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1. oktober 2019 er det 50 år siden Idrett-
ens Kontaktutvalg (IKU) ble stiftet og 
i den sammenheng er det ytret ønske 
om å få laget et jubileumsskriv som kan 
vise hva IKU og senere Verdal Idrettsråd 
(VIR) har arbeidet med (og mot) gjen-
nom disse årene.

Som grunnlag for dette jubileumsskrivet er be-
nyttet det vi har funnet av gamle protokoller, 
referater og korrespondanse. Dessverre er
arkivene fra de første 10-årene borte. Vi har 
derfor også vært avhengig av kommunens arki-

ver, avisreferater og opplysninger fra personer 
som har hatt verv innen organisasjonen. Vi har 
plukket litt her og litt der, om stort og smått som 
har preget idrettsorganisasjonen opp gjennom 
årene. De feil og mangler som eventuelt måtte 
foreligge, kan skyldes manglende dokumenta-
sjon og ikke minst erindringsforskyvninger hos 
skriverne. 
Stor takk til Verdal kommune og til ”Innherred” 
og de mange intervju-objekter som har bidratt. 
Vår intensjon er å gi et bilde av aktivitet og 
samhandling i idretten i Verdal gjennom disse
 50 årene.

Redaksjonen.

Redaksjonen har ordet

John R Sæther, Paul Elvebø og Jorulv Liaklev.

Lederen har ordet
Du holder nå i jubi-
leumsberetningen for 
IKU/Verdal Idrettsråd.
Styret vedtok at dette måtte 
markeres og tidligere ledere 
John Ragnar Sæther og Jor-
ulv Liaklev ble forespurt og 
takket ja til å samle sammen 
stoff  og skrive en jubileums-
beretning for disse 50 årene. 

For 50 år siden ble IKU stiftet 
som et idrettens fellesorgan i 
kommunen. Navnet ble i 1994 
endret til Idrettsråd.

Aktiviteten har svingt bety-
delig gjennom disse 50 årene 
og jubileumsberetningen 
prøver å få fram saker og 
aktiviteter som har skjedd. 
Idrettsrådet har i dag god 
aktivitet og følger opp saker i 
idretten og opp mot kommu-
nen.

I dagens digitale verden er 
vi nå bare et kjapt tastetrykk 
unna kommunikasjon, og 
informasjonsstrømmen er 
endeløs. Sånn var det ikke i 
starten og utover, med mas-

kinskriving, konvoluttpak-
king og utsending med post. 

Idrettens bruk av Idrettsrådet 
har svingt mye gjennom åre-
ne. Fortsatt henvender en-
kelte klubber seg direkte til 
kommunen med sine planer 
og interesser. Dette er uhel-
dig i forhold til intensjonen 
med idrettsrådet om en sam-
let og helhetlig idrettspoli-
tikk.

Idrettsrådets samarbeid med 
kommunen har også svingt 
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Verdal Idrettsråd 50 år.
Gratulerer med 50 – 
års-jubileet!

Frivillig sektor utgjør en sær-
deles stor og viktig del av et 
moderne lokalsamfunn - uan-
sett hvordan denne innsatsen 
måles. I sum står frivillig arbeid 
for en bredde og en innsats for 
den enkelte og for fellesska-
pet, for bolyst og identitet, for 
trivsel og tilhørighet til lokal-
samfunnet som vanskelig kan 
overvurderes.  Slik er det også i 
rikt monn i vår kommune.

Verdal Idrettsråd står fram som 
en fremragende representant 
for denne tredje sektor, som 
frivilligheten gjerne kalles. 
I en kommune der om lag 
halvparten av innbyggerne er 
medlemmer av lag og orga-
nisasjoner tilknyttet idrett og 
der det i tillegg av mange ulike 
aktører tilrettelegges tiltak og 

aktiviteter over en bred front 
for allmennheten er det sær-
deles viktig at sektoren har et 
samarbeids – og koordinerings-
organ. Dette slås tydelig fast i 
Idrettsrådets formålsparagraf: 
« Idrettsrådet skal arbeide for 
best mulige forhold for idretten 
i Verdal kommune. Idrettsrådet 
skal være en arena for samar-
beid mellom lagene, mellom 
lagene og de kommunale 
myndigheter og mellom lagene 
og idrettskretsen.»

Gjennom mine mange år som 
ordfører har jeg sett at Verdal 
Idrettsråd i økende grad har 
utviklet denne rollen. Stadig 
tydeligere har Idrettsrådet 
framstått som Verdalsidrettens 
felles talerør. 
Det er min klare oppfatning at 
dette styrker idrettens posisjon 
også i det større samfunnsbil-
det. Dette er godt for idretten 
– og også godt for lokalsamfun-
net som helhet.

I Verdal har vi over tid hatt en 
formell samarbeidsavtale mel-
lom kommune og idrettsråd. 
Ikke minst på basis av denne 
har jeg på nært hold sett verdi-
en av Idrettsrådets arbeid både 
for idretten selv og lokalsam-
funnet som helhet.
På Verdal kommunes vegne 
takker jeg en god samarbeids-
partner for et langt og godt 
samarbeid!

Gratulerer med 50 – årsjubileet 
– og lykke til med nye 50 år!

Bjørn Iversen
Ordfører

Hilsen fra Verdal kommune    

John R Sæther, Paul Elvebø og Jorulv Liaklev.

mye i gjennom årene. Til 
tider har det vært vanskelig 
å få status som samarbeids-
partner. 

Samarbeidet i jubileumsåret 
er bra, og kontakten opp mot 
politiske partier har tatt seg 
opp de siste årene.

Håper du koser deg med ju-
bileumsheftet. Det er viktig 
av og til å ta et tilbakeblikk. 
Historien viser at et aktivt 
Idrettsråd kan ha stor lokal 
betydning og at det nytter å 

jobbe målbevist for felles å 
fremme idrettens saker.

Vil takke Idrettskretsen, 
idretten i Verdal, administra-
sjonen i kommunen og poli-
tiske partier for samarbeidet. 

Idrettsrådet ser fram til nye 
aktive år som idrettens tale-
rør i Verdal. Paul Elvebø

leder
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1. oktober 1969 ble Verdal Idrettsråd stiftet. Siden 
stifelsen for 50 år siden har idrettsrådets hensikt, 
rolle og oppgaver stort sett vært den samme. 
Idrettsrådet skal arbeide for best mulig forhold 
for idretten i kommunen og være en arena for 
samarbeid mellom idrettslagene, mellom idretts-
lagene og kommunale myndigheter, og mellom 
lagene og idrettskretsen. Kommunene er en 
svært viktig bidragsyter for den lokale idretten, 
både gjennom bygging av drift av idrettsanlegg, 
men også økonomiske bidrag til idrettslagene og 
idrettslagenes aktiviteter. Både idrettslagene og 
kommunene er tjent med et godt og forpliktende 
samarbeid for å kunne legge til rette for aktivi-
tet for befolkningen. Dette innebærer både god 
planlegging, riktig prioritering, gode trenere  og 
ledere og andre frivillig ildsjeler i idrettslag og 
idrettsråd. 

Verdal idrettsråd er i jubileumsåret et særdeles 
veldrevet idrettsråd, med god ledelse og med 
svært gode resultater. Verdal idrettsråd har stor 

aktivitet og har fått et meget godt samarbeid 
mellom idrettslagene i Verdal og Verdal kommu-
ne og kommunens ledelse. Verdal idrettsråd er 
aktiv også i idrettskretsens aktiviteter, og bidrar 
på arenaer som er viktig for lokalidretten i Ver-
dal. 

Gjennom sin tilrettelegging og sitt samarbeid 
med Verdal kommune og andre, bidrar Verdal 
idrettsråd svært godt i forhold til å oppnå visjo-
nen for en samlet norsk idrett; IDRETTSGLEDE 
FOR ALLE

Trøndelag idrettskrets vil takke for et svært godt 
samarbeid med Verdal idrettsråd og for engasje-
ment og dedikasjon for lokalidretten i Verdal. Vi 
ønsker til lykke med jubileet, og ser frem til fort-
satt godt og utviklende samarbeid med Verdal 
idrettsråd i årene som kommer.

Tore Rømo
Leder Trøndelag idrettskrets

Hilsen fra Trøndelag Idrettskrets

VERDAL IDRETTSRÅDS STYRE I JUBILEUMSÅRET

I slutten av 1940 årene var det Idrettslag i enkelte kom-
muner som opprettet et felles utvalg, som skulle ha som 
oppgave å koordinere idrettslagenes planer og ønsker, 
og fremme disse overfor kommunene.   I 1967 ble det 
foreslått å opprette Idrettens kontaktutvalg som et 
fast organisasjonsledd i Norges idrettsforbund, og 
etter en tilpasningsperiode på tre til fi re år, ble det 
vedtatt på idrettstinget i 1971.
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Verdal idrettsråd er i jubileumsåret et særdeles 
veldrevet idrettsråd, med god ledelse og med 
svært gode resultater. Verdal idrettsråd har stor 

Tore Rømo
Leder Trøndelag idrettskrets
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STARTEN
I ”Innherreds Folkeblad og Verdalingen” av
27.06.1969 er det en artikkel der overskriften
er ”Idrettens kontaktutvalg skal opprettes i kom-
munene”.

I artikkelen står følgende: ”På pressekonferansen 
tirsdag opplyste formannen i Inntrøndelag idrett-
skrets, Alf Eriksen, at kretsen nå vil gå inn for å 
få opprettet de såkalte kontaktutvalg i kommu-
nene etter Norges Idrettsforbunds opplegg. Kon-
taktutvalgets oppgave blir å skape bedre kontakt 
mellom idretten og de kommunale ungdoms- og 
idrettsutvalgene, noe som er blitt enda mere på-
trengende nødvendig etter at en har fått storkom-
munene med mange idrettslag innen sine gren-
ser. Ikke i alle kommuner fungerer ungdoms- og 
idrettsutvalgene tilfredsstillende, sa Eriksen, som 
mente at det riktige ville være at disse utvalgene 
ble delt i et ungdomsutvalg og et idrettsutvalg. 
De oppgaver som dette kombinerte utvalget skal 
ta seg av omfatter så meget og så forskjellig, at 
noe mer spesialisering synes nødvendig. Og det 
har også vært en tendens til at idretten er blitt 
noe svakt representert i de kommunale utval-
gene, som har vært litt for passive sett fra idret-
tens synspunkt. Til unnskyldning kan nevnes at 
de kommunale ungdoms- og idrettsutvalgene 
ikke har noen status i kommunallovgivningen.
For at idretten bedre skal komme til orde i denne 
situasjon er det at kontaktutvalgene skal oppret-
tes. De vil bestå av 5 medlemmer og opplegget er 
at når lagene skal søke om tilskott skal søknade-
ne sendes kontaktutvalget, som nå setter opp en 

prioritetsliste som så sendes til det kommunale 
utvalget. Valgene av kontaktutvalg i kommunene 
begynner kommende uke. Hvert lag i de enkelte 
kommuner sender en representant til disse valg-
møtene. Ellers sa Eriksen at hvis en får separate 
utvalg for Idrett og annet ungdomsarbeid vil kon-
taktutvalgene bli overfl ødige. En kan derfor si 
at målet for kontaktutvalgene er å gjøre seg selv 
overfl ødige”. Dette siste har da ikke skjedd.

Opprettelsen av Idrettens kontaktutvalg – IKU- 
kom altså som følge av at idretten var misfornøyd 
med det de kommunale ungdoms- og idrettsut-
valgene gjorde for idretten.
I ”Innherreds Folkeblad og Verdalingen” av
16.01.1970 er det en artikkel med overskriften
«Over 2000 nye medlemmer til idrettskretsen
i jubileumsåret». 
Her kan man lese: ”I 1969 ble det en ganske pen 
tildeling av tippemidler til søkere innen kretsen, 
men søknadsmassen var også dobbelt så stor som 
den har vært i de senere år. Nytt av året er at en 
har fått såkalte kontaktutvalg i en del kommuner, 
bl.a. i Verdal.”

Stiftelse
Det er ikke funnet dokumentasjon på når IKU i 
Verdal ble stiftet, men det er all grunn til å tro at 
daværende leder i Inntrøndelag Idrettskrets, ver-
dalingen Alf Eriksen, var en pådriver for å følge 
opp overordnet organisasjonsledds intensjoner 
i sin hjemkommune. Ut fra presseomtale synes 
riktig stiftelsesdatoen å være i tidsrommet juli – 
desember 1969. I samråd med Nord-Trøndelag 

VERDAL IDRETTSRÅDS STYRE I JUBILEUMSÅRET

Marius Tingstad, nestleder, styremedlemmene Eli Anita Valbekmo, Eva Kristin Bjørvik, Ann Sissel Vehus og 
Paul Elvebø, leder. I tillegg varamedlemene, Roy Aasheim og Sissel Eva Skrove.
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Idrettskrets vedtok Verdal Idrettsråd i 2017 om at: 
”Stiftelsesdato for Verdal IKU / Verdal Idrettsråd 
settes til 1. oktober 1969”. Vedtaket er i ettertid 
godkjent av Nord-Trøndelag Idrettskrets.

Det første styret
På IKU’s første protokollerte styremøte 1. juli 1970 
deltok Kolbjørn Stensland, Liv Røstad, Gunnar 
Heir jr. og Asbjørn Valstad.  
Første post på saklista «Valg av nestf. og sekr.”. 
Gunnar Heir jr. ble valgt som nestformann og 
Asbjørn Valstad som sekretær. Formann Stens-
land var altså valgt eller utpekt tidligere.
IKU i Verdal hadde i starten følgende sammen-
setning (1970):

Iku sine oppgaver i starten
På idrettstinget i 1971 ble Idrettens kontaktutvalg 
(IKU) lovfestet som et nytt organisasjonsledd 
innen Norges Idrettsforbund. Retningslinjene for 
kontaktutvalgenes arbeid, sammensetning m.v. 
ble stadfestet av Idrettsstyret i Norges ldrettsfor-
bund 19. januar 1972.
Idrettens kontaktutvalg ble opprettet for at idretts-
lagene skal få sitt eget, felles samlingsorgan i kom-
munen, valgt av idrettslagene selv for å samordne, 
prioritere og fremme idrettslagenes interesser, øns-
ker og behov. Alle henvendelser fra idrettslagene 
til kommunen skulle skje gjennom kontaktutval-
get.
Kontaktutvalgets arbeidsoppgaver og ansvar over-
for idrettslag, idrettskrets og kommune skulle bl.a. 
omfatte:

• Være samordningsutvalg for idrettslagene
• Være samordningsutvalg idrettslagene – 
 kommunen
• Informere idrettslagene om kontaktutvalgets  
 arbeide

• Sette opp tempo- og arbeidsplan i samsvar 
 med den kommunale søknadsprosedyre og 
 tidsfrister
• Behandle, og samordne idrettslagenes planer 
 på kort og lang sikt, ønsker og behov – særlig
 de økonomiske -  for utbygging, vedlikehold,  
 drift og administrasjon
• Informere kommunen og innbyggerne om  
 idrettslagenes arbeid
• Holde årsmøte med alle idrettslag i januar/
 februar
• Sende årsrapport til idrettskretsen om kontakt  
 utvalgets virksomhet.

Fra 1994 ble navnet endret til Idrettsråd, og som en 
følge av vedtak og føringer på Idrettstinget i 1999, 
ble det en betydelig oppjustering i idrettsrådenes 
posisjon. 

