
 
 

Årsmelding 2021-2022 
(vedtatt	i	årsmøtet	01.06.22)		

	

 
Foto:	Idrettslagene	

 
1. Innledning 
Tana	idrettsråd-Deanu	valáštallanráđđi	er	et	felles	organ	for	idrettslagene	tilsluttet	Norges	
idrettsforbund	(NIF)	og	olympiske	og	paralympiske	komité	gjennom	idrettskretsen.	I	henhold	
til	idrettsrådets	lov/vedteker	skal	idrettsrådet	arbeide	for	best	mulige	forhold	for	idretten	
innen	idrettsrådets	grenser,	og	være	en	arena	for	samarbeid	mellom	lagene,	mellom	lagene	
og	de	kommunale	myndigheter	og	mellom	lagene	og	idrettskretsen.		
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Pr.	Idag	er	disse	12	idrettslagene	tilsluttet	idrettsrådet	(med	medlemstall	pr.	31.	desember	
2021	iht	idrettsregistreringen):	Austertana IL	(30	medlemmer,	2020:50),	Bryteklubben Tana (42,	
2020:46),	Deanu kampsportklubb	(nytt	idrettslag	-	ikke	betalende	medlemmer	i	2021),	IL Forsøk	
(187,	2020:192),	og	N70	trekkhundklubb	(55,	ny	hos	oss	i	2021),	Sirbmá-Sirma IL	(278,	2020:	
261),	Tana Ballklubb-TBK	(174,	2020:206),	Tana hestesportklubb	(84,	2020:66),	Tana IF	(121,	
2020:137),	Tana motorklubb (45,	2020:31),	Tana skiskytterlag	(83,	2020:113),	Tana svømmeklubb	
(62,	2020:45).	Tana	og	Nesseby	pistolklubb	har	observatørstatus	(tilknyttet	Unjárga-Nesseby	
idrettsråd).	Pr. 31. desember 2021 (pr. 4.5) har idrettslagene i Tana tilknyttet NIF 1.161 medlemmer 
(2020: 1.147). 
	
Denne	årsmeldingen	er	for	perioden	3.	juni	2021	til	26.	mai	2022:	
	
2. Styret  
Styret	ble	valgt	i	idrettsrådets	årsmøte	3.	juni	2021,	og	har	bestått	av:	
Synnøve	Solbakk	(2021-22),	leder	(Sirma	IL)  
Kåre	Breivik	(2021-23),	nestleder	(svømmeklubben)	
Lise	Marianne	Johansen	(2021-23),	styremedlem	(IL	Forsøk)	
Tom	Hansen	(2021-22),	styremedlem	(kasserer/regnskapsfører	-	Sirma	IL)	
Kristin	Seim	Soini	(2021-22),	styremedlem	(Hestesportklubben) 	
	
Vibeke	Bønå	(2021-22),	varamedlem	(skiskytterlaget)		
Inge	Halonen	(2021-22),	varamedlem	(TBK)	
Marthe	Sende	Hansen	(2021-22),	varamedlem	(bryteklubben)	
	
Styret	har	hatt	6	møter	og	behandlet	24	saker.	De	fleste	styremøtene	–	med	unntak	av	ett	-	
har	vært	gjennomført	digitalt	via	teams.	Rutinen	fom.	mars	2022	er	å	gjennomføre	
regelmessige	møter;	hver	første	tirsdag	i	måneden,	under	mottoet;	bedre	med	mange	korte	
møter	enn	få	lange	møter	J		
	
Alle	referatene	er	tilgjengelig	på	idrettsrådets	nettside:	
www.idrettsråd.no/tromsogfinnmark/tana/		
	
3. Idrettsrådet oppgaver og styrets oppfølging i perioden 	
I	loven/vedtektene	(§	3)	fremgår	idrettsrådets	oppgaver:		

a) Styrke	idrettens	rolle	og	rammevilkår	i	lokalsamfunnet	
b) foreta	priorieringer	på	vegne	av	idrettslagene,	
c) dokumentere	og	synliggjøre	idrettens	lokal	omfang	samt	utvikle	lokale	

idrettspolitiske	handlingsprogram,	og		
d) være	en	møteplass	og	utviklingsarena	i	skjæringspunktet	mellom	offentlig	og	frivillig	

virke.		
	

Idrettsrådets	styre	skal	i	tillegg	til	å	følge	opp	årsmøtets	og	overordnede	organisasjonssledd	
vedtak/bestemmelser.		
	
