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Sak 5:  GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN. 
 
 
 
 
 
Forslag til forretningsorden: 
 
 

1. Alle som ønsker innlegg melder fra til dirigent. 
2. Forslagsstillere har taletid på 5 minutter første gang, 3 minutter andre gang og 2 

minutter tredje gang. For alle andre er taletiden 3 minutter pr gang. Ingen gis mulighet 
til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 
Replikk skal bare brukes for å oppklare direkte uklarheter i sistnevnte talers innlegg. 
Ingen replikk får vare mer enn 1 minutt. Det gis kun adgang til en replikk pr 
representant pr innlegg. 
Dirigenten kan foreslå forkortning av taletiden og strek satt for inntegnete talere. 

3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og skal være undertegnet med 
    forslagsstillers navn og klubb. 
      Tidligere forslag kan ikke trekkes, og nye forslag ikke fremmes etter strek er satt, 
      eller at saken er tatt opp til votering. 
    Forslag kan bare fremmes til saker som står på sakslisten. 
4. Alle vedtak og valg fastsettes ved flertall av de avgitte stemmer. 
5. Dersom vedtak ikke er enstemmig, føres protokollen med antall stemmer for og i mot. 
6. Observatører, gjester og administrasjon kan ta ordet etter godkjenning fra dirigent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristiansand idrettsråd                          www.idrettsradet.no   3 



ÅRSBERETNING 2013 

SAK 6: ÅRSBERETNING 2013 FOR IDRETTSRÅDET 

 
Sak 6.1. Styrets årsberetning 2013 
 
 

VIRKSOMHETENS ART 
Idrettsrådet i Kristiansand (idrettsrådet) representerer 112 idrettslag med 29.134 medlemmer. I 
tillegg har bedriftsidretten ca. 10.000 medlemmer. Idrettsrådet er lokalisert i Kristiansand 
kommune. 
 
FORTSATT DRIFT 
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og det bekreftes at denne 
forutsetningen er til stede i 2014. Med tilsvarende drift som i 2013 vil idrettsrådets egenkapital 
være tapt innen 1- 2 år. Basert på signaler fra Kristiansand kommune legger styret til grunn at 
den kommunale støtte vil øke fra og med 2014. 
 
ØKONOMI 
Idrettsrådets regnskap følger vedlagt. Årsunderskuddet er på kr 61 949, noe som er ca 108 000 kr 
bedre enn budsjett. Årsaken til det bedrede resultatet skyldes en liten økning i inntekter, en 
reduksjon i aktivitet, samt reduserte lønnskostnader ved utleie av daglig leders tjenester. 
Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Idrettsrådets inntjening, likviditet og finansielle stilling. 
Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning 
ved bedømmelse av regnskapet. 
Idrettsrådet har vært drevet med et kontrollert underskudd i 2013. Idrettsrådets styre har vært av 
den oppfatning at deretter må driften gå i balanse, slik at idrettsrådet beholder noe egenkapital 
som handlefrihet og buffer overfor uforutsette eller oppdukkende forhold, uten å sette 
lønnsutbetalinger og andre betalingsforpliktelser i fare. 
Kristiansand kommune har vært løpende orientert om denne utviklingen gjennom flere år. Styret 
har fått signaler fra kommunen om at det vil bli gitt ekstra tilskudd til idrettsrådets drift for 2014, 
og at det vil bli anbefalt å legge dette inn som en fast post i kommunens budsjett fra 2015. Dette 
vedtaket gjøres først i april 2014. I budsjettet for 2104 legges det derfor inn et økt tilskudd fra 
kommunen på kr 225 000 som er i samsvar med de signaler styret har fått. 
Styret har også sendt henvendelse til NIF for å be om idrettens bidrag til finansiering av 
lokalidrettens organ. Foreløpig tilbakemelding derifra er at dette kan bli en sak på NIF tinget 
2015. 
 
ARBEIDSMILJØ / YTRE MILJØ 
Arbeidsmiljøet i idrettsrådet vurderes som tilfredsstillende. Det har ikke vært ulykker eller 
skader i forbindelse med den ansattes arbeid.. 
 
Antall ansatte var ved årets utløp én (mann på fulltid). Styret har bestått av 6 styremedlemmer 
(herav 3 kvinner) og 3 fast møtende varamedlemmer (herav to kvinner). 
 
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 
 
LIKESTILLING 
Det er ikke foretatt noen tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Det er heller ikke 
planlagt iverksatt slike tiltak siden det er kjønnsbalanse i styret og det bare er én ansatt.  
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MERKANTILT 
Behandling av fakturaer og oppfølging av regnskap og regnskapsrapporter utføres løpende av  
regnskapsbyrået. 
 
Det er ingen kjente forhold av viktighet for å bedømme idrettsrådets stilling og resultat som ikke 
fremgår av regnskapet og balansen med noter. 
 
ANDRE FORHOLD 
Et overordnet forhold for idrettsrådet har vært å peke på at driften av idrett i Kristiansand 
prioriteres for lavt. Tidligere har kommunen kunnet fokusere på investeringer i anlegg mens 
klubbene har ivaretatt sin egen drift. Dette er en situasjon som er i endring, og flere klubber 
trenger driftsstøtte og reduksjon av kommunale avgifter for å unngå at medlems- og 
aktivitetskostnadene blir uforholdsmessig høye. Det er også viktig at nye tiltak og idéer blir 
støttet og fulgt opp, slik at idretten kan tilpasse seg nye befolkningsgrupper og nye behov. 
 
Idrettsrådet har også fokusert på at investeringene i idrettsanlegg må holdes på et nivå som tar 
høyde for kommende befolkningsvekst. Selv om kommunen i flere år har foretatt en rekke 
viktige investeringer i idrettsanlegg, er det fortsatt mangel på anlegg innenfor flere idretter og 
flere geografiske områder for å dekke framtidige behov. I tillegg opplever vi at planlagte anlegg 
utsettes i budsjettperioden. 
 
Idrettsrådets visjon: 
IDRETTSGLEDE FOR ALLE I KRISTIANSAND” ligger til grunn for idrettsrådets arbeid. 
Noen kommentarer til dette arbeidet i forhold til det enkelte hovedmål i handlingsplanen: 
 

• HOVEDMÅL 1: BEDRE IDRETTENS RAMMEBETINGELSER 
 
Idrettsrådet har arbeidet aktivt inn mot kommunens administrasjon og politikere i forhold til de 
ulike tilskuddsordningene. I 2013 var idrettens andel av kulturmidlene kun 1,6%(kulturetatens 
årsrapport 2013). Denne andelen vurderer idrettsrådet som bemerkelsesverdig lav, og det har 
vært viktig å synliggjøre behovet til idretten for å oppnå en større andel av kulturbudsjettet. 
Hovedargumentene for dette er både nytteverdien av idrett i seg selv og de positive 
ringvirkningene av bedre helsetilstand hos flest mulig av kommunens innbyggere som følge av 
idrett. 
 
Flere partier lovte reduksjon i kommunale avgifter før valget. Dette har partiene ikke fulgt opp. 
Idrettsrådet opplever at idrett nedprioriteres i forhold til andre kulturaktiviteter i flere 
sammenhenger. Kommunen har en tilskuddsordning som ikke ivaretar idrett på lik linje med 
andre kulturaktører. Vi ser derfor en negativ utvikling i tilskudd til idrett. Dette var blant 
forholdene styret har påpekt i brev til og møter med kommunens ledelse og politikere. 
 
På bakgrunn av dette vedtok bystyret i 2013 at det skal avholdes en idrettspolitisk debatt i 
bystyret på nyåret 2014. Konferansen er avholdt, og Idrettspresident Børre Rognlien innledet 
debatten. 
 
HOVEDMÅL 2: STYRKE BARNE- OG UNGDOMSIDRETTEN 
 
Idrettsrådets fokus på barn og unge møter stor forståelse både i kommuneadministrasjonen og 
hos politikerne.  
Idrettsrådets tildelinger gjennom lokale aktivetsmidler og Storbyprosjektet har fortrinnsvis barn 
og unge som målgruppe. 
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• HOVEDMÅL 3: FÅ FLERE MED I BREDDEIDRETTEN 
 
Idrettsrådet har fokusert på at to områder er viktige for å sikre rekruttering til og hindre frafall fra 
idretten: 

• Fortsatt investering i anlegg (slik at ikke manglende hall- og banetid utestenger 
potensielle medlemmer/deltakere). 

• Behov for driftsstøtte til flere av idrettslagene, og reduksjon av kommunale avgifter slik 
at ikke medlems- og aktivitetskostnader utestenger familier med begrenset betalingsevne. 

• Videreført lokale aktivitetsmidler(LAM) og Storbyprosjektet med fokus på bl.a. å øke 
mangfoldet i idretten. 

 
• HOVEDMÅL 4: STYRKE TOPPIDRETTEN 

 
.Idrettsrådet har tatt initiativ til en styrking og spissing av tilbudet elevene gis på KKG. Skolen 
har søkt fylket om tilskudd til dette. Skolen har blitt tildelt midler for talentutvikling i 2014, og 
starter prosjektet høsten 2014. 
Stiftelsen Sportikus avsatte i 2012 midler til «Idrettsrådets stipend». Kr 210 000 ble utdelt til 
idrettsutøvere i 2013. 
Idrettsrådet sitter fremdeles i fagutvalg for Cultiva Express idrett. CEI startet opp med tildelinger 
igjen i 2013 
I følge kommunens nye kulturstrategi skal det satses på talentutvikling og kompetansesentra. 
Styret har vært påpasselige med å poengtere at idretten har sin naturlige plass i denne 
kulturstrategien. 
 

• HOVEDMÅL 5: STYRKE DUGNADSÅNDEN 
 
Idrettsrådet har som et hovedmål å styrke dugnadsånden i lagene. Uten dugnadsinnsatsen som 
legges ned i alle klubbene og lagene, vil det ikke være mulig å opprettholde et tilfredsstillende 
tilbud til barn og unge.  
Idrettsrådet synliggjør den store dugnadsinnsatsen lagene legger ned i våre møter med 
kommunen. Idrettsrådet er opptatt av at dugnadsinnsatsen lagene skal utføre bør være 
meningsfull og inntektsbringende.  
 
 HOVEDMÅL 6: VÆRE EN ARENA FOR SAMARBEID 
 
Idrettsrådet har avgitt flere høringsuttalelser til kommune og fylkeskommune i idrettsrelaterte 
saker.  
Idrettsrådet er med i prosjektgruppen for utarbeidelse av ny kommunedelplan for idrett og 
friluftsliv 2015-2018. 
Daglig lederforum som ble etablert i 2012, har fortsatt med 2 samlinger i 2013. Dette er en arena 
for å ta opp felles utfordringer lagene har, og for å stå samlet med en felles stemme overfor 
kommunen. 
Norges idrettsforbund oppfordrer til å etablere samarbeidsavtale mellom IR ok kommune. 
IR har i 2013 forhandlet frem en samarbeidsavtale med Kristiansand kommune.  
 
Etter innspill fra Kristiansand IR vedtok idrettsforbundet å legge den nasjonale 
idrettsrådskonferansen til Kristiansand. Denne ble avholdt i Kristiansand i 310. august – 1. 
september. 
Kristiansand IR har også kommet med forslag om at Idrettstinget bør legges til Kristiansand i 
2019. Dette er senere fult opp politisk i kommunen. 
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6.2 Styret for idrettsrådet  

 
 Etter årsmøtet 19. mars 2013 fikk styret følgende sammensetning. 
 
 Gunnar Steen (IK Våg)  leder  
 Svein Engedal (KIF - håndball)  nestleder  
 Morten G Aggvin (KIF - friidrett)  styremedlem  
 Anne Grete Lindeland (Vest – Agder bedriftsidrettskrets) styremedlem  
 Nina Berg (Kristiansand sandvolleyballklubb styremedlem  
 Margrethe Noraas (Bjaavann golfklubb)  styremedlem  
 Lisbeth Frivold (Vest – Agder bedriftsidrettskrets) varamedlem  
 Jan – Terje Krabbesund (IK Gimletroll)  varamedlem 
 Marianne Wilson (Kristiansand fekteklubb) varamedlem 
   
 

 Alle medlemmer er valgt for ett år. 
 

Det har i 2013 vært avholdt 11 styremøter og behandlet 58 saker. Det har vært avholdt 
møter i arbeidsutvalg(leder, nestleder og daglig leder) etter behov. 
 
 

6.3.  Administrasjonen 
 

Administrasjonen i IR har i 2013 bestått av: 
 

 Geir Thorstensen, daglig leder 
 

 Daglig leder er ansatt i 100 % stilling, men var i perioden oktober – desember utleid i  
20 % stilling til Stiftelsen Sportikus. 

                   
Revisjon 

 
Valgt revisor for 2013 har vært PricewaterhouseCoopers AS  
v/statsautorisert revisor Svein G. Olsen.. 

 
 
6.4. Andre utvalg 
 

I 2013 har følgende faste utvalg og personer vært i funksjon/blitt opprettet: 
  
Valgkomite   leder Unni Segberg (IK Start)     

    medlem Asbjørn Lindland(IK Våg) 
medlem Anne Gudim Bjerkås(Kristiansand danseklubb.) 

    
Kontrollkomite:            leder Per Berge(Oddersjaa) 
    medlem Svein Tønnessen(Randesund IL)   
    varamedlem: Walther Johansen(NMK Kristiansand) 
    varamedlem: Knut Owing(Randesund IL) 
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Stipendkomite Stiftelsen Sportikus v/ Per Berge, Hallstein Holbek 

og Geir Thorstensen. 
 
 

6.5. IR representasjoner i andre styrer/utvalg etc. 
 

Geir Thorstensen  Prosjektgruppe for kommunedelplan for idrett og 
friluftsliv 2015-2018(oppstart 2012) 

 Idrettens representant i kulturstyret 
 Prosjektleder Storby Kristiansand 
 Fagjurymedlem Cultiva Express Idrett 
 Styremedlem Stiftelsen Sportikus 
 Folkehelseforum. 

 Arrangementskomite for Landskonferanse for 
idrettsråd. 

 Programkomite for Landskonferanse for idrettsråd. 
        

