
Fredrik Kjenne, Norderhaugveien 46, 1684 Vesterøy. 

 Tlf. 95825327.    e-post: fredrik.kjenne@gmail.com  

Protokoll til styremøte 3-2021/22 i Hvaler idrettsråd 
 
Dato:   10.november 2021    
Kl:   19.00    
Sted:   Hvaler IL klubbhus, Asmaløy  
Innkalt:          Fredrik Kjenne, Espen Eek Linderud, Gunn Engebretsen, Herman 

Rummelhoff, Emilie Karoline Karlsen og Pål Maugsten 
Invitert:  Thomas Holmen Olsen, virksomhetsleder kultur og fritid Hvaler 

kommune  
Info om møte til:  Kontrollutvalget v/Marita Nyer Arntzen og Rune Edvardsen 
Møtt:   Fredrik Kjenne, Hilde Stokke, Gunn Engebretsen, Herman 

Rummelhoff, Emilie Karoline Karlsen, Espen Eek Linderud. 

 
Sakliste 
 
Vedtakssaker:  

 Sak 

12-21/22 Godkjenne protokoll fra styremøte 2 (2021/22): 18/8-21 
Sendt på mail og tilgjengelig på: Hvaler - Hvaler idrettsråd (www.hvaler.kommune.no) 
Godkjent. 

13-21/22 Innspill til rullering handlingsplan (idrett og friluftsanlegg). Behandlet på e-post. Ingen 
innspill. Sendt Thomas H. Olsen, Hvaler kommune, kultur og fritid. 
Godkjent  
 
Merknad: Neste år legger vi mer arbeid i begrunnelse for hvorfor vi ønsker den prioriteringen 
vi bidrar til å sette opp. Eventuelt et møte med Utvalg for tjenester og oppgaver. 

 
Drøfting-/Infosaker: 

 Sak 

14-21/22 Styremøte med tema: Pandefri 01.09.21 med referat (vedlagt). Samt evaluering av dagen. 
 
Informasjon må ut mye tidligere. Dårlig oppmøte. Informasjonen kom bare til foreldrene 
(fredag ettermiddag), ikke til ungene direkte. En allaktivitetsdag en hverdag bør vi ha neste 
år. Korpset satt stor pris på å bli invitert. Neste år bør vi invitere også andre frivillige 
organisasjoner, for eksempel speiderne, da det er frivillighetens år. Et ønske fra Hvaler IR er 
at frivillighetskoordinator koordinerer slike arrangement sammen med Hvaler IR fremover. 

15-21/22 Orienteringer: 
Fra Hvaler kommune ved Thomas. Ikke tilstede. 
Fra lagene (alle): Rapport om høstens aktiviteter.  
 
Hvaler IL: Godt oppmøte i lagene. Nytt medlemssystem (Rubik). Leder i klubben går av ved 
årsmøte, så klubben søker nå ny leder. 
Jeger- og fisk: Utebursdag. Arrangert sammen med Kråkerøy JF på kjøkøy. Ca 50 personer, i 
hovedsak familier. Ble arrangert mange aktiviteter, bl.a fuglekassesnekring, båltenning, 
natursti. Vellykket dag. Driver med Langekilbekken. Der skal det forhåpentligvis graves i 
desember. Har også begynt med Spjærbekken som er blitt gravd i stykker av vegvesenet. Det 

http://www.hvaler.kommune.no/innhold/kultur/hvaler-idrettsrad/
http://www.hvaler.kommune.no/
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må også ordnes opp i steinene som ligger foran røret der vannet fra bekken kommer opp i 
Ødegårdskilen.  
Volleyball: Er i full gang. Jentelag, guttelag, minilag og damelag. Håper å få med fler på 
damelag og minilag. 2 medlemmer som har deltatt på idrettskonferanse i regi av Viken 
Idrettskrets forrige helg. Planlegger juleturnering.  
Golf: Det er dannet en barne- og ungdommsgruppe. Har arrangert juniorturnering på høsten 
med brus, is og medaljer. Det er også arrangert klubbmesterskap. Veldig bra at Hvaler 
budstikke dukket opp og skrev om mesterskapene. Over 100 nye medlemmer i år. 
Sportsskytterne: 8 aktive ungdommer i klubben. Stadig vekk noen nye innom og prøver seg. 
Ofte full bane på trening. Samlet 4 klubber i Rolvsøyhallen helgen som var. Blir litt hemmet av 
tilbudet som er i kjellern på Hvalerhallen etter skoletid, men det er ikke noe stort problem. 
Arrangerte stevne 11 oktober. Har fått melding om at det kan dukke opp en parautøver 
fremover, noe som blir veldig spennende. 
 