Styrets	oppfølging	av	arbeidsprogrammet for 2021-22	vedtatt	i	årsmøtet	med	status:	

• Følge	opp	samarbeidsavtalen med kommunen.	Status:	Fulgt	opp.				
• Drøfte	og	prioritere	anlegg	og	aktivitetsutvikling.	Status:	Fulgt	opp.				
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• Gjennomføre	minst	en	temakveld	om	aktuelt	felles	tema.	Status:	Ikke	fulgt	opp,	dels	
pga	covid-19-situasjonen.		

• Representere idrettsrådet	og	delta	i	aktuelle	ting,	konferanser,	møter	og	kurs.	Status:	
Fulgt	opp,	se	punkt	3.6	nedenfor.		

• Behandle	aktuelle	saker fra lagene.	Status:	Fulgt	opp.		
 
3.1 Koronapandemien og tilbake-til-idretten 
Covid-19	situasjonen	har	til	dels	preget	idrettsaktiviteter	og	møtevirksomhet	også	denne	
perioden	og	helt	til	ut	på	nyåret	i	2022.	Det	ble	i	regi	av	NIF	gjennomført	#tilbaketilidretten-
kampanje	høsten	2021	med	kampanjestart	25.	september	2021.	Det	ble	likevel	innført	
restriksjoner	på	slutten	av	2021	og	ut	i	det	nye	året	på	grunn	av	virusspredning	av	ny	variant	
(omikron),	noe	som	også	påvirket	idretten.		
	
Pr.	nå	er	vi	stortsett	tilbake	til	det	“normale”.	Forskning	viser	at	breddeidretten	ble	mye	
hardere	rammet	enn	toppidretten,	og	alle	i	den	organiserte	idretten	er	bekymret	for	at	vi	
ikke	får	tilbake	barna	etter	koronapausen.1		
	
NIF	mistet	185.000	medlemsskap	i	løpet	av	2022.	I	Tana	har	det	også	vært	nedgang	i	antall	
medlemmer	i	pandemi-årene.	2021:	1.161,	2020:	1.147	og	2019:	1.354	medlemmer	i	
idrettslagene,	dvs.	15%	nedgang	fra	2019	til	2020,	og	3	idrettslag	hadde	mer	enn	25%	
nedgang;	Bryteklubben,	TBK	og	motorklubben.	Medlemstallene	og	aktivitetene	går	nå	rett	
vei,	men	vi	deler	samme	bekymring	som	idretts-Norge	generelt;	får	vi	barna	og	unge	tilbake	
til	idretten?		
	

	
Fra	aktivitetsuka	16.-19.	august	2021.		

 
3.2 Idrettsanlegg   
Status	for	idrettsanlegg	i	Tana	pr.	i	dag	(som	i	fjor	og	år	før;	ingen	endring):				
• 59	ikke-kommunale	anlegg,	hvorav	9	nærmiljøanlegg	og	resten	ordinære	anlegg,	inkl.	9	

nedlagte	anlegg	samt	noen	med	uklar	status		
• 24	kommunale	anlegg	–	også	her	noen	med	uklar	info	
	
Idrettsanlegg	er	alfa	og	omega	for	idrettsaktivitet	-	skal	vi	beholde	og	få	flere	barn	og	unge	til	
å	være	fysisk	aktive	og	til	å	begynne	med	idrett,	er	anlegg	nøkkelen.	Det	er	imidlertid	lag	som	
har	utfordringer	med	å	drifte	sine	anlegg	og	andre	sliter	med	å	få	finansiert	sine	
anleggsprosjekter.		

                                                
1 Høyskolen i Kristiania, Kunnskap Kristiania 2011/11. 
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Med	det	utgangspunktet	har	styret	initiert	at	Finnmarkseiendommen	(FeFo)	etablerer	et	
investeringsfond for idrettsanlegg i Finnmark.	Initiativet	ble	fremmet	til	idrettskretsen	som	har	
fulgt	opp	ovenfor	FeFo.		
	
Styret	har	også	i	år	gitt	uttalelse	til	rullering	av	handlingsprogrammet for kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2021.	Handlingsprogrammet	gir	oversikt	over	prioriterte	
ordinære	anlegg,	ikke	godkjente	anlegg,	nærmiljøanlegg	og	kulturbygg.		Alle	anlegg	det	skal	
søkes	spillemidler	til	må	være	med	i	handlingsprogrammet.	Følgende	prinsipper	i	rullering	av	
handlingsprogrammet	ble	fremhevet	i	uttalelsen	(styresak	29/21,	styremøte	10.	november	
2021):		

1. Anlegg	som	tidligere	har	fått	tildelt	spillemidler	fullføres.		
2. Anlegg	som	er	klar	med	godkjent	søknad	(om	spillemidler)	prioriteres	–	gjelder	også	

nye	søknader.		
3. Øvrige	anlegg.		