    
6.6. Medlemmer.  

 
Pr. 31.12.2013 har Kristiansand 112 idrettslag med  29.134(27.1349 en økning på 7,4 % 
Medlemmene er fordelt på 10.787( 10.026) kvinner og 18.347( 17.108)) menn. (2012 tall 
i parentes). Bedriftsidretten har i tillegg ca 10.000 medlemmer. 
 
 

6.7. Idrettens Anleggsplan 
 
Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv er under revidering og skal gjelde for 
perioden 2015- 2018. Arbeidet startet opp i 2012 og planen skal vedtas i bystyret 
desember 2014 
Klubbene i Kristiansand og idrettsrådet har signalisert at det må satses på en bredere 
anleggsutbygging fremover. 
Våre innspill blir godt ivaretatt i planen, og idrettsrådet bruker kommunens plan som 
grunnlag for sitt arbeid med anlegg.  
Kommunen bruker planen som grunnlag for sitt årlige handlingsprogram. 
Kommunens handlingsprogram og prioriteringer for idrettsanlegg ligger som vedlegg til 
årsberetningen i informasjonsdelen. 
Innspill fra klubbene og endrede anleggsbehov vil kunne påvirke den årlige rullering av 
kommunedelplan og handlingsprogram. 
Kommunen har en anstrengt økonomi, og har signalisert at det blir minimal 
anleggsutbygging i inneværende fire årsperiode 2014-2017. Det har vært, og vil være, en 
prioritert oppgave å overbevise kommunens administrasjon og politikere at det er behov 
for ikke bare å opprettholde, men heller øke anleggsutbyggingen for å holde tritt med 
kommunens anleggsbehov. 
Idrettsrådet har også påpekt de negative konsekvenser mangelfullt vedlikehold på 
anleggene medfører. 
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6.8.     Tildeling av gavepremier/arrangementsstøtte/stipendier/driftsstøtte/annen støtte 
 
♦ Stipend 
 
Idrettsrådet har hatt en stipendordning for idrettsutøvere og trenere finansiert gjennom 
Stiftelsen Sportikus. Denne oppgaven blir nå på mange måter overtatt av Stiftelsen 
Cultiva. Cultiva startet i 2010 opp Cultiva Express Idrett med tildeling av stipend til 
idrettsutøvere i aldersgruppen 15-16 år og 17-24 år. I 2011 ble det delt ut kr 616.000. 
I tillegg ble det delt ut et talentstipend på kr 50.000.  
Cultiva valgte ikke å dele ut midler i 2012. Stiftelsen Sportikus avsatte derfor 
stipendmidler for 2012 med utdeling i 2013. 
 
Stiftelsen Sportikus delte i 2013 ut stipend til aktive utøvere. 
Det var totalt 48 søkere. 37 utøvere ble tildet stipend på mellom 3 000 og 10 000 kr. 
Total tildeling var på 210 000 kr 
  
Jan Eric Heiseldal boksing AIK Lund 1996 3 000 
Herman T. Nesse Klatring Chrs klatreklubb 1995       5 000  
Ida Marcussen friidrett IK Våg 1987     10 000  
Marie Wåland badminton KBK 1994     10 000  
Marianne Ruud sykkel KCK 1995     10 000  
Andreas Erland sykkel KCK 1992       5 000  
Hanne Andve friidrett KIF - friidrett 1996 5 000 
Trine Mjåland friidrett KIF - friidrett 1990     10 000  
Eline Breilid friidrett KIF - friidrett 1993     10 000  
Benedicte Hauge friidrett KIF - friidrett 1989       5 000  
Andrea T Breilid friidrett KIF - friidrett 1994       5 000  
Vegard Danielsen orientering KOK 1990     10 000  
Gaute Friestad orientering KOK 1995       5 000  
Benedicte H. Bjørgum orientering KOK 1994       5 000  
Anneke H. Bjørgum orientering KOK 1992       5 000  
Sjur Hovi orientering KOK 1993       5 000  
Hanna G Inntjore roing Krs roklubb 1994       5 000  
Dag-Erik Tved roing Krs roklubb 1993       5 000  
Joakim B Bøhn roing Krs roklubb 1993       5 000  
Magnus Helland sandvolleyball Krs sandvolleyball 1994       5 000  
Thelma B Strandberg stup Krs stupeklubb 1996 5 000 
Elise Haavik stup Krs stupeklubb 1995     10 000  
Lina G Indrebø stup Krs stupeklubb 1995       5 000  
Sverre Lundevold Trial Krs trialklubb 1995     10 000  
Simen H. Larsen svømming KSA 1997 3 000 
Eirik Frestad svømming KSA 1997 3 000 
Rebecca Sundtjønn svømming KSA 1998 3 000 
Sara Stoebner svømming KSA 1998 3 000 
Tiril F Rist Jensen svømming KSA 1994       5 000  
Hakeem Teeland svømming KSA 1998 3 000 
Ida Gabrielsen håndball Randesund 1996 3 000 
Aida Dahlen bordtennis Randesund 1990     10 000  
Amalie Thorstensen svømming Vågsbygd SLK 1996 5 000 
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Sofie Reisænen svømming Vågsbygd SLK 1997 5 000 
Guro Aas svømming Vågsbygd SLK 1996 3 000 
Ina A. Steinsland svømming Vågsbygd SLK 1996 3 000 
Rebecca G. Ege svømming Vågsbygd SLK 1998 3 000 

 
 
♦ Lokale aktivitetsmidler 
 
Aktivitetsmidlene bevilges av kulturdepartementet, fordeles av idrettsrådene og utbetales 
gjennom Norges idrettsforbund. Kristiansand fikk i 2013 kr 2 856 092 til fordeling.  

           94 klubber kvalifiserte til fordeling. 
 
Midlene ble fordelt i henhold til kriterier anbefalt av klubbene i møte 23/8 2005.  
 
Alle klubber som har aktivitet og medlemmer i aldersgruppen 6-19 år skal ha støtte. 
 

  1.  Hodestøtte min 40%. 1/3 til aldersgruppen 6-12 år, og 2/3 til 
       aldersgruppen 13-19 år. 

 2.  Spesielle tiltak max 40% 
 3.  Barneidrettskoler max 20% 
 4.  Utdanning/utvikling av kompetanse max 5% 
     5.  Oppstart av nye idretter/revitalisering max 5% 
 6.  Idrettsrådets frie disposisjon. Max 5% 
 7.  Minimumsbeløp kr 1.000. 

  8.  Klubber som ikke har utført medlemsregistreringen til NIF innen fristen, får 
                  kun minimumsbeløpet på kr 1.000 dersom de har aktiviteter for   
  aldersgruppen 6-19 år. 
  
Aik Lund 

 
34296 

Atletklubben Av 1928 
 

41173 
Budosør 

 
1000 

Christianssands Seilforening 
 

3995 
Donn, FK 

 
60680 

Kristiansand Skiklubb 
 

1683 
Fløy 

 
73706 

Gimletroll IK 
 

113941 
Grim FK 

 
0 

Hannevikas IL 
 

0 
Hånes IF 

 
120709 

Hånes Turnforening 
 

5729 
Just IL 

 
50407 

Kjevik Fallskjermklubb 
 

1135 
Kristiansands IF-Håndball 

 
30878 

Kristiansand Svømmeallianse 
 

22918 
Kristiansand Garnisons Pistol 

 
10227 

Kristiansand Karate Club 
 

2676 
Kristiansand og O.Tr.h.kl. 

 
0 

Kristiansand Atletklubb 
 

11135 
Kristiansand Badmintonklubb 

 
15554 
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Kristiansands IF-Friidrett 
 

36023 
Kristiansand Bueskyttere 

 
14392 

Kristiansand Dykkerklubb 
 

4156 
Kristiansand Gangklubb 

 
0 

Kristiansand HSL 
 

20681 
Kristiansand Kajakklubb 

 
5328 

Kristiansand OK 
 

18512 
Kristiansand Pistolklubb 

 
3645 

Kristiansand Roklubb 
 

9266 
Kristiansand Stupeklubb 

 
5525 

Kristiansand Tennisklubb 
 

9777 
Kristiansands Cykleklubb 

 
19204 

Kristiansands Turnforening 
 

65768 
NMK Kristiansand 

 
37129 

Oddersjaa SSK 
 

66343 
Sør, OK 

 
6292 

Radar, FK 
 

13095 
Randesund IL 

 
319346 

Solbygg FK 
 

0 
Start, IK 

 
102939 

Søm Squash Klubb 
 

1135 
Topdal Dykkerklubb 

 
0 

Torridal IL 
 

147276 
Tveit IL 

 
88859 

Varodd Svømmeklubb 
 

24544 
Vepsa Bowlingklubb 

 
0 

Vigør FK 
 

141676 
Våg, IK 

 
135117 

Christianssands Curling Club 
 

1215 
Vågsbygd Karate Klubb 

 
37195 

Vågsbygd Svømme- Og Livredning 
 

152146 
Kristiansand Danseklubb 

 
5985 

Kristiansands Vandrerne 
 

0 
Kristiansand Ishockey klubb 

 
18839 

Vågsbygd Seilforening 
 

0 
Kristiansand og Søgne Ridekl. 

 
11209 

Kristiansand Studentidrettslag 
 

10212 
Gimle Rytterforening 

 
4099 

Kristiansand Ju Jitsu klubb 
 

11356 
Lund Basketballklubb 

 
0 

Sørlandets Paragliderklubb 
 

1000 
Kristiansand JFF, Castinggr. 

 
10212 

Tigerberget, FK 
 

0 
Hemoriders MC Kristiansand 

 
10000 

Tobienborg Fotballklubb 
 

0 
Christianssand Klatreklubb 

 
8817 
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Senior Sport 
 

0 
Kristiansand Basket 

 
7517 

Sørlands-Strike Bowling Klubb 
 

13681 
Kvadraturen Frisbee Golf Klubb 

 
0 

Flekkerøy Padleklubb 
 

57637 
Gladiators 

 
22920 

Kjevik Flyklubb 
 

1000 
Sørlandets R/C Modellflyklubb 

 
1000 

Kristiansand Kampsport Klubb 
 

27448 
Kristiansand Båt-Sport Klubb 

 
1000 

Sørlandets RC Helikopterklubb 
 

0 
Friskis&Svettis Kristiansand 

 
43649 

Kristiansand Taekwondo Klubb 
 

5983 
Hjertetrimmen i Kristiansand 

 
0 

Tinnheia Karate Klubb 
 

2269 
Kristiansand Modellbilklubb 

 
3475 

Kristiansand Golfklubb 
 

14864 
Bjaavann Golfklubb-Kristiansand 

 
31595 

Sørlandsparken Rideklubb 
 

24902 
Cykleklubben Sør 

 
6623 

FC Blaa 
 

0 
Våg FK 

 
80855 

Våg-Håndball 
 

73127 
Kristiansand Ryttersport Klubb 

 
10534 

Kristiansand Sandvolleyballklubb 
 

67433 
Kristiansand Kendo Klubb 

 
1000 

Londskråga Idrettsklubb 
 

2269 
Lund Taekwondo Klubb 

 
3257 

Kristiansand Suns Baseballklubb 
 

5061 
Vågsbygd Innebandy Klubb 

 
31732 

Flekkerøy Kampsport Klubb 
 

5446 
Kristiansand Motorcross Klubb 

 
8108 

Kristiansand Trial Klubb 
 

21271 
Skøyteklubben Sør 

 
2501 

Agder Modellflyklubb 
 

2737 
Flekkerøy Cykleklubb 

 
1000 

Masters Sørlandet 
 

10000 
Lund Cykleklubb 

 
10000 

Kristiansand Fekteklubb 
 

12541 
Tveit Feltrittsklubb 

 
2217 

UiA Lacrosse 
 

1000 
Lund Skiklubb 

 
0 

Kristiansand Innebandyklubb 
 

2288 
Vågsbygd turn 

 
25000 

Sukkevann frisbeeklubb 
 

31000 
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6.9. Idrettens Storbyarbeid/inkludering i idrettslag. 
 
Kristiansand ble i 2001 invitert til å delta i idrettens storbyprosjekt/inkludering i 
idrettslag. 
Fra og med 2006 gikk prosjektet over til å bli fast aktivitet. 
Idrettsrådet leder prosjektet. 
 
Storbyarbeidet har som målgrupper: 
1) inaktive barn og unge, 
2) ungdom med problemadferd samt  
3) innvandrergrupper  
4) barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne 
 
Prosjektet i Kristiansand ble i 2013 tildelt kr. 391.000 fra Kristiansand kommune  og kr 
450.000 fra storbyprosjektet sentralt. Det ble også gitt en tilleggsbevilgning på kr 150 000 
fra kulturdepartementet. 
19 klubber pluss Åpen hall på Idda Arena fikk midler fra  prosjektet i 2013: KB Pirates, 
Kristiansand Turnforening, F.K. Vigør, Vågsbygd SLK,  IK Våg barneidrett, Randesund 
IL, Kristiansand svømmeallianse, Gladiators, Kristiansand sandvolleyball, Torridal IL,  
IK Gimletroll, Våg håndball, Våg fotball, IK Start jr, NMK Kristiansand,, KIF håndball, 
KIF friidrett, Vågsbygd turn og Kristiansand fekteklubb.  Aktivitetene i prosjektet kan 
vise til gode resultater. Målgruppene ble nådd. 
 
 

6.10. Total overføringer til klubbene gjennom idrettsrådet. 
 

 
Lokale aktivitetsmidler                                              kr 2 856 092 
Storbymidler kr    811 000 
Stipend kr    210 000    
Totale overføringer til klubbene i 2012              kr 3 877 092    
          

 
6.11. Kommunale tilskudd. 
 

• Driftstilskudd: 
    

Kommunen tildelte totalt kr 1 285 000 i driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner. 
Tildelingene baserer seg i hovedsak på antall medlemmer i barne- og ungdomsgruppen,  
På grunn av høye medlemstall ble idretten tildelt 69,8 %. 
  

