
Fredrik Kjenne, Norderhaugveien 46, 1684 VERSTERØY 

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

Styremøte 4-2020/21 i Hvaler idrettsråd 
 
Dato:   18.januar 2020    
Kl:   19.00    
Sted:   Teams   
Deltagere:          Hilde Stokke, Fredrik Kjenne, Espen Eek Linderud, Gunn Engebretsen, 

Herman Rummelhoff, Wiggo Sørlien, Thomas Holmen Olsen og 
Marita Nyer Arntzen 

 
Sakliste 
 
Vedtakssaker:  

 Sak 

36-20/21 Godkjenne protokoll fra styremøte 3 (2020/21): 21.10.20  
Sendt på mail. Godkjent. 

201021 Referat til 

styremøte IR.docx
 

 
Drøfting-/Infosaker: 

 Sak 

37-20/21 Info: 
Fra Viken idrettskrets/Norges idrettsforbund:  

 https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/ 

 Bør idrettshaller brukes som vaksinasjonslokale? På Hvaler skal Folkets hus brukes. 

Fra Hvaler kommune (Thomas):  
Hvalerhallen skal ikke stenges for trening. Vaksinasjon vil foregå på fredag-søndag i uke 6 og 
7. Hvaler viderefører rødt nivå ut uke 3. Det er sendt inn 5 søknader på spillemidler 1 uke før 
tidsfristen som var 15 januar. 4 av søknadene er tilknyttet nye barne- og ungdomsskolen: 
Parkouranlegg, trimpark, ballbaner og sandvolleyballbane. Den 5. søknaden er knyttet til 
nærmiljøanlegg rundt åttekanten. Svaret vil komme nærmere sommeren. Drift av bua er i 
utgangspunktet knyttet til hvalerhallens åpningstider, men på grunn av stor etterspørsel da 
det ble snø og is gjorde at man har klart å åpne et par dager. 
 
Fra lagene (alle): 

 Status vedr. Corona og virkningene for idrettsaktivitet på Hvaler 
 Hvaler IL: Det skal være styremøte i Hvaler IL i morgen. Må forholde seg til vedtakene 

som kommer fra statlig hold. Må skille mellom over/under 20 år. Det har vært veldig 
stille den siste tiden.  

 Sportskytterne: Har ikke vært aktivitet siden tidlig desember fordi Hvalerhallen har 
vært stengt. Ingen økonomisk betydning. Usikkert hvordan det blir fremover. 

 Jeger og fisk: Skytebane har vært stengt. Fikk økonomisk dekning for dette i forrige 
krisepakke. Skytebane var åpen i august og september. Har ikke søkt krisepakke 3. Har 
fått nytt tak på klubbhuset. Har revidert jakttider. Planlegger å gjennomføre 
jegerprøvekurs i februar. Har søkt midler til å restaurere/gjenåpne Langekilbekken. 

  

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/
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 Hvaler Golfklubb: Stor aktivitet i sommer, og ikke noe grunnlag for å søke støtte. Nå 
om vinteren foregår det utvikling av banen. 

 Hvaler Volleyballklubb: Starter opp igjen nå for personer under 20 år, etter å ha vært 
stengt siden desember. Alle kamper har vært avlyst til nå. Veit ikke når det starter opp 
igjen. 

38-20/21 Samtale med kontrollutvalg for Hvaler IR. Vi inviterer Sveinung Dale og Maritha Nyer Arntzen. 
Referater fra styremøter i Hvaler IR ligger på:  
https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kultur/hvaler-idrettsrad/ 
 

39-20/21 Avtale dato for årsmøte i Hvaler IR 2021 
Det er foreslått å gjennomføre årsmøte for Hvaler IR i slutten av april, slik at alle idrettslagene 
har gjennomført sine årsmøter først. Nærmere bestemt dato kommer i neste styremøte. 

40-20/21 Eventuelt 
Neste styremøte blir mandag 8 mars 2021 
 

 
 
 
Fredrik Kjenne 
Nestleder 
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