
 

 

        Kongsvinger, 09.02.2023 

Til politiske partier i Kongsvinger 

 

 

KOMMUNEVALGET 2023 – PARTIPROGRAM 

Det er kommunevalg i 2023 og vi regner med at de politiske partiene i Kongsvinger vil 

utarbeide partiprogram i forbindelse med valgkampen. Kongsvinger Idrettsråd håper at alle 

partier i sine program vil si noe om sin holdning til idretten i Kongsvinger og om hvordan 

partiet vil følge opp idrettens behov.  I den forbindelse vil vi i idrettsrådet å gi partiene en 

oversikt over idrettslagenes samfunnsmessige bidrag i Kongsvinger, og hva idrettslagene 

trenger fra dere politikere. 

 

Idrettens samfunnsmessige bidrag – utover konkurranseidrett. 
Idretten bidrar med betydelig frivillig innsats på ulike områder til det beste for befolkningen i 

Kongsvinger:  

• Folkehelse 

o Skiløyper (KIL Ski, Brandval IL, Lunderseter IL, Austmarka IL, Granli IL). 

o Stolpejakt (Austmarka IL, Lunderseter IL, Brandval og Kongsvinger O-klubb) 

o Isbaner for uorganisert aktivitet (IL Brane, Austmarka IL) 

o «Åpen is» med ulike temaer uansett funksjonsnivå og forutsetninger 

(Kongsvinger Kunstløp) 

o Senior-volleyball aldersgruppen 65 + (Kongsvinger Volleyballklubb) 

o «Gubbe-bordtennis» - både dagtid og kveldstid (Kobra) 

o Aktivitetstilbud for ungdom og voksne som ikke ønsker å delta i konkurranser 

(Kobra, Kongsvinger Volleyballklubb, Kongsvinger Basketballklubb, 

Kongsvinger Tennisklubb, Kongsvinger Bueskytterklubb m.fl.) 

o Frisbee-golf (Kongsvinger Frisbeeklubb, Brandval IL, IL Brane) 

o Andre private utendørsanlegg som stilles til fri disposisjon for uorganisert 

aktivitet 

 

 

• Tilbud til spesielle målgrupper 

o Tilbud om paraidrett i 8 idrettslag og 10 ulike idrettsgrener 

o Brane Tigers (hvor kommunen er samarbeidspartner) 

o Dansemoro – spesielle behov. Et tilpasset dansetilbud for de med psykisk 

utviklingshemming og bevegelseshemmede. (Victory Dance) 

o Golf Grønn Glede (Kongsvingers Golfklubb) 



▪ «Et slag om gangen» (tilbud til personer i utenforskap, med nedsatt 

funksjonsevne, psykiske helseplager og rusproblematikk, inkl. 

pårørende 

▪ Lukket jente-/damegruppe rettet mot mental helse 

▪ Kriminalomsorgens golfgruppe – tilbud til personer i lavsikkerhets 

soning. 

▪ Golfaktiviteter for utviklingshemmede 

▪ «Finn din vei», for elever i utenforskap ved videregående skoler 

▪ Aktivitetsdager i samarbeid med DPS (psykisk helse) og GIV 

(integrering) 

o Treningsgruppe for Parkinson-rammede (Kongsvinger Taekwon-Do klubb) 

o KIL Toppfotball (gatefotball – for personer som har eller har hatt utfordringer 

knyttet til rus og/eller psykiatri)  

 

Her kan det også finnes flere tilbud som vi i idrettsrådet ikke har full oversikt over. 

 

• Bredt idrettstilbud – viktig faktor for befolkningsutvikling i Kongsvinger 

o Ca. 35 ulike idrettsgrener fordelt på 39 idrettslag.  