Kristiansand motocrossklubb 5883 
Start IK,. håndball 11 285 
Start IK, jr 23 920 
Våg IK, barne og friidrett 41 859 
Våg IK, håndball 24 209 
Kristiansand trialklubb 6 498 
Kristiansand basket bredde 5 594 
Vågsbygd SLK 72 627 
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AK - 28 27 874 
Flekkerøy IL 34 722 
Flekkerøy padleklubb 8 005 
Hånes IF 46 585 
Hånes turnforening 9 259 
Våg fotball 52 662 
Just IL 19 194 
KIF friidrett 15 046 
KIF håndball 25 945 
Kristiansand kajakklubb 2 025 
Kristiansand orienteringsklubb 6 076 
Kristiansand taekwondo klubb 2 797 
Kristiansand cykleklubb 10 320 
Kristiansand turnforening 71 566 
NMK Kristiansand 3 472 
Oddersjaa 22 859 
Randesund IL 155 477 
Tveit IL 36 940 
Vågsbygd karateklubb 23 534 
Donn FK 27 585 
Vigør FK 76 003 
Kristiansand sandvolleyballklubb 21 796 
Vågsbygd innebandyklubb 4 726 
  
Totalt 896 343 

    
 

• Husleiestøtte: 
 
Husleiestøtteordningen ble fjernet i 2013. Driftstilskuddsordningen fikk overført disse 
midlene og styrket dermed denne tildelingen 

 
 

•  Kristiansand kommunes tilskudd til kunst- og kulturformål 
 
Det ble bevilget kr 870 000 fra tilskuddsordningen ”kunst- og kulturformål”. 
Idrett ble tildelt 12,2 %. 
 
Kristiansand sandvolleyballklubb Veteran NM   kr 5 000  
Kristiansand sandvolleyballklubb Jr NM   kr 20 000 
Randesund IL Fotballturnering 7-12år kr 5 000 

 Kristiansand trialklubb Nordisk mesterskap kr 8 000 
 Kristiansand trialklubb NM individuell kr 12 000 
 Kristiansand svømmeallianse NM langbane kr 30 000 
 Randesund IL Dyreparken håndballcup kr 8 000 
 Gimletroll Trollcup/vintercup kr 8 000 
 Kristiansand studentidrettslag UiA løpet kr 5 000 
 Kristiansand sandvolleyballklubb Sandvolleyballskole kr 5 000  
  
 Totalt  kr 106 000             
 
 

Kristiansand idrettsråd                          www.idrettsradet.no   15 



ÅRSBERETNING 2013 

•  Tilskudd til festivaler. 
 
Det ble bevilget kr 800 000 til festivaler i 2013. 
Idrett ble tildelt 3,1 % 
 
Plussbankcup   kr 25 000 
 

 
6.12. Cultiva. 
 
 Idrettsrådet sendte inn forslag om programsatsingsområde til Cultiva i forbindelse med 
 deres strategiprosess. Forslaget går ut på at Kristiansand skal bli ”Verdens sprekeste 
 by”. Dette er identisk med idrettsetatens visjon. 

Cultiva har som visjon i sin nye strategi at Kristiansand skal bli «Nordens beste kulturby 
for barn». Stiftelsen Sportikus leverte inn søknad om støtte til å etablere «Kristiansand 
summer games». Tilbakemeldingene har vært positive. Kontakten med Cultiva 
opprettholdes. Vi avventer videre fremdrift til Cultiva er i aktivitet igjen, forhåpentligvis i 
2014. 
 
På oppfordring fra idrettsrådet opprettet Cultiva en stipendordning, Cultiva Express 
Idrett(CEI) for idrettsutøvere. Ordningen lå brakk i 2012, men gjenoppsto i 2013 
Totalt delte CEI ut 735 000 kr i 2013. Det vil også bli tatt ut en utøver som får tildelt et 
«Talentstipend». Denne tildelingen vil foregå i 2014. 
 
Følgende utøvere fikk stipend i 2013.: 

  
Marie Wåland Badminton 20000 
Jamshid Nazari Boksing 15000 
Aida Husic Dahlen Bordtennis 30000 
Margaret Aase Brasiliansk jiu jitsu og MMA 20000 
Andrea Tomine Breilid Friidrett 15000 
Hanne Andve Friidrett 15000 
Ida Marcussen Friidrett 30000 
Trine Mjåland Friidrett 20000 
Katarina Emilie Fransson Friidrett 15000 
Mari Forbord Anderssen Friidrett-. 15000 
Benedicte Hauge Friidrett 20000 
Vetle Brunvatne Friidrett 15000 
Eline Breilid Friidrett 15000 
Anne Charlotte Benestad 
Rosenvold Håndball 10000 

Eirik Köpp Håndball 20000 
Elisabeth Benestad 
Rosenvold Håndball 15000 

Ida Gabrielsen Håndball 15000 
Andreas Erland Landeveissykling 10000 
Herman Dahl Landeveissykling 10000 
Thomas Larsen Landeveissykling 20000 
Andreas Vangstad Landeveissykling 10000 
Adrian Hilde Landeveissykling/terreng 10000 
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Stian Sverdrup Lilleeng Langrenn 10000 
Vegard Flystveit Langrenn 20000 
Gaute Friestad Orientering 15000 
Sjur Hovi Orientering 15000 
Tone Wigemyr Orientering 20000 
Vegard Danielsen Orientering 15000 
Dag Blandkjenn Orientering/friidrett 10000 
Dag-Erik Tvedt Roing 10000 
Hanna Gailis Inntjore Roing 20000 
Joakim Bøhn Roing 10000 
Pierre Moen Speedway 15000 
Elise Haavik Stuping 20000 
Lina Gullsmedmoen Indrebø Stuping 10000 
Thea Morken Augustson Stuping 10000 
Thelma Baatz Strandberg Stuping 20000 
Amalie Thorstensen Svømming 20000 
Ina Andersen Steinsland Svømming 10000 
Sofie Reisænen Svømming 20000 
Tiril F. Rist Jensen Svømming 10000 
Henrik Fiskaadal Terrengsykling 20000 
Sverre Lundevold Trial 30000 
Joachim Schjøtt Utforsykling 20000 
Marianne Ruud Utforsykling 20000 

 
 
6.13. Samarbeidsavtale med Kristiansand kommune. 
 

Idrettsrådet har i 2013 ferdigbehandlet og underskrevet samarbeidsavtale mellom 
idrettsrådet og Kristiansand kommune. 
Hensikten med avtalen er å fastsette arbeidsrammer og ansvarsfordeling i idrettssaker 
mellom kommunen og idrettsrådet. 
Avtalen skal:  
1) styrke samspillet mellom IRK og KK 
2) bidra til å klargjøre viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger  
3) sikre kontinuitet i beslutningene   
4) skape forutsigbarhet for begge parter  
5) bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter 

 
 
6.14. Landskonferanse for idrettsråd 
 

Landskonferansen for idrettsråd 2013 ble avholdt 30. august – 1. september i 
Kristiansand. 
Norges idrettsforbund stod som arrangør. Kristiansand idrettsråd var representert i både 
arrangements- og programkomite. Det deltok ca 280 deltakere. 
I forbindelse med konferansen arrangerte også Kristiansand idrettsråd i forkant av 
konferansen en samling for daglige ledere i idrettsråd. 
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6.15. Daglig lederforum. 
 

I 2012 startet IR opp et forum for daglige ledere fra Kristiansandsklubbene. 
Det ble avholdt to møter i 2013 hvor temaene bl.a. var klubbenes rammebetingelser, og 
hvordan påvirke kommunale beslutninger som har konsekvenser for lagene. Det bel også 
avholdt temamøte med Fædrelandsvennen hvor avisens dekning av lokalsporten var 
under lupen. 
Styret ser på forumet som en viktig møteplass for å få en kraftigere «stemme» overfor 
kommunens administrasjon og politikere. 

 
 
6.16. Spørreundersøkelse i klubbene. 
 

Idrettsrådet gjennomførte i 2013 en spørreundersøkelse i klubbene. Undersøkelsen skulle 
bl.a. kartlegge økonomiske forhold og klubbenes ønsker og utfordringer i forhold til 
forventninger de har til kommunen. Undersøkelse var med på å danne grunnlag for fakta 
som var innspill til politikerne i forkant av den idrettspolitiske debatten i bystyret som 
skulle avholdes 22. januar 2014. 
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    SAK 8: BUDSJETT 2014    
      
 
      Budsjett 2014     Regnskap 2013 Budsjett 2013       

 
  Inntekter(1)            1 020 000  836 727 815 000 

  Lønnskostnad   795 000  732 138 770 000 

  Annen driftskostnad  260 000  187 149 230 000 

  Sum driftskostnad          1 055 000            919 287         1 000 000                    

  Driftsresultat                         (35 000)           (82 560)         (185 000) 

   

Netto finansinntekter  10 000    20 611  15 000 

  Årsresultat             (25 000)   (61 949) (170 000) 

  Stipend/støtte    0   0   0 

    

Utdelinger       0   0            0 

    

Overført EK    (25 000)   (61 949) (170 000) 

  Sum disponert   (25 000)   (61 949) (170 000) 

 

   

(1) I inntekter er det budsjettert med:  2014   2013 

  Adm. storby/inkludering i idrettslag  kr 200 000  kr 200 000 

  Driftstilskudd Kristiansand kommune kr 750 000  kr 525 000 

  Div inntekter/tilskudd/støtte   kr   70 000  kr  90 000 

   

I budsjetterte inntekter er det inkludert momskompensasjon. 

I regnskapet er momskompensasjonen ført til fradrag på kostnader. For 2013 var 

dette beløpet kr 53 461. 

 

Det ble ikke utbetalt styregodtgjørelse for 2013. 

  Det foreslås heller ikke styregodtgjørelse for 2014. 
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SAK 9.  INNKOMNE SAKER. 

 
 
Sak 9.1. Samarbeidsavtale Kristiansand idrettsråd og Kristiansand kommune. 

  Forslagsstiller: Idrettsrådets styre. 

Kommentar: Norges idrettsforbund anbefaler at det etableres samarbeidsavtaler mellom 

idrettsrådene og kommunen. Idrettsrådet og kommunen har utarbeidet forslaget til 

avtale. Kommunen har signert avtalen. 

 Avtalen ligger som vedlegg- 

Forslag til vedtak: 

  Årsmøtet godkjenner den fremlagte avtalen.  

 

Sak 9.2. Vedr anleggssituasjonen for friidrett i Kristiansand 

  Forslagsstiller: Kif- friidrett, Hannevika IL(sammen med Søgne IF) 

Kommentar: Friidrettshall er et av de anleggene idrettsrådet har fremhevet behov for i flere 

sammenhenger, både i forhold til kommune- og fylkesnivå. 

 Klubbenes forslag ligger vedlagt. 

Forslag til vedtak: 

Idrettsrådet er positive til det initiativ friidrettsmiljøet viser for å etablere 

friidrettshall i Kristiansand, og vil fortsatt fronte dette som et viktig anlegg 

for byen og landsdelen. Idrettsrådet kan bidra gjennom representasjon i 

prosjektgruppe el.l. dersom det er ønskelig. 

 

Sak 9.3. Kartlegging av klubbenes interesse for benyttelse av Ekserserhuset til 

idrettsformål. 

  Forslagsstiller: Kristiansand fekteklubb. 

Kommentar: Etter det styret kjenner til er det etablert en utleieavtale mellom Kristiansand 

kommune og et kunstnermiljø vedr bruk av Ekserserhuset. Det er laget 

retningslinjer for utleie, og kulturstyret har vurdert idrettsaktiviteter til å være 

utenfor disse retningslinjene. 

 Fekteklubbens forslag ligger vedlagt. 

Forslag til vedtak: 

Idrettsrådet vil støtte fekteklubbens ønske om bruk av gymsalen i 

Ekserserhuset til idrettsformål. 
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Sak 9.4. Idrettsrådet skal jobbe for å etablere kommunale støtteordninger for 

kompetanseutvikling innen idrettsfeltet, herunder gjennom internasjonale 

utvekslinger. 

 Forslagsstiller: Kristiansand fekteklubb. 

Kommentar; Idrettsrådet har i sitt handlingsprogram et fokus på støtteordninger til idretten(ref 

Hovedmål 1: Bedre idrettens rammebetingelser og hovedmål 4: Styrke 

toppidretten)  

 Fekteklubbens forslag ligger vedlagt. 

Forslag til vedtak: 

 Idrettsrådet vil fremme forslag overfor Kristiansand kommune for å etablere 

støtterordninger kompetanseutvikling innen idrett, herunder internasjonale 

utvekslinger. 
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INFORMASJONSDEL 
 

 

 

 

 

-          Statlige spillemidler………………………………………   

-          Kommunedelplan -Kr.sand kommunes prioriterte 

           idrettsanlegg for perioden 2014 - 2017  

           ordinære spillemiddelsøknader………………………   

 -         Lover for Idrettsrådet………………………………………………  

- Statutter for Idrettsrådets idrettsstipendier………………………  

- Statutter for arrangementsstøtte…………………………………..  

- Statutter for gavepremier m/inskripsjon………………………….. 

-  Oversikt idrettslag i Kristiansand  
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Statlige spillemidler. 
 
Oversikt over spillemidler til idrettsanlegg i Kristiansand 2013: 
 
 
Ordinære anlegg 
Hommeren kunstgressbane           1 248 000 
Søm orienteringskart         43 000  
3 stk tennishaller    2 100 000 
Kartemyr 7-er kunstgressbane   1 000 000 
Krossen 7-er kunstgressbane             1 000 000 
Odderneshallen, flerbrukshall  2 100 000 
Kongsgård garderobebygg      700 000 
Voie 7-er kunstgressbane                            650 000 
Holte 7-er kunstgressbane      950 000 
Sukkevann kunstgressbane   1 750 000 
Jegersberg ridesti       700.000 
Karuss kunstgressbane 2   1 600 000 
SUM               13 841 000 
 
Nærmiljøanlegg 
Ø. Slettheia flerbruksområde         200 000 
Odderhei 2, flerbruksløkke kunstgress    144 000 
Galgeberg flerbruksløkke,binge m/ kunstgr     200 000 
Slettheia skole flerbruksløkke kunstgress        200.000 
SUM                                                                 744 000 
 
 
Totale spillemidler Kristiansand kr 14 585 000. 
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KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 
 
 
 
 
 
Vedlegg til rådmannens forslag til handlingsprogram 2014-2017 
 
KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIV 2011-2014 
ÅRLIG RULLERING av planens handlingsprogram. 
             
