PROTOKOLL
Styremøte Kongsvinger Idrettsråd
22.09.2021
Til stede:

Anders Sønstebø, Petter Berg, Linda Olsrud, Terje Risberg, Arme Hansen og
Roger Granseth
I tillegg deltok Jannicke S. Mykkestue under sak 56/21

Forfall:

Rolv Werner Erichsen, Grethe Bergersen og Karianne Holgersmoen

SAK 53/21 - BESØK HOS KONGSVINGER DANSEKLUBB VICTORY DANCE
Vi besøkte Kongsvinger Danseklubb Victory Dance i deres lokaler i Fjellgt. 6,
Kongsvinger. Daglig leder i klubben Ida Craig viste oss rundt og fortalte om
deres virksomhet.
Vedtak
Referat fra besøket vedlegges protokollen.
SAK 54/21 - PROTOKOLL FOR FORRIGE MØTE.
Protokollen var sendt ut på e-post tidligere. Oppfølgingsmøte med kommunen
i kombinasjon med neste styremøte er ikke avklart enda, og det er ikke avtalt
møte med Hans M. Hansen om hva han kan bidra med når det gjelder
håndtering av idrettsskader.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent og undertegnet.
SAK 55/21 - OPPSTART REGULERING BOLIGER HOLT
Saken er behandlet pr. e-post. Roger laget utkast til uttalelse som ble sendt de
øvrig for eventuelle kommentarer.
Vedtak:
Utkastet til uttalelse ble godkjent og er oversendt kommunen. Uttalelsen
gjøres tilgjengelig på idrettsrådets hjemmeside.
SAK 56/21 - ÅPEN DAG 25. SEPTEMBER
Vi får besøk av 2. visepresident i Norges Idrettsforbund, Sondre Sande
Gullord. Ordfører Margrethe Haarr og enhetsleder Stig Fonås deltar fra
kommunen. Jannicke S. Mykkestue representerer Innlandet Idrettskrets.
Programmet er lagt til Kongshallen og området rundt ungdomsskolen. Pressen
er invitert.
Vedtak:
Jannicke er kontaktperson/vert for Sondre og sørger for at han får
parkert inne på Gjemselund. Vi innleder i kafeteriaen. Kongsvinger
Kunstløp ordner med kaffe og kake (vi betaler dem for kaken). Vi bistår
med servering. Ordfører ønsker velkommen, Jannicke hilser fra
idrettskretsen. Roger sier litt om frafallet hos oss under pandemien, og litt
om tiltak sammen med Stig Fonås. Vi ser siste del av oppvisningen til
Kongsvinger Kunstløp fra tribunen, og Sondre sier litt fra NIF over
høyttaleranlegget før vi reiser til KUSK. Anders tar ansvar for rundturen
til fem aktiviteter der. Roger kjøper en blomst til Sondre som overrekkes
ved avslutning ved KUSK. Roger undersøker om kommunen har noe
egnet som de kan gi.