Fra Viken idrettskrets.  
Anleggskonferanse i slutten av oktober. Ble flyttet til Sarpsborg på grunn av hotellproblemer. 
Var på Kråkerøy og så på en ny sandhåndballbane. De fortalte en god del om hvordan de 
driver. Mye god dugnadshjelp. Besøkte Stjernen ung i påvente av ny ishall. De har leid en stor 
lagerhall og innredet for forskjellige aktiviteter.  
Det var ungdomskonferanse forrige helg. Inkludering og mangfold som tema. Pratet om 
#stopp. Handler om nei til diskriminering og utvikle systemer for å agere på rasistiske utspill 
og krenkelser og fremme respekt og mangfold.  
 
Fra NIF, ekstraordinært idrettsting mm. 
Stor deligasjon fra Viken. Vedtatt at IR kan ta opp og bruke 5% av lokale aktivitetsmidler til 
Idrettsrådet. For oss er det snakk om 15.000kr. Det ble også snakket om at det ikke 
registreres godt nok alt det gode arbeid som gjøres av idrettene, for eksempel Hvalermila, 
uten at dette reflekteres i medlemstallene når det gjelder aktivitet. 
  

16-21/22 Fordeling av lokale aktivitetsmidler. Hvaleridretten har fått kr 309 135,- 
Vedtak Hvaler IR: Alle lag som har medlemmer 18 år og yngre får grunnstøtte på kr 10 000,-.  
Resten fordeles etter hodestøtte fra idrettsregistreringen. 2/3 til ungdom 13-19år og 1/3 til 
Barn 6-12 år.  
Har lagene mottatt penger? Det er bevilget ekstrapott fra KUD. Disse er ikke fordelt. 
 
Pengene har kommet. Det er bevilget 50 millioner til fra kulturdepartementet, men de er ikke 
fordelt enda. Vi veit heller ikke hvordan det skal fordeles. 

17-21/22 Ungdomskveld.  
Foredragsholder.  
Invitasjon. Når?  
Sted: Kultursalen. 
Søkt støtte fra Viken IK 
Samarbeidspartnere. 
 
Bør planlegges i januar/februar. Engasjere barne- og ungdomsrådet. Ha med ungdommen i å 
planlegge kvelden. Felles gjennomgang først. Dele seg i grupper etterpå og løse oppgaver i 
work shop. Presentere gruppearbeidene etterpå.  

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/
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Idrettsrådet inviterer barne- og ungdomsrådet for å planlegge og engasjere ungdommen der 
de får være med i planleggingen helt fra start. Starter planleggingen med møte med egen 
arbeidsgruppe (Gunn, Emilie, Hilde og Fredrik + barne- og ungdomsrådet). 
 

18-21/22 Esport.  
Det ble arrangert stort LAN i Hvalerhallen i høstferien i 2021. Hvaler IR ønsker å invitere et 
par fra ledelsen i Hvaler eSport for å lære om sporten i neste styremøte.  
  

  

19/-
21/22 

Eventuelt 
Vi har 40.000kr i pandefrimidler å dele ut. Kan vi bruke pandefrimidler til å få voksene 
frivillige tilbake i idretten? Hvaler IL vil søke om midler til å fortsette å drive allidrettskole.  
Vi sender ut brev til idrettslagene om at det er 5-10.000kr og søke på for å få barn og unge 
tilbake i idretten. Søknadsfrist 10. januar. 

 
 
 
Fredrik Kjenne 
Nestleder 

 

 