Første oppgaver
Første eksisterende referat fra det nyetablerte 
kontaktutvalg er fra 1. juli 1970. 2 saker var til be-
handling: 
Sak 1: Valg av nestformann og sekretær (Formann 
var valgt/utpekt på stiftelsesmøtet). 
Sak 2: Utfylling av anleggsskjema fra Idrettskret-
sen. Her framkom et protokollert hjertesukk: 
”Angående lagenes anlegg må det innhentes fl ere 
opplysninger om dette direkte fra lagene. Vi har 
ingen oversikt over dette i dag. Form. tar kontakt 
med lagene”. 
Om lagenes vilje til å informere framgår av neste 
protokollførte møtereferat i kontaktutvalget den 
18. februar 1972 (årsmøte?). Der skriver sekretær 
Valstad: ”Form. Stensland gav så en liten oriente-
ring om det som var gjort fra utv., og av det kom 
det frem at det ikke var kommet noen henvendel-
se fra lagene i bygda. Etter dette kom det frem at 
lagenes kontakt var gått direkte til kommunens 
”Ungdoms- og Idrettsutvalg”. 
Lagene var kanskje ikke så misfornøyd med de 
kommunale organer som overordna ledd hadde 
argumentert med for etablering av kontaktutvalg i 
hver kommune. Og historien viser at det tok fl ere 
ti-år før kontaktutvalgene oppnådd sin påtenkte 
posisjon - som akseptert samordningsorgan for 
lagene og idrettspolitisk kontaktpunkt for kom-
munen. 
Lagsbildet var på denne tiden preget av allidretts-
lag med aktiviteter som fotball, ski, håndball og 
friidrett/turn og noen særidrettslag. 

Styre Personlig 
varamedlem

Kolbjørn Stensland, 
formann

Anders By

Asbjørn Valstad Olav Røstad
Alfred Bengtson Bjørn Årstadvoll
Gunnar Heir Jr. Bernhard Granheim
Liv Røstad Betzy Frøseth
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Gjennomføring av regionarrangement innen sær-
drettene var ressurskrevende. Samarbeide mel-
lom lagene ble derfor en naturlig utvikling. Sam-
ordning av aktiviteter og arrangement i kom-
munen ble derfor tidlig en viktig oppgave for 
kontaktutvalget. Bl.a. ble det på årsmøte i 1973 
vedtatt å forsøke å få i gang felles treningssamlin-
ger for barn i ski.
Det etterfølgende årsmøtet (1974) ba Kontaktut-
valget innkalle til møte om felles friidretts-ka-
rusell. Kort tid etterpå arbeider Verdal IL Vinne 
skilag, Vinne og Ness Turn og Inndal IL med en 
”Terreng-stafett-karusell”. Terrengløpskarusellen 
var et faktum ved årsmøte 1975 og med IKU som 
administrerende aktør. Med grunnlag i gamle sta-
tutter for en lokal lysløypekarusell ble nye statut-
ter for terrengløpskarusellen utarbeidet og gjort 
gjeldende fra sesongen 1976.
Neste protokollerte møte er årsmøte 18. februar 
1972. Her er både idrettskrets og idrettsforbund 
representert. Formann Stensland informerte om 
utvalgets arbeide, og kunne opplyse at ”...det ikke 
var kommet noen henvendelser fra lagene i byg-
da” og at lagene fortsatt kontaktet kommunens 
ungdoms- og idrettsutvalg. Idrettsforbundets re-
presentant påpekte at det hadde vært alt for lite 
kontakt med lagene og instruerte hvordan ”ting” 
burde skje. 
Etter dette møtet synes oppgavene å være utar-
beidelse av anleggsoversikt for idrettskretsen og 
forbund.
Ikke bare hos lagene, men også hos kommunens 
ungdoms- og idrettsutvalg tok det tid å akseptere 
kontaktutvalget som talerør for bygdas idrettslag, 
noe nedstående annonse fra 1976 viser.

Økonomi
Av de første tilgjengelige årsmeldinger framgår at 
kontaktutvalgets økonomi var i hovedsak basert 
på overskudd fra de lokale karuseller og kom-
munalt tilskudd. Regnskap for 1984 viser en om-
setning på kr. 21 610,95, noe som ga et overskudd 
dette år på kr. 6 424,95. Dette var utvalgets økono-
miske nivå i mange år framover.   
Økonomien i Idrettsrådet i jubileumsåret er god 
med en egenkapital per 1.1. 2019 på kr 252.000 med 
et budsjett for 2019 på kr 556.000 i inntekt og kr 
570.000 i utgifter. Gode inntekter og opparbeidelse 
av egenkapital de siste årene skyldes søknader om 
midler til oppgradering av kjentmannsmerkene fra 
Fylkeskommunen, Gjensidigestiftelsen og Spare-
bankfondet osv.
Av andre faste inntekter i dag er medlemskonti-
genten, salg av konvolutter til kjentmannsmerke-
ne, overskudd fra Ti på Topp, driftsstøtte fra kom-
munen og Idrettskretsen, vare- og tjenestemoms 
fra NIF, sponsorinntekter.
Tilskuddet fra kommunen til drift av idrettsan-
legg ligger inne i regnskapet. Det er økt etter søk-
nad fra Idrettsrådet di siste årene fra kr 200 000 
til kr 400 000 og betales ut årlig til klubbene med 
godkjente anlegg.
Medlemskontigenten er, som den har vært i man-
ge år fortsatt 2 kroner pr medlem, minstesats kr 
150. 

Medlemsutvikling
Årsmøtereferat for 1973 viser at 11 lag møtte.
Disse var: Vinne skilag, Verdal søndre skytterlag, 

Verdal IL, Vinne og Ness Turn, 
Verdal Helsesportlag, Stiklestad 
IL, Leksdal IL, Verdal oriente-
ringsklubb, Inndal IL., Helgådal 
IL, Verdal turnforening. 
Senere referater viser at det var 
til sammen 12 lag/klubber som 
soknet til IKU Verdal i 1973. 16 
år senere, i 1989, var tallet økt til 
27 medlemslag med til sammen 
6130 medlemmer. I jubileums-
året er det registrert 30 lag med 
til sammen 7101 medlemmer.

Verdal Helsesportlag, Stiklestad 
IL, Leksdal IL, Verdal oriente-
ringsklubb, Inndal IL., Helgådal 
IL, Verdal turnforening. 
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Medlemslag i jubileumsåret

IDRETTSLAG OG-KLUBBER

Helgådal IL 113
Inndal IL 61
Innherred Bowlingklubb 6
Innherred Isidrettslag 84
Innherred Trekkhundklubb 81
Leirådal IL 144
Leksdal IL 326
Ness IL 94
NMK Verdal/Levanger 131
Stiklestad Golfklubb 584
Stiklestad IL 592
Sul IL 49
Verdal Badmintonklubb 36
Verdal Bowlingklubb 82
Verdal Dykkeklubb 46
Verdal Friidrettsklubb 319
Verdal Helsesportslag 123
Verdal IL 1201
Verdal Kampsportklubb 58
Verdal og Omegn Rideklubb 150
Verdal O-Klubb 373
Verdal Sportsdykkerklubb 23
Verdal Sportsskytterlag 114
Verdal Svømmeklubb 226
Verdal Turnforening 255
Verdal Volleyballklubb 48
Vinne IL 569

Vinne Skilag                   693
Vuku IL                   439
30 lag                  7101

I tillegg har bedriftsidretten i kommunen omlag 1100 
medlemmer som også idrettsrådet representerer.  

w

MEDLEMMER



Verdal Idrettsråd 50 år - 11 

Kolbjørn Stensland
Verdal IL
1969 - 1972

Inger Marie 
Skreden Valstad
Vinne IL
1978 - 1980

Håkon Bjugan
Stiklestad IL
1985 - 1986

Sigurd Røstad
Vinne IL
1993 - 1994

Bernth E. Ø. Fossli
Verdal Judoklubb
1996 - 1998

Kåre Norum
Verdal IL
2012 - 2014

Paul Elvebø
Stiklestad IL
2014 -

Arvid Sende
Verdal Turnforening
1972 - 1975

Bjarne Haugan
Helgådal IL
1980 - 1983

John R. Sæther
BKB
1986 - 1991

Rolf Austad
Verdal IL
1994 - 1995

Oddvar Lyng
Stiklestad IL
1998 - 2010

Lederne opp igjennom årene

Odd Hallem
Stiklestad IL
1975 - 1978

Einar K. Bustnes
Vuku IL
1983 - 1985

Jorulv Liaklev
Stiklestad IL
1991 - 1993

Magnus Schjei
Verdal IL
1995 - 1996

Arne Falkfjell
Vinne IL
2010 - 2012
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 Fram til 1983 var Idrettens kontaktutvalg i Verdal 
uten egen logo. I styremøte 9. juni 1983, i sak 18/83  
- Emblem for IKU- fattet styret følgende vedtak: 
”Kjell Haugen kontaktes for utforming av forslag 
til emblem”. 

Og på etterfølgende årsmøte 13. februar 1984 
ble IKU’s første logo godkjent med følgende 
beskrivelse: ”Den forutsettes benyttet på utval-
gets brevpapir i sort/hvitt og på bordfaner o.l. 
som KUs gave ved spesielle anledninger. Logoens 
faneutforming er motiv på rødt skjold med sølv-
farget tau og sort ramme”.
Selv skriver Haugen i oversendelsen til IKU den 5. 
september 1983:”......Jeg er kommet fram til at rød 
bunn (lik kommunevåpenet) vil bli best. Dersom 

styret fi nner det økonomisk forsvarlig, ville jeg 
ønske at tauene blir gullfarget i tillegg. Forslaget 
er ikke rentegnet”. 

Styret fant kunstnerens ønske forsvarlig å innfri. 
Kjell Haugen ble av styret tilgodesett med hele kr. 
500 for jobben.

I 1994 vedtok Idrettsforbundet å endre 
benevnelsen Idrettens Kontaktutvalg til Idretts-
råd. Dermed var Idrettsrådet uten logo med rett 
navn. I 2006 vedtok styret å utarbeide ny logo. 
Denne ble justert i 2017 etter at Idrettsrådet fi kk 
godkjent stiftelsesdato og den brukes i dag på 
brevark, bordfane, rollups osv. 

Kopier av Kjell Haugens orginalemblem i farger og sort/hvitt fra 1984.. ... og gullfarget tau ble det!

Verdal Idrettsråds nåværende logo fra 
2017 og info-rollups.

IDRETTENS KONTAKTUTVALG OG LOGO
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IKU’S BORDFANE OG 
HEDERSPRIS
IKU’s bordfane ble instituert første gang i IKU’s 
styremøte 9. april 1984. Av disse statutter framgikk 
at den kunne tildeles en person bare en gang, be-
nyttes ved idrettlags jubileum, tildeles idrettsut-
øver som hadde hevdet seg i sentrale idretter på 
landsplan og internasjonalt, samt tildeles gjester 
som hadde deltatt i idrettsarrangement i kommu-
nen. Også idrettsledere som hadde gjort en stor 
innsats for å fremme idrettsaktiviteter kunne be-
æres med bordfanen.
 Faksmile fra IKUs styreprotokoll9. april 1984.

Hanne Eriksson var første mottaker av bord-
fanen. Den fi kk hun for sin gullmedalje i NM 
skøyter sprint for damer junior 7. februar 1985. 
I 1992 ble bordfanen ”IKU’s hederspris”  og ”... et 
synlig bevis på en omfattende innsats person(er) 
og/eller medlemslag har gjort for idretten i Ver-
dal”. Et betydelig statusløft og med konkrete krav 
som måtte oppfylles av kandidaten. 
Bordfanen og hedersprisen er tildelt:

• Hanne Erikson, Verdal IL 1985
• Harald Morten Steen, 
 Verdal Sportsdykkerklubb 1987
• Arne Okkenhaug, Verdal O-klubb 1988
• Kyrre Brenne, Verdal IL 1989 
• Sture Sivertsen, Leirådal IL 1989
• Johannes Bjørgvik, 
 Verdal Sportsdykkerklubb 1990

• Tina Svenson, Verdal IL 1991
• Odd Hallem, Stiklestad IL 1993 
• Siri Marte Hollekim, Verdal IL 1993
• Anne Sigrid Stiklestad, Verdal IL 1995

Ordningen opphørte av ukjente årsaker etter 1995.

ILDSJELPRISEN
Styret i Idrettsrådet vedtok høsten 2014, etter for-
slag fra Johannes Bjørgvik, å gjenoppta utdeling 
av IKU’s Bordfane. Reviderte statutter ble vedtatt, 
”Ildsjelprisen” ble etablert og det ble foretatt ut-
lysing etter kandidater blant medlemsklubbene. 
Verdalingen skriver senhøsten 2014: “Verdal Kom-
munen har fått innspill fra Verdal Idrettsråd med 
ønske om å etablere en frivillighetsgalla. 

Idrettsrådet henter nå fram tradisjonen med og 
gi ut en ildsjelspris, det var på åtti og nittitallet at 
idrettsrådet delte ut en bordfane og en vimpel til 
noen som hadde gjort en stor jobb for idretten, 
dette ble det slutt med rundt midten av 1990 tallet

Idrettsrådet har snakket med ordfører Bjørn Iver-
sen om å hente fram prisen og i innstillingen til 
torsdagens møte i Formannskapet foreslåes det at 
også frivilligheten kan dele ut sine priser under 
kulturprisutdelingen i desember”. 

Innstillinga ble vedtatt i Formannskapet og ut-
delinga av ”Ildsjelsprisen” er blitt en fast del av 
kommunens årlige utdeling av kulturprisen og 
ungdomsstipendet på Stiklestad Nasjonale Kul-
tursenter i midten av desember.

Felles utdeling har samlet fl ere personer til arran-
gementet, noe som har gitt en stilfull og verdig 
stund for prisvinnerne.

REGISTRERING AV UTFØRT
ARBEID I LAGENE
Idretten og det arbeidet idrettsorganisasjonenes 
medlemmer utfører har stor betydning for be-
folkningens trivsel og velvære. Idretten har også 
blitt anerkjent som en viktig forebyggende faktor 
i helsemessig sammenheng.

Nils Reidar Olsen, badmintonens ”Grand 
Old man”, representerer ildsjelene.
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    Verdal Idrettsråd

STATUTTER FOR VERDAL IDRETTSRÅD`S ILDSJELSPRIS:

1: Formål:
Verdal Idrettsråds ildsjelspris skal være et synlig bevis på en omfatttende innsats for idretten i Verdal.Verdal Idrettsråds ildsjelspris tildeles verdig kandidat med begrunnelse.

2: Krav:
Kandidatene til Verdal Idrettsråds ildsjelspris må ha utmerket seg spesielt og fordelaktig innen minst to av følgende områder:

a: Inkluderende.
b: Tilretteleggende
c: Holdningsskapende
d: Stort frivillig engasjement og uegennyttig innsats for idretten i Verdal.e: Tar vare på bredden og mangfoldet i idretten.

3: Forslag på kandidater:
Begrunnet forslag på kandidater fremmes av personer, lagene eller VIR`s styre innen fastsatt  frist.
VIR`s styre foretar endelig tildeling. Uteling skjer på kulturens felles dag/kveldIldsjelsprisen består av en diplom og et gavebrev.

Disse statuttene er vedtatt på Verdal Idrettsråds styremøte 15.10.2014 og erstatter tidligere statutter for ”IKU`s bordfane”.

”ILDSJELPRISEN” ER TILDELT FØLGENDE: 
2014  Snorre Hjelde  Vuku IL

 2015  Jarle Aurstad  Leksdal IL
 2016  Nils Reidar Olsen  Verdal Badmintonklubb
 2017  Gunhild Bredesen og Arne Okkenhaug  Verdal O-klubb
 2018  Ann Sissel Vehus  Nord-Trøndelag Bedriftsidrettskrets
 2019  Tor Ove Hallem  Stiklestad IL, Verdal O-klubb
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REGISTRERING AV UTFØRT ARBEID 
I LAGENE
For å få en oversikt over det arbeidet som årlig ble 
utført i lagene tok IKU i Verdal i januar 1983 ini-
tiativ overfor medlemslagene om registrering av 
det arbeidet det enkelte lag utførte innen admini-
strasjon, arbeid på anleggene, tilrettelegging og 
gjennomføring av forskjellige slag arrangement, 
arbeid med ledelse innen trim/ mosjon, trening 
og i konkurransesammenheng mv.

Resultatet av undersøkelsen ble presentert i en 
egen rapport. Håpet var at innholdet i rapporten 
kunne gi leserne en forståelse av hva som kreves 
for å holde et idrettslag «gående», og derved også 
nødvendigheten av en bred oppslutning av komm-
unens innbyggere både på dugnadsmessig og 
økonomisk plan.