	
Det	ble	også	henstilt	til	en	god	fordeling	og	prioritering	av	kommunale	og	ikke-kommunale	
(idrettslagenes)	anlegg.		
	
Styret	har	bistått	lag	med	formalitetene	rundt	overskjøting av idrettsanlegg i Luftjok	fra	IL	
Forsøk	via	motorklubben	til	NMK	Tana	(bilsport),	men	pr.	i	dag	er	vi	ikke	helt	i	mål.		
	
Styret	har	også	avgitt	en	positiv	uttalelse	til	detaljreguleringsplan	for	skileikanlegg/aktivitets-
området med alpin tilnærming	på	østsiden	av	nye	Tanabru.		
	
Styret	har	også	vært	positiv	til	initiativene	til	isbane i Seida og Tanabru,	men	imøteser	en	
formalisering	av	initiativene	for	bedre	oppfølging	og	drift	av	banene.		
 
3.2.1 Flerbrukshallen og svømmehallen  
Etter	henvendelse	fra	TBK	har	styret	fulgt	opp	om	klisterbruk	i	flerbrukshallen og	styret	har	
også	fulgt	opp	Bryteklubbens	henvendelse	om	leiefritak	for	all	idrettsaktivitet	for	barn,	unge	
og	funksjonshemmede	i	hallene.	Klisterbruk	under	håndballkamper	har	ordnet	seg,	mens	
kommunen/TKE	var	tydelig	på	at	idrettslagene	vil	bli	fakturert	for	leie	av	hallene	for	blanda	
grupper,	dvs.	hvis	det	er	noen	deltakere	over	18	år.	Det	er	leiefritak	om	alle	deltakere	er	
under	18	år.2	
	
I	det	årlige	møtet	med	kommunen	29.	november	2021	tok	vi	også	opp	behovet	for	å	fornye	
utstyret	i	svømmehallen,	men	dette	ble	ikke	etterkommet.	Kommunen	vil	heller	ikke	bistå	
lagene	med	å	organisere	badevaktkurs,	men	kunne	forlenge	sertifiseringsperioden	med	par	
måneder	-	til	13-14	måneder.		
	
Skifte dekket/sportsgulvet i flerbrukshallen	er	hittil	ikke	fulgt	opp	av	kommunen,	og	vi	har	
heller	ikke	fått	svar	på	våre	gjentatte	henveldelser	om	status	i	oppfølgingen	av	kommunens		
egen	rapport	26.	februar	2021	med	mulige	løsninger	og	beregning	av	kostnader	for	skifte	av	
dekke/gulv.	Vi	har	også	spilt	inn	behovet	for	utbedring	av	akustikk	i	flerbrukshallen.		
	

                                                
2 Årlig møte mellom idrettsrådet og kommunen v/ordføreren 29. november 2022.  
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Heller	ikke	infokiltene av idrettsanleggene i Tana bru	er	kommet	opp.	Også	her	har	vi	sendt	
flere	henvendelser	til	kommunen	om	status,	uten	å	få	svar	og	uten	at	skiltene	er	kommet	
opp.		
	
Styret	har	sendt	en	uttalelse	til	fordeling av faste treningstider i flerbrukshallen og svømme-
hallen for 2021-22.	Styret	hadde	ingen	merknader	til	den	konkrete	fordelingen,	men	påpekte	
igjen	at	søknadsfristen	i	retningslinjene	-	31.	mai	-	bør	legges	til	grunn	av	hensyn	til	lagenes	
planlegging	av	kommende	sesong	(styresak	21/21,	styremøte	19.	august	2021).	Dette	ble	
også	tatt	i	det	årlige	møtet	med	kommunen	v/ordføreren	29.	november	2021.	Søknadsfrist	
31.	mai	er	i	år	fulgt	opp	av	kommunen.			
	
3.2.2 Tilskudd til skiløypekjøring  
Også	i	2022	ble	det	fordelt	kommunal	tilskudd	til	skiløypekjøring.	Kr.	200.000	ble	fordelt	
etter	de	fordelingskriteriene	idrettsrådet	foreslo	i	2021	(styresak	02/21);	¾	av	rammen	
forbeholdes	idrettslag	med	lysløypeanlegg	og	aktiviteter	for	barn	og	unge,	¼	kan	fordeles	til	
øvrige	lag	som	kjører	skiløyper.	Styret	har	invitert	idrettslagene	til	å	fremme	synspunkter	til	
tilskuddsordningen	i	medlemsmøtet	1.	juni	i	år	(før	årsmøtet).		
 
