
 

 

MØTEREFERAT FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 

Møtested: Tindved 
Dag/Dato: Tirsdag 12. juni 2018, kl 18.00 – 21.00 
 
Tilstede:   
Paul Elvebø  
Marius Tingstad 
Hege Anita Austad  
Ann Sissel Vehus (fra 18.55) 
Johannes Rosvold 
Frode Strand, Verdal Kommune (til 19.50) 
 
Forfall:  
Roy Aasheim 
Sissel Eva Skrove  
 
Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, Politiske partier og TrIK. 
 
Møte startet med besøk av Verdal orienteringsklubb v/Inge Hafstad som orienterte om 
arrangementet som de skal ha 20. - 22. september 2019. Da blir det norgescup sprint jr/sr på 
fredag, NM knock-out sprint jr/sr og O-idol på lørdag, samt NM jr. stafett og norgescup 
avslutning for senior på søndag. O-idol er en konkurranse for landets beste 16-åringer. 
Sprintene fredag og lørdag vil foregå på o-klubbens o-kart over både Øra og Ørmelen. 
Konkurransene på søndag vil gå på o-kartet over Garnes. Det forventes mellom 350 – 400 
deltagere, som sammen med ledsagere vil prege sentrumsbildet denne helgen. Løpere, trenere 
og andre ledsagere, som til sammen dreier seg om ca. 1000 - 1200 personer, vil benytte seg av 
overnattingsstedene på Verdal og omegn. O-klubben har vært i kontakt med Verdal kommune 
og diskutert hvordan kommunen kan bidra. Blant annet vil det bli snakk om å stenge av noen av 
gatene i sentrum på lørdagen. 
 
SAK 7 – 12  2018/2019 
 
SAK 7  18/19 Godkjenning av saklista: 

 Sakliste godkjent 
 
SAK 8  18/19 Godkjenning møtereferat av 17.4.2018 

 Referatet godkjent 
 
SAK 9  18/19 Referatsaker: 

 Verdal Idrettsråd: 20.4.18, sendte innspill til kommunestyremøte 23.4.2018 – sak 
PS 28/18 ny Stiklestad skole 

 Ti på Topp/Kjentmannsmerkekomiteen: Møtereferat av 5.4.18  
 TrIK: Mail av 20.4.18, invitasjon til temakvelder "Idrettsanlegg og 

spillemiddelsøknader" i Trøndelag 
 NIF: Mail av 24.4.18, undersøkelse til idrettsråd om Lokale aktivitetsmidler (LAM 

ordningen) – svar sendt per questback. 
 Verdal Næringsforum: Mail av 7.5.18, referat fra møte i Øras dager-komiteen 

7.5.18 
 Verdal Kommune: Mail av 11.5.18, søknadsskjema for leie av Ørahallen og 

Verdalshallen sesongen 2018/19 
 Verdal Kommune: Mail av 15.5.18, oversikt over tiltak som fikk midler fra 

barnefattigdomspengene i 2018 
 Verdal Næringsforum: Mail av 4.6.18, referat fra møte i Øras dager-komiteen 

4.6.18 
 Ti på Topp/Kjentmannsmerkekomiteen: Møtereferat av 5.6.18  

 
Referatsakene tatt til orientering. 



 
 
 
SAK 10   18/19 Diskusjon og vedtakssaker: 

 Spillemiddeltildeling 2018: 
 Tildeling foretatt av Fylkeskommunen hovedutvalg for kultur på møte 30.5.18.  

Verdal oppnådde god utelling i år også med kr 14 266 000 for ordinære søknader og kr 874 000 
for nærmiljøanlegg. 
For ordinære anlegg utgjorde dette 32,9% av tildelte midler for gamle Nord-Trøndelag og 11,2% 
for tildelte midler for nærmiljøanlegg. 

 
 Tur for alle: 

Et sentrumsnært samarbeidsprosjekt mellom Verdal Kommune og Verdal Helsesportslag som 
åpnet 26.5.18. Fint tiltak med til nå bra besøk – opplever noe hærverk på noen poster, dette er 
annmeldt til politiet. Verdal Helsesportslag har etter oppfordring fra Idrettsrådet påtatt seg 
ansvar med utsetting av kassene/turbøkerne og oppfølging framover. 
 
Vedtak: 
Verdal Idrettsråd støtter Verdal Helsesportslag med kr 3000 for jobben i oppstarten og 
oppfølging i 2018. 