Undersøkelsen omfattet det arbeide som ble 
nedlagt innen laget i 1982 i form av «med og uten 
godtgjørelse» samt det aktivitetstilbudet laget ga 
innen trim, mosjon, trening og konkurranse for 
aldersgruppene under og over 17 år. Dessuten an-
tall personer som deltok i gratisarbeide.

Av de 22 lag som i 1982 var tilsluttet IKU mottok 
en svar fra 17 lag. Disse 17 lagene representerte 
en medlemsmasse på til sammen 5.224 medlem-
mer, fordelt på 2.510 under 17 år og 2.717 over 17 
år. Medlemmene under 17 år utgjorde 64,2 % 
av kommunens innbyggere under 17 år mens 
bare 29,6 % av kommunens innbyggere over 
17 år var medlemmer i et idrettslag. Totalt var 
ca. 40 % av innbyggerne medlem i idrettslag.
De lagene som undersøkelsen omfattet hadde i 
1982 utført til sammen 190.652 timeverk, hvorav 
184.042 timeverk uten økonomisk godtgjørelse.

Ut fra lagenes regnskapstall for 1982 var de sam-
lede brutto driftsutgifter på kr. 3 313 000,- Satte 
man en godtgjørelse på det gratisarbeidet som 
ble utført på kr. 25,- pr time innebar det en total 
brutto driftsutgift på til sammen kr. 7 914 050,-. Ut 
fra medlemstallene utgjorde dette en utgift på kr 
1 514,94 pr. medlem pr. år.

I 1982 bevilget Verdal kommune til sammen kr. 
226.000,- av rene kommunale midler til idretts-
lagene i kommunen. I tillegg ble det bevilget kr. 

24.000,- (ca. 11 %) av statlige kulturmidler til idret-
ten.  Videre ble det stilt skolelokaler og gymsaler 
gratis til disposisjon for lagene og svømmehallen 
gratis til disposisjon for lag med vann-aktiviteter 
på sitt program. Man kom fram til at kommunens 
direkte og indirekte tilskudd til idretten da var 
kr. 650.000,- hvorav kr. 400.000,- var indirekte 
tilskudd. Kommunens tilskott pr. idrettslagsmed-
lem var da i 1982 kr. 45,45.

Idrettsrådet innhentet i 2013 en oversikt over de 
faktiske driftsutgifter lagene hadde på sine an-
legg og anleggsutstyr, og som dagens tilskudd 
beregnes ut fra. Totale driftsutgifter for 2013 viste 
over 2, 2 mill kroner. Kommunens tilskudd dette 
året var kr. 200.000, eller ca. 9 % av lagenes an-
leggsutgifter.

Anleggsplanen
I IKU’s styremøte 10. september 1987 ble det ved-
tatt å oppnevne et utvalg på 3 medlemmer for ut-
arbeidelse av plan for idrettsanlegg i kommunen.  
I vedtaket står det videre: ”Utvalgets arbeid bør 
skje i nært samarbeid med kommune / general-
planlegger i Verdal. Verdal kommune inviteres 
derfor til å delta med 1 representant samt sekretær.
Lagene oppfordres til å fremme forslag på 
1 medlem. Som IKU’s representant og ut-
valgets formann oppnevnes Jorulv Liaklev
Utvalget opprettes iht. vedtatt handlingsplan for 
IKU”.
I IKU’s styremøte 15. oktober 1987 ble Bjørn Erik 
Olsen fra Vinne IL oppnevnt som «lagenes» med-
lem i utvalget for utarbeidelse av plan for idretts-
anlegg i Verdal.

I samme møtet ble det referert et brev fra teknisk 
rådmann som ser utarbeidelse av anleggsplanen 
som et meget viktig element i kommunens areal-
planlegging og vil kunne bistå utvalget med nød-
vendig assistanse vedr. arealplantekniske spørs-
mål. Da idrettsanlegg administrativt kommer inn 
under kommuneplanens kulturdel, anser teknisk 
rådmann et samarbeid med kulturetaten og IKU 
som ideell arbeidsform. Kultursjefen anses der-
for som aktuelt medlem i utvalget.

I vedtaket fra møtet heter det: ”IKU er i prin-
sippet enig i de synspunkter teknisk rådmann 
anfører i sitt svar. Kulturetatens politiske or-
gan «Hovedutvalget for kultur» (HUK) har ved 
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sitt vedtak i sak 67/ 87 avvist formelt samar-
beid med IKU om bl.a. plan for idrettsanlegg.
Med de ressurser en slik plan vil kreve, må arbei-
det og planforslaget ha visse formelle rammer, 
samt innebære gjensidige forpliktelser mellom 
samarbeidspartene. Ut fra HUK`s vedtak er slikt 
grunnlag ikke til stede. IKU er heller ikke kjent 
med at HUK selv har tatt noe initiativ til utar-
beidelse av plan for idrettsanlegg i kommunen.
IKU anser utarbeidelse av anleggsplan for idret-
ten som svært nødvendig i forhold til den øvrige 
arealplanlegging som foregår. Slik plan vil også 
være et vesentlig bidrag til kommunens øvrige 
status på kultursiden. HUK inviteres derfor nok 
en gang til å delta i denne viktige kulturplanleg-
gingen i kommunen. IKU forutsetter at samarbei-
det formaliseres og skjer i gjensidig forpliktende 
former”.

Brev av 21. desember 1987 fra HUK hadde de 
oppnevnt 3 medlemmer til utvalget. IKU opp-
nevnte sitt 3. medlem – Magnar Leirdal.

Utvalget fi kk derved følgende sammensetning:
• Jorulv Liaklev, IKU, leder
• Bjørn Erik Olsen, IKU
• Magnar Leirdal, IKU
• Bjørn Steinsli, HUK
• Karl Buan, HUK
• Kultursjefen, HUK

Det ble lagt ned svært mye arbeid med anleggs-
planen i tida framover. Man hadde ambisjoner 
om å ferdigstille planen i 1990. Ble sendt på hø-
ring blant lagene i mars 1990.
Forslag til anleggsplan ble behandlet på IKU’s 
styremøte 13. september 1990. I vedtaket var det 
en lang og omfattende uttalelse fra IKU i forbin-
delse med oversendelse til Verdal kommune. Her 
står det bl.a. at IKU ser det som viktig at det sam-
arbeid mellom Verdal kommune og IKU, og som 
plandokumentet er et resultat av, videreføres. 
Dette kan best skje gjennom en nær samhand-
ling i forbindelse med den årlige ajourføring og 
rullering. Hovedrullering forutsetter involvering 
av lag og organisasjoner.
I ettertid ser det ut til at denne anleggsplanen gikk 
i «glemmeboka», men det kan tenkes at den til en 
viss grad ble benyttet ved prioritering av tippe-
midler og tilskudd til idrettsanlegg i kommunen. 
Høsten 2015 startet Verdal Idrettsråd utarbei-

delsen av idrettens egen anleggsplan for Verdal. 
Anleggsplanen omhandler Idrettsrådets 31 med-
lemsklubber samt Verdal Kommunes anlegg som 
idretten har brukerinteresse i.
Verdal Idrettsråd hadde i samarbeid med idretts-
lagene utarbeidet denne planen som skulle gjel-
de for perioden 2016 – 2020. 

Planen ble behandlet på Idrettsrådets styremøte 
6.10.15 – 1.12.15 – 2.2.16 og 1.3.16. 
Planutkastet ble sendt på høring hos idrettslage-
ne 9.1.16 med svarfrist 21.1.16 for så å ta en gjen-
nomgang på medlemsmøte 26. januar 2016. 

Anleggsplanen ble lagt fram på Idrettsrådets års-
møte 15. mars 2016 hvor den ble godkjent.
Anleggsplanen har senere blitt revidert i samar-
beid med idrettslagene og kommunen gjennom 
høringer, medlemsmøter og styrebehandling og 
revidert plan for perioden 2018 – 2022 ble god-
kjent på Idrettsrådets årsmøte 19. mars 2018.

Tråkkemaskinsakene
Den 22. februar 1990 arrangerte IKU et møte hvor 
temaet var «Etablering av organisasjon for kjøp 
og drift av tråkkemaskin». Møtet ble holdt på Ver-
dal Hotell med representanter fra følgende lag/ 
organisasjoner:

• Vinne Skilag
• Stiklestad IL
• Leirådal IL
• Volhaugens venner
• Kultursjefen i Verdal
• Teknisk rådmann i Verdal v/  
 Verdal friluftsnemnds leder
Det var en felles interesse for nærmere vurdering 
av saken og møtet foretok oppnevning av komi-
té med følgende sammensetning: Odd Hallem, 
Søren Skrove, Edvin Sivertsen og Sigurd Røstad. 
Komiteens mandat var å «utarbeide beslutnings-
grunnlag for etablering av organisasjon for kjøp 
og drift av tråkkemaskin».

På IKU’s skimøte 19. april 1990 ble komiteens 
utredning presentert. På bakgrunn av utrednin-
gen og drøftinger på møtet var det enighet om at 
saken behandles/ drøftes videre i de 4 lag / orga-
nisasjoner som var interessert.
22. mai 1990 ble det avholdt et nytt møte i sakens 
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anledning. Konklusjonene fra dette møtet var føl-
gende: 
• I forhold til intensjonene ved forrige møte om  
 behandling av saken i lagene fram til 22. mai  
 var lite gjort.
• Volhaugens venner var eneste deltaker som  
 kjente til reelle kostnader med nåværende  
 maskinbruk.
• Det forelå ingen entydig oppfatning av evt. 
 aksjefordeling samt selskapsform. Dette   
 gjaldt  også innen det enkelte lag.
• Diskusjonen bar preg av å ivareta egne inte 
 resser  framfor felles satsing/investering til  
 beste for skiidretten i kommunen.
• IKU anså sitt videre engasjement i saken 
 som uaktuelt inntil interesserte lag/organisa 
 sjoner var kommet til en felles oppfatning av 
 hva de ønsker/vil gjøre.
• Det ble framsatt forslag om at interesserte  
 parter som ettårig prøveordning utprøvde en  
 samarbeidsmodell/ organisering hvor Vinne  
 Skilags maskin ble benyttet.

Møtet konkluderte med at leder for Stiklestad IL, 
Leirådal IL, Vinne Skilag og Volhaugens Venner 
skulle ta et felles møte for endelig avklaring av vi-
dere engasjement/håndtering av saken.

31. mai 1990 ble IKU gjort kjent med beslutning i 
Stiklestad IL om at laget ikke var interessert i et 
opplegg med felles tråkkemaskin. På denne bak-
grunn ble det ansett å foreligge en løsning i sa-
ken, og ytterligere aktivitet syntes ikke aktuell.
Under årsmøtet i Idrettsrådet 2006 ble det beslut-
tet at Idrettsrådet skal arbeide for å få anskaff et 

en kommunal tråkkemaskin. Stiklestad IL sendte 
i mai 2006 brev til Idrettsrådet med oppfordring 
til det samme.

I et møte i juni 2006 der alle lagene med skianlegg 
var invitert, ble følgende arbeidsgruppe nedsatt:
• Oddvar Lyng, Idrettsrådet
• Erik Stiklestad, Leksdal IL
• Kjell Lundsaunet, Verdal O-klubb
• Randi Steinsli, Skikontakt og sekretær

Det ble laget en liste på 17 punkter med gode ar-
gumenter for at tråkkemaskin burde prioriteres.
Etter møtet i arbeidsgruppen ble det avholdt 
et møte med ordfører, rådmann og virksom-
hetsleder kultur. Forslaget fra arbeidsgrup-
pen var at tilskuddene til idrettslag som driver 
med skiidrett skulle økes. Dette på bakgrunn av 
de utfordringer det vil være med å ha en tråk-
kemaskin som skal gå på rundgang i bygda.
Kommunens representanter var i utgangspunk-
tet veldig positive til tiltaket men mente det ville 
være problematisk å øke driftsbudsjettet. Råd-
mannen og ordføreren mente det ville være en-
klere å delta i fi nansiering av en tråkkemaskin.
Kommunen uttalte at de ville prioritere familie-
vennlige anlegg i tilknytning til fjelløyper. I tillegg 
var nærhet til sentrum og snøsikkerhet viktige kri-
terier. Kommunen antydet derfor at Leksdal ski-
stadion var en naturlig plassering for ei ny maskin.
For at kommunen skulle kunne gå til innkjøp 
av en ny maskin var det viktig at dette var foran-
kret blant de idrettslagene som drifter skianlegg. 
Arbeidsgruppen ble derfor bedt om å komme 

Fra venstre Kjell Lundsaunet, Anne Skrove, Rita Natvig Ystad, Per Ivar Bakkenget, Oddvar Lyng, Jarle 
Aurstad,Erik Stiklestad, Randi Kvernmo, Ingvild Aasen, Bård Kotheim, Bjørn Iversen, Rudolf Holmvik, 
Bjørnar Aksnes, Tore Aurstad, Rune Gudding og Kristian Skrove. Bilde: Innherred
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tilbake når det var oppnådd enighet mellom 
idrettslagene om et forslag til løsning.

I januar 2007 kom arbeidsgruppen med et forslag 
om at det skulle satses på kommunal tråkkemas-
kin i stedet for økt driftstilskudd. Imidlertid ble 
det pekt på at bare en tråkkemaskin ikke kunne 
betjene alle anleggene i bygda. Det ble derfor 
foreslått at det søkes kommunen om innkjøp av 
en ny tråkkemaskin som plasseres ved Leksdal 
skistadion og at Leksdal IL’s gamle tråkkemaskin 
kjøpes av kommunen og plasseres ved Blommen 
skistadion. Det ble videre foreslått at Leksdal IL 
skulle kjøre opp traseen til Høysjøen i forbindel-
se med utfartshelger og påske og at tråkkemas-
kina i Blommen benyttes til å kjøre opp turløype-
ne rundt Volhaugen.

31. januar ble det avholdt et møte med de aktuel-
le idrettslagene som hadde fått forslaget til sam-
arbeidsavtale til behandling i forkant. Det ble et 
meget konstruktivt og positivt møte der lagene 
ble enige i forslaget til avtale.

I mars 2007 ble det avholdt et møte med kommu-
nen der forslaget til samarbeidsavtale ble pre-
sentert. Rådmann og ordfører uttrykte stor til-
fredshet med at idrettslagene hadde blitt enige om
en løsning og signaliserte at dette skulle kom-
munen støtte opp under. De økonomiske ramme-
ne for investeringen på 1,4 – 1,5 mill. skulle tas inn 
i økonomiplanen som skulle legges fram i sep-
tember.

I mai 2007 ble arbeidsgruppa innkalt til møte hos 
Rådmannen. Han innledet med å si at det ikke 
hadde vært kommunens hensikt å fullfi nansiere 
tråkkemaskinene, men at kommunen var positiv 
til å bidra til å få til en løsning. Kommunen men-
te at for å få til fi nansieringen måtte idrettslagene 
bidra. I tillegg skulle kommunen ta kontakt med 
Innherred vekst og Verdal Videregående (fylkes-
kommunen) for å delta i fi nansieringen. Rådmann-
ens forslag til fi nansiering var som følger:

• Verdal kommune 850.000
• Leksdal IL 150.000
• Stiklestad IL 100.000
• Verdal O-klubb   50.000
• Innherred Vekst/sponsorer 300.000

• Fylkeskommunen 150.000
• Totalt 1.500.000

Det endte med at Verdal O-klubb ikke ønsket å 
delta i fi nansieringen. Leksdal IL vedtok å ga-
rantere for 200.000 og Stiklestad garanterte for 
100.000. Videre gav Verdal Fjellstyre etter søknad 
et bidrag på 50.000. Etter initiativ fra Leirådal IL 
ble det gjennomført en kronerulling blant kom-
munens innbyggere som gav et betydelig bidrag.
I februar 2008 ble det gjennomført en anbuds-
runde vedr innkjøp av tråkkemaskin. Det kom to 
anbud og etter forhandlinger ble Pinoh Husky 
valgt. Kjøpekontrakt ble underskrevet av kommu-
nen 13. mai 2008.
Endelig fi nansiering ble som følger:

• Verdal kommune 1.000.000         
• Leksdal IL 200.000
• Stiklestad IL 100.000
• Verdal Fjellstyre   50.000
• Kronerulling   50.000
• Totalt 1.400.000            

Behovet var 1 450 000 (Ny maskin 1 000 000 og
gammelmaskina 450.000)

Stiklestad IL og Leksdal IL garanterte for de siste 
50.000. Den 20. mai 2008 ble det undertegnet en 
samarbeidsavtale mellom 8 idrettslag og Verdal 
kommune om kjøp, drift og vedlikehold av tråk-
kemaskinene. Av avtalen framgår at kommunen 
kjøper og står som ansvarlig eier av utstyret. Ut-
styret aktiveres i kommunens balanse og avskri-
ves lineært over henholdsvis 10 år (ny maskin) og 
5 år (brukt maskin).
Når maskinene er nedskrevet, overtar idrettslage-
ne maskinene vederlagsfritt.

