Referat til styremøte 2-2021/22 i Hvaler idrettsråd
Dato:
Kl:
Sted:
Møtt:
Invitert:
Info om møte til:

18.august 2021
19.00
Hvaler golfklubb klubbhus, Kirkøy
Fredrik Kjenne, Espen Eek Linderud, Gunn Engebretsen, Herman
Rummelhoff, Emilie Karoline Karlsen og Pål Maugsten
Thomas Holmen Olsen, virksomhetsleder kultur og fritid Hvaler
kommune
Kontrollutvalget v/Marita Nyer Arntzen og Rune Edvardsen

Sakliste
Vedtakssaker:
Sak
6-20/21 Godkjenne protokoll fra styremøte 1 (2021/22): 15/6-21
Sendt på mail og tilgjengelig på: Hvaler - Hvaler idrettsråd (www.hvaler.kommune.no)
Godkjent
Drøfting-/Infosaker:
Sak
7-21/22 Orienteringer:
Fra Hvaler kommune ved Thomas.
- Tillskudd er utbetalt, treningstider i Hvaler hallen tildelt og hallvaktene er satt opp.
- Nesten 400 barn har deltatt på kommunens sommeraktiviteter. Spesielt snorkling og
vandring i fjæra var populære aktiviteter.
- Ung festival. 20-21 August.
- Det finnes midler i kommunen til å dekke for eksempel treningsavgift om noen skulle
ha behov for det. Søknad sendes til Thomas.
- Jobber med å utvide fritidstilbud. Det blir etter skoletid fra 13:30-18:00 man-tors +
fritidsklub på fredager som før.
Fra lagene (alle): Rapport fra sommerens aktiviteter og status om oppstart etter ferien.
Golf:
Stor aktivitet i sommer. Har holdt 10 veien til golf kurs. 12 deltagere pr kurs og fult på så å si
alle kurs. 691 medlemmer n. Barne og ungdomstreninger har startet opp igjen nå. Dette er
gratis med Pro Elisabeth Winter.
Skytterne:
Starter mandag 23/8. Har vært sommerferie, men god oppblomstring i våres. Ønsker flere
medlemmer. Det skytes i kjelleren på Hvalerhallen mandager og torsdager.
Hvaler IL:
Starter opp denne uka. Hvalermila blir arrangert 25/9. 170 påmeldte pr dags dato. Det er
plass til flere! Bueskytterne har holdt på i sommer. Kan melde om en 1 og 2 plass i to
forskjellige grener i junior NM samt 4. og 5. plass i to forskjellige grener for seniorene.
Fotballskole i samarbeid med SFO starter i dag.
Fredrik Kjenne, Norderhaugveien 46, 1684 Vesterøy
Tlf. 95825327. e-post: fredrik.kjenne@gmail.com

Hvaler Jeger- og Fiskeforening:
Begynte i førsten av mai. Har hatt samling for barn og ungdom der de fikk prøve luftgevær,
hagle og rifle. 12 deltakere på fisketur med overnatting. Har også arrangert fiskesommer i
utgårdskilen med 31 deltagere. Kan melde om 10-12 nye medlemmer. Jobber nå med å fikse
opp langekilbekken. Har fått toatalt 170.000 kr i støtte fra bl.a Hvaler kommune og
vannområde øst. Målet er å åpne opp mer for ørreten. Det vil også bli gjennomført
elektrofiske i bekken for måling og telling av ørret. Skytebanen er åpen på tirsdager og
lørdager. Det er i år jubileum for Hvaler Jeger- og Fiskeforening.
Volleyball:
Mest aktivitet før sommeren med internturnering. Det er arrangert Sandvolleyballkamper ute
i løpet av sommeren. Akerøya open ble arrangert i sommer, men litt færre deltakere grunnet
pandemien. Har hatt sommeravslutning med allsang på grensen. Det har også vært
turneringer på Høysand. Treningene starter opp i morgen torsdag.
Fra Viken idrettskrets
- Se www.pandefri.no
8-21/22

9-21/22

Fordeling av lokale aktivitetsmidler. Hvaleridretten har fått kr 309 135,- (276.000kr i fjor)
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.
Hilde sjekker idrettsregistreringen for lagene på Hvaler og deler ut pengene når
idrettsregistreringen er oppdatert.
Pandefri. Vi feirer at pandemien er over. Prosjekt fra Viken IK. Samarbeid med lagene og
Hvaler kommune.
Allaktivitetsdag høsten 2021.
Pandefri.no. Her kan lagene og foreningene legge inn sine treningstider og aktiviteter.
Kommunen deler på sine inforskjermer. Det som skal deles sendes til Hilde og Thomas.

10-21/22 Møteplan høsten 2021. Neste møte er onsdag 1 september på skytterbanen i Hvalerhallen kl
19:00. Videre møter blir ved behov.
11/-2021 Eventuelt

Fredrik Kjenne
Nestleder

Fredrik Kjenne, Norderhaugveien 46, 1684 Vesterøy
Tlf. 95825327. e-post: fredrik.kjenne@gmail.com

