Eigersund idrettsrå d

Referat styremøte 22. november 2017.
Sted:
Til stede:

Referent:
Gjest:
Forfall:

Kulturkontoret, Strandgata
Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Therese N. Østebrød, Inger Torgersen, Rune
Andersen, Veronica Tjølsen, Tom Ove Sørdal
Kristin Hovland
Cecilie Tengesdal, Christer Viggen
Stian Norheim, Tor Inge Leidland, Hanne Ulset, Tone Lise Aase

Espelandhallen, innspill fra idrettslag
Håndballen gjestet forrige møte, og fikk da lagt fram sine ønsker vedrørende Espelandhallen. Til
dagens møte var andre interesserte idrettslag invitert, og slik gitt muligheten til å framlegge sine
ønsker. Egersund volleyballklubb kunne ikke møte, men har sendt sitt innspill pr mail:
Det er flott med ny hall, men vi får vårt behov dekket p.d.d i Egersundshallen. Vi trenger to hele
ettermiddager/kvelder for å kunne gi våre medlemmer et godt treningstilbud og det har vi nå.
Dersom klubben fortsetter å ha god rekruttering og vi får tak i flere trenere kan det være vi trenger
med treningstid, men det blir ikke dette skoleåret.
Egersund Rugbyklubb var representert v/Monica Tjølsen, og har også kommet med følgende
skriftlige innspill:
For vår del er en innendørs kunstgrasbane(Espelandhallen) en optimal treningsarena nå vinterstid.
Det er en del faktorer ved rugby som gjør at vi i realiteten har et større behov for en slik arena en
fotball og andre idretter. Når man spiller rugby er det ekstremt viktig for sikkerheten å ha et
tilfredsstillende mykt underlag, noe som man ikke får på parkett eller frosne utendørsbaner. Det er
også veldig viktig at hele kroppen er tilstrekkelig oppvarmet, med tanke på å forebygge skader. Disse
faktorene er selvsagt også viktig i fotball og lignende, men ikke i like stor grad som rugby, da det å bli
slengt i bakken er mer regelen enn unntaket;) Så vi har absolutt et sterkt ønske om å få trene i
Espelandhallen hvis mulig. Det beste er om vi kan trene på hele banen, men en banehalvdel kan også
være et aktuelt alternativ. Per i dag tilsier medlemsmassen vår at behovet for treningstid er begrenset
til 1 dag i uka(2 timer).
Det er også aktuelt for oss å bruke hallen til treningskamper og turneringer dersom dette er mulig å
få til, eksempelvis i helgene eller den kvelden vi evt. har treningstid. Per i dag vil det max være snakk
2-3 slike arrangementer årlig. For at dette skal være aktuelt må vi da ha tilgang på hele banen
Egersund Rugbyklubb ble informert om at kommunen ikke disponerer fotballhallen, og at eventuelle
avtaler må gjøres direkte med EIK. Rugbyklubben svarte da med følgende:
Kamsportrommet kan mulig være interessant, evt i kombinasjon med håndballhallen.
EIK friidrett kom med følgende skriftlig tilbakemelding:

Takk for invitasjonen. På grunn av nærheten til løpebanen på Idrettsmarka foretrekker EIK friidrett å
bruke Egersundshallen til vintertreningen.
Dersom det blir tilgjengelig styrkerom i den nye hallen på Lagård vil vi gjerne søke om å bruke det.
Håndballen hadde ikke ytterligere kommentarer, annet enn at det ser veldig lyst ut for dem, med
tanke på å kunne få tildelt ønskelig treningstid. Representanter fra Egersund håndball forlot møtet
etter første sak.

Prinsippsak, sladding av reklamer ved idrettsanlegg
Idrettsforeninger opplever at media sin praksis vedrørende sladding av reklame og bruk av
sponsorerte navn på anlegg er inkonsekvent. Svein Erling Jensen inviterer til dialog med redaktør i
Dalane Tidende for å be om at avisen tar et standpunkt for denne praksisen.

Ekspropriasjon, motorpark
Ekspropriasjon for Fjord Motorpark på Karmøy er blitt vedtatt. Dette skaper muligens presedens for
lignende prosjekter, og kan derfor være et tegn på at det går mot motorsportanlegg i Sokndal
kommune.

Ordførerens julekalender
Idretten er full av mennesker som fortjener heder for frivillig innsats for den lokale idretten.
Idrettsrådet har mange forslag til navn, og disse ble fordelt mellom medlemmene, som sender
begrunnelse for kandidaturet til sekretæren snarlig.

Møte med administrativ- og politisk ledelse
Tidspunkt er satt til den 13.12. kl. 18:00 i Skrivergården.
Agenda er oversendt idrettsrådets medlemmer og de resterende møtedeltagerne.

Julemøte
Fredag den 15.12. kl. 18:00. Oppmøte: Espelandhallen.
Deretter inntas det en bedre middag. Påmelding/frafall meldes til sekretær.

Eventuelt
-

-

Oppdatert oversikt over hvem som er faddere for hvilke klubber må sendes ut til
Lagene/foreningene. Sekretær tar med listen slik den nå foreligger til neste møte, eventuelle
korrigeringer gjøres da.
Det koster 300 000 for Pistolklubben å få strøm fram til anlegget. Inger Torgersen tar kontakt
med dem, og oppfordrer til samtale med eventuelle samarbeidspartnere (Skytterlaget?
Hundeklubben?), og til å undersøke om det foreligger tilskuddsmidler det går an å søke på.