Videre skulle det opprettes en driftskomite med 
en representant fra hvert idrettslag som var om-
fattet av avtalen. Driftskomiteen skulle være 
ansvarlig for å etablere en bruksplan og skulle 
disponere vedlikeholdskontoen. Driftskomiteen 
skulle også ha fullmakt til å regulere satsene i 
driftsavtalen, samt å inngå avtaler om leiekjøring 
som ikke var omfattet av avtalen.

Avtalen hadde en intensjon om videreføring et-
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ter hvert som tråkkemaskinene ble 
utrangerte slik at det kunne bli en 
varig ordning med kommunale 
tråkkemaskiner. I 2019 (etter 10 
år) var ”ny-maskinen” nedskrevet 
og overført til Leksdal IL. Laget 
tok da selv initiativ til drøftinger 
med kommunen om bistand til 
kjøp av ny maskin - da den gam-
le hadde en alder og km-stand 
som krevde utskifting. Til tross 
for avtalens intensjoner meldte 
kommunen pass under hen-
visning til kommunens trange 
økonomiske handlingsrom. 
Og der stoppet den samar-
beidsavtalen.

Terminlister
Fra IKU’s møte med lagene i 
november 1974 refereres det: 
”Samarbeidet mellom lage-
ne er i frammarsj. Skikaru-
sellen er meget god, Terrengløpskarusellen 
lovende”.
Første registrerte ”Stormøte for ski” i KUs regi er i 
desember 1975. 8 lag møtte. 

Her ble Lysløypekarusell, Verdalsmesterskap, 
turrenn og ”Dagens løype” fordelt og regler be-
stemt. Bl.a. ble startkontingen i Lysløypekarusel-
len satt til kr. 5,00, tom. 15 år.
Årets turrenn var: Fånettrennet, Hervolrennet, 
Vårlonken, Fjellrosastafetten og 
”Hopprenn i Blommen når det passer”.
Dagen løype: 10 lag, hver helg fra januar til midt-
en av mars.
Fra stormøte ski desember 1985 kan nevnes: ”Ver-
dalskarusellen” 1986 (tidl. lysløypekarusellen): 
Det ble enighet om at 1 renn arrangeres som 
skiskøyting, og resten med klassisk stil. Det gjel-
der klassen over 10 år. Under 10 år skal renn gå 
med klassisk stil”. Skøyting var kommet til bygda!  

På tilsvarende vårmøter med lag med friidrett 
på programmet, ble terrengløpskarusellen og 
sommeraktiviteter bestemt og fordelt.

Stormøtene var også arena for fordeling av tildel-
te kulturmidler til arrangørene for de forskjellige 
arrangementene. 

Samarbeidsånden var så absolutt til stede. 
Fra ”Stormøte med ski” desember 1976 siteres: 
”Gunnar Olsen luftet en ide om at lagene som 
driver skiidrett samarbeider om et treningssen-
ter i Vera for å komme tidligere på snø. Ideen ble 
svært positivt mottatt”. 6 lag skulle behandle sa-
ken i sine respektive styrer for deretter å melde 
til kontaktutvalget. Det framgår ikke noe resultat 
i senere protokoller.

I perioden 1976 - 1980 (?) ble det også etablert en 
intern bygdaserie i fotball for senior og gutter. 
Her var kontaktutvalget involvert med oppsett 
og regeltolkning. En søknad fra lag på Ekne om å 
delta ble avvist! En er noe usikker på varigheten 
av denne aktiviteten.
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Langrennskarusellen 
I referatet fra møte i IKU 31.10.1975 sak 2 står det: 
”Det ble besluttet å søke kulturutvalget om til-
skudd til Lysløypekarusell – Terrengløpskarusell 
og Dagens løype. Vi vil søke om kr. 7.500,-”.
I referatet fra møte i IKU 8.12.1975 er det satt opp 
terminliste for Lysløypekarusellen. Minstealder 
var satt til 7 år. Det var egne arrangement for 
aldersgruppen 10 – 13 år og 14 år og eldre.
Det ble også satt opp terminlister for ”Verdals-
mesterskapet på ski” og for turrennene i kommu-
nen.

På det tidspunkt var det nok utarbeidet statutter 
for Lysløypekarusellen da det i referatet fra IKU’s 

møte 28.04.76 står at «med utgangspunkt i vedtat-
te statutter for Lysløypekarusellen ble nye statut-
ter for terrengløpskarusellen i Verdal utarbeidet.»
Etter den tid hadde IKU ansvaret for å sette opp 
terminliste for Lysløypekarusellen og Dagens løy-
pe. Fra og med høsten 1981 ble det avholdt egne 
«stormøter» med lag med ski på programmet. Her 
ble det satt opp terminlister for Lysløypekarusel-
len, Verdalsmesterskapet, Dagens løype, og tur-
rennene. Videre ble startkontingent, oppmenn og 
kuldegrense bestemt.

Nye statutter for Langrennskarusellen/ Lysløype-
karusellen ble vedtatt på et «stormøte» 19. april 
1982.
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Felles friidrettsklubb
Tanken om et felles friidrettslag utad ble lansert 
av Magnus Schjei på et fellesmøte i september 
1979. Aktuelle lag ble tilskrevet om å drøfte ”et 
friidrettslag utad”. Men det skulle gå nærmere 3 
år før en fi nner mer om saken. 13. september 1982 
møtes lag med friidrett på sitt program på Garnes 
gamle skole. Eneste sak til behandling er: ”Opp-
rettelse av eget friidrettslag i Verdal”. Hva som 
hadde gått forut fi nnes det ikke dokumentasjon 
på, men saken var behandlet i lagsstyrene på for-
hånd. 

Følgende lag deltok på møtet:
Leirådal IL, Leksdal IL, Vinne IL, Ness IL, Helgå-
dal IL, Verdal IL, Inndal IL og Vuku IL.
Vedtaket som ble fattet, og altså er den spede be-
gynnelse på Verdal friidrettsklubb var: ”Møtet 
oppnevner et utvalg bestående av en represen-
tant fra hvert møtende lag for innen utgangen av 
okt. 1982 utarbeide forslag for formålsparagraf, 
organisasjonsform m.v. for eget friidrettslag for 
Verdal kommune. Forslaget legges fram for alle 
lags årsmøter for behandling”.  22. september 
1982 ble utvalgets forslag til vedtekter oversendt 
lagene for behandling. Og i september etterføl-
gende år innvilget IKU Verdal friidrettsklubb et 
etableringstilskudd på kr. 2.000, samtidig som de 
anbefalte kommunens ungdoms- og idrettsutvalg 
å behandle klubbens søknad om tilskudd til drift 
som for de andre idrettslag.

Verdal friidrettsklubb ble formelt tatt opp som 
medlem i Norges Idrettsforbund 20. januar 1984.
Den videre historie framgår ikke av IKUs proto-
koller, før styremøte 13. november 1998, sak 50/90 
b - Vedtak på årsmøte i Vinne IL, friidrettsavde-
lingen om å melde seg ut av VFIK. 
Vedtak: ”IKU styre ser med bekymring på den ut-
vikling som synes prege organisasjonen og opp-
slutningen innen friidrett i Verdal. Forslag til års-
møte i Vinne IL om utmeldelse forsterker dette 
inntrykk. IKU er ikke kjent med forslagets moti-
vering, og tar i så måte ikke stilling til forslagets 
innhold.

IKU hadde et vesentlig engasjement ved opp-
rettelsen av VFIK. Med bl.a. de bakenfor-
liggende intensjoner i dette engasjementet fi nner 
IKU det svært viktig at alle lag med friidrett på sitt 
program, snarest og i fellesskap, tar en grundig 
gjennomgang av hva de vil friidretten i bygda skal 

være. I denne gjennomgangen ligger bl.a. målsett-
inger, ressursbehov, ansvar- og arbeidsfordeling. 
IKU kan om ønskelig bistå i dette arbeidet.
I den foreliggende situasjon, og med den tid som 
er til rådighet før årsmøtene i Vinne IL og VFIK, 
vil IKU oppfordre de nevnte lags styrer/årsmøter 
til å fatte vedtak som forplikter lagene i forhold til 
overnevnte gjennomgang/målsetting til friidret-
tens beste.
For Vinne IL innebærer dette at lagets årsmøte 
bør:
Avvise forslag fra friidrettsavdelingen om utmel-
delse, elle utsette realitetsbehandlingen av fors-
laget til årsmøte 1991.
Begge punkter bør forutsette gjennomført en se-
riøs målsettingsdebatt.

For VFIK’s del forutsetter IKU under henvisning 
til ovenstående og invitasjon til årsmøte, at års-
møtet, som eget punkt, tar opp til debatt hvordan 
klubben og medlemslagene best kan tjene frii-
dretten i Verdal. IKU ønsker å være representert 
på årsmøtet.
IKU håper med dette initiativ, gjennom felles an-
strengelser, å oppnåen styrking av den aktive så 
vel som mosjonsdelen innen friidrett i bygda.......”.
Hva IKU’s initiativet førte til vites ikke, men 
Vinne IL, friidrettsavdelingen, meldte seg ut 
og er i dag ikke en del av Verdal friidrettsklubb.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Idrettsmerkekonkurransen
På ”Vårmøte” 1989 dukket et nytt konkurransetil-
bud opp: ”Idrettsmerkekonkurransen”.
Bakgrunnen var, i følge referatet, en dramatisk 
nedgang i antall merketakere året før. Informa-
sjon og regler ble utformet og laget med fl est 
idrettsmerkedeltakere det enkelte år fi kk en aksje 
i oppsatt pokal. Første lag med 3 aksjer fi kk poka-
len til odel og eie. Det foreligger ingen oversikt 
over konkurransens endelikt.

En ”Bygdaserie i friidrett” ble lansert av Vinne 
IL og vedtatt på kontaktutvalgets årsmøte i 1983. 
Statutter og stevnearrangører ble godkjent på 
”Stormøte” i april samme år. Målsettingen var å 
gjennomføre enkle friidrettsarrangement rundt 
omkring i bygda, uten nødvendigvis standard an-
legg. De første årene var det god interesse for til-
budet, men som an del andre god tiltak døde det 
hen etter noen år.
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Verdal kommune hadde allerede ved etablerin-
gen av IKU i 1969 en ordning med årlige drifts-
tilskudd til lag og foreninger i kommunene. De 
avsatte midler ble fordelt av kommunens ”Ung-
doms- og idrettsutvalg”, opprinnelig basert på 
et noe skjønnsmessig utarbeidet poengsystem 
for driftskostnader tilknyttet de forskjellige an-
leggstyper. Lagene søkte direkte til kommunen 
om driftstilskudd. Fra 1982 er det i IKU’s styre-
protokoller stadig spørsmål om IKU som koor-
dineringsinstans for idrettslagenes søknader og 
også uttalerett til ”Ungdom- og idrettsutvalget”s 
behandling/fordeling av de årlig tildelte midler. 
Nye idretter krevde nye anlegg og lagene ble mere 

bevisst på å registrere sin anlegg og relaterte drift-
skostnader. Samtidig foregikk en dialog mell-
om IKU og kommunens kulturadministrasjon 
om uttalerett og modernisering av eksisterende 
poengsystem. Gjennomslaget kom etter at Hoved-
utvalg for kultur i november 1987 vedtok å ut-
sette behandlingen av årets driftstilskudd inntil 
uttalelse fra IKU forelå.
Fra IKUs uttalelse nevnes:
”IKU registrerer med tilfredshet hovedutvalgets 
vedtak om å be om IKU’s uttalelse i saken. ........ 
fi nner IKU ved denne tildeling å bemerke følgen-
de forhold:
• Mange idrettslag ikke med i tildelingen.

SOMMERIDRETTSLEIR 
På utvalgsmøte i februar 1980 behandles anmod-
ning fra Inntrøndelag Idrettskrets om å arrange-
re ”Idrettsleir for barn 9 - 13 år”. Kontaktutvalget 
tok utfordringen, men mente at kulturstyret måt-
te bevilge penger og idrettskretsen sørge for in-
struktører og lokaler. Leiren ble gjennomførte og 
i årsmelding etterfølgende år takkes kommunen 
for at skole og idrettsanlegg ble stilt til disposi-
sjon vederlagsfritt.
Idrettsleieren ble en årlig aktivitet arrangert før-
ste uken i august, og med god oppslutning fra 
bygdas ungdommer, i 1982 med omlag 250 delta-
kere!

 VINTERIDRETTSLEIR
I november 1981 ba foreldrerådet ved Verdal-
søra barneskole kontaktutvalget om å arrange-
re ”Vinteridrettsleir” i forbindelse med skolens 
vinterferie. Allerede i februar året etter ble den 
første vinteridrettsleiren i kontaktutvalgets regi 
gjennomført. Aktiviteten av langrenn, hopp og 
skøyter og med transporttilbud til de forskjellige 
arenaer og gikk over 2 dager. Senere kom også ”al-
pint” med i bakken i Sandslia. På det meste deltok 
over 120 unge.

Idrettsleirarrangementene var populære ”ferie-
sysler” for barn og ungdom  i -80-årene.

Idrettsleirer

Kommunalt driftstilskudd til 
lag og foreninger
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• Uklare kriterier for hvilke anleggstyper som  
 om fattes av ordningen.
• Tilskottsordningen er ikke gjort tilstrekkelig  
 kjent for lag som tidligere ikke har søkt om  
 tilskott.
• Manglende kvalitetskrav på anlegg for å bli  
 poenggivende
• Innbyrdes poengsetting for de enkelte anleggs 
 typer bør revurderes
• Tildeling av tilskott bør kunne skje på et langt  
 tidligere tidspunkt........”

Deretter foreslår IKU framtidig prosedyrer for 
den videre samhandling om ordningen.
De formelle rettigheter var dermed på plass, men 
fortsatt gjensto ”moderniseringen” av poengsys-
temet. 
Grunnlag for beregning av poeng nevnes anlegg 
som var med i beregningene for 1982:

En viktig milepæl for IKU’s betydning både som 
koordinerende instans for lagene, men også som 
faglig innspiller til kommunen. Helt på plass kom 
ordningen først etter 1992, og er, med små tilpas-
ninger, gjeldende beregningsgrunnlag.

I IKU’s styremøte 9.juni 1988, sak 19/88 - Kriterier 
for tilskott til drift av idrettsanlegg - ble følgende 
vedtak fattet: ”IKU vil i samråd med kultursjefen 
vurdere gjennomført en diff erensiert tilskudds-
ordning, med basis i eksisterende fordelingsnøk-
kel samt kvalitetskrav til de enkelte omsøkte 
anlegg. Det utarbeides registreringsskjema som 
omfatter nødvendig anleggsbeskrivelse”.

Etter en del korrespondanse med kulturavde-
lingen, fulgte IKU opp saken i september 1983, 
sak 23/83 med følgende uttalelse: ”KU tilrår for-
deling av årets tilskudd etter følgende poengbe-
regning for hvert lag: 

Kommentar i protokollen: ”Stiklestad i.l. er gitt 
dobbelt for løypeleggingsmaskin. Verdal dykker-
klubb gitt for dykkerbåt mv. KU fi nner det prinsi-
pielt riktig at det også ytes tilskudd til lag med 
klubbhus, etter gradert skala, 1, 3 og 5 poeng, uan-
sett fi nansierings ordning og STUI-godkjenning, 
så framt det medfører driftsutgifter for laget og 
samtidig dekker det behov den aktuelle idrett har 
for slikt anlegg”.