     07.01.2014 
             
      
 
 
 
 
Forslag til vedtak i handlingsprogrammet (pkt… i rådmannsdok.): 
 
Det 4-årige handlingsprogrammet til Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2011-2014, godkjennes 
med foreliggende rullering og med de eventuelle justeringer som følger av bystyrets vedtak. De 
prioriterte listene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, legges som grunnlag for årets 
søknader om statlige spillemidler. 
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Informasjon om statlige spillemidler og prioriteringslistene: 
 
Den statlige idrettspolitikken hviler på to grunnpilarer: Tilskudd til bygging og rehabilitering av 
idrettsanlegg og tilskudd til aktivitetsformål. Dette fordeler seg på tilskudd via spillemidler til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt tilskudd til idrettens aktiviteter via Norges 
Idrettsforbund. 
 
Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort 
brukspotensial, anlegg med lav dekningsgrad, anlegg som gir flerbruksmuligheter og anlegg 
som gir et mangfold i aktivitetstilbudet, er kriterier som Kulturdepartementet mener vil være 
formålstjenlig å legge vekt på ved prioriteringer fremover. Spillemidler til anlegg er primært en 
toppfinansiering som kommer i tillegg til anleggseieres grunninvestering. 
  
Fylkeskommunene er delegert myndighet fra departementet til å forvalte spillemidlene. For å 
komme i betraktning til disse midlene, skal kommunene ha politisk godkjente planer for utvikling 
av denne type anlegg (Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2011-2014, vedtatt i bystyret 
08.12.10). Kommunen samordner alle søknader. Dette gjelder både kommunens egne, 
organisasjoners og lags søknader. 
Søknadene fremmes således samlet med forslag til prioritering for politisk behandling og 
oversendes deretter til fylkeskommunen for videre behandling. Dette er en årlig prosess og i 
tråd med føringer fra Kulturdepartementet.  
 
Handlingsprogram for anlegg (del av kommunedelplan idrett og friluftsliv 2011-2014) skal 
fremskrives og oppdateres årlig, og samsvare med kommunens handlingsprogram. Lister nr. 1 
og 2 er foreslått som kommunens prioritering for årets søknader om spillemidler. Liste nr.1 og 2  
omhandler søknader for ordinære anlegg (idrett, friluftsliv og rehabilitering) og nærmiljøanlegg. 
Alle listene er oppdatert ut fra årets tildeling av spillemidler. Forenklede søknader til 
nærmiljøanlegg behandles fortløpende hos parkvesenet/fylkeskommunen. 
De prioriterte søknadsgruppene fra kommunene skal være samlet i to grupper: ordinære 
søknader, samt nærmiljøanlegg. Friluftsanlegg og nærmiljøanlegg er parkvesenets 
ansvarsområde, de resterende er idrettsetatens ansvar. Parkvesenets prosjekter finansieres 
over postene friluftsliv, nærmiljø, samt egne tilsagn.  
 
Listene for langsiktige uprioriterte behov, nr. 3 og 4, er justert og oppdatert. Det kommer stadig 
nye behov for anlegg som er viktig å synliggjøre. Anlegg fra de uprioriterte listene kan, om 
ønskelig, da komme til utbygging før det er gjort en hovedrevidering av selve plandokumentet. 
 
Kulturdepartementets ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2013”, 
er førende for utarbeiding av spillemiddelsøknadene. 
 
 
Anlegg som får store spillemiddeltilskudd, kan få tilskuddet fordelt over to eller tre år.  
Søknader/anlegg som har fått delvis tildeling tidligere, prioriteres ved neste tildeling og skal få 
dekket restbeløpet.  
 

Søknad nr. 19 og 53 ble ikke fremmet for fylkeskommunen pga. manglende finansiering.  
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1. Prioritert søknadsliste ORDINÆRE anlegg; idrett, friluftsliv og rehabilitering 2014 – 2017 

 (innenfor rammen).K= kommunale midler        P= private midler 

Pri
Nr. 

Anlegg Anleggs 
enhets. nr. 

Sted Total 
kostnad 
i 1000 kr. 

Maksimal 
sats for 
spillemidler 
 

Antatte 
Årlige 
drifts- 
utgifter 

Tidligere 
investeringer 
opp til og med 

2013  

2014 2015 2016 2017 

       K  P K P K P K P K P 
1 11’er 

kunstgressbane 
1001029604 Sør Arena 5 100 1 700 250  5 100         

2 Delanlegg rehab 
lys 

1001014001 Solvika 455 151  455          

3 Skifte dekke 
fotballbane 

1001015101 Vardåsen 1 761 599  1 761          

4 Orienteringskart 1001032002 Vågsbygd-
marka Nord 

244 81     244       

5 Orienteringskart 
– revisjon kart 
Vågsbygdmarka 

1001027201 Vågsbygd 180 60   180         

6 Orienteringskart 1001017002 Lømslands-
heia 

216 72     216       

7 Flerbrukshall 1001040201 Havlimyra      42 800 7 000 1 025 42 800          
8 Sosialt areal hall 1001040204 ” 4 280 500  4 280          
9 Styrketrenings-

rom 
1001040203 ” 4 250 700  4 250          

10 Bordtennis/dans/
oppvarming 

1001040202 ” 7 450 700  7 450          

11 Speedwaybane 1001034903 Skibåsen 3 500  1 000  3 200 300         
12 Klubbhus 1001034405 Kongsgård-

jordene 
2 494 823   2 494         

13 Rehab plast 
hoppbakke K36 

1001009201 Klappane 306 102     306       

14 Korthullsbane 
golf 

1001017203 Korsvik/ 
Randesund 
golfbane 

4 831 1 200     4 831       

15 Delanlegg 
vanningsanlegg 
korthullsbane 

1001017203 Korsvik/ 
Randesund 
golfbane 

710 236     710       
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16 3 stk. utendørs 
tennisbaner 

1001019705 Kristiansand 
Stadion 

1 650 550  1 650   1 650       

17 Klubbhus tennis 1001019706 Kristiansand 
Stadion 
 

1 550 517  1 550   1 550       

Pri
Nr. 

Anlegg Anleggs 
enhets. nr. 

Sted Total 
kostnad 
i 1000 kr. 

Maksimal 
sats for 
spillemidler 
 

Antatte 
Årlige 
drifts- 
utgifter 

Tidligere 
investeringer 
opp til og med 

2013  

2014 2015 2016 2017 

       K  P K P K P K P K P 
18 Garderobeanlegg 

tennis 
1001019707 Kristiansand 

Stadion 
1 100 367  1 100   1 100       

19 Baseball 1001012807 Dønnestad 1 351 450     1 351       
20 Leirduebane 1 

Nord 
1001041405 Farvannet 2 218 739     2 218       

21 Leirduebane 2 
Syd 

1001041406 Farvannet 2 200 733     2 200       

22 Delanlegg lys 
Leirduebane 1 
Nord 

1001041405 Farvannet 356 118     356       

23 Delanlegg lys 
Leirduebane 2 
Syd 

1001041406 Farvannet 356 118     356       

24 Stevnekontor 1001041407 Farvannet 2 447 815     2 447       
25 Skeet/sporting 

bane 
1001041408 Farvannet 990 330     990       

26 7’er 
Kunstgressbane 

1001040205 Havlimyra 4 295 1 000 90 4 295          

27 Idda arena 
Ishall   

1001007405 
 

Idda Grim 110 174 10 000 
 

2 123 
 
110 174          

28 Idda arena 
Flerbrukshall  

1001007406 Idda Grim 41 167 7 000  41 167          

29 Idda arena 
Curlinghall  

1001007407 ” 18 700 6 500  18 700          

30 Idda arena 
Styrkerom 

1001007408 ” 2 298 300  2 298          

31 Idda arena Dans/ 
Oppvarming 

1001007409 ” 4 007 700  4 007          
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32 Idda arena Dojo 1001007410 ” 7 824 700  7 824          
33 Idda arena Ekstra 

garderobe 
1001007411 ” 3 332 700  3 332          

34 Media/startbu 1001019725 Kristiansand 
Stadion 

737 245  737          

35 Rehab 
friidrettsstadion 

1001019715 Kristiansand 
Stadion 

4 775 1 590  4 775          

36 Skytter/Klubbhus 1001041401 Farvannet 11 900 1 000  11 900          
37 200m riflebane 1001041402 Farvannet 5 800 1 000  5 800          
38 100m riflebane 1001041403 Farvannet 6 200 1 000  6 200          
Pri
Nr. 

Anlegg Anleggs 
enhets. nr. 

Sted Total 
kostnad 
i 1000 kr. 

Maksimal 
sats for 
spillemidler 
 

Antatte 
Årlige 
drifts- 
utgifter 

Tidligere 
investeringer 
opp til og med 

2013  

2014 2015 2016 2017 

       K  P K P K P K P K P 
39 Bane for stang og 

feltskyting 
1001041404 Farvannet 2 100 700  2 100          

40 Innendørs 
skytebane 

1001031914 Sukkevann 5 500 700  5 500          

41 Aquarana 
flerbrukshall  
2 stk. 

1001041501 Tangen 71 943 14 000  71 943          

42 Aquarama 
styrketrenings-
rom 

1001041502 Tangen 3 867 300  3 867          

43 Aquarama 
spesielt 
tilrettelagte 
garderober 

1001041505 Tangen 1 740 580  1 740          

44 Aquarama 
klatrevegg 

1001041503 Tangen 2 506 700  2 506          

45 Aquarama 
buldrevegg 

1001041504 Tangen 1 083 361  1 083          

46 Aquarama 
Svømmehall  

1001041506 Tangen 125 397 Etter  
vurdering 

av KKD 

 125 397          

47 Aquarama 
stupeanlegg 

1001041507 Tangen 16 683 Etter 
vurdering 

 16 683            
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av KKD 
48 Aquarama heve-

senkebunn 
1001041508 Tangen 2 500 Etter 

vurdering 
av KKD 

 2 500          

49 Aquarama 
sikkerhet og 
overvåknings-
utstyr 

1001041509 Tangen 845 Etter 
vurdering 

av KKD 

 845          

50 Flerbrukshall 1001005702 Hellemyr x 7 000 1 025 500  x  x      
51 Miniatyrskyte-

bane v/hall 
1001005703 Hellemyr x 700    x  x      

52 Klubbrom 1001005704 Hellemyr 
 

x x     x  x     

53 7’er 
kunstgressbane 

1001011604 Gimlekollen 3 695 1 000 
 
 

   x x       

Pri
Nr. 

Anlegg Anleggs 
enhets. nr. 

Sted Total 
kostnad 
i 1000 kr. 

Maksimal 
sats for 
spillemidler 
 

Antatte 
Årlige 
drifts- 
utgifter 

Tidligere 
investeringer 
opp til og med 

2013  

2014 2015 2016 2017 

       K  P K P K P K P K P 
54 11’er  

Kunstgressbane 
10010023 Vågsbygd 

idrettsplass 
7 828 2 500 Inn-

arbeidet 
   7 828       

55 Delanlegg friidrett 1001002308 Vågsbygd 
idrettsplass 

251 83     251       

56 Garderober/ 
Klubblokale 

1001002309 Vågsbygd 
idrettsplass 

7 500 1 000     7 500       

57 Flerbrukshall  Tveit Ikke 
kostnads-
beregnet 

10 000 1 025 
 

    1 000     1 000  

58 Startbu seiling 1001040601 
 

Kjeltring-
holmen 

1 000 333     1 000       

 
Merknad: 
X = Har bevilgning – sum er imidlertid unntatt offentlighet. 
 
KKD= Kulturdepartementet  
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1. Prioritert søknadsliste for NÆRMILJØANLEGG 2014 – 2017 (innenfor rammen): 
K= kommunale midler        P= private midler 

Pri-
nr.  

Nærmiljøanlegg 
navn 

Anleggsnr. Sted Total 
kostnad 
i 
1000 kr. 

Søknads- 
beløp 
Spille-
midler 

Antatt 
Årlig 
drifts- 
utgift 

Tidligere 
investeringer 
opp til og med 

2013 

2014 2015 2016 2017 Spesifika-
sjoner 

      K P K P K P K P K P  
1 Oddemarka  

flerbruksområde for 
ballspill og skate 

1001017510 Oddemarka 
skole  

480 240 3 240          FORNYET 
2013 

2 Grim skoles 
innlinebane rehab. til 
flerbruksløkke og 
ballfelt 

1001007603 Grim skole 566 283 3 283          FORNYET 
2013 

3 Karl Johans Minnes 
anlegg for allsidig 
beveg. 1 

1001007111 Karl Johans 
Minde skole 

348 174 3   174        FORNYET 
2013 

4 Vardåsen skole 
grusløkke rehabiliteres 
med kunstgress 

1001015003 Vardåsen 
skole 

600 300 5 300          FORNYET 
2013 

5 Sjøstrandbingen 
rehabiliteres med nytt 
kunstgress 

1001001806 Sjøstrand 
skole 

250 125 3   125        FORNYET 
2013 

6 Nedre Slettheia skoles 
binge rehabiliteres 
med nytt kunstgress 

1001004504 Nedre 
Slettheia skole 

250 125 3   125        FORNYET 
2013 

7 Auglandsbukta 
sandvolleybane 

1001027204 Auglands-
bukta 

484 242 5   242        NY 2013 

8 Hellinga flerbruks-
område for ballspill 

1001006802 Hellinga, 
Kolsbergveien 

280 140 5 140          NY 2013 

9 Wilds Minde skoles 
binge, rehabilitering av 
kunstgresset 

1001019720 Wilds minne 
skole 

496 248 5   248        NY 2013 

10 Karl Johans Mindes 
anlegg for allsidig 
beveg. 2 

1001007112 Karl Johans 
Minde skole 

402 201 3   201        NY 2013 

11 Mosby skole 1001008605 Mosby skole 314 157 6     157      FORNYET 
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bevegelsesanlegg  2013 
12 Brøviklia tennisbane 

renoveres til 
flerbruksløkke 

1001000601 Brøviklia/ 
Brøvikkollen 

280 140 3    140       NY 2013 

 

2. Uprioritert oversikt - Langsiktige anleggsbehov NÆRMILJØ- OG FRILUFTSANLEGG, utenfor rammen 2014 - 2024  
Anlegg merket * er anlegg som ble anbefalt i høringsforslaget, som aktuelle anlegg i perioden 2011 - 2014. 