 
 Idrettsregistreringa april 2018: 

Årets registrering viser en nedgang på medlemstall fra 7941 i 2017 til 7384, mens 
aktivitetstallene går ned fra 7969 i 2017 til 7830. 
Verdal Racingklubb slår seg sammen med NMK Verdal/Levanger og Innherred Bowlingklubb 
melder at de legges ned, så per dato er det 29 aktive klubber med i Idrettsrådet. 
  

 Øras dager 23 – 25. august 2018: 
Idrettsrådet er medlem av Øras dager-komiteen for 2018 og har deltatt på møtene per dags 
dato. Idretten stiller sterkt med 7 klubber + Skikretsen som kommer med K8 plasthoppbakke. 
Komiteen vil sette opp et telt slik at idretten kan ha dette som base. 
Marius fra Idrettsrådet stiller i i teltet lørdag 25. august, der vi også presenterer Idrettsrådet, Ti 
på Topp og Kjentmannsmerkene. 
 

 Kurs for klubbene: 
Verdal Idrettsråd skal i samarbeid med Trøndelag Idrettskrets arrangere kurs i klubbenes 
styrearbeid i praksis. 
Dato: tirsdag 28.august – Sted: Vukuhallen, er bestilt – Invitasjon utarbeidet og utsendt. 
Vuku IL stiller med møterom og servering. 
Marius stiller som vertskap fra Idrettsrådet. 
 

 Medlemsmøte med klubbene 27. september: 
Dato: torsdag 27. september – Sted: kommunestyresalen er bestilt -  
utarbeidelse av program/invitasjon anv, Johannes – kaffe/servering anv. Hege. 
Følgende forespørres om innlegg på møte i tillegg til Idrettsrådet: Idrettskretsen –Verdal 
Næringsforum – Kommunen  
Diskuterte hvilke idrettssaker som Idrettsrådet vil fremme på vegne av klubbene til 
kommunevalget i 2019. 
 

 Møte med politiske partier 9. Oktober: 
Dato: tirsdag 9. oktober – Sted: kommunestyresalen, er bestilt – utarbeidelse av 
program/invitasjon anv, Johannes  –  kaffe/servering anv. Hege  
Følgende forespørres om innlegg på møte i tillegg til Idrettsrådet: Idrettskretsen – 
Fylkeskommunen 
               

 Sentralidrettsanlegget: 
”Det undersøkes om sentralidrettsanlegget kan være aktuell for overdragelse/salg til andre 
aktører” 
Dette ble vedtatt med 19 mot 6 stemmer – i kommunestyrets møte 29. januar 2018 – under sak 
3/18. 
Status: Revidering av driftsavtalen og utarbeidelse av masterplan (anleggsplan) ligger på vent til 
behandling av overnevnte forslag er ferdig. 



 
 Øra og Verdalshallen: 
 Idrettsrådet har ikke mottatt status på revidering av utleiereglementet. 

Tildeling av halltimer for sesongen 2018/19 er påbegynt, avviklet første fordelingsmøte 
(kommunen/Idrettsrådet) 6.juni, nytt møte 21.6 så fellesmøte medio august med alle leietakere. 
 

 Nye Stiklestad skole: 
Kommunestyret gjorde vedtak i saken om å utrede 5 ulike alternativer til lokalisering og hvor 
løsninger både med og uten sambruk mellom skole- og idrettsformål skal utredes. 
Når det gjelder den videre framdrift i 2018 skissert slik: 
- Det arbeides med utredning av plasseringer. 
- Utredinga skal plassere skole og evt. idrettsområde på tomt, muligheter for sambruk, løsning 
for infrastruktur. 
- Utredninga legges ut til høring, og stedet vedtas politisk. 
Idrettsrådet vil innkalle berørte klubber til fellesmøte for felles uttalelse til høringsforslagene. 
 

 Samarbeidsavtalen fotball senior: 
Møter avviklet 30.1.18 og 6.2.18 der det ble enighet om at Idrettsrådet skulle kalle inn til nytt 
møte til høsten. 
Etter signaler som er mottatt er det ikke grunnlag for ny samarbeidsavtale i år, så Idrettsrådet 
finner ikke grunnlag for noe nytt møte i år. 
 