Tilskuddsberettigede anlegg i 1982/83 utgjorde 159 
poeng, som ga en uttelling på kr. 628,93 pr. poeng.

Poengverdier 2003.

Anleggstype Beskrivelse Poeng
Lysløype 1 poeng for hver 

500 m lengde
1 - 7

Snøscooter Avskrives over
7 år

4

Fotball Gressbane 8
Grusbane uten lys 2

Miniatyr-
skytebane

Innendørs 8
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Fordeling av anleggsmidler i Verdal kommune 2019
  

Sum til fordeling kr. 400000 766,65 kr. pr. poeng:

Navn 11`er 
fotball

9' er  
fotball

Løype 
m/lys

Scooter 
Tråkke-
maskin

Rullesk
iløyper

Snø-
produk-

sjon

Skiskytter-
anlegg

Klubb-
hus

Skyte-
anlegg

O-kart Sikr.bå
t/komp

r

Golf-
anlegg

Sum 
Poeng

 Sum Verdi pr poeng:

Helgådal IL 10 4,5 34 2 15 0,5 66,00 50 599kr        766,65kr         
Inndal IL  5,25 14 19,25 14 758kr        766,65kr         
Leirådal IL 14 6 20,00 15 333kr        766,65kr         
Leksdal IL 10 9,75 34 2 6 61,75 47 341kr        766,65kr         
Ness IL 10 9 19,00 14 566kr        766,65kr         
Stiklestad Golfklubb 9 30 39,00 29 899kr        766,65kr         
Stiklestad IL 10 7,25 48 2,5 10 4 18 99,75 76 473kr        766,65kr         
Verdal o-klubb 14 6 11,5 31,50 24 149kr        766,65kr         
Verdal Sportsskytterlag 12 4 16,00 12 266kr        766,65kr         
Vinne IL 10 9 19,00 14 566kr        766,65kr         
Vinne Skilag 4,5 28 4 6 42,50 32 583kr        766,65kr         
Vuku IL 10 7 17,00 13 033kr        766,65kr         
Verdal omegn Rideklubb 9 9,00 6 900kr          766,65kr         
Verdal Dykkeklubb 16 16,00 12 266kr        766,65kr         
Verdal Sportsdykkerklubb 6 10 16,00 12 266kr        766,65kr         
NMK Verdal/Levanger 24 24,00 18 400kr        766,65kr         
Verdal IL 6 6,00 4 600kr          766,65kr         
Poengfordeling 60 7 31,25 210 2,5 10 12 117 4 12 26 30 521,75 400 000kr     

 
* Inndal IL ikke registrert bruk på gressbane i 2018, kommer inn i fordeling for 2020 om de viser til bruk i 2019

For 2019 benyttes følgende beregningsgrunnlag:
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KJENTMANNSMERKENE
Kjentmannsmerkene ble startet av Verdal kom-
mune ved Friluftsnemnda i 1970 der det først ble 
satt ut 16 poster og i 71 ytterlig 16 til. Det har ikke 
lyktes å få tak i protokoller fra friluftsnemnda, 
men i følge fl ere reportasjer i lokalavisa Verdalin-
gen har vi fått en rimelig oversikt over oppstarten. 
Kjentmannskomiteen besto i oppstarten av leder 
Arne Peder Ward, Reidar Prestmo, Alf Daling, 
Henrik Hoel Woll og Svein Myhre. Unntatt Myh-
re som kom fra idretten var det Friluftsnemn-
das medlemmer som var med i komiteen. Vinte-
ren 1971 ble det også startet ”Dagens løype” som 
var et tilbud på ski for store og små til utvalgte 
kjentmannsposter. Idrettens Kontaktutvalg koor-
dinerte opplegget og idrettslagene i bygda påtok 
seg oppmerking/kjøring av løyper og ordnet med 
parkeringsplass.

17.10.1972 referer Verdalingen at 35 poster er satt 
opp i fjellterrenget i Verdal i samarbeid med lo-
kale idrettslag og interesserte enkeltpersoner. 
Verdalingen skriver videre at i Verdal er det bok-
stavlig talt gått sport i dette tilbudet som har møtt 
en enestående interesse. Det er solgt over 2200 
stemplingskort. En møter ute i løypene folk som 
aldri før har tenkt på trening av sin egen kropp. 
Sist vinter ble det arrangert 10 dagens løyper. Det 
kan nevnes at på en søndag var det ca 700 i løypa 
og 200 biler parkert ved løypas startsted.

Kjentmannsmerkene var et populært tiltak på 70 
tallet, men da engasjementet i Friluftsnemnda av-
tok på 80-tallet, fi kk aktiviteten en pause.

I møteboka fra Friluftsnemnda 20.2.91 ble sak om 
å blåse liv i Kjentmannsmerkene behandlet og 
vedtatt. IKU ble kontaktet om å overta og orga-
nisere Kjentmannsmerkene videre.  Overskuddet
fra forrige gang ble gitt av Friluftnemda som 
startkapital. IKU imøtekom henvendelsen og på-
tok seg og få i gang Kjentmannsmerkene igjen.

Avisa skriver at i 1991 ble 16 poster satt opp og 
fi kk egne skilt med klippetang. I 1992 ble ytterlig 
16 poster oppsatt. Erfaringene fra forrige gang 
Kjentmannsmerkene var i drift har fått arrangø-
ren til å lage andre rutiner. Tidligere var det en 
liten kasse med ei stemplingspute på fjelltoppene 
som etterhvert ble ødelagt spesielt av jegere som 
lot skytelysten gå ut over kassene. Denne gangen 
er det festet orienteringstenger på skiltene som 
det står skrevet Kjentmannsmerket i Verdal og 
navn på posten på. Det ble også utplasert treskilt/
retningsviser på nærmeste parkeringsplass som 
viste veien til posten. Det ble også opprettet en 
Kjentmannskomitee med Ann Sissel Vehus, John 
Fossland, Robert Fjerdingen, Georg Sørmo og 
Jon Overmo. Utover 90 tallet var det god aktivitet, 
men avtok noe fra ca 1996 og utover. 

Aktiviteten tok seg så opp da det i 2006 ble igang-
satt en oppgradering av de 37 postene. Ny beskri-
velse av postens startsted ble laget da den forrige 
var veldig vanskelig å fi nne fram til for ukjente. 
Trond Nordal designet stativ for montering på 
startpunktet og Vidar Molden monterte dem. 
Første stativet ble satt opp av Trond og Ingrid Sør-
gjerd ved klubbhuset i Leirådalen. Beskrivelse, 
navn og kart for hver post ble montert på stativet. 
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Ole Morten Larsen ordnet og la inn oversikt over 
postene på sidene til Verdalsbilder.

Vinteren 2016 ble det fremmet forslag om opp-
gradering av Kjentmannsmerker og i samarbeid 
med kommunen søkt fylkeskommunen om tur-
skiltprosjekt. Styret i Idrettsrådet besluttet i 2017 
å oppgradere alle øvrige Kjentmannsmerker med 
skilting, trekking, kasser på toppen og infotavle 
ved starten, samt utvide til 40 poster. Det ble søkt 
om penger gjennom fylkeskommunens turskilt-
prosjekt, Gjensidigestiftelsen, SpareBank 1 SMN 
og andre. Til sammen ble det  innvilget kr 398 000 
til prosjektene fra 2016 – 2019. Idrettsrådet har 
hatt et godt samarbeid med grunneierne og kom-
munen og oppgraderingsprosjektet ferdigstilles 
høsten 2019.
Det er gjort en kjempestor dugnadsinnsats ute i 
felten med merking, samt arbeid i komiteen med 
planlegging, utforming av tavlene osv.
Idrettsrådet samarbeider med Værdalsbruket, 
Statsskog, Verdal fjellstyre og kommunen om 
klopplegging fra Kavlebrua og inn til Grønnin-
gen. Prosjektet stoppet opp grunnet at det måtte 
søkes om godkjenning, men ser ut til og bli god-
kjent slik at klopplegginga vil bli foretatt våren 
2020. Idrettsrådet og kommunen har våren 2019 
klopplagt noen partier til Bjørkvatnet og Kvind-
fjellet for å bedre tilgjengeligheten.

Det er i årenes løp gjort ulike tiltak for å øke inter-
essen for å bli bedre kjent i sin egen kommune. På 
hver post er det plassert ut turkasse med trimbok. 
Alle turene er lagt ut på Verdalsbilder. Premie-
ring etter å ha tatt gullmerket, det vil si 30 ulike 
turmål, fra tredje gangs gull og fram til 12 år. Det 
er ulike motiv fra Kjentmannsmerkene på fatene 
som blir produsert av Premieskapet.

Kjentmannsmerkene feirer 50 år i 2020 og i den 
forbindelse har styret gått inn for utvidelse til 50 
poster – 50 år/50 poster. Det jobbes nå med å fi n-
ne topper, inngå grunneieravtaler, søke om mid-
ler osv. Sommeren 2020 planlegges offi  siell mar-
kering.

Kjentmannsmerket og Ti på Topp - 
komiteen
Alle som ønsker å ta en tur til ”Kjentmannsmer-
ket”  eller ”Ti på Topp” skal være trygge på veien 
og få en best mulig turopplevelse. Til dette trengs 
en best mulig trase, informasjon, kart og GPS, 
god skilting, avtaler med grunneiere, godkjennin-
ger, sponsorer, toppverter osv. 
Alt dette arbeidet er ressurskrevende, og det er et 
betydelig antall dugnadstimer som medgår. Der-
for all honnør til komiteen som frivillig og gratis 
tar på seg dette ansvaret og gir oss muligheten til 
stadig å oppdage nye steder i kommunen vår.

”Kjentmannsmeket og Ti på Topp”-komiteen 2019
Fra venstre: Karl Arne Melbye, Paul Elvebø, Ingrid Sørgjerd, Leder Ann Sissel Vehus, Sissel Eva Skrove, 
Gundbjørg Oldervik Bengtson, Anette Hermann og Kjell Olav Melbye. Ikke tilstede Vidar Molden.



Verdal Idrettsråd 50 år - 27 

TI PÅ TOPP
Nord-Trøndelag Bedriftsidrettskrets tok vinteren 
2011 kontakt med Verdal Idrettsråd om samarbeid 
om Ti på Topp, noe som idrettsrådet sluttet seg til. 
Ti på Topp er et godt tilrettelagt fjellvandringstil-
bud for folk i alle aldre og et lystbetonet bidrag til 
god folkehelse.

Ti på Topp ble startet som et prøveprosjekt mel-
lom Verdal Idrettsråd og Nord-Trøndelag Bedrift-
sidrettskrets fra 1. juni 2011 til 31. mai 2012. Det ble 
i prøveåret registrert 4808 navn på de 10 oppsatte 
postene. Premieutdeling ble foretatt under Ver-
dalsmartnan.
Første året gikk prosjektet med betydelig under-
skudd, men ble dekket opp av bedriftsidretten, 
både av et generelt sentralt tilskudd og med be-
driftsidrettens egenkapital. Påfølgende år var 
overskuddet ganske likt netto underskudd året 
før. 

Av intensjonsavtalen mellom partene, fra 2011, 
framgår:

1. Bedriftsidretten og Verdal Idrettsråd samarbei 
 der om et digital, nettbasert tilbud om Ti på  
 Topp i Verdal.
2. Begge parter stiller til disposisjon 3 personer i  
 en arbeidsgruppe som arbeider med saken
3. Arbeidsgruppen utvides videre til en prosjekt 
 gruppe m/leder
4. Bedriftsidretten stiller til disposisjon nettside-
 utgangspunkt, samt 50 000 i planleggings-  
 midler
5. Arbeidet skal i utgangspunktet være basert på  
 enighet mellom partene.

6. ”Påmeldingskontingent” og andre inntekter  
 dekker i utgangspunktet opp investerings- og  
 driftskostnader. Hvis det blir overskudd, avset 
 tes det inntil et vist nivå til videreutvikling av  
 konseptet. Dette nivået drøftes mellom parte 
 ne. Skulle det bli overskudd ut over det avtalte  
 nivå, deles dette mellom partene etter nærmere 
 avtale.
7. Regnskap føres av bedriftsidretten etter       
 dennes rutiner og revisjon.
8. Avtale og prosjekt evalueres etter første sesong

For Bedriftsidretten,
Ann Sissel Vehus

  
For Verdal Idrettsråd,

Arne Falkfjell

Underskriving av revidert avtale i 2015 for Ti på Topp: 
Fra venstre: Ann Sissel Vehus prosjektleder i Ti på Topp, 
leder Bedriftsidrettskretsen Eldar Ryan og leder i Verdal 
Idrettsråd Paul Elvebø

Leksdalsvatnet sett fra Aksnesvola - 
Foto: Veronica Leithe
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Hopp i solrenning på Våttåhaugen 
Foto: Line Flyum

Arbeidsgruppa som ble oppnevnt ble videre orga-
nisert i en egen komité med Ann Sissel Vehus 
fra bedriftsidrettskretsen som leder, der Verdal 
Idrettsråd også er repsentert i komiteen. Komi-
teen fi kk også ansvaret for Idrettsrådets Kjent-
mannsmerker.

Nettbasert registrering ble første gang gjennom-
ført 1.6.-1.10.2012. Det var 6204 navn registrert i 
de 10 bøkene, og en del mindre på nettet. 75 per-
soner hadde greid kravet til samenlagtpremie, 
krus med motiv fra Kvindfjellet. Premieutdeling 
ble gjennomført på Nyskolen på Verdalsøra søn-
dag 18. nov. Mye annonsering og omtaler i aviser. 
Svært mange fornøyde turfolk.

Ut fra intensjonsavtalen av 2011 skulle samarbei-
det evalueres. At det ikke skjedde før i 2015 tyder 
på at samarbeidet hadde vært bra. Intensjons-/
samarbeidsavtalen ble revidert høsten 2015. Det 
ble foretatt noen justeringer blant annet at det 
oppbygges en egenkapital på inntil 50 000 kroner 
til dekning av påløpende utgifter påfølgende år 
og at eventuelt overskudd over avtalt egenkapital 
deles 50/50 mellom partene årlig. Avtalen revi-
deres hvert 4 år dersom ingen av partene sier den 
opp før den tid.
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Deltakelse Ti på Topp

Deltakelsen har hatt en fi n økning fra år til år, 
med 2017 som rekordåret da 21229 navn skrev seg 
inn i bøkene og på nettet. 
Statistikk over årlig besøk fra starten til i dag.

TI PÅ TOPP VERTENE 2019
For at Ti på Topp skal fungere best mulig er vi avhengig av toppverter som følger opp merking,
bøker, fellesturer osv i løpet av sesongen.

ÅR ANTALL BESØK
2011          4 808 
2012          6 204 
2013         10 384 
2014         14 052 

2015         16 570 
2016         21 096 
2017         21 229 

Fra venstre: Karl Arne Melbye, Sissel Eva Skrove, Anne Lise Lyngstad, Trond Reitan, Øystein Stiklestad, 
Torfi nn Evenmo, Jarle Aurstad, Svein Arnfi nn Karlgård, Jon Aksel Bengtsson og Mai Anita Nessemo. 
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Verdal Idrettsråd og Verdal Kommune inngikk 
høsten 2010 en samarbeidsavtale med formål å 
styrke og utvikle samarbeidet mellom kommu-
nen og Idrettsrådet.
Avtalen mellom partene var en av de første som 
ble inngått mellom et idrettsråd og en kommune 
i Nord Trøndelag
Avtalen omfattet idrettsrådets formelle opp-
gaver, samarbeidsrutiner både politisk og admi-
nistrativt, kommunalt planverk, driftstilskudd til 
idrettsanlegg og andre føringer for et godt sam-
arbeid.
Av avtalen fremgår også at kommunen forplikter 
seg til å innhente idrettsrådets uttalelser i saker 
som angår idretten. Idrettsråd skal ovenfor kom-
munen representere alle idrettslag i kommunen 
og som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.
Ordfører Bjørn Iversen sa da avtalen ble signert, 
at det er ”radig” å ha et avtaleverk overfor idret-
ten som gir større forutsigbarhet, blant annet for-
di det blir mer uavhengig av personer som til en 
hver tid sitter i styre og stell.
Ordføreren mente det var i kommunens interesse
og styrke idrettsrådet som motpart, og med det 
forholde seg til idrettsrådet ved anleggsutbyg-

ging, fordeling av midler og i andre sammenheng 
i stede for å forhandle med hver enkelt av en drøss 
med ulike grupperinger innenfor idretten.