Nærmiljøanlegg Sted Søker Total 
kostnad 

Forventede 
spillemidler 

Drifts-utgifter 

Turløype  Auglandsdalen, nedre del K 400 200 20 
Postveien og vestlandske hovedvei Gjennomgående i kommunen K 300   
Diverse tiltak iht. flerbruksplan for Jegersberg 
-Forbindelse Sødalsmyrveien - Lysløypa  
-Infotavler 
-Utbedring diverse turveier 
(-Øvrige tiltak er ikke spillemiddelberettiget) 

Jegersberg - Skråstadheia K    

Nærmiljøkart ved skolene Hele kommunen P    
Utbedring av turløype Tyskerstien i Vågsbygda – Rossevann - Songdalen K    
Frisbeegolf Kongsgårdjordene P    
Isbane Torvet K    
Nærmiljøanlegg (sandvolley med mer) Friområde på Sødal mot Otra K 800 2 x 200 30 
5’er bane. Oppgradering av eksisterende løkke i 
ht. standard. 

Sødal Terrasse K 600 200 5 

Akebakke Sødal Terrasse K 200 200 4 
Flerbruksbane Solvika (gjenbruk gammelt kunstgress) K 1 000 200  
 
 
Friluftsanlegg (ordinære anlegg) Sted Søker Total 

kostnad 
Forventede 
spillemidler 

Drifts-utgifter 

Utskifting av PCB-holdige lysarmaturer i 
lysløypene 

Baneheia. Hellemyr, Jegersberg, Dønnestad K 900 300  

Utskiftning av lysarmatur Voie lysløype mm. K 500 250  
Lysløype Karuss Midtre Vågsbygd/Karuss/Slettheia K 8 900 700  
Turvei – postveien Tveit, Skådane/Foss K 500 150 40 
Turløype Bymarka-Sentrum K 2 100 700 50 
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Turløype Baneheia (Ravnedalen- Lysløypa) K 1 100   
Postveien og vestlandske hovedvei Gjennomgående i kommunen K 700 250  
Stupetårn (1-3-5-7,5 og 10-meter) Bertes K 4 500 700 Må beregnes 
Turløype Rundløype rundt Sukkevann 

(reguleringsarbeid startet opp) 
K    

Hovedturløypa Kjerrane og nordover – Utbedre sommerløype der det 
foreligger avtale 

K    

Diverse tiltak ihht. flerbruksplan for Jegersberg 
(se liste over) 

Jegersberg - Skråstadheia K    

Turløype Ringknuden – Jegersberg (inkl. Prestebekkstien) K    
Turutfartshytte Sødalsmyra K/P 3 500 700  
Belysning turstier  Baneheia K    
Belysning turløype Auglandsdalen (Vågsbygdtunet – Auglandstjønn 

barnehage) 
K    

Turvei Militærveien Møvig fort – Møvigknatten K    
Turvei Militærveien Nesodden – Kvarodden K    
Turløype Vågsbygd – Kjosdalen – Auglandstjønn barnehage (jfr. 

Bystyrevedtak sak 157/06) 
K    

 

4. Uprioritert oversikt - Langsiktige anleggsbehov IDRETTSANLEGG, utenfor rammen 2014-2024 
For at anleggseier skal få mulighet til å søke spillemidler, er det nødvendig at anleggene er med i kommunedelplan idrett og friluftsliv.  Det er 
vanskelig å forutse i en 4-5 års periode alle anleggsbehov som kan være aktuelle for bygging. Noen nye behov vil alltid komme til, og bli 
aktuelle innen perioden. Vedlagt følger oversikt over langsiktige, uprioriterte behov. ”Nye” anlegg i dette langtidsprogrammet kan da komme til 
utbygging før kommunen gjør en revidering av selve plandokumentet. Eventuelle nye anlegg kommer til realisering gjennom kommunens årlige 
behandling av handlingsprogrammet.  
Anlegg merket * er anlegg som ble anbefalt i høringsforslaget, som aktuelle anlegg i perioden 2011-2014. 
Anleggskategori Sted Dimensjonering Eier/ 

utbygger 
Anslått kostnad Spillemidler – inntil 1/3, 

eller inntil faste 
maksimalsatser 

Antatt driftsutgifter 

7’ er bane kunstgress Idda  K/P  1 000  
*Delanlegg friidrett Justvik Delanlegg friidrett K 1 000 333 50 
*Rehabilitering 
tennisbane 

Solsletta - Tveit Tennisbane K 150 50 Innarbeidet 

*Omlegging fra gress til 
kunstgress m/lys 

Solsletta - Tveit 11’er bane K 7 000 2 300 Innarbeidet 

*Rehabilitering  Badmintonhallen Flerbrukshall K 10 000 Etter vurdering Innarbeidet 
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*Toppdekke kunstgress Møvig grusbane 7’er bane K 2 400 800 75 
*Toppdekke kunstgress Dvergsnes grusbane 7’er bane K 1 000 333 75 
*Fotballbane 11’er Kongsgårdjordet 11’er kunstgressbane K/P 10 000 2 500 150 
*Tennisbaner Karuss Tennisbaner K 1 800 600 50 
*Tennisbaner Hellemyr Tennisbaner K 2 100 700 50 
*Omlegging fra gress til 
kunstgress m/lys 

Kringsjå 11’er bane K 7 000 2 300 50 

Flerbrukshall Kringsjå Flerbrukshall K  10 000 1 200 
Oppgradering til 7’er 
bane 

Tretjønnbanen 7’er kunstgressbane K/P 3 635 1 000  

Rehab skiskytteranlegg Strai Rehab 
skiskytteranlegg 

K/P 1 000 333  

Snø- 
produksjonsutstyr 

Tveit skisenter Snøkanoner P    

Tennisbane Solsletta - Tveit 1 bane K 600 200 15 
Svømmehall  Øst   m/25 meters basseng K    
2ndre.byggetrinn Farvannet Skytebane K    
Fotballbane  Lauvåsen 11’er Kunstgressbane K 9 000 2 500 150 
Flerbrukshall  Lauvåsen Flerbrukshall 25x45m K 50 000 10 000 1 200 
Flerbrukshall Benestad Flerbrukshall  25x45m K 50 000 10 000 1 200 
Fotballbane  Benestad 11’er Kunstgressbane K 9 000 2 500 150 
Fotballbaner Benestad 4 stk. 7 ’er 

kunstgressbaner 
K/P    

Anleggskategori Sted Dimensjonering Eier/ 
utbygger 

Anslått kostnad Spillemidler – inntil 1/3, 
eller inntil faste 
maksimalsatser 

Antatt driftsutgifter 

Tennishall Sukkevann For 1 bane P    
Fotballbane Tømmerstø/ 

Sørskauen 
7’er bane  toppdekke 
kunstgressbane 

K/P   90 

Rehabilitering squashhall Søm Rehabilitering P    
Treningsbane/ 
korthullsbane 

Justnes 9-hulls korthullsbane P    

Øvingsområde golf Kristiansand golfbane 
Randesund 

Øvingsområde P    

Rehabilitering Gimlehallen Rehabilitering K 10 000 Etter særskilt vurdering 30 
Utskiftning 
vanningsanlegg 

Kristiansand Stadion Utskiftning 
vanningsanlegg 

K 250 Etter nærmere vurdering Innarbeidet 

Klubbhus kajakk Odderøya Ev. relokalisering når     
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Vest-Agder 
fylkesmuseet 
flytter til Odderøya 

Reetablering klatrevegg Hvis Samsen må 
reetableres 

Hvis flytting K    

Vigørhallen rehab  Flerbrukshall P    
Elektroniske skiver, 
skytebane 

Hågonmyr Skifte til 100 + 300m 
elektroniske skiver 

P 200   

Sandhåndballbane Karuss Sandhåndballbane     
Omlegging kunstgress Karuss – 1.bane 11’er kunstgressbane     
Fotballbane Kroodden/Ytre 

Vågsbygd 
7’er Kunstgressbane K 7 000 1 000 150 

Ev. Omlegging 
fotballbane 

Torkelsmyra      

Tribune, lager mm 
 
 

Karuss Tribune, lager med 
mer til ”Karuss 
Colosseum” 

K/P 900 Usikkert foreløpig  

Oppgradering/ombygging Kirkebanen Omlegging fra grus til  
7’er kunstgressbane 

K/P    

Fotballbane Bråvann 7’er Kunstgressbane 
Ses i sammenheng 
med Vågsbygd st. 

K/P   70 

Svømmehall Vest m/25 meters basseng P/K    
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Anleggskategori Sted Dimensjonering Eier/ 
utbygger 

Anslått kostnad Spillemidler – inntil 1/3, 
eller inntil faste 
maksimalsatser 

Antatt driftsutgifter 

Flerbrukshus idrett Flekkerøy 
idrettsanlegg 

Innendørs 
fotballbane, 
helsestudio, 
garderober, 
klubblokaler, VIP-rom  
med mer. 

P    

Videreutvikling ski-
anlegg, Bl.a. sammen-
knytning løypenett, plast i 
hoppbakke med mer. 

Sandripheia 
Fritidssenter 
Interkommmunalt. 

3.byggetrinn  
Kr.Sands del  
 

K    

Orienteringskart Ikke stedsplassert Flere anlegg P    
Turkart Ikke stedsplassert  P/K    
Sandvolleyballhall Ikke stedsplassert 4-5 baner P    
Ridehall m/garderobe Stedsplassering ikke 

avklart 
20 x 60m K/P 7 000 1 500 Privat drift 

2 stk. mobile isanlegg 
 

I to ulike bydeler Min.1 200m2, maks 
2 400 m2  pr.anlegg 

K Pr. anlegg: 
 ca. 4 000  

Pr. anlegg: 
Ca. 1 200 

Pr. anlegg: 
Ca. 800 

Friidrettshall Ikke stedsplassert  K Ca. 80 – 100 000 10 000 Ved interkommunalt 
anlegg ytes inntil 30% 

ekstra spillemidler 
Basishall turn Ikke stedsplassert Basishall turn,  

20 x 23 m 
K  4 000  

Ishall nr.2 Ikke stedsplassert  K    
5’er kunstgressbaner Hele byen 10 løkker 

Legge grusløkker om 
til kunstgress, 5’er 
baner 

K 5-6 000 2 000 250 minus dagens 
driftsutgifter 

Klatrevegg Sørlandshallen Vurdere innpasning K/P  700  
Buldrevegg Sørlandshallen Vurdere innpasning   700  
Klatrehall Ikke stedsplassert Kan innpasses i annet 

anlegg 
K    

Systematisk utskiftning 
kunstgressdekke på 
fotballbaner 

 7’er og 11’er baner K    
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ÅRSBERETNING 2013 

LOVER OG VEDTEKTER: 
 
 

Generelt om lovnorm for idrettsråd 

Ufravikelig lovnorm 

Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal 
godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det 
idrettssrådet må ha i egen lov. NIFs lov og lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i 
idrettsrådet.  

Lovendringer  

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på 
saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for 
godkjenning. Lovendringer i idrettsrådets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. 
Lovendringer vedtatt av idrettsrådet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved 
endring av loven kan idrettsrådet legge til det idrettsrådet selv anser som nødvendig å ha regulert i 
egen lov. 

Motstrid mellom idrettsrådets lov og NIFs regelverk/lovnorm 

Tilleggene/endringene i idrettsrådets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, 
bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnormen. Ved eventuell motstrid mellom en 
bestemmelse i idrettsrådets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettsrådets lov være 
tilsvarende ugyldig. 

 
NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no 
 
 

Lovnorm for idrettsråd 
 

(Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) 

 
Lov for Kristiansand idrettsråd, stiftet 12/11 -1982 med senere endringer, senest av 27. 
mars 2012, godkjent av Vest-Agder idrettskrets den 12. april 2012.  
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1 Formål 
(1) Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal 
være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og 
mellom lagene og idrettskretsen. 

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 
§ 2 Organisasjon 
(1) Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen.. Idrettslag i 
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ÅRSBERETNING 2013 

Kristiansand kommune med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av idrettsrådet.1  
 

(2) Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på idrettsrådets årsmøte, jf. § 13, 1 
ledd, bokstav c).  

(3) Idrettsrådet skal følge NIF og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov 
gjelder for idrettsrådet uavhengig av hva som måtte stå i idrettsrådets egen lov. 

 
§ 3 Oppgaver2 
(1) Idrettsrådet skal: 

a) Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. 
b) Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene. 
c) Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske 

handlingsprogram. 
d) Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig 

virke. 
 
(2) Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt 
nivå. 
 

(3) Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom 
idrettsrådet. 

 

§ 4 Kontingent 
(1) Er kontingent innført, fastsettes denne av årsmøtet i idrettsrådet for det påfølgende 
kalenderår. 

(2) Skyldig kontingent medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på årsmøtet i idrettsrådet.  
 
 
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 
 
 
§ 5 Kjønnsfordeling 
 
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte, samt medlemmer til styre, råd og utvalg 
mv. i idrettsrådet skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. 
 
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges 
eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal 
begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 
kjønnsfordelingen.  
 

1 Idrettslaget kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn 
en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.  Med dispensasjon fra Idrettsstyret 
kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner. 
2 Listen over idrettsrådets arbeidsoppgaver er minimum av hva idrettsrådets lov skal inneholde. I tillegg kan andre 
oppgaver også tillegges idrettsrådet. 
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(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 
 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av 
manglende oppfyllelse av bestemmelsen.3   
 
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 
 
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i 
minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 
fullmakt.  
 
(2) En arbeidstaker i et idrettsråd har ikke stemmerett på idrettsrådets årsmøte.  
 
(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettsrådet: medlem av 
styre, valgkomité, kontrollkomité, revisor.  

  
(4) Revisor har talerett på idrettsrådets årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

 
(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på idrettsrådets årsmøte. 
 