SAK 11 18/19 Orienteringer fra alle 
Paul: 
- Positiv omtale i Innherred 29.4.18 av Idrettsrådet og kommunen angående økning av 

kommunalt driftstilskudd til idrettsanlegg. 
- Besøk av Trøndelag Idrettskrets 2.5.18 ang sone-modell i Idrettskretsen osv. 
- Deltatt på møte 11.5.18 ang NM arrangement høsten 2019 arr av Verdal O-Klubb  
- Deltatt på møte 16.5.18 ang rekruttering av fosterhjem i Verdal arr av fosterhjemtjenesten i 

Buf-etat 
- Kommunens Temadag, Spillemidler 31.5.18 – Paul og Marius deltok. 
- Møte i Øras dager-komiteen 4.juni 
- Verdal Næringsforum, kurs 4. juni i ”Styrets ansvar og rolle” Paul deltok. 
- Tildelingsmøte av hallene 6. juni 
- Møte med idretten ang Øras dager 7. juni  
 
Ann Sissel: 
- Ti på Topp: 

Åpningsdagen 10.05.2018 kl. 14.00 på Bergugleberget. Fint vær. Ordføreren åpnet. Kjetil 
Aarstad skaut med kanon. Ca 160 navn i boka.  
1. Hitre Seterfjellet. Mange har gått dit. Tørt å gå. 
2. Gamma. Ca 250 besøk så langt. Lett lang post. 
3. Aksnesvola. Fin. 625 besøk 08.06. 
4. Leirsjøknoppen. Over 900 besøk. Ut på facebook ang at de ikke må kjøre på åkeren, 
rygge ved møte hvis ikke det er plass. Litt fram og tilbake ang plassering av kassen, karta 
ulike. Obs neste år. Benk blir sponsa av Byggmakker og Leirådalingene får den på plass. 
5. Marsteinsvola. Ca 900 besøk. 
6. Helloporten. 1247 besøk i dag. 
7. Bergugleberget. 1640 besøk. Fin post. Årets vinner? 
8. Brenntjønna. 299 besøk 09.06. Tørt å gå. 
9. Sognavola. 482 besøk. Fin, ny post. Godt merket, etter tilbakemelding med flere merker 
fra skogen og opp. 
10. Hegglifjellet. Ca 180 besøk. Flytting av kassen fra Hegglifjelltoppen, 60 hadde vært der 
før vi fikk tilbakemelding om at posten var 1,2 km sør for tenkt plassering. 
 
Konklusjon: Fantastisk vær i hele mai. Tørt. Fine poster og godt besøkt! 
- *Fellesturene 

17.06. kl. 11.00 til Sognavola 
12.08. kl. 10.00 til Brenntjønna. Åke Junge blir med? Ann Sissel følger opp. 
19.08. kl 10.00 til Gamma 
Info på facebook og omtale i avisa 
 



- Kjentmannsmerkene: 
Oppgradering av Kjentmannsmerket er godt i gang, tavler er under bestilling osv. 
Tallerkene kommer i løpet av uka. 
Fått tak i en oversikt over de første Kjentmannsmerkene fra 1971-1975, Brit Kjelaas 
Johansen. Skrivemåten er som på stemplingskortet. 
Diskuterte også diverse angående  50 års markering av Kjentmannsmerket i 2020 

 
Hege: 
- Gjennomgikk økonomisk oversikt opp mot budsjett for 2018 per dato. 
- De kommunale anleggsmidlene til klubbene er utbetalt 
- Innkreving av medlemskontigent for 2018 er utsendt 
 
Roy: 
- I hjemmesia http://www.verdalidrett.no/ er Styret oppdatert, er også innlagt medlemsmøter 
 og mye annet – Brønnøysundregistret kontra SportsAdm er også oppdatert.  
 
SAK 12  18/19 Arbeid frammover: 
- Møte med friidrettsklubbene 20. juni 
- Tildelingsmøte for hallene 21. juni 
- Møte i Øras dager komiteen 9.juli 
- Kurs for klubbene 28.august 
- Styremøte tirsdag 25. september 
- Medlemsmøte torsdag 27. september 
- Møte med partiene tirsdag 9. oktober  
- Verdal Idrettsråd 50 år høsten 2019 
- Kjentmannsmerkene 50 år 2020 

 
 
 
 
Neste Styremøter: Tirsdag 25. september kl 18.00 
 
 
 
Ref: P.E   