Samarbeidsavtalen ble revidert i mars 2016, der 
ordfører Bjørn Iversen utalte at idrettsrådet er 
viktig for kommunen og at den nye avtalen vide-
reutvikler samarbeidet. ”Samtidig som vi er vel-
dig fornøyd med samarbeidet, ligger det et stort 
potensial for videreutvikling av idrettsrådets ar-
beidsområde” konstaterte ordføreren.
Blant de nye punktene i avtalen nevnes at idretts-
rådet hver vår skal inviteres til et møte med komi-
te ”Mennesker og Livskvalitet” for å orientere om 
idrettsrådets arbeid.
Det innføres også at kommunen gir et årlig til-
skudd til drift av idrettsrådet på kr 1,50 pr. med-
lem basert på antall medlemmer som fram-
kommer i den årlige idrettsregistreringen. Ved 
underskriving av revidert avtale uttalte ordføre-
ren at ”Idrettsrådet er et viktig og samlende organ 
for idretten og gjør det enklere for kommunen å 
ha en helhetlig tankegang i utvikling av Verdals-
idretten”.

Fra venstre: Leder i idrettsrådet Arne Falkfjell, ordfører Bjørn Iversen og kultursjef Ingvild Aasen Foto: Kristian Stokdal

SAMARBEIDSAVTALE, VERDAL IDRETTSRÅD  OG
VERDAL KOMMUNE
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Den første samarbeidsavtalen
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Oppsummering
Samarbeidsavtalen fungerte godt fra starten. 
Idrettsrådet ble brukt som høringsinstans/part 
i alle saker som angikk idretten. Idrettsrådet er 
imidlertid blitt mindre involvert de senere år. 
Idrettsrådet har meldt inn revidering av samar-
beidsavtalen høsten 2019, etter kommunevalget i 
september, slik at nye politikere får eierforhold til 
revidert/ny samarbeidsavtale.

Lokale aktivitetsmidler (lam) 
LAM er en ”gammel” tilskuddsordning fra Kultur-
departementet (KUD) spesifi kt rettet mot lokale 
lag og foreninger som driver idrett og fysisk ak-
tivitet for barn og ungdom. Ordningen skal un-
derstøtte den frivillige innsatsen i lagene, samti-
dig som den skal bidra til å holde kostnadene ved 
deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede, primært 
for barn og unge (6 - 19 år). 
Det er idrettsrådet som fordeler LAM til idrettsla-
gene etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger 
fra NIF og tildelingskriteriene fastsatt på idretts-
rådets årsmøte. 
Fordeling av LAM midler 2019
• Grunnbeløp kr 2000,- til alle lag med aktivitet  
 i aldersgruppen 6-19 år.
• Eksisterende idrettskoler kr 5000.
• Funksjonshemmede teller dobbelt i sine     
 klasser. 
• Resten prosentvis fordelt; 45 % til aldersgru-
 ppen 6-12 år - 55 % til aldersgruppen 13-19 år 
• Samlet beløp til fordeling i 2019 er kr. 1 092 701

Samfunnsansvar
Idrettens Kontaktutvalg og Verdal Idrettsråd har 
opp gjennom årene engasjert seg i langt mer enn 
å ivareta samordning og tilrettelegging for klub-
bene virksomhet.

Bua
Idrettsrådet inngikk etter henvendelse fra kom-
munen partnerskapsavtale høsten 2015 om eta-
blering av utstyrssentralen i Verdal mellom 
Vekstorget AS, Nav Verdal, Verdal Frivilligsentral, 
Verdal Idrettsråd og Verdal kommune.

Utstyrsentralen er et folkehelsetiltak der utstyr 
kan lånes gratis til ulike aktiviteter som vil bidra 
til å få innbyggerne i alle aldrer ut i mer variert 
aktivitet, særlig med fokus på barn og unge.
BUA har fungert godt med god utleie av utstyr. 
Idrettsrådet bevilget høsten 2018 kr 20 000 til 
BUA til innkjøp av utstyr for utlån.

Trafi kksikker kommune
Idrettsrådet deltok i oppstarten av prosjekt Tra-
fi kksikker kommune våren 2017, og er med i refe-
ransegruppa. Idrettsrådets oppgave i gruppa er 
holdningsskapende tiltak for idretten, i forhold 
til fartsgrenser, rus, gode transportløsninger osv.
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Øras dager
Idrettsrådet ble kontaktet i 2017 av Øras dager komi-
teen om idretten var interessert i å delta med 
oppvising under Øras dager for å vise sin idrett 
og mulig rekruttere nye medlemmer. Henvend-
else til klubbene viste at interessen  var god, slik 
at fra 2017 har idrettsråd og klubber stilt opp med 
informasjon, oppvising og aktiviteter. 

Styrets oppsummering for 2018: ”Positiv opple-
velse, viktig å markedsføre Idrettsrådet på en slik 
arena. God deltakelse fra idretten og gode tilba-
kemeldinger fra de klubbene som deltok. Idretts-
rådet positiv til å delta også neste år”. 

Under Øras dager 2019 deltok 7 klubber på for-
skjellig vis.
Idrettsrådet meldte seg inn på vegne av idretten 
som medlem i Verdal Næringsforum i 2018.  Ver-
dal Næringsforum er arrangør av Øras dager. 
Idrettsrådet er medlem i Øras dager komiteen. 

Samordner og megler
IKU’s første oppgaver var å skaff e overordnede 
ledd oversikt over idrettsanleggene i bygda og 
prioritering av ”Tippemiddel-søknader”. Idretts-
aktiviteten i 70-årene var voksende, og IKU fi kk 
etter hvert en posisjon som idrettens samordner 
og tilrettelegger. Av ny oppgaver nevnes:

Felles friidrettskarusell/
Terrengløpskarusell
Allerede i mars 1974, under årsmøtets diskusjon 
om styrets arbeidsoppgaver, reises spørsmål om 
samarbeid mellom lagene. Ideen om felles frii-
drettskarusell ble lansert, og aktuelle lag skulle 
drøfte saken i et nytt møte i april. Der ble det be-
sluttet at Verdal IL, Vinne skilag, Vinne og Ness 
turn og Inndal IL skulle arbeide videre med sa-
ken. På årsmøte i mars 1975 ble Terrengløpskaru-
sellen vedtatt med oppstart allerede samme år. 
Alt har sin tid og terrengløpskarusellen er i dag 
historie. Lag med friidrett på programmet har 
egne åpne terrengløp som til en viss grad erstat-
ter karusellen.
IKU var allerede i 1974 samordner av bygdas ski-
arrangement som ”Lysløypekarusellen”, ”Ver-
dalsmesterskapet på ski”, ”Dagens løype” og 
turrennene: ”Fånettrennet”, ”Hervolrennet”, 
”Vårlonken” og ”Fjellrosastafetten”. Den gangen 
populære arrangement med stor deltakelse, i 
dag er de fl este historie.

FOTBALLURO
På fotball-siden leser vi av protokollen fra kon-
taktutvalgsmøte 8. desember 1975, som egentlig 
skulle fastsette vinterens skiarrangement, sak 4: 
Fotball. ”1 representant fra hvert av lagene mø-
tes for å utarbeide et forslag til felles overgangs-
bestemmelser, og arbeider med den interne Gut-
te- og B-serien”. Av forslaget framgår at det var 
bred enighet om 1 måned overgangstid før 1. fe-
bruar. ”...... Etter den tid står klubbene fritt om 
dei vil bruke 1 måned eller mer”. Kampen om de 
lokale fotballtalentene var så klart årsaken. 
I  januar 1987 ber Vinne IL om at følgende forslag 
blir behandlet på IKUs årsmøte:”Årsmøtet i IKU 
anmoder idrettslagene i Verdal om IKKE å ar-
beide aktivt mot den enkelte fotballspiller under 
”junior” for på denne måten å få vedkommende 
til å skifte klubb.
Vedtak: Styret er i prinsippet enig i forslaget og 
anser det som svært beklagelig dersom slike for-
hold får utvikle seg. Det vises for øvrig til NIFs 
straff ebestemmelser om forgåelser §3.4. Styret 
vil tilrå at følgende vedtak fattes (på årsmøtet): 
IKU tar avstand fra idrettslags virksomhet for 
påvirke barn og ungdom under 16 år til å skifte 
klubb. Det enkelte lag og tillitsvalgte må med-
virke til at slike forhold ikke forekommer”. Kam-
pen om de lokale fotballtalentene og spissing av 
laget fortsatte. 
6. september 1988 refereres til et vellykket fot-
ballmøte ”med tanke på den enighet som møtets 
deltakere la for dagen for en bedre idrett i årene 
framover. Følgende hovedpunkter var viktige i 
dette arbeidet:
Bedre samarbeide
• Felles målsetting om nivå
• Bedre anleggssituasjon, spes. vinter
• Utdanne/oppfølging ledere/trenere
• Paraplyorganisasjon (IKU)
• Fornuftig talentutvikling
• Tilrettelegging skole/arbeids-tilbud
• Felles økonomisk strategi
IKU ser det som viktig at det skjer en oppfølging, 
og vil arrangere møte for fotball-ledere 29. nov. 
d.å.” 
Etter eget initiativ utarbeidet og inngikk klub-
bene samarbeidsavtale i 2013. Denne fungerte 
fram til Verdal IL høsten 2017 beslutter å melde 
på lag også i 6.div herrer, noe som i følge klubbe-
ne, Vuku IL, Vinne IL, Leksdal IL og Stiklestad 
IL var i strid med inngodt samarbeidsavtale fra 
2013. 
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Fra venstre: Arnstein Ekseth Leksdal IL, Beate Hågensen Leksdal IL, Randi Mathisen Verdal IL, Christer Langland Verdal IL, 
Aslak Tiller Verdal IL, Snorre Hjelde Vuku IL, Tor Barli Vuku IL, Jon Birger Selnes Vinne IL og Paul Elvebø Verdal Idrettsråd.

                      Foto Innherred

For Vuku IL sin del medførte det at de mistet el-
ler ikke fi kk tilført spillere slik at de fi kk problem 
med å stille seniorlag i 4 divisjon sesongen 2018.
Idrettsrådet innkalte i januar/februar 2018 til mø-
ter for å mekle og fi nne en løsning på at klubbene 
hadde sagt opp samarbeidsavtalen. Idrettsrådet 
inviterte også fotballkretsen til møtene, men de 
stilte bare på et møte og besvarte ikke henvendel-
ser. Idrettsrådet var skuff et over fotballkretsens 
manglende engasjement og bistand i saken.

Problemet var en seniorutfordring med uenig-
heter om at Verdal IL meldte på lag også i 6.div. 
herrer og antall overganger mellom klubbene, 
og dermed samarbeidsevnen, spesielt mellom 
Vuku, Vinne og Verdal. Temaet «overganger» 
måtte derfor legges bort. Etter to møter konklu-
derte deltakerne med at det ble ingen fornying av 
samarbeidsavtalen på noen nivå; hverken alders-
bestemt, junior eller senior, men at samarbeidet 
mellom klubbene skulle fortsette på alle nivå som 
vanlig uten noen samarbeidsavtale. Idrettsrådet 
ble oppfordret til å innkalle til nytt møte høsten 
2018, men etter signaler er det ikke gjort noe mer 
med dette.

Pressen skriver:
”Samarbeidsproblemer i Verdalsfotballen. Idretts-
rådet oppfordret av Vinne IL, Leksdal IL, Vuku IL 
og kommunen til å innkalle til samtaler mellom 

berørte klubber i samarbeidsavtalen pg.a den sis-
te tids uro som er oppstått da Verdal IL melder på 
et 2. lag i 6 divisjon herrer. Møter avviklet 30.1.18 
og 6.2.18, (se referat) der konklusjoner ble: - Ver-
dal IL har besluttet å opprettholde påmeldt lag 
i 6.div - 3 av klubbene har sagt opp samarbeids-
avtalen - Ingen fornying på det nåværende tids-
punkt av samarbeidsavtalen, klubbene tar en «ti-
me-out». - Samarbeidet fortsetter som i dag uten 
avtale - Idrettsrådet kaller inn klubbene til høsten 
for å se om det er ønskelig å ta opp arbeidet med 
revidering av ny samarbeidsavtale”

Samarbeid mellom bibliotek 
og idrettslag
Nord-Trøndelag Idrettskrets oppfordret høsten 
1987 idrettslagene å etablere samarbeide med de 
lokale bibliotek. Verdal sportsdykkerklubb så for-
slaget som svært interessant og foreslo, av prak-
tiske grunner, at IKU på vegne av lagene, tok et 
initiativ overfor Verdal folkebibliotek. IKU fulgte 
opp forslaget i møte 14. januar 1988. På det etter-
følgende møtet kunne IKUs oppnevnte kontakt-
person berette at biblioteksjefen stilt seg positiv 
til tiltaket. Det ble oppnevnt et ”hurtigarbeiden-
de” utvalg som skulle utforme forslag til ramme-
betingelsere for idrettens bruk av bibliotekene i 
Verdal, og i møte 18. juni 1988 la utvalget fram sitt 
forslag og med oppstart samme høst. 
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Utarbeidelse av turløypekart for Verdal
IKU’s handlingsplan for 1989-1990 omhandlet 
bl.a. å bidra til utarbeidelse av kart over mer-
kede tur/treningsløyper i Verdal. dette var etter 
modell fra Snåsa og Malvik. Tiltaket ville kunne 
gjøre befolkningen bedre kjent i og trygt benyt-
te naturområdene. Det første møtet ble holdt 14. 
januar 1990 og med bred oppslutning fra både 
kommune, skogeierlag, reindriftsnæringa, histo-
rielag med fl ere. Etter fl ere møter i løpet av for-
sommeren skal forprosjektet presenteres i 
september. Det er ikke dokumentert, men 
arbeidet synes stoppet opp da det ble reist 
en del skepsis fra reindriftsnæringen ved en 
evt. økt ferdsel i fjellområdene. 

IDRETTSANLEGG
En av idrettsrådets viktigste oppgaver er å 
sikre areal til idrettsanlegg og bistå idret-
ten med utvikling av nye anlegg. Dessuten 
rehabilitering av eksisterende anlegg og 
prioritere spillemidlene i samarbeid med 
kommunen. Idrettsrådet har bidratt aktivt 
gjennom årene med dette opp mot idretten 
og kommunen.

Verdal kommune og idrettslagene har inves-
tert i mange store og fi ne anlegg, så som:
Verdal kommune er eier av blant annet:
Sentralidrettsanlegget med 2 kunstgress-
baner – svømmehallen – Ørahallen – til-
skudd til drift av idrettseide anlegg – kunst-
gressbaner på skolene – Vinne aktivitetspart 
– skateparken. 
Idrettslagene er eiere av blant annet:
Vukuhallen, kunstgressbane, Blommen ski-
senter, motorsentret i Tromsdalen, 18 hulls 
golfbane.
Og mange mindre anlegg som er bygd eller 
rehabilitert hos klubbene i gjennom årene. 
Kommunen har også gitt lagene kommu-
nale garantier for utbygging av idrettsanlegg 
osv.
Behovet for nye anleggstyper er fortsatt til-
stede. Idrettsrådet har på vegne av idretten 
fremmet behov for blant annet friidrettsan-
legg, basishall og klatrehall. Stiklestad IL 
ønsker å fl ytte fotballanlegget fra Lyng til ny 
Stiklestad skole med fotballbane og klubb-
hus.