(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under idrettsrådets 
årsmøte. Kun representasjonsberettiget idrettslag/bedriftsidrettslag kan fremme forslag til 
behandling på årsmøtet i idrettsrådet.4  
 
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 
 
 (1) En arbeidstaker i idrettsrådet er ikke valgbar til verv i idrettsrådet eller overordnede 
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettsrådet plikter å fratre tillitsvervet, og 
gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.  
 
(2) En arbeidstaker i idrettsrådet kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller 
møte i overordnede organisasjonsledd. 
 

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang 
kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettsrådet. 

(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettsrådet gir de ansatte rett til å utpeke et eller 
flere medlemmer blant de ansatte til idrettsrådets styre.  
 
(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt5 kan, når det foreligger særlige forhold, gi 
dispensasjon. 
 
(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.6 
 
§ 8 Inhabilitet 
(1)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettsrådet er inhabil til å tilrettelegge 
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

3 Se forskrift til NIFs lov § 2-4. 
4 Lag fotnote: før årsmøte, orgleddet, under årsmøtet, delegaten foreslår 
5 Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet. 
6 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7 
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a) når vedkommende selv er part i saken  
b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 

eller i sidelinje så nær som søsken  
c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part  
d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  
 
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen 
i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som 
vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     
 
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 
idrettsrådet. 
 
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 
vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  
        
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse 
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
 
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, 
med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle 
møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre 
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder 
innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller 
kostnad. 
 
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 
krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til 
det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 
 
 
 
 
§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  
 
(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettsrådet vedtaksføre når et 
flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  
 
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling7 eller ved fjernmøte8. Ved skriftlig 
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til 
vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte 

7 For eksempel møte per e-post. 
8 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle 
møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 
              
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  
 
§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 
 
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, 
som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse 
for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. 
 
III. ØKONOMI 
 
 
§ 11 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 
  
(1) Idrettsrådet er regnskaps- og revisjonspliktig. 
 
(2) Idrettsråd med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettsråd skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven 
og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. 
Kontrollkomiteens oppgaver følger av  NIFs lov § 2-12. 
 
(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettsrådet og skal disponeres av to personer i fellesskap. 
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 
 
(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 
resultatregnskapet. 
 
(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes 
av positiv egenkapital. 

(6) Idrettsrådet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 
med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal 
opplyses i note til årsoppgjøret.. Idrettsrådet kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter 
søknad fra idrettsrådet og beslutning fra Idrettsstyret.  
 

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettsrådets 
størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et 
særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.  
 
 
IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 12 Årsmøtet 
(1) Idrettsrådets øverste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år i mars måned.9 

9 Idrettsrådet må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det påfølgende år.  
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(2)Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, til de idrettslag som har 
representasjonsrett, samt til idrettskretsen til orientering. Innkalling kan henvise til at 
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Ved innkalling 
skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag 
som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig 
sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig senest en uke før 
årsmøtet. 
 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 
ikke kan behandles  

(4) Årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 
 
(5) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er 
oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 
stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 
 
§ 13 Representasjon på årsmøtet 
(1) På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett: 

a) Idrettsrådets styre. 
b) Lag med 1-100 medlemmer 2 representanter 

Lag med 101-500 medlemmer 3 representanter 
Lag med 501-1000 medlemmer 4 representanter 
Lag med over 1000 medlemmer 5 representanter 

c) Representanter for bedriftsidretten etter følgende skala: 
Inntil 5 bedriftsidrettslag i kommunen 2 representanter, deretter en representant for 
hvert påbegynt 5. lag, maksimum 12 representanter. 

 
(2) Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt. 
 
(3) Samarbeidende organisasjoner kan gis observasjonsstatus med talerett. 
 
§ 14 Ledelse av årsmøtet 
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/ oppnevnt(e) 
representant(er). 

 

§ 15 Årsmøtets oppgaver  
(1) Årsmøtet skal:  

1) Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 
3) Velge dirigent(er), referent(er)10, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 
4) Behandle årsmeldingen. 
5) Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand. 
6) Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging 

og aktivitetsutvikling. 
7) Behandle forslag og saker. 
8) Vedta budsjett. 

10 Referenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representant(er). 
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9) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsrådets regnskap. 
10) Foreta følgende valg11: 

a) Leder og nestleder 
b) 3 styremedlemmer12 og 2 varamedlemmer, som velges som 1. og 2. varamedlem, 

samt 1 styremedlem med varamedlem som velges av bedriftsidrettslagene etter § 
13 c. 

c) Kontrollkomite med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.13 
d) Representanter til idrettskretstinget eller gi styret fullmakt til å oppnevne 

representantene.  
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

 
(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til 
stemmetall. 

(3) Bedriftsidrettslagene i kommunen velger et styremedlem, med varamedlem som tiltrer styret i 
idrettsrådet14. 

 
§ 16 Stemmegivning på årsmøtet 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan 
møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke 
inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått 
mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter 
denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 
avgjøres valget ved loddtrekning.  
 
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 7. 
 
§ 17 Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet 

11 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 
tillitspersoner det er behov for. 
12 Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styre medlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 
13 Idrettsråd med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må 
innta følgende som nytt punkt 9 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsrådets 
regnskap.»  Punkt 9 forskyves til nytt punkt 10 og punkt 10 bokstav c) endres til: «Kontrollkomité med 2 
medlemmer og 2 varamedlemmer.» 
14 Bedriftsidretten lager egne rutiner for valg av styremedlem og varamedlem og melder dette til idrettsrådets 
styre/årsmøte. 
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(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet innkalles av idrettsrådets styre med minst 14 dagers 
varsel etter: 

a) Vedtak av styret i idrettsrådet. 
b) Vedtak på årsmøtet i idrettsrådet. 
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav fra 2/3 av de representasjonsberettigete lagene. 

 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.  

(3) Et ekstraordinært årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.  
 
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller 
i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge 
innkallingen. 
 
§ 18 Møter/fellesmøter 
Idrettsrådet avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer selv 
arrangementsformen. 

 
§ 19 Idrettsrådets styre 
(1) Idrettsrådet ledes og forpliktes av styret som er idrettsrådets høyeste myndighet mellom 
årsmøtene. Styret i idrettsrådet består av leder, nestleder og 4 medlemmer, og 1., 2. og 3. 
varamedlem.  

(2) Styret skal15: 
a) Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 
b) Forestå idrettsrådets administrasjon, og representere dette utad. 
c) Idrettsrådets styre kan ansette daglig leder. 
d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
e) Oppnevne utvalg/komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
f) Gi uttalelse til idrettskretsen ved opptak av nye idrettslag i NIF. 
g) Påse at idrettsrådets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på årsmøteteller av overordnet organisasjonsledd, og  sørge for at 
idrettsrådet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, 
og har en forsvarlig økonomistyring. 

 
(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 
 
§ 20 Komiteer 
Idrettsrådet skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettsrådet, etter 
innstilling fra styret og skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges 
på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, 
plikter å tre ut av valgkomiteen.  
 
 
 

15 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret.  
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V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 21 Alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker  
 
For alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker gjelder NIFs lov § 11-1 og §§ 11-3 flg.  
 

§ 22 Lovendring  
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet etter å ha 
vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 
idrettsrådet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset 
til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.   
 
(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå 
motstrid med NIFs regelverk.  
 
(4) Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av idrettsrådet selv.  
 
§ 23 Oppløsning  
Idrettsrådet kan bare oppløses av idrettskretsen. Ved oppløsning eller annet opphør av 
idrettsrådet tilfaller idrettsrådets eiendeler overskytende midler etter avvikling et formål godkjent 
av idrettskretsen. 
 
 
 
 

 IDRETTSRÅDETS IDRETTSSTIPEND 
 

Statutter vedtatt på IR’s årsmøte 23. april 1985, (revidert årsmøtet 12.4.94) 
 
 
1. HENSIKT 
 
A. Stipendiet skal stimulere de enkelte ledere og trenere til utdanning og videreutvikling.  

Det skal stimulere klubbene til å motivere sine administrative tillitsmenn, ledere og 
trenere til videreutvikling og etterutdanning og for å følge med i nasjonal og internasjonal 
utvikling. 

 
B. Stipendiet skal stimulere aktive idrettsutøvere, enkeltpersoner, så vel som lagidretter, til å 

satse på sin idrett og å motivere dem til videre utvikling og fremgang rent sportslig.  Det 
skal også stimulere de enkelte klubber til å støtte opp om å søke den idrettslige prestasjon 
på høyt nivå uten at dette går ut over bredden. 

 
C. Stipendiet skal stimulere de enkelte klubber i Kristiansand til å utvikle en best mulig 

administrasjon og organisering av sine aktiviteter. 
 
2. BRUK AV STIPENDMIDLER 
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A. Stipendiet kan benyttes til spesialstudier av både teoretisk og praktisk art.  Det kan nyttes 
til selvstendige studier (prosjekter, undersøkelser), eller til deltakelse på 
nasjonale/internasjonale fagkongresser/seminarer. 

 
B. Stipendiet kan benyttes til: 
 

- kompensasjon ved fritak fra arbeid 
- ekstrautgifter i forbindelse med nødvendig trening 
- treningsopphold, treningsleir 
- andre spesielle behov 

 
C. Stipendiet kan benyttes til tiltak som vil styrke administrasjons- og 

organisasjonsapparatet i klubben. 
 
3. SØKERE 
 
A. Stipendiet kan søkes av idrettens ledere og trenere som: 
 

- kan dokumentere lang idrettslig erfaring og/eller interesse i leder-/ 
trenersituasjon 

- har gjennomgått hele eller deler av idrettens utdanningstilbud, 
eventuelt annen sidestilt utdanning 

 
B. Aktive idrettsutøvere/lag som: 

 
- ligger på et nivå opp mot det beste på Sørlandet eller nasjonalt 
- gjennom resultater og trening har dokumentert talent og utvikl- 

ingsmuligheter, for enkeltpersoner eller lag 
- følger et fast planmessig treningsopplegg 
- er villig til å satse langsiktig 

 
Hvert år avsettes en sum tilsvarende 10-25% av budsjettert beløp 
(avhengig av søkermassen) til utviklingsstipend for ungdom i alders- 
gruppen 15 tom. 17 år.  Idrettsutøvere som allerede i ung alder har nådd et nasjonalt nivå, 
behandles særskilt. 
 

C. Idrettsklubb som: 
 

- kan dokumentere/har dokumentert vilje og evne til å utvikle det administrative og 
organisatoriske apparat i laget 

- bevisst har arbeidet for, eller har konkrete planer om å utvikle planmessig 
leder/trenerutdanning i egen regi eller sammen med andre klubber 

- på annen måte har vært foregangsfigur og tenkt i nye baner for å legge 
forholdene best mulig til rette for idrettslige aktiviteter, generelt og/eller 
for særgrupper, eks. PHU, rehabilitering osv. 
 

4. SØKNADS- OG BEHANDLINGSPROSEDYRE 
 

Søknad om stipend skrives på spesielt søknadsskjema. 
 
Det gjøres oppmerksom på at søknaden må være fullstendig utfylt, og at alle 
opplysningene er riktige. 
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Søknader fra aktive/trenere/ledere skal sendes via egen klubb som gir sin uttalelse og 
prioritering før de sender søknadene samlet videre til særkrets/utvalg for samme prøving.  
Særkretser sender så søknadene videre til IR innen fristen. 
 
Søknader fra klubb skal sendes via Vest-Agder Idrettskrets for uttalelse og prioritering 
før de sender søknadene videre til IR innen fristen. 
 
NB! Dette er meget viktig.  Blir ikke dette gjort tilfredsstillende, kan IR’s 
stipendkomite la være å behandle søknaden. 
 
Det er en tildeling pr. år, med søknadsfrist 1. juni.  Den formelle utdeling skal skje på 
høsten.  Det kan ikke søkes og tildeles til andre tidspunkter. 
Individuelle søkere og lag (A og B9 skal sende søknader via hovedstyret i sin klubb og 
særkrets. 
Klubber som søker (C) skal sende søknader via Vest-Agder Idrettskrets. 
 
IR vurdere søknadene på bakgrunn av innsendt søknad, referanser, uttalelser og 
anbefalinger.  IR har rett til å kontrollere og søke informasjon på egne vegne. 
Søknader som ikke er formelt i orden, blir ikke behandlet. 
 
Det kan søkes etterskuddsvis for prosjekter som er gjennomført de fire første månedene i 
samme kalenderår. 
 
 

5. OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I SØKNADEN 
 

Søker må gi følgende opplysninger: 
 
- Personalia 
- Idrettslig erfaring ev. resultater, utdanning 
- Lagets organisasjon (C) 
- Formålet med stipendiet 
- Beløp det søkes om 
- Detaljert plan for anvendelse av stipendiet, inkl. budsjett 

 
Lag, særkrets, VAI må i sin innstilling: 
 
- vurdere prosjektet, den aktive – nytteverdi 
- gi eventuell anbefaling/prioritering 

 
Aktive må legge ved søknaden årsplan og langsiktig plan for trening, sin målsetting på 
kort og lang sikt, samt liste over forventede kursavgifter, trenings- og reiseutgifter. 
 
Trenere og ledere må legge ved søknaden liste over påtenkte kurs, samt utgiftsoverslag. 
 

6. FORPLIKTELSER 
 

De som mottar stipend skal utarbeide rapport om bruken av stipendmidlene, som sendes 
IR umiddelbart etter at prosjektet er gjennomført.  Utøvere som ikke har levert rapport vil 
ikke bli vurdert under neste års tildeling. 
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7. UTLYSNING

Stipendiet utlyses i lokalaviser og gjennom brev til klubbene rundt 15. april hvert år, med
søknadsfrist 1. juni.

8. KRITERIER

IR legger følgende kriterier til grunn ved tildeling:

- idrettens generelle behov 
- det enkelte lags-/særidretts spesielle behov 
- stimuleringseffekter 
- søkerens nivå, erfaring, bakgrunn og fremtidige oppgaver 
- stipendiaten må være medlem av klubb registrert i Kristiansand og ha tilknytning 

til idrettslivet i kommunen 
- ved stor søknadsmasse og i tilfellet der to søkere er likt kvalifisert, vil den som 

ikke har fått året før ha fortrinnsrett ved tildeling. 