Roger, Anders, Linda og Karianne er med i ishallen. Linda tar bilder.
SAK 57/21 - HØRING AV SKOLEBEHOVSPLANEN
Vi drøftet eventuelle nye momenter i forhold til tidligere avgitt uttalelse. Det er
ikke mye å tillegge.
Vedtak:
Roger lager utkast til ny uttalelse som sendes de øvrige for kommentarer.
SAK 58/21 - INFORMASJONSSAKER – EVENTUELT
• Det er usikkert om vi har mottatt årets driftstilskudd fra kommunen.
• Kommunestyret har vedtatt endringer i reglene for kontingent- og
utstyrskassa. Aldergrensen er nå 0 – 19 år, og størrelsen på beløp er 1.500
kroner pr. halvår.
• Roger har deltatt på idrettskretsens informasjonsmøte (Teams) om
«tilbaketilidretten-kampanjen». Liten oppslutning fra idrettsrådene.
• Idrettsrådet er informert om at Kongsvinger Skøyteklubb og KIL Turn har
sendt søknad om tilskudd fra kommunen til forprosjekt kunstis på Holt.
• Roger var invitert til møte for å gi innspill på behov knyttet til mulig
kulturbygg og flerbrukssal/endringer i Rådhusteateret ved eventuell
bygging av nytt hotell. Ikke så aktuelt for idretten. Kommunen ser gjerne at
øvrig kultur organiserer seg med et «råd» slik idrettsrådet er for idretten.
• Politikerne har bestilt to utredninger fra administrasjonen hvor regional
idrettsrådgiver er involvert i begge. Idrettsrådet vil få begge utredningene
for kommentarer/innspill før de blir lagt fram for politisk behandling.
o Aktivitetstilbud i SFO, kartlegge mulighetene for å endre dagens
SFO i retning av aktivitetsskole tuftet på bidrag fra frivillige
organisasjoner.
o Gratisprinsippet skal bidra til økt aktivitetstilbud og kommunestyret
ønsker et tilbud som favner flest mulig, lengst mulig. Hvordan legge
til rette for aktivitetstilbud til alle barn og unge.
• Holthallen blir nå fristilt for idretten igjen slik at KIL Turn kan flytte sitt
utstyr tilbake dit fra 8. oktober.
• Kulturdepartementet vil gi en ekstra tildeling av LAM inneværende år. Vi
som allerede har fordelt midlene må fordele på nytt etter nærmere
instruksjoner.
Vedtak:
Roger sjekker med Rolv om driftstilskudd nå er mottatt og purrer
purrer eventuelt kommunen. Ekstra tildeling av LAM drøftes nærmere
når retningslinjer for tildeling kommer. For øvrig tas informasjonen til
orientering.
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Vedlegg til protokollen

REFERAT FRA BESØK HOS KONGSVINGER DANSEKLUBB /
VICTORY DANCE.
Daglig leder Ida Craig viste oss rundt i lokalene i Kongsvinger og fortalte om virksomheten.
Klubben har eksistert i 10 år, og er den største danseklubben i landet. De satser på både topp
og bredde.
Klubben avholder dansekurs på Skarnes, Sand og Kirkenær i tillegg til aktiviteten i
Kongsvinger. Aktiviteten i Kongsvinger foregår i 3 saler, hvor den tredje ble etablert kort tid
før covid-19.
NTGU leier lokaler av Victory Dance på dagtid i Kongsvinger, og Ida er også instruktør på
NTGs danselinje. Det har gjort det mulig å etablere en sal 3.
Klubben har ca. 50 konkurransedansere. Utøvere fra klubben har vunnet 3
verdensmesterskapstitler, og medaljer av alle valør i europamesterskap og norgesmesterskap.
Klubben hadde over 500 medlemmer i 2020. De aller fleste er barn og unge, men de har også
tilbud til ungdom/voksne med spesielle behov samt treningstimer for danseforeldre. Barn kan
være med fra 2 år og oppover.
Gutter er med på fristyle ute, men ellers er det lite gutter i medlemsmassen.
Klubben skal arrangere NM i Kongsvingerhallen 29 – 31. oktober, og har selv deltakere som
kan vinne NM-gull.
Covid-19 har satt sitt preg på aktiviteten siden mars 2020, men har klart å holde aktiviteten i
gang gjennom online konkurranser, instruksjonsvideoer mv. Oppstarten i høst har imidlertid
ikke vært like oppløftende når det gjelder antall deltakere. Det tar antagelig tid å bygge det
opp igjen.
Det er også vanskeligere på sponsormarkedet enn tidligere, og klubben har mistet sin
hovedsponsor. Dette i kombinasjon med færre kursdeltakere er en utfordring. Det jobbes med
å skaffe sponsorer til NM-arrangementet.
Styret er aktivt og tar seg av de administrative oppgavene.
Eldre konkurransedansere fungerer som instruktører for de yngre.
Vi fikk se 2 grupper med barn i aksjon under besøket, med unge utøvere som instruktører.
Klubben har overtatt cheerleading-gruppa som tidligere lå under Kongsvinger
Basketballklubb for å hindre at denne ble nedlagt. Det har nå en gruppe i alderen 7 – 10 år +
juniorer som er med på cheerleading.