FRIIDRETTSANLEGG
Verdal Friidrettsklubb har i mange år arbeidet for 
et sentralidrettsanlegg for friidrett. Flere utred-
ninger og politiske behandlinger er blitt gjen-
nomført der også idrettsrådet har deltatt aktivt.
Her er historien om en idrettspolitisk rotasjon 
hvor både idretten og kommunen kan ta lærdom 
av hvordan en god sak ender opp i ingen ting 
(foreløpig). 
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Kommunens første vedtak 
om friidrettsanlegg
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 85/13 
Økonomiplan 2014-2017/ Budsjett 2014: «Pkt. 18. 
Friidrettsanlegg. Det legges inn 5 millioner kro-
ner i investeringsbudsjettet i økonomiplanen i 
2017 til kommunal andel: friidrettsanlegg ved 
Verdal Videregående skole. Det nedsettes ei ar-
beidsgruppe som skal legge fram sak vedrøren-
de realisering av anlegget til politisk behandling 

senest 15.08.14. Det tas sikte på 
å realisere anlegget så hurtig 
som mulig. Rådmannen gis 
fullmakt til å foreta de nødven-
dige budsjettjusteringer.» 
Verdal idrettsråd uttalte seg om 
idrettsanlegg og prioritering av 
kommunale idrettsmidler de 
kommende år i møter i 2013 et-
ter at ordfører oppfordret idret-
tene om at de gjennom idretts-
rådet måtte få til en enighet og 
avklaring av anleggsbehov og 
lokaliseringer for friidrettsan-
legg, fotballhall og isfl ate. 
I idrettsrådets møte 04.03.2013 
ble følgende vedtak fattet: 

”Sak 11/13 Anbefaling fra Verdal 
Idrettsråd vedrørende dispone-
ring av investeringsbudsjett for 
Verdal kommune i perioden 
2013- 2016: 
Det er avsatt 2,5 millioner kro-
ner til kultur og idrettsformål 
i 2013, samt 1 million kroner i 
årene 2014-2016. Til sammen 
5,5 millioner kroner. 
1. Det anbefales at de vedtatte 
midlene for 2013 - 2,5 millioner 
kroner benyttes til nytt kunst-
gressdekke på Sentralbanean-
legget på Verdal Stadion. 
2. Verdal Idrettsråd må videre 
være en aktiv pådriver og med-
arbeider for å få realisert et an-
legg for friidrett på kommunal 
grunn innen rimelig tid. 
3. En foreslår da for senere år 
å bruke kommunale investe-

ringsmidler til et sårt tiltrengt anlegg for friidret-
ten i Verdal Kommune. 
4. Det anbefales at avsatte midler for 2014 og 2015 
benyttes til et slikt formål, totalt 2 millioner kro-
ner. Verdal Idrettsråd vil komme tilbake forslag 
vedrørende investeringene for 2016. 
5. Verdal Idrettsråd bes jobbe aktivitet slik at pot-
ten på driftsbudsjettet til kultur og 
idrettsformål i Verdal Kommune økes betraktelig 
i de kommende år. Dette for å lette driften på an-
legg som ikke eies og drives av Verdal Kommune. 
6. Verdal Idrettsråd bes jobbe for å øke potten til 
investeringer for kultur og idrett i Verdal Kom-
mune i neste økonomiplan periode - 2014-2017. 
7. Det er viktig og et krav om at alle idrettslag og 
foreninger i Verdal, bruker Verdal Idrettsråd som 
talerør overfor Verdal Kommune i saker vedrø-
rende driftsbudsjett og investeringer, viser her til 
underskrevet avtale mellom Verdal Kommune og 
Verdal Idrettsråd.”

I møte 07.04.2013 behandlet Verdal idrettsråd sa-
ken på nytt: 
”Sak 21/13 Verdal idrettsråd sin innstilling ved-
rørende Verdal kommunes investeringsmidler 
for kultur og idrett i perioden 2013-2015, jfr. nytt 
forslag for Verdal sentralbaneanlegg som ble pre-
sentert i møte torsdag den 4. april: 
Verdal Idrettsråd har kjørt en åpen prosess hvor 
samtlige lag og foreninger i Verdal Idrettsråd har 
hatt mulighet til å komme med sine synspunkter. 
Det har avviklet fl ere møter med medlemsklub-
ber og også et åpent styremøte. Verdal Kommu-
ne har også avviklet møte hvor berørte parter har 
vært med. Grunnlaget for dette vedtaket er basert 
på den informasjon som fremkom på dette utvi-
dede styremøte i styringsgruppa for sentralba-
neanlegget, torsdag den 4. april. Her var i tillegg 
til styringsgruppa, også rep. fra Verdal Idrettsråd, 
Verdal IL og Verdal Friidrettsklubb representert. 
Verdal IL og Verdal Friidrettsklubb har kommet 
med uttalelser hvor de i hovedsak støtter det 
fremlagte forslag om samlokalisering. Verdal 
Idrettsråd har ikke tatt stilling til de enkelte spesi-
fi kke underpunkt i disse svarbrevene. 
Følgende enstemmig vedtak ble fattet i Verdal 
Idrettsråd: 
1. Verdal Stadion (hovedbanen) fl yttes sørover, og 
de avsatte midlene for 2013. 2,5 millioner benyttes 
til bygging av ny kunstgressbane. 
2. Når Coop banen renoveres i 2015, snus banen 
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slik at det er plass til friidrettsbane rundt den 
nye kunstgressbanen., jfr. fremlagt skisse. Denne 
løsningen er ikke 100 prosent ideell for hverken 
Verdal IL eller Verdal Friidrettsklubb jfr. svarbre-
vene. Skulle det oppstå muligheter for andre løs-
ninger i fremtiden, så mener Verdal Idrettsråd at 
også disse må vurderes. 
3. Garderobe situasjonen ved Verdal Stadion er 
ikke tilfredsstillende. Garderobeanlegget må der-
for renoveres eller det må bygges nytt innen over-
skuelig fremtid. 
4. Verdal Idrettsråd må jobbe aktivt slik at også 
andre lag og foreninger får utvidet støtte til sine 
anlegg.” 

2014
Komité Mennesker og Livskvalitet oppnevnte ar-
beidsgruppe for arbeidet i sak 11/14: 
«For å utrede sak om friidrettsanlegg ved Verdal 
videregående skole oppnevnes det en arbeids-
gruppe bestående av: 
To representanter fra Verdal friidrettsklubb - Sti-
an Stensland og Ingeborg Østerås 
En representant fra Verdal Idrettsråd 
- Paul Elvebø 
Bård Kotheim, Teknisk drift 
Berit Hakkebo, Utviklingsstaben Innherred
samkommune 
Ingvild Aasen, Kulturtjenesten 
En representant fra Verdal videregående skole - 
Bjørn Sivert Woll 
Politisk representant: Varaordfører 

Arbeidsgruppen leverte en utredning som ble 
behandlet i kommunestyrets møte 25.08.2014, sak 
67/14. 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
”1. Kommunestyret tar den framlagte utredning 
om friidrettsanlegg ved Verdal videregående sko-
le til orientering. 
2. Rådmannen bes utrede følgende alternativer til 
friidrettsanlegg ved Verdal vgs.: 
a) Sentralidrettsanlegget på Ørmelen. 
b) Utvidelse av eksisterende anlegg ved Vinne 
oppvekstsenter/Vinne aktivitetspark. 

For å utrede saken angående friidrettsanlegg ved 
Sentralidrettsanlegget, ved Vinne Oppvekstsen-
ter i tillegg til arealet ved Verdal Videregående 
skole ble det nedsatt følgende arbeidsgruppe: 
To representanter fra Verdal friidrettsklubb

 – Stian Stensland og Ingeborg Østerås 
En representant fra Verdal IL
 - Hege Anita Austad 
En representant fra Vinne IL 
– Munhild Berg Johnsen 
En representant fra Verdal Idrettsråd 
– Paul Elvebø 
Bård Kotheim, Teknisk drift 
Berit Hakkebo, Utviklingsstaben Innherred sam-
kommune 
Ingvild Aasen, Marian Lyngsaunet Kulturtje-
nesten 
Politisk representant: Varaordfører”.

Etter utredning nr 2 ble levert ble det bestilt en ny 
utredning nr. 3 som bygget på utredning nr. 1 og 2, 
dvs. et friidrettsanlegg med kretsstandard. 
Utredning nr. 3: Mulig samlokalisering av frii-
drettsanlegg og fotballhall ved Verdal videregåen-
de skole.
Kommunestyrets sak 101/14 Utredning av alterna-
tive lokaliteter til friidrettsanlegg ga følgende ved-
tak:
”Kommunestyret tar den framlagte utredning av 
alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal 
til orientering.
Den nedsatte arbeidsgruppen supplert med even-
tuelle nye interessenter får i oppgave å utrede mu-
ligheten for samlokalisering av friidrett og fotball 
ved Verdal videregående skole.”
Verdal Idrettsrådet opprettholdt tidligere vedtak 
og støttet konklusjonen i utredningen nr 3 som vis-
te at eneste alternativ for et moderne friidrettsan-
legg innenfor den gitte kostnadsrammen var ved 
Verdal videregående skole. Det ble også poengtert 
at nå var det friidrett sin tur til og få seg et moderne 
anlegg.

2016:
Utredning 3 ble ikke politisk behandlet i komite-
en Mennesker og Livskvalitet før 19.10.2016.  Der 
fremmet AP/H/FRP følgende utsettelsesforslag:
”Det konstateres at eksisterende økonomiske ram-
mer ikke strekker til, og at kommunens andel i 
denne saken foreslås forhøyet også ved denne 
korsveien. Også driftskonseptet – og det løpende 
vedlikeholdsbehovet – viser at kommunens løpen-
de kostnader på dette området vil være større enn 
opprinnelig forutsatt. 
Det vises for øvrig til økonomirapport 2. tertial i 
Verdal kommune. På bakgrunn av den økonomis-
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ke situasjonen, perspektivene for 2017 og videre 
framover, utsettes saken. Realisering av friidretts-
anlegg underlegges en samlet, politisk vurdering 
ved behandling av Budsjett 2017 og Økonomiplan 
2017-2020.”
Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig 
vedtatt.

Et senere forslag om kommunalt helsehus på tom-
ta ved Verdal videregående skole har stoppet sa-
ken.
Finansiering av et friidrettsanlegg lå inne i øko-
nomiplanen i fl ere år, men er nå tatt ut og er-
stattet med fi nansiering av garderobebygg på
Sentralidrettsanlegget. Dette uten at idrettsrådet
ble tatt med på råd.

2019
I håp om å få realisert et friidrettsanlegg i kom-
munen, har Idrettsrådet etter møte med parti-
enes gruppeledere spilt inn forslag om areal til 
rekrutteringsanlegg for friidrett. 

Etter en interpellasjon om friidrettsanlegg fra AP i 
kommunestyre 25.2.19 ble det fattet følgende vedtak:
Oversendelsesforslag til formannskapet:
”Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra rådmannen, representanter fra 
Verdal Friidrettsklubb og representanter fra Ver-
dal Idrettsråd. 
Arbeidsgruppen får i oppdrag å utrede mulighe-
ten for bygging av et rekrutteringsanlegg for fri-
idrett i Verdal kommune i tilknytning til skole.” 

Formannskapet gjorde følgende vedtak 2.5.19 i 
sak 044/19 Rekrutteringsanlegg i friidrett i Verdal.
Følgende arbeidsgruppe oppnevnes til å utrede 
muligheten for bygging av et rekrutteringsanlegg 
for friidrett i Verdal kommune:
• Tor Dypdal-Holte og Ingeborg Østerås, Verdal  
 friidrettsklubb. 
• Paul Elvebø, Verdal Idrettsråd.
• Bård Kotheim, John Olav Larsen og Frode  
  Strand, Verdal kommune 
Ny utredning (4) startet i juni 2019. 

Så får framtiden vise hvordan dette ender.

Klatrehall
Verdal Klatreklubb har i gjennom mange år job-
bet for en klatrehall for nasjonale konkurranser 
og for etablering av et godt klatretilbud i Verdal. 
Det har blant annet vært dialog med idretts-
rådet, kommunen og det er foretatt utredning 
ved Verdal videregående skole, men dette ble det 
ikke noe av. Areal til klatrehall er nå spilt inn av 
idrettsrådet ved nye Stiklestad skole.

Basishall
Turnmiljøet i Verdal Turnforening, Stiklestad IL, 
Vinne IL og Ness IL har jobbet for en basishall i 
mange år i gjennom idrettsrådet og kommunen.
Planer om en basishall ved Verdal videregående 
skole har vært luftet uten at det har blitt noe av.
Areal til basishall er nå spilt inn av idrettsrådet 
ved nye Stiklestad skole.

Spillemidler
I Verdal ble spillemidlene opprinnelig prioritert 
av rådmannen og vedtatt av kommunestyret etter 
innstilling fra ungdoms- og idrettsutvalg. Etter 
opprettelsen av kulturkontoret ble søknadene 
prioritert derfra og med politisk håndtering i kul-
turstyret, formannskapet og kommunestyret. 
Første referat i IKU om ”tippemidler” fi nner vi 
31.10.1975: ”Prioritering av søknader om tippemid-
ler fra lag mv. i Verdal kommune”. Idrettslagenes 
søknader gikk fortsatt direkte til kommunen og 
deretter sendt IKU for uttalelse. Stort sett var det 
samsvar med prioriteringene, med det hendte 
IKU hadde en annen prioritering uten at det på-
virket kommunens endelige vedtak. 
Dagens rutiner for prioritering er forutsigbare og 
det er samspill mellom kommunens og idretts-
rådets prioriteringer. 
Kontaktuttvalget/Idrettsrådet var tidligere inn-
kalt og representert ved godkjenning av idretts-
anlegg. I de senere år er denne ordning opphørt. 