STATUTTER FOR IR’S GAVEPREMIE M/INSKRIPSJON 

Vedtatt på årsmøtet 13.03.78 
(revidert på årsmøtet 31.03.87 og 30.03.89) 

1. FORMÅL
a. Gavepremien kan tildeles som premie ved følgende idrettsstevner arrangert av

klubb(er) registrert i Kristiansand kommune:

- Verdensmesterskap 
- Europamesterskap 
- Nordisk Mesterskap 
- Landskamp 
- Norgesmesterskap 
- Uoff. NM 
- Norges-cup stevner 
- Internasjonale stevner 

b. Gavepremien kan også utdeles som en erkjentlighetsgave til den eller de personer,
idrettslag eller andre som har gjort en stor innsats til beste for idretten generelt i
Kristiansand

Det poengteres at gavepremien aldri må få preg av noe hederstegn, men kun som en
oppmuntring.

2. SØKNAD

Søknad om tildeling skal fremsettes skriftlig og inneholde en beskrivelse av
arrangementet.

3. TILDELING
Tildeling skjer etter vedtak i IR’s styre.
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SAK 9.  INNKOMNE SAKER. 

 
 
Sak 9.1. Samarbeidsavtale Kristiansand idrettsråd og Kristiansand kommune. 

  Forslagsstiller: Idrettsrådets styre. 

Kommentar: Norges idrettsforbund anbefaler at det etableres samarbeidsavtaler 

mellom idrettsrådene og kommunen. 

Forslag til vedtak: 

  Årsmøtet godkjenner den fremlagte avtalen.  

 

Sak 9.2. Vedr anleggssituasjonen for friidrett i Kristiansand 

  Forslagsstiller: Kif- friidrett, Hannevika IL(sammen med Søgne IF) 

 

Kommentar: Friidrettshall er et av de anleggene idrettsrådet har fremhevet behov for i 

flere sammenhenger, både i forhold til kommune- og fylkesnivå. 

Forslag til vedtak: 

Idrettsrådet er positive til det initiativ friidrettsmiljøet viser for å etablere 

friidrettshall i Kristiansand, og vil fortsatt fronte dette som et viktig 

anlegg for byen og landsdelen. Idrettsrådet kan bidra gjennom 

representasjon i prosjektgruppe el.l. dersom det er ønskelig. 

 

Sak 9.3. Kartlegging av klubbenes interesse for benyttelse av Ekserserhuset til 

idrettsformål. 

  Forslagsstiller: Kristiansand fekteklubb. 

Kommentar: Etter det styret kjenner til er det etablert en utleieavtale mellom 

Kristiansand kommune og et kunstnermiljø vedr bruk av Ekserserhuset. 

Det er laget retningslinjer for utleie, og kulturstyret har vurdert 

idrettsaktiviteter til å være utenfor disse retningslinjene. 

Forslag til vedtak: 

Idrettsrådet vil støtte fekteklubbens ønske om bruk av gymsalen i 

Ekserserhuset til idrettsformål. 

 



Sak 9.4. Idrettsrådet skal jobbe for å etablere kommunale støtteordninger for 

kompetanseutvikling innen idrettsfeltet, herunder gjennom internasjonale 

utvekslinger. 

 Forslagsstiller: Kristiansand fekteklubb. 

Kommentar; Idrettsrådet har i sitt handlingsprogram et fokus på støtteordninger til 

idretten(ref Hovedmål 1: Bedre idrettens rammebetingelser og hovedmål 

4: Styrke toppidretten)  

Forslag til vedtak: 

 Idrettsrådet vil fremme forslag overfor Kristiansand kommune for å 

etablere støtterordninger kompetanseutvikling innen idrett, herunder 

internasjonale utvekslinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg: 
 
Til Sak 9.1. Samarbeidsavtale idrettsådet – Kristiansand kommune. 
 

SAMARBEIDSAVTALE 
mellom 

 
Idrettsrådet i Kristiansand (IRK)   

og 
Kristiansand kommune (KK) 

Versjon 22.02.2013 
 

 
 
1. Avtalens bakgrunn og hensikt 
 
1.1 Bakgrunn 
Idrettsrådet i Kristiansand (IRK) og Kristiansand kommune (KK) har felles verdier og 
mål for utvikling av idrett og fysisk aktivitet i kommunen, og felles mål om å skape et 
levende lokalsamfunn der folk finner trygghet, mening, tilhørighet og trivsel.   

 
1.2 Hensikt 
Hensikten med denne avtalen er å fastsette samarbeidsrammer og ansvarsfordeling i 
idrettssaker mellom KK og IRK. 
 
Avtalen skal:  
1) styrke samspillet mellom IRK og KK 
2) bidra til å klargjøre viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger  
3) sikre kontinuitet i beslutningene   
4) skape forutsigbarhet for begge parter  
5) bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter 
 
 
2. Avtalepartene 
 
2.1 Idrettsrådet i Kristiansand (IRK)  
Idrettsrådene utgjør et ledd i Norges idrettsforbund og Olympiske komité (NIFs) 
organisasjonsstruktur.  IRK representerer alle idrettslag i Kristiansand kommune som 
er medlem av NIF, og er et samordningsorgan for disse. 
 
2.2 Kristiansand kommune (KK)  
Rådmannen har det formelle ansvaret for alle kommunens administrative områder, 
inkludert idrettsområdet.  Idrettsetaten (IE) er ansvarlig for idrettsområdet i 
kommunen. Idrettsetaten er en driftsenhet i Kultursektoren som ledes av 
kulturdirektøren. 
 

Geir
Utheving



De folkevalgte prioriterer og fastsetter mål og prinsipper samt beslutter omfang, 
kvalitet og fordeling. 
 
  



 
3.  Samarbeidet 
 
3.1 Generelle retningslinjer 
1) Alle saker som er av felles interesse for idretten skal formidles til og fra kommunen 

gjennom IRK. 
 

2) Partenes målsetting er at et enkelt idrettslag skal ikke ta opp en sak direkte med 
kommunen hvis saken har eller forventes å få konsekvenser for andre lag.  Dette 
gjelder også henvendelser som angår prioritering av kommunale midler til 
anleggsinvesteringer, drift og disponering av kommunale anlegg eller økonomisk 
støtte til idrettslag. 
  

3) Begge avtalepartene påtar seg gjensidig løpende informasjonsplikt med hensyn til 
planer, saker, hendelser etc. som kan være av betydning for den andre parts 
oppgaveutførelse. 
 

4) KK skal orientere IRK om saker, planer etc som kan ha betydning for idretten så 
tidlig som mulig slik at IRK kan forberede og behandle sakene i idrettens 
interesse på en betryggende måte. 
 

5) Kommunen må forutsette at IRK uttaler seg på vegne av den samlede idretten i 
kommunen så fremt annet ikke uttrykkelig er sagt. Eventuell uenighet mellom IRK og 
enkelte idrettslag, eller idrettslag i mellom, er normalt kommunen uvedkommende. 

 
 

3.2 Idrettsrådet 
 
Idrettsrådets rolle: 
1) er rådgivende organ for kommunen i saker som berører idrettslagene i byen 
2) er arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter 
3) gir uttalelser på vegne av idretten med hensyn til økonomiske forhold, 

anleggsutnyttelser, anleggsinvesteringer, tildelinger av kommunale tilskudd, 
spillemidler, idrettsstipend etc.  

4) gir innspill og faktainformasjon til utarbeidelse av planutkast 
5) gir høringsuttalelser forut for politisk behandling når IRK mener dette er 

nødvendig 
6) har kontaktperson/-er som kan uttale seg i idrettssaker 
7) er representert i arbeidet med ”Kommunedelplan for idrett og friluftsliv”  
8) har møte- og talerett i kulturstyret ved behandling av idrettssaker. 
 
 
3.3 Administrasjonen i Kristiansand kommune 
 
Rådmannens/kulturdirektørens/idrettssjefens rolle: 
1) rådfører seg med IRK i saker som angår idretten i Kristiansand 
2) sørger for at IRKs innspill til politiske saker følger de øvrige sakspapirene til 

besluttende instans, eller at innspillene på annen måte blir referert i den endelige 
skriftlige saksdokumentasjonen. 

3) koordinerer idrettssaker slik at IRK settes i kontakt med saksansvarlig etat når 
dette ikke er idrettsetaten.  



4) har anledning til å delta i IRKs styremøter med en representant som observatør 
med talerett. Styret kan i særskilte saker bestemme at representanten ikke kan 
delta. 

5) deltar på IRKs styremøter med idrettssjef/fagansvarlig for idrett minimum en gang 
pr halvår. 

6) deltar i årsmøtet til IRK med minimum en representant. 
7) sender kopi av innkalling og saksdokumenter til IRK samtidig som dette sendes 

kulturstyrets medlemmer. 
 
 
3.4 Politisk nivå 

 
1) rådspørrer IRK ved behandling av saker av idrettspolitisk interesse dersom IRK 

ikke har gitt uttalelse. 
2) Konsulterer IRK ved budsjettendringer i budsjettperioden 
3) Det avholdes drøftingsmøte mellom kommunens politisk ledelse og ledelsen i IRK 

minst én gang hvert kalenderår.  
 
 
3.5  Samarbeidsårshjul 
Det utarbeides et årshjul for den konkrete, administrative oppfølgingen av de ulike 
samarbeidstiltakene og kontaktpunktene. 

 
 
4. Kommunikasjon 
IRK lager forslag og kommunen beslutter ut fra en helhetstenking i kommunen.  
Partene skal ha respekt for hverandres egenart og akseptere at de kan ha ulike syn 
på prioriteringer og løsninger. 
 
 
5. Økonomisk støtte 
KKs støtte til IRKs drift og utvikling gis gjennom årlige bevilgninger over egen post på 
kulturbudsjettet. 
 
 
6. Annet 
IRK inviteres med på relevante befaringer, reiser, idrettsutvekslinger eller andre typer 
arrangementer av betydning for Kristiansandsidretten. Partene vil også prioritere 
samarbeid innen andre områder som folkehelse, integrering m.m.  
 
 
7. Avtalens varighet  
Med mindre IRKs årsmøte har gitt sitt styret nødvendig fullmakt, må 
samarbeidsavtalen være behandlet og godkjent av årsmøtet.  Rådmannen i 
Kristiansand legger avtalen frem til politisk behandling i formannskapet.  Den 
godkjente avtalen undertegnes av styrelederen i IRK og ordføreren i Kristiansand 
kommune.  Partene foretar i felleskap en gjennomgang og evaluering av avtalen, 
første gang etter ett år og deretter etter hvert kommunevalg. 
  
Hver av partene kan si opp avtalen skriftlig med seks måneders varsel. 



 
 
Kristiansand                 /      2013       
 
 
For Kristiansand kommune      For Idrettsrådet i 
Kristiansand 
 
 
 
Arvid Grundekjønn      Gunnar Steen 
ordfører                                                                                leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg sak 9.2. Vedr anleggssituasjonen for friidrett i Kristiansand 
 
Hannevikas IL 
Kristiansand Løpeklubb  
Kristiansands IF 
         Kristiansand 10.mars 2014 
Til årsmøtet i Idrettsrådet i Kristiansand 
Forslag  til årsmøtet 
Vedrørende anleggssituasjonen for friidrett i Kristiansand 
Kristiansand er snart uten utendørs friidrettsanlegg hvor det går an å trene og drive 
konkurransefriidrett. Antall friidrettsanlegg i kommunen er redusert fra 4 til ett med brukbar 
kvalitet over en 30 års periode. Dersom også Vågsbygd idrettsplass skal legges ned er det kun 
Kristiansand Stadion hvor en kan drive med friidrett i byen. At en mer eller mindre bevisst har 
nedprioritert Vågsbygd idrettsplass som idrettsarena og bygd opp gode anlegg for fotball 
andre steder har gjort at friidrettsanlegget har forfalt og bruken blir naturlig deretter.  Uten 
noen form for anlegg er det også vanskelig å organisere og drive friidrett lokalt. 
Friidrettsaktiviteten har lidd under dette og sammenlignet med forrige århundre er aktiviteten 
gått dramatisk tilbake særlig i Vågsbygd, men også Torridal , Tveit og Randesund er mer eller 
mindre «friidrettsfrie» da bydelene ikke har hatt anlegg for friidrett på mange år. 
Det er ønsker om friidrettstilpassede anlegg på Just vik(Just IL) og Gimlekollen, det er ønske 
om å opprettholde Vågsbygd Idrettsplass med 400 m rundløpsbane(kun 2-3 baner), men ellers 
med vanlige friidrettsfasiliteter og det er et ønske om en erstatningsbane for Idda som har lidd 
samme skjebne som det som kan komme til å skje i Vågsbygd. 
Vi ønsker at det lages en plan for hvordan friidrettsanlegg kan innpasses i bydelene og videre 
at det bygges et friidrettsanlegg i Vågsbygd hvor det går an å drive med ordinær 
konkurransefriidrett. 
Vi ønsker også tilpassing for friidrett i ordinære innendørshaller  
Friidrettsklubbene ønsker at idrettsrådet støtter opp om dette og fremmer forslag overfor 
kommunen om at en i det minste lages en plan for hvordan friidrettsanlegg i Kristiansand skal 
utvikles i årene som kommer. 
For KIF, KLK og HIL 
Jon Fjeld 
 
 
Hei, 
  
Det er helt riktig mye å ta tak i. Som Terje larsen var inne på i går tror jeg man gjør smart i å 
prioritere for å få frem et tydelig budskap. Et forslag kan være noe som følgende:  
1. Sørge for fremdrift og prioritering av en fullverdig friidrettshall i Kristiansand (Gjerne 
kombinert med en Bislett-løsning for mosjonsløpere/trening langdistanse rundt hallen) 
2. Få mandat til å nedsette en gruppe som skal se på behovet for utendørsanlegg i 
Kristiansand. Denne bør kanskje ha et to-delt fokus:  
      a. Behov og lokalisering av et fullskala friidrettsanlegg i Vågsbygd (Idrettsplassen er så 
vidt jeg forstår en tapt sak politisk sett).  
      b. Behov for og lokalisering av nærmiljøanlegg (enten Friplassen eller andre modeller 
hvor friidrett integreres i idrettsanlegg/lekeområder) i bydelene.   
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2 forslag til Kristiansand Idrettsråd Årsmøte 25.3.14 
fra Kristiansand Fekteklubb 

 
FORSLAG 1:  
 
Idrettsrådet kartlegger interesse fra byens idrettsklubber for bruk av gymsalen i 
Ekserserhuset til idrettsaktiviteter. 
 