3.3 Samarbeid med kommunen  
Som	oppfølging	av	samarbeidsavtalen	med	kommunen	ble	det	årlige	møtet	med	kommunen	
v/ordføreren	gjennomført	29.	november	2021	om	flere	av	de	temaer	som	er	nevnt	i	denne	
årsmeldingen.	Fullstendig	saksliste	og	referat	fra	møtet	finnes	på	vår	nettside.		
	
Av	saker	som	ikke	er	nevnt	i	årsmeldingen	tidligere,	oppfordret	idrettsrådet	kommunen	om	
å	bli	medlem	i	bad, park og idrett	(www.badparkidrett.no),	mens	kommunen	ba	oss	ta	det	
opp	i	forbindelse	med	det	kommende	arbeidet	med	kommunedelplan	for	idrett.	Kommunen	
var	ikke	uvillig	til	å	inngå	i	et	spleiselag	om	tilknytning	til	tilskuddsportalen	
(www.tilskuddsportalen.no),	og	ba	om	en	egen	henvendelse	om	det.	Frivillighetssentralen	
har	også	vært	positiv	til	å	inngå	i	spleiselaget,	men	pr	nå	er	ikke	abonnemnetet	opprettet,	og	
det	nye	styret	bes	følge	opp.		
	
I	prosessen	med	kommuneplanens arealplan	har	vi	spilt	inn	at	idrettsrådet	ønsker	å	bli	
involvert	i	det	videre	arbeidet	for	å	ivareta	idrettens	interesser	og	fremtidige	arealbehov,	
men	vi	er	foreløpig	ikke	involvert.	Kommunen	er	forsinket	med	igangsetting	av	arbeidet	med	
ny	kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett mv. Vi	har	pr	nå	ikke	info	om	når	arbeidet	
igangsettes.		
	

	
Fra	samarbeidsmøtet	med	kommunen	i	2021.	
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3.4 Andre saker 
Av	hensyn	til	barn	og	unges	mulighet	til	aktivitet	–	og	ikke	minst	for	å	kunne	gå	og	sykle	til	og	
fra	skole	og	fritidsaktiviteter	–	har	idrettsrådets	styre	tatt	opp	med	kommunen	status	for	
gang- og sykkelvei fra Luovttejohka/Luftjok til Skiippagurra.	I	møtet	med	ordføreren	29.	
november	2021	fikk	vi	tilbakemelding	om	at	kommunen	er	i	dialog	med	Statens	vegvesen	
om	gang-	og	sykkelvei	fra	Tanabru	til	Skiippagurra	(E6),	men	at	det	er	uavklart	fra	Tanabru	til	
Luovttejohka.	Kommunstyret	foreslo	i	2019	en	tursti	som	alternativ	til	fullskala	gang-	og	
sykkelvei	fra	Tanabru	til	Luovttejohka.		
	
Idrettsrådet	styret	har	også	drøftet	om	en	gang-	og	sykkelsti	kan	kombineres	med	en	
rulleskiløype,	noe	som	også	kan	utløse	spillemiddelfinansiering.	Dette	er	fremmet	som	sak	til	
medlemsmøtet	med	idrettslagene	i	forkant	av	årsmøtet	1.	juni	2022.		
	
	

3.5 Tilskudd til idrettslagene  
3.5.1 LAM-midler   
De	ordinære	lokale aktivitetsmidlene (LAM)	i	2021	ble	fordelt	iht	årsmøtets	vedtak	med	1/3	
vekting	på	aldresgruppen	6-12	år	og	2/3	vekting	på	13-19	år,	samt	prioritering	av	paraidrett	
(funksjonshemmede)	-	basert	på	samordnet	registrering.	Kr.	174.300	ble	fordelt,	og	
fordelingen	til	idrettslagene	fremgår	av	styresak	22/21	(styremøte	19.	august	2021).		
	
På	grunn	av	koronapandemien	tildelte	Kulturdepartementet	(KD)	via	NIF	også	ekstra-
ordinære	LAM-midler	i	2021.	Kr.	20.741	ble	fordelt	til	idrettslagene	i	Tana	på	grunnlag	av	
føringer	og	forutsetninger	fra	KD/NIF	slik:	½	av	rammen	ble	fordelt	likt	til	alle	lag,	¼	til	lag	
med	betydelig	lavere	medlemstall	i	2020	enn	i	2019,	1/8	til	lag	med	paramedlemmer	og	1/8	
til	lag	som	registrerte	aktiviteter	i	#tilbaketilidretten-kampanjen.	Fordeling	fremgår	av	
styresak	30/21	(styremøte	10.	november	2021).		
	