 

• Arrangementer som trekker utenbygds folk til byen 

o Eksempler fra 2022 

▪ O-festival over 3 dager, 1.000 deltakere (Brandval og Kongsvinger 0-

klubb) 

▪ Junior NM i bowling (Glåmdal Bowlingklubb) 

▪ Nasjonalt stevne i dans (Kongsvinger Danseklubb Victory Dance) 

▪ Nasjonalt stevne i kunstløp (Kongsvinger Kunstløp) 

▪ Landslagssamling aldersbestemt landslag ishockey (KIL Ishockey) 

 

Det legges ned mange tusen frivillighetstimer i idrettslagene som ikke er konkurranserelatert 

og som har stor samfunnsmessig betydning for Kongsvinger kommune.  Noen eksakt oversikt 

finnes ikke, men Kongsvingers Golfklubb alene kan dokumentere mer enn 3.000 

frivillighetstimer knyttet til Golf Grønn Glede i 2022. 

 

 

Hva trenger idretten av dere politikere/kommunen i kommende periode? 
Pandemien medførte et betydelig frafall i idrettsaktivitet og medlemstall i idrettslagene. Etter 

pandemien har frafall av frivillige i idretten (flere idrettslag slet med å få valgt styre og var i 

fare for å bli nedlagt i 2022) og økte strømutgifter for de som drifter egne/leide ikke-

kommunale anlegg, vært nye utfordringer for idretten.   

 

For å støtte opp under den frivillige aktiviteten i idrettslagene, er det helt vesentlig av 

kommunen bidrar på noen områder: 

 

• Anleggsutvikling 

o Vedlikehold av kommunale anlegg 

o Vurdering av om gamle anlegg bør erstattes med nye 



Kongsvinger er ikke dårlig forspent med idrettsanlegget. Etterslepet i vedlikehold og 

oppfyllelse av de krav som særforbund stiller til konkurransearenaer, må ha fokus i 

kommende periode. 

Det er også slik at en del større arrangement ikke blir lagt til Kongsvinger p.g.a. 

manglende kapasitet i haller og manglende overnattingskapasitet. Vi har i andre 

sammenheng tatt opp at overnattingstilbud på skoler i forbindelse med arrangement, 

bør vurderes. 

 

• Forutsigbare økonomiske rammebetingelser 

o Gratisprinsippet må videreføres 

o Tilskudd til de som drifter egne/leide ikke-kommunale anlegg bør økes 

 

Gratisprinsippet er avgjørende for at idrettslagene som nyter godt at dette, kan 

opprettholde sin aktivitet.  Uten videreføring av dette prinsippet, vil kontingenter og 

avgifter måtte økes, med økt frafall som resultat. Alternativt blir aktivitetstilbudet 

redusert. 

Økte strømpriser medfører en vesentlig kostnadsøkning for de som drifter egne/leide 

ikke-kommunale anlegg, og den statlige kompensasjonsordningen er ikke god nok - og 

reduseres gjennom sommerhalvåret.  Dette berører mer enn 20 idrettslag i 

Kongsvinger. 

 

• Hjelp til å sikre at alle har økonomisk mulighet for å delta i idretten 

o Kontingent- og utstyrskassa må videreføres 

o BUA sin utleievirksomhet må videreføres. 

 

Privatøkonomien er i større grad enn tidligere en faktor som fører til frafall i idretten. 

Det er derfor svært viktig at disse tilbudene opprettholdes og ved behov styrkes. 

 

• Verdsettelse av alt det frivillige arbeid som legges ned i idrettslagene 

o Kommunal tilstedeværelse på arrangementer m.v. 

o Synliggjøring av frivilligheten viktighet (frivillighetsdag, frivilligetspris etc.) 

 

Det er viktig at kommunen synligjøre at man setter pris på den frivillige innsatsen som 

nedlegges. Det bidrar til økt motivasjon hos de frivillige. 

 

 

Avslutning. 
Vi håper med dette å ha synliggjort idrettens store samfunnsmessige innsats i Kongsvinger, og 

håper at alle politiske partier ser verdien av dette.  Vi håper derfor å kunne se at partiene i sine 

partiprogram sier noe om hvordan de stiller seg til de behov som er skissert ovenfor. 

 

Vi ønsker lykke til med arbeidet. 

 

Med hilsen 

Kongsvinger Idrettsråd 

Roger Granseth 

Leder 