Alternativt,  
Ekserserhuset er del av kulturarven til byens idrettsmiljø.  I lys av brukspotensialet for 
byens idrettsklubber, skal Idrettsrådet arbeide for at bruk av Ekserserhusets gymsal 
(inkl. garderober, toalett m.v. i tilliggende bygg) snarest overføres/ tilbakeføres 
idrettsmiljøet.  Idrettsrådet skal støtte relevante idrettsklubber i arbeidet med å utvikle 
Ekserserhuset til en god arena for daglig fysisk aktivitet og idrett i Kvadraturen. 
 
A.   BAKGRUNN 
 
Ekserserhuset ble oppført i ca. 1808 som militær gymnastikk- og fektesal for tilliggende 
underoffiserskole.  Den historiske gym- og fektesalen i 1. etg. er på ca. 360m2. 
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I dag brukes gjerne navnene ”Ekserserhuset” og ”X-huset” løst om følgende bygningsmasse på 
hjørnet Tordenskjoldsgate/ Holbergsgate der 9 kunstnere leier verksted/ atelier: 

1. Ekserserhuset, Tordenskjoldsgt. 64 - opprinnelig gymsal (360m2) og kontor i 1.etg, nå 
prosjektrom samt 1 (2?) verksted.  2.etg var oppr. sovesal/ kontorer, men nå avstengt (?) 

2. Underoffiserskolen, hjørnet av Tordenskjoldsgt. 64/ Holbergsgt. – tidl. garderober for 
gymsalen og undervisningsrom for ADH, nå 6 (5?) verksteder 

3. ”Tyskerbrakka” – skur i gårdsrommet, nå lager?  
4. Holbergsgt. 66 – nå 2 atelier i 1. etg, og kommunal gjestekunstnerleilighet i 2. etg. (ca. 

80m2) 

Se tegninger i vedlegg 1, og info på kommunens webside, som opplyser at de 9 verkstedene i ”X-
huset og Holbergsgt. 66” har en størrelsepå ca. 25-50 m2.1 

B.   BRUKSENDRING FRA FYSISK AKTIVITET TIL KUNSTFORMÅL: 

Historikk fra 2012 rapport2: 

”I rapporten ”Konsept Ekserserhuset kunstnerverksteder” av 22.11.2001 poengteres 
det at det er en ”kunstpolitisk utfordring å tilby innbyggerne (i Kristiansand) 
kunstopplevelser av høy kvalitet og skape gode forhold for kunsten. Tilrettelegging vil 
øke kunstproduksjonen og skape et mer levende og aktivt kunstmiljø i byen. 
Ekserserhuset, underoffiserskolen og tyskerbrakken inkl. gårdsrommet egner seg til 
atelier og verksteder for kunstnere. 

Kommuneutvalget gjorde i 05.02.02, sak 07/02, vedtak om at – under forutsetning av 
nødvendig finansiering – skal Tordenskjoldsgate 64 benyttes til kunstnerverksteder i 
samsvar med det formål kulturdirektøren har beskrevet i brev av 22.11.01. 

Kunstnerverkstedet Ekserserhuset, Tordenskjoldsgate 64, blir opprettet av 
Kristiansand kommune for en prøveperiode fra 01.01. 2003 til 31.12. 2006. … 

Gymsalen som Prosjektrom foreslås å prøves ut av kunstnere til forskjellige 
aktiviteter, formål og bruksmåter over en viss periode.  …Ordningen ble permanent i 
2007. …” 

Gymsalen har dermed siden 2003 vært brukt som ”prosjektrom til kunstneriske formål, herunder 
visuell kunst, performance, cross-over, film og lignende”.  Utleiepriser fra 01.01.20133: 

Pr. dag kr  410,- 
Pr. uke kr 1230,- 
For 1 mnd. kr 3280,- 
For 2 mnd. kr 4620,- 
For 3 mnd. kr 5950,- 

C. FEKTEKLUBBENS SØKNAD OM BRUK AV EKSERSERHUSETS GYMSAL 
 
Høsten 2013 søkte Kristiansand Fekteklubb om bruk av gymsalen til fektesal og 
kompetansesenter.  Etter negativ innstilling fra kulturdirektøren, vedtok kulturstyret følgende 
avslagsvedtak: 
 

                                       
1 http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Kultursektoren/Hoyreside-forside-
2 Agder Kunstsenter, 2012, ”Rapport om verksteder X – huset og prosjektrommet i Kristiansand kommune”, 
http://www.agderkunst.no/wp-content/uploads/2012/10/Rapport-om-Verksteder-X-huset-og-
prosjektrommet-2012.pdf 
3 http://www.agderkunst.no/atelierer/prosjektrommet-x-huset/ 
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KULTURSTYRET 30.10.2013, SAK 59/13: “BRUK AV PROSJEKTROMMET PÅ X-HUSET” 

“Vedtak: 

1. Søknadene om bruk av Ekserserhuset avslås. Den omsøkte bruken er ikke innenfor vedtatte 
retningslinjer. (3/6) 

2. Kulturstyret ser med velvilje på den aktiviteten som fekteklubben ønsker å drive. Det 
anbefales derfor at man tar kontakt med KNAS for å sjekke muligheten for leie av tomme 
lokaler KNAS har f.eks i Marvika. (Enst.)” 4 

 
D. HVORFOR EKSERSERHUSET ØNSKES TILBAKEFØRT IDRETTEN: 
 
1. Mange av byens idrettsklubber får ikke nok halltid til sine grupper og aktiviteter, noe som går 

utover kvalitet og muligheter i treningstilbudet.  Gymsalen i Ekserserhuset på 360m2 er stor 
og lys, luftig og med flott takhøyde.  Den har karakter og ”sjel”, samt en sentral beliggenhet i 
Kvadraturen og gode transportforbindelser.  Gymsalen har et stort potensiale som et 
usedvanlig attraktivt treningslokale for mange av byens idretter. 
 

2. Dagens benyttelse av Ekserserhusets gymsal til prosjektrom gir generelt et lavt daglig 
”aktivitetsnivå” og brukerantall.  
 
”Prosjektrommet har vært utleid i 15 uker i 2010.  Lokalet er også brukt i perioder til arbeid 
med egne verk av leietakere i X-huset”.5  (Med ”leietakere i X-huset” menes de 9 som leier 
verksted/ atelier i Ekserserhuset/Underoffiserskolen og Holbergsgt. 66.)  
 
Iflg rapport fra 2012, var det i årene 2010 og 2011 til sammen 18 leietagere av gymsalen/ 
prosjektrommet, dvs 9 stk pr år.  De fleste benyttet gymsalen til utstillinger, men også til en 
kulturkveld for Liberiansk organisasjon og et lanseringsarrangement for bladet ”Faktor-X”.6 
 
I 2013 fikk 2 kunstnere leie gymsalen i 3 måneder hver, til bruk som arbeidsrom.  Såvidt vites 
ble det ikke holdt utstillinger i gymsalen etter de respektive arbeidsperiodene.  Slike prosjekt-/ 
arbeidsaktiviteter trenger ikke en ”krembeliggenhet” i Kvadraturen, men kunne med fordel 
legges til ”tomme lokaler KNAS har f.eks. i Marvika”, ref. kulturstyrets vedtak 59/13.  I stedet 
burde idrettsaktiviteter (særlig for barn og unge), f.eks. fekting, turn, basistrening/ Barnas 
Idrettsskole, volleyball m.m. kunne få bruke og utvikle gymsalen til et trivelig og sentralt 
treningslokale med gode bussforbindelser, i motsetning til lokaler i Marvika.   
 

3. Ekserserhuset er del av kulturarven til byens idrettsmiljø, og byens idrettsklubber har en 
naturlig tilhørighet og eierskap i den historiske gymsalen.  Tilbakeføring av Ekserserhuset til 
idretten vil være med på å gi barn og unge et unikt, inspirerende og historisk treningslokale. 
 

4. Tilbakeføring av Ekserserhuset til opprinnelig, lokalhistorisk bruk samsvarer med Kristiansands 
kulturstrategi 2013-2023 7: 
 
 

 

                                       
4 Fekteklubbens søknad, kulturdirektørens innstilling og andre sakspapirer finnes her: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/AgendaItems/Details/15001081 
5 Årsmelding 2010 Agder Kunstnersenter, http://www.agderkunst.no/wp-
content/uploads/2011/12/Årsmelding-liten.pdf, s. 14. 
6 Agder Kunstsenter, 2012, ”Rapport om verksteder X – huset og prosjektrommet i Kristiansand kommune”, 
http://www.agderkunst.no/wp-content/uploads/2012/10/Rapport-om-Verksteder-X-huset-og-
prosjektrommet-2012.pdf 
7 http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Kultursektoren/Kulturnytt/I-mal-med-
Kulturstrategi-for-2013-2023/ 
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FOKUSOMRÅDER TILTAK/ INITIATIV 
 
Arenautvikling i Kvadraturen 

 
Synliggjøring av kulturarven 
 
Kvadraturen – det viktigste 
kulturminnet 
 
Arrangementer 

 
• Ekserserhuset utvikles til arena for daglig fysisk aktivitet og 

idrett i Kvadraturen 
• Lokalidrettens kulturarv synliggjøres og videreføres 
• Høyt daglig aktivitetsnivå 
• Synergier med andre aktiviteter, arrangement og 

møtesteder for barn og ungdom i Kvadraturen, ref. også 
utviklingsplaner/ønsker for Kvartal 5 
 

 
Kompetansesentre 

 
Kultur og næring 
 

 
Talentutvikling 

 
Bruk av Ekserserhuset til/ ifm: 
 
• styrking og nyetablering av kompetansesentre for relevante 

idretter, f.eks. nasjonalt kompetansesenter i sabelfekting 
(olympisk idrettsgren der byens fekteklubb foreløpig er 
”landsledende”) 

• utvikling av lokal og regional trenerekspertise for relevante 
idretter 

• forskningsprosjekter innen idrett/ folkehelse, idrett/ næring 
m.v 

• talentuviklingsprosjekter i samarbeid med UiA, KIA, andre 
 

 
Internasjonal orientering 

 
Internasjonale Kristiansand 

 
Bruk av Ekserserhuset til/ ifm: 

 
• utvekslinger med internasjonale idrettsmiljø f.eks. de i 

Kristiansands vennskapsbyer 
• utvikling av internasjonalt idrettsfaglig nettverk  
• innhenting av viktig kompetanse og ekspertise fra 

internasjonale idrettsmiljø til Kristiansand 
 

 
Så lenge idrett klassifiseres som del av kulturfeltet, dvs idrett defineres til en kulturkategori på 
linje med kunst, musikk, film osv, savner vi et aktivt engasjement og konkrete initiativ fra 
Kulturdirektørens stab ift idrettens deltagelse i byens innsats-/fokusområder for kultur.  På samme 
måte som Kulturdirektørens stab gjør innsats med kunstprosjekter/ tiltak 8 , ønsker vi at 
Kulturdirektørens stab kunne jobbe aktivt for å få til prosjekter og støtteordninger der idretten 
kan være i fokus, eller i det minste delta.  Her burde være et stort potensiale for samlende 
”fyrtårnsprosjekter”, f.eks. samarbeidprosjekter og internasjonale prosjekter, slik det finnes for 
andre kulturkategorier.  Et første skritt kan være at Kulturdirektøren støtter tilbakeføring av 
Ekserserhuset til byens idrettsmiljø. 
 
 
FORSLAG 2:  
 
Idrettsrådet skal arbeide for å få etablert kommunale støtteordninger for kompetanseutvikling 
innen idrettsfeltet (trenere, dommere, arrangør, folkehelse, integrering/ inkludering m.m.), 
herunder gjennom internasjonale utvekslinger. Fokus i kommunale idrettspolitiske 
diskusjoner er nesten alltid på anlegg, og man taper av syne kompetanse- og 
organisasjonsutvikling.   
 
Tidligere inkluderte støtteordning for kulturtiltak en egen kategori som gjaldt utvekslinger med 
vennskapsbyer.  Denne ble fjernet for over 5 år siden, og det virker ikke som det finnes 

                                       
8 F.eks. “Artist in Residence” ordning med gratis gjestekunstnerleilighet, “CreArt”-prosjektet der 
kommunen må “matche”  beløpet av EU-støtte, kulturstyrets ekstrabevilgning i okt. 2013 til 
studiereise for forskjellige kulturarbeidere. 



 5 

kommunale støtteordning for innhenting av idrettsekspertise som ikke finnes lokalt eller regionalt, 
og i noen tilfeller heller ikke nasjonalt.  
 
På samme måte som innen kunstaktiviteter9, bør kommunen ha ordninger for å støtte innflyt og 
innhenting av viktig/ nødvendig idrettsekspertise og idrettsfaglige ressurspersoner til byen, for på 
denne måten å støtte kvalitetsheving og mangfold i lokalidretten, og et variert idrettstilbud i 
regionen. 
 
 
  

                                       
9 Se note 8. 
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VEDLEGG 1 – UTDRAG FRA BYGGESAKSMAPPE 
NB EGNE PÅTEGNINGER/ PILER PÅ ”ANBUDSTEGNING 8/3 1993”  

 



 7 

 
 
 

1. etg – opprinnelig gymsal og kontorer,  
nå 1-2 verksteder og 360m2 prosjektrom 
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”UNDEROFFISERSKOLEN”, ADHs ombyggingsforslag fra 1993 – 
undervisningsrom og garderober i 1. etg.   

 
NB vi har ikke funnet tegninger som viser hvordan Underoffiserskolen er inndelt/ 

innredet for nåværende bruk (5-6 kunstnerverksteder) 
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