3.5.2 Covid-19 tilskudd 
Styret	foretok	en	budsjettsregulering	i	styresak	32/21	og	omdisponerte	mindreforbruket	på	
kr.	30.000	fra	reise-	og	oppholdsutgifter,	lokalleie/bevertning	og	diverse	til	Covid-19	tilskudd	
til	idrettslagene	som	er	tilknyttet	idrettsrådet.	Hvert	av	de	12	idrettslagene	ble	tildelt	kr.	
2.500	i	2021.		
	
3.6 Møter og representasjon 
• Idrettskretsen	teamsmøte	10.	august	2021om	gjenåpning	av	idretten:	Kåre	Breivik.		
• Idrettskretsens	idrettshelg	28.-31.	oktober	2021:	Kåre	Breivik	og	Inge	Halonen.		
• Webinar:	Idrettens	inkluderingskonferanse	18.	november	2021:	Synnøe	Solbakk.	
• Møte	med	ordføreren	m.fl	i	kommunen	29.	november	2021	på	rådhuset	i	Tana:	Synnøve	

Solbakk	og	Kåre	Breivik.		
• Webinar	6.	desember	2021	om	idrettens	Office	365:	Synnøve	Solbakk.		
• Idrettskretsens	sonemøte	i	Øst-Finnmark	3.	februar	2022	i	Kirkenes:	Kåre	Breivik	og	

Kristin	S.	Soini.		
• Skiippagurra	bygdelags	hedring	av	veteran-verdensmester	på	ski,	Anders	Porsanger	(87),	

27.	mars	2022:	Kåre	Breivik.	
• Deltatt	i	planleggingen	av	Sykkelturen	2022	etappe	Tana	22.	mai	2022:	Lise	Marianne	

Johansen.		
• NIF	webinar	27.	april	2022	om	idrettens	oppfølging	av	flyktninger:	Vibeke	Bønå.		
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• Idrettskretsens	seminar	20.	mai	2022	i	Tromsø	om	”Krafttak	for	mangfold”:	Kristin	S.	
Soini.		

• I	tillegg	er	Kåre	Breivik	og	Kristin	S.	Soini	påmeldt	til	idrettskretstinget	11.-12.	juni	2022	i	
Hammerfest.		

 
4. Fremover 	
Idrettsrådet	oppfordrer	lagene	til	å	jobbe	målrettet	med	å	rekruttere	barn	og	unge	tilbake	til	
idretten	etter	koronapandemien.	Vi	oppfordrer	i	år	som	i	fjor	idrettslagene	til	å	samarbeide	
for	å	opprettholde	og	skape	aktiviteter,	og	tenke	nytt	–	utenfor	“boksene”.	Våre	barn	og	
unge	ønsker	og	trenger	et	aktivt	og	inspirerende	aktivtets-/treningsmiljø.	Vi	voksne	må	
tilrettelegge	slik	at	idrettsgleden	kan	blomstre.	Dette	er	også	viktig	i	et	folkehelseperspektiv	
–	forebygge	livstilssykdommer.		
	
Som	et	godt	eksempel	på	samarbeid	mellom	idrettslagene	vil	vi	fremheve	aktivitetsuka	for	
barn	som	ble	arrangert	av	fire	idrettslag	før	skolestart	i	2021.	Helt	deltok	25-30	barn	hver	
dag.		
	
Idrettsrådet	minner	også	lagene	om	å	sørge	for	trygge	rammer	for	deltakelse	i	idretten	for	
alle	(#stoppkampanje),	også	for	flytningene.	I	idretten	skal	det	på	alle	nivåer	praktiseres	
nulltoleranse	for	enhver	form	for	diskriminering	og	trakassering.	Nulltolereanse	betyr	at	det	
alltid	skal	følge	en	reaksjon.		
	
Idrettsrådet	er	til	for	idrettslagene	og	idrettsrådet	blir	det	lagene	vil	ha	oss	til	å	være.	Frem	
saker	og	foreslå	forbedringer	til	arbeidsmåten	og	dialogen	mellom	idrettslagene	og	
idrettsrådet.	Vår	samarbeidsavtale	med	kommunen	er	unik,	og	er	et	godt	redskap	for	å	
fremme	idrettens	interesser	i	kommunen.		
	
	
	


