Referat møte med politiske partier

Sted:
Dato:
KL:

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Torsdag 16. september 2021
18.00 – 19.30

Tilstede:
Se vedlagt deltakerliste
Hovedutskrift sendes @: Idrettsrådet, berørte klubber, politiske partier, TrIK.

Ny Stiklestad skole/skole med idrettsanlegg
Åpning:
- Leder Paul Elvebø åpnet og ønsket velkommen til møte, deltakerne
presenterte seg
- Idrettsrådet inviterer politiske partier samt berørte klubber som får fremme sine
innsendte anleggsønsker ved ny Stiklestad skole.
- Saksdokumentene er ikke utlagt ennå så Idrettsrådet framla alternativ A – B
og C fra arbeidsdokumentet og vil samtidig framheve god involvering av
prosjektleder under prosessen så langt.
Stiklestad IL v/Marte Liaklev
- Se vedlagt presentasjon
Innherred Isidrettslag v/Robert Øfsti
- Holdet innlegg om kunstis som aktivitet ved ny skole og viste til innsendt
dokument 2.12.2020 – opprettholder samme ønske for kunstisflate.
Sambruk mellom flere idretter sommer/vinter
Verdal Klatreklubb v/Ronny Storhaug
- Holdet innlegg om behovet for klatrehall for klubben og klatremiljøet i
nabokommunene osv. Klatrehall er positiv også som ny aktivitet ved skolen.
- Eventuell hall kan bli en interkommunal hall som kan gi interkommunale
spillemidler..
Verdal Turnforening – (fikk ikke til og stille)
- Viser til innsendt dokument 2.12.2020 – opprettholder samme ønske for
Turnhall
Verdal Kampsportsklubb - (fikk ikke til og stille)
- Viser til innsendt dokument 2.12.2020 – opprettholder ønske om tilgang til 200
– 250 kvm aktivitetsflate – sambruk mellom hallidrettene.

Verdal Friidrettsklubb - (fikk ikke til og stille)
- Opprettholder ønske om rekruteringsanlegg ved Ørmelen skole
- Viktig å tilrettelegge for sprintstriper, lengde grop, høydemuligheter i
forbindelse med fotballbanen ved ny Stiklestad skole
Det framkom forskjellige spørsmål underveis fra politikerne som ble besvart av
møtedeltakerne/idrettsrådet.
Leder oppsummerte til slutt:
- Viktig moment i Kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2030
Vinne, og Stiklestad har nå fått status som grendesenter og med nye skoler
bør også idrettsanlegg prioriteres
-

Grendesenter Vinne:
Vinne opplever for tiden tilflytting av unge som vil bosette seg der.
Dette på grunn av blant annet ny skole, bolyst med blant annet gode
idrettstilbud så som idrettshallen, Vinne IL sine tilbud, Vinne Skilag med
langrenn og skiskyting, Verdal Sportsskytterlag med nytt skyte anlegg i
nyskoen og tilbudene i Vinne aktivitetspark. Verdal Volleyballklubb har flyttet
sin aktivitet til den nye idrettshallen og det jobbes nå med å få til Basketball
tilbud

-

Grendesenter Stiklestad:
Stiklestad vil med ny skole og idrettsanlegg bli attraktiv for nyetablering med
gode idrettstilbud i nær tilknytning – Stiklestad IL, Blommen med ski og
skiskyting - Leksdal IL med Marka, ski og utfart – Volhaugen med utfart på
vinter og sommeren – Innherred isidrettslag med is tilbud – Verdal og Omegn
Rideklubb med tilbud i Sandslia.
Det er for tiden en del utskifting av eldre som flytter til sentrum med unge som
flytter/ønsker seg til Forbregd og i Sørenget og nye barn fødes.
Det legges opp til utbygging i feltet ovenfor nyskoen, og sikkert flere plasser
etter hvert når nyskoen kommer så det trenges gode idrettstilbud for at
grendesenter Stiklestad blir attraktiv for nyetablering i framtida.
For Stiklestad IL som lokal klubb er det naturlig vil få medlemsøkning og
klubben vil naturlig bli viktig som tilrettelegger for idrettstilbud også i framtida.
Leder takket for oppmøte og ønsket alle vel heim!

P.E. ref.