Idrettsrådet som Idrettspolitisk aktør
Norges Idrettsforbunds etablering av et nytt or-
ganisasjonsledd på 60-tallet - Idrettens kontakt-
utvalg - var en følge av at idrettsbevegelsen selv 
mente den ble noe stemoderlig behandlet av de 
kommunale (og politisk oppnevnte) ”Ungdoms- 
og idrettsutvalg”. Idrettslagene hadde begrenset 
kunnskap, interesse og eierforhold til det nye 
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utvalget. ”Et ekstra og forsinkende ledd” som en-
kelte uttrykte det.  Utvalgets første arbeidsår var 
derfor mer preget av å posisjonere seg i forhold 
til sine egne enn å bli lagenes samordnende og 
forlengede arm inn mot kommunen. Kommu-
nens holdning til utvalget var vel også begrenset 
entusiastisk.
I den spede begynnelse, i konkurranse med kom-
munal byråkrati og idrettslagenes tradisjon for 
å henvende seg direkte til kommunen, ble opp-
gaven preget av indretjeneste: Registrering av 
idrettsanlegg og uttalelse til kommunens priori-
tering av spillemidler. 
IKU Verdal hadde en forsiktig start. Etter første 
dokumenterte møte 1. juli 1970 gikk det hele 1,5 
år før neste protokollføring. Og da møtte både 
kretsformann og representant fra idrettsforbun-
det for å presisere utvalgets oppgaver, samtidig 
ble nyvalg foretatt. 
Registreringsarbeidet ble videreført, ”Stormøte” 
med lagene med ski og friidrett ble rutine, felles 
treningssamlinger for barn ble lansert og kursing 
av idrettsledere fi kk fokus. Samordning og forde-
ling av bygdas idrettsarrangement var en gjenta-
gende geskjeft, og utvalget fi kk også tvister om 
overgangsbestemmelser mv. å løse. 
Fortsatt valgte en del idrettslag å forholde seg di-
rekte til kommunen med sine saksinteresser, noe 
kommunen godtok. I et forsøk på å formalisere 
utvalgets forholdet til kommunen ble det i 1987 
sendt en forespørsel om uttalerett i kommunale 
saker som angikk idretten. Det ble ingen  umid-
delbar avklaring, men smått om senn ble kontak-
tutvalget en bidragsyter i det politiske idrettsbil-
det. 
Første fellesmøte med det partipolitiske miljø 
var 3. desember 1987 da utvalget hadde invitert til 
”Partiene møter idretten”. Et vellykket møte etter 
rapportene å dømme. Etterfølgende års invita-
sjon til medlemmene i hovedutvalg for kultur var 
derimot bortimot fadese. Tema var ”Felles tiltak 
for barn og ungdom i Verdal”. Ingen medlemmer 
fra kultur møtte. 
Tiltaket ble imidlertid tatt opp igjen senere og 
er nå et årlig og viktig møtested for utveksling av  
synspunkter og forventninger
Det første formelle samarbeid var etableringen av 
felles utvalg for utarbeidelse av plan for idrettsan-
leggsplan et viktig steg, selv om det innlednings-
vis framkom noe motstand fra kulturtjenesten.
Invitasjon fra kommunens sosialtjeneste om 

samarbeid med idrettsbevegelsen om fritidsakti-
viteter for barn og ungdom i slutten av 80-tallet 
sosial viser en kommunal interesse for idrettens 
bistand og ressurser.
I 1988 ble utvalget invitert til å delta med en re-
presentant i kommunens utvalg for godkjenning 
av idrettsanlegg fi nansiert med spillemidler. En 
ordning som har fungert fram til det siste. 
Frisk og freidig inviterte utvalget seg selv med 1 
medlem med talerett i hovedutvalg for kultur. 
Henvendelsen ble avvist.
Kontaktutvalget og idrettsrådet er som idrettens 
øvrige lokale ledd basert på frivillighet og dug-
nadsinnsats. Dette gir nødvendigvis svingninger i 
ressursbruk og aktivitet, og som til tider har pre-
get organisasjonsleddet. Rundt århundreskiftet 
registreres en økt aktivitet og samhandlingen med 
det off entlige. En kombinasjon med felles konto-
rarealer for rådsleder og kommunens kulturavde-
ling og lettere tilgjengelighet for lagene kan ha gitt 
denne positive eff ekten.
I denne periode (2006) ble bl.a. tiltaket ”Gratis 
idrettsanlegg” etablert, et samarbeidsprosjekt 
mellom Nord-Trøndelag Idrettskrets, Verdal kom-
mune og Verdal Idrettsråd. Målsettingen var å få 
fl ere folk i aktivitet gjennom gratis aktivitetstilbud, 
hall-leie osv. Prosjektet hadde en økonomisk ram-
me på kr. 220 000 og omfattet:
Svett ilag, et allidrettstilbud for ungdom fredag og 
søndag med inntil 50 deltakere hver gang .
Opptur: Familietilbud. Guidede turer i historisk 
terreng, golfkurs og opplæring i kart og kompass. 
Totalt 250 deltakere
Svømmekurs for barn. 30 deltakere
Idrettsskole, barn 6 - 9 år. Totalt 150 deltakere.
Evalueringen konkluderte med god måloppnåel-
se.
Kontaktutvalget og idrettsrådet vært en tydelig og 
tilstedeværende aktør i kommunens idrettspolitis-
ke bilde. Men også i forhold til kommunens alko-
holpolitikk overfor idretten. I 2007 tok idrettsrådet 
opp kommunens innvilgelse av skjenkebevilling 
til idrettslag og var undrende til at rådet ikke fi kk 
uttale seg i saken. 
I kommunens planarbeide med fl erbrukshall og 
ny barne-og ungdomsskole hadde idrettsrådet 
stort engasjement. En fl ik av denne debatten sak-
ser vi fra ”Innherred Folkeblad og Verdalingen” 
2007:
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LITT AV HVERT
”Stormøte ski” 26. oktober 1981, sak 2: ”Fast spal-
te i ”Innherred Folkeblad og Verdalingen” for 
lagsmeldinger. Thomassen, Vinne skilag, tok opp 
saken, og møtet anmodet KUs styre om å ta opp 
saken med avisen om en fast spalte ”Fra lagene” 
jfr. T-As spalte om samme”.   I styremøte 14. mars 
1983 refererer formannen ”.... at Innherred Folke-
blad og Verdalingen har akseptert en spalte om 
”Nytt fra lagene”. Ting tok tid den gangen også, 
men fra sommeren 1983 var spalten en informa-
sjonskilde til bygdas befolkning om aktivitets-
tilbudet og ikke minst resultatservice.   

Styremøte 24. januar 1982, sak 5: ”Oppmerksom-
het til norgesmester på skøyter yngre junior 1983 
- Øivind Høvde. Vedtak: Styret vedtar å vise mes-
teren oppmerksomhet med blomsterhilsen”.
Fra IKU’s styreprotokoll sak 20/83 - Tidtaking for 
barn under skolealder. Vedtak: ”På bakgrunn av 
presseomtale fi nner KU det nødvendig å henstil-
le til lagene om at tidtaking for barn under skole-
alder ikke bør skje”.

Styremøte 14. mars 1983, sak 12. Eventuelt: ”Brit 
Tone Bjørgvik gis oppmerksomhet for prestasjon 
som nordisk mester i fi nnesvømming”.  

Styremøte 30. november1983, sak 37/83: Islegging 
av fl ater i nærmiljø.
Vedtak: ”KU vil gå inn for en prøveordning med 
engasjement fra Verdal Brannmannskapers 
forening og Aker Verdal for islegging av fl ater i 
nærmiljøene”. 

Fra IKU’s styreprotokoll sak 32/87 - Eventuelt - 
pkt. c. Styremedlemmenes virksomhet, leser vi: 
”IKU`s styre registrerer at et av styrets medlem-
mer, etter eget initiativ, og uten styrebehandling, 
har foretatt en vellykket nedkomst.  Da dette, 
etter styrets kjennskap til slike forhold, ikke tid-
ligere har forekommet i styrets midte, tildeles 
styremedlemmet gratulasjoner og blomster, uten 
at styret av den grunn erkjenner noe annet enn 
glede i sakens anledning, og ønsker mor og barn 
alt vel”.



42 - Verdal Idrettsråd 50 år

Fra rådets saklister sakser vi:
SAK 21 14/15 Revidering av plan for leik, idrett og 
aktivitet: Orienterte fra fellesmøte 23.10 og om 
prosessen så langt samt arbeidet som gjenstår og 
framdriftsplan. Planutkastet sendes Idrettsrådet 
for videresending til medlemsklubbene innen 7. 
november med høringsfrist 28.november, politisk 
behandling blir 10. og 15. desember, planen taes i 
bruk 1.1.2015. Vedtak: Verdal Idrettsrådet innkaller 
til klubbene til medlemsmøte 20.11 der planutkas-
tet blir en post på agendaen.

SAK 37 14/15 Friidrettsutredninga: Friidrettsutred-
ninga er nå ute til politisk behandling, er behand-
let i komiteen Mennesker og Livskvalitet den 19.11 
der et tilleggsforslag til Rådmannens innstilling 
ble enstemmig vedtatt. Vedtaket ble videreført i 
Formannskapet den 20.11 og sluttbehandlinga blir 
i Kommunestyre 15.12 
Vedtak: Verdal Idrettsrådet opprettholder tidligere 
vedtak og støtter konklusjonen i utredningen som 
viser at eneste alternativ for et moderne friidretts-
anlegg innenfor den gitte kostnadsrammen er ved 
Verdal Videregående skole og at nå er det friidrett 
sin tur til og få seg et moderne friidrettsanlegg.

SAK 17 15/16 Tiltak, friluftsliv/folkehelse: Mulighe-
ten for utvidelse av ”elvepromenaden ved Verdal-
selva” opp til Vuku og opp mot Ness med gang og 
sykkelbru over Verdalselva ved for eks Hagasvin-
gen – samt gang og sykkelbru påhengt Verdalsbrua 
(E6) på industriområdesia ut mot Trones. God in-
tresse for dette fra fl ere hold, enighet i Styret om og 
jobbe videre opp mot kulturkontoret. Etter samta-
le ønsker Ordføreren en skriftlig henvendelse ang 
gang og sykkelbru påhengt Verdalsbrua (E6) på 
industriområdesia ut mot Trones, dette må taes 
opp med sentrale aktører. Christer kartlegger mu-
ligheten for gang/sykkelsti i di planlagte områdene 
og en oversikt over grunneiere til neste Styremøte 
11.august.

SAK 20 16/17  Verdal Kommune – Friidrettsanlegg - 
Verdal kommune legger fram for politisk behand-
ling utbygging av ny friidrettsbane ved Verdal vi-
deregående skole Vedtak: Idrettsrådet ser fram til 
utbygging av nytt friidrettsanlegget. Støtter også 
utkast til revidert driftsavtale mellom Verdal Kom-

mune og Verdal videregående skole og utkast til 
driftsavtale mellom Verdal Kommune og Verdal 
Friidrettsklubb.

Halleie
Timetildeling Verdalshallen – Ørahallen: - 
Idrettsrådet deltatt på møter ang tildeling av hall-
timer for 2017/18 - På grunn av hallkapasiteten 
fi kk ikke alle som søkte tildelt det de søkte om, 
oversikta viser at det trenges en hall til i Verdal.  
Etter fl ere innkomne klager på leieforholdene 
i Ørahallen siste sesong, ber Idrettsrådet om at 
Kommunens utleiereglementet revideres.

SAK 22 18/19 Verdal videregående: Fylkeskom-
munen avsatt i budsjettet 2019 – 2024 281,8 mill 
til utvikling av Verdal videregående skolen – 
det jobbes for tiden med en masterplan som vil 
inneholde også kropsøvingshall (fotballhall med 
kunstgress) Etter samtale med eiendomsavde-
linga i Fylke får ikke Idrettsrådet innsyn i planut-
arbeidelsen..
Kommunevalget 9. september 2019 - Idrettsrådet 
stiller med stand på Øras dager, der blant annet 
idrettens valgkampsaker presenteres. - Idretts-
rådet samarbeider med Øras dager komiteen an-
gående en politisk paneldebatt under Øras dager 
der også idrettens valgkampsaker debatteres.
Invitasjon til møte med kommunens politikere 
har lang tradisjon, dog med noe varierende po-
litisk engasjement. Her er invitasjonen fra 2007:
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VIL DU I LØPET AV VALGPERIODEN VÆRE ENIG I 
AT…ANLEGG FRP AP MPG SV KRF

1 kommunen må sikre arealer til idrett og fysisk aktivitet i sine 
reguleringsplaner x x x x x

2 kommunen må opprettholde kr 400 000 som driftstilskudd til 
idrettsanlegg x x x x

3 kommunen må jobbe sammen med nabokommuner for å få 
realisert anlegg (interkommunale anlegg) som ikke 
kommunen kan bygge alene

x x x x x

4 kommunen må prioritere anleggsbygging av Basishall og 
Friidrettsanlegg x x x

5 kommunen i samarbeid med Idrettsrådet, starter en prosess 
med sikte på at barn og unge opp til 19 år skal få gratis leie 
av idrettsanlegg på ukedagene

x x x x x

6 kommunen må gi kommunal bankgaranti til idrettsanlegg x x x x
FLERE I AKTIVITET

7 samarbeidet mellom skolen og idretten må styrkes x x x
8 prioriter treningstid til barn og ungdom i tidsrommet 16.00-

22.00 i kommunale idrettsanlegg x x x x
9 skolene må legge til rette for én time daglig fysisk aktivitet i 

skolehverdagen x x x
10 sette av penger i kommunen slik at barn som vokser opp i 

familier med vedvarende lavinntekt, også får være med x x x x x
FRIVILLIGHET OG FELLESSKAP

11 kommunen understøtter idrettsrådets drift slik at det kan 
fungere enda bedre som kommunens samarbeidspartner 
overfor alle idrettslagene i kommunene

x x x x

12 kommunen må hensynta frivilligheten i sine planer og 
delplaner x x x x x

13 kommunen må støtte gode inkluderings- og 
integreringsprosjekter levert av idretten x x x x x

JA
H SP FRP AP MPG SV KRF H SP FRP AP MPG SV KRF H SP

x x

x x x x

x x

x x x x x

x x

x x x x

x x x x
x x x

x x x x

x x

x x x x x

x x

x x

JA NEIVET IKKE

I løpet av de 50 år som har gått siden kretsfor-
mann Alf Eriksen ”trommet” sammen sentrale 
personer i Verdal-idretten for å starte Idrettens 
kontaktutvalg og fram til i dag har idrettsrådet 
oppnådd en respektert rolle som samordnings- 
og serviceorgan for bygdas idrettslag, og en trygg 
posisjon som idrettens interesseorgan overfor 
idrettskrets og kommune.
I disse årene har kommunens kulturkontor vært 
en viktig samarbeidspart for kontaktutvalget og 
idrettsrådet. Til tross for begrensede ressurser 
og mange andre oppgaver å håndtere, har begges 
hatt felles mål om best mulig vilkår for idretten i 
Verdal. 
Som et ledd i kommunens satsing på folkehel-
searbeid ble det i 2014 opprettet en stilling med 
ansvar for idrett og fysisk aktivitet.  Hovedopp-
gavene i stillingen har vært å bidra til utvikling 
av idrettsanlegg og annen infrastruktur for fysisk 
aktivitet, bl.a. gjennom spillemiddelordningen. 
Stillingen gjør også at kulturkontoret har mulig-
het til å utvikle aktiviteter som kan øke den fysis-
ke aktiviteten blant innbyggerne.  Noe som har 
styrket dialog og samarbeid med frivillige orga-

nisasjoner, hvor også idrettsrådet og idrettslagene 
inngår. Det er god dialog mellom idrettsrådet og 
kulturkontoret, og den økte kapasiteten på kul-
turkontoret er en styrke for idretten.
Ved fl ere anledninger har idrettsrådet utfor-
dret de politiske partier om deres prioriteringer 
innenfor idrettessektoren.
Skal man tro på partienes svar på idrettsrådets 
idrettskupong foran valget 2019 kan Verdal Idretts-
råd og verdalsidretten se fram til gode ramme-
vilkår for de 4 neste år. 

Politikerne har satt interessante kryss for sin pe-
riode. Men også de framtidige idrettsråd må møte 
utviklingen og fronte de utfordringene idretten 
står overfor i framtid: Frafallet - både i nedre og 
øvre del av aktivitetslivet, nye idretter som opp-
står, mangel på anlegg og anleggsslitasje, svikt i 
frivilligheten, livsstilsendringer i befolkningen 
osv. 

Verdal Idrettsråd ønskes lykke til med jubileet og 
mange gode framtidige arbeidsår for idretten i 
Verdal og verdalssamfunnet.

AVSLUTNING
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Siste nytt om Verdal Idrettsråd og 
idrettsaktiviteter i bygda fi nner du på

www.verdalidrett.no 
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+ 47 74 07 66 20
olegunnar@gv.no www.gv.no

VI LEVERER
Skilt & skiltsystemer

Lysskilt LED til bil
Lysskilt LED til fasader, 

infosøyler og pyloner
Helfoliering og sol�lm

Bil- og lastebildekor
Vindus- og interiørdekor

Stadionreklamer 
Reklameartikler

Storformat, bannere
RollUp og messemateriell 

Husnummerskilt  og gatenavnskilt
Turskilt og infotavler

Tekstiltrykk

med de 50 
første feiende flo�e år!

Siste nytt om Verdal Idrettsråd og 
idrettsaktiviteter i bygda fi nner du på

www.verdalidrett.no 
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Vi gratulerer Verdal idrettsråd  
med 50-års jubileet

Sammen får vi ting til å skje!
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Tlf 74 07 51 30 • www.verdalsbruket.no
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Velkommen til 
Værdalsbruket Ve
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10 flotte hytter til leie for jakt, 
fiske og naturopplevelser i ville 
og vakre Verdals�ella.

Vi selger ett fiskekort som  
dekker alle vann  og vassdrag 
som ikke er lakseførende.

Døgnpris fra kr 800,-
Gå inn på vår hjemmeside og se 
kart og beskrivelser av hyttene. 
Bestilling gjøres på nett. 

Verdal kommune gratulerer 
en god samarbeidspartner 

med 50 årsjubileet!

VERDAL
KOMMUNE
VERDAL
KOMMUNE


