningsavgifter, grasrotandel 

mv.  Kostnader er i hovedsak knyttet til figurer, skytematter etc.  De har et ok økonomisk 

fundament, og med egne midler og støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark, skal de nå 

investere i utvikling av anlegget.  

 

Kostnader ved å bedrive idretten varierer med nivået. Nybegynnerutstyr koster ca. kr 2.000, 

mens drevne har utstyr til ca. kr. 45.000. 

 

Klubben ønsker seg flere medlemmer og viser seg fram ved naturlige anledninger, sist under 

«Kom deg ut-dagen» på Bæreia i går, hvor barn fikk prøve bueskyting.  De har som mange 

andre bueskytterklubber satt en aldersgrense for deltakelse på 10 år, mens 

Bueskytterforbundet opererer med 8 år.   Bueskyting har grener som gjør det mulig for alle å 

delta, også paraidrettsutøvere. 

 

Klubben har arrangert et stevne over 2 dager i sommer. 

 

Vi avsluttet besøket med at vi fikk prøve oss på bueskyting med avstand på 10 meter fra 

blinken, og vi kan vel konkludere med at det ikke var enkelt å treffe sentrum av blinken. 

 

 


