
 
 

Årsmelding 2020-2021 
(vedtatt	i	årsmøtet	03.06.2021)		

	

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	11	idrettslagene	tilsluttet	idrettsrådet	(med	medlemstall	pr.	31.	desember	
2020	iht	idrettsregistreringen):	Austertana	IL	(50),	Bryteklubben	Tana	(46),	IL	Forsøk	(192),	
Sirbmá-Sirma	IL	(261),	Tana	Ballklubb-TBK	(206),	Tana	hestesportklubb	(66),	Tana	IF	(137),	
Tana	motorklubb	(31),	Tana	skisytterlag	(113),	Tana	svømmeklubb	(45)	og	N70	trekkhund-
klubb	(ny).	Tana	og	Nesseby	pistolklubb	har	observatørstatus	(tilknyttet	Unjárga-Nesseby	
idrettsråd).	Pr. 31. desember 2020 har idrettslagene i Tana tilknyttet NIF 1.147 medlemmer.  
	
Denne	årsmeldingen	er	for	perioden	22.	juni	2020	til	26.	mai	2021.		
	
2. Styret  
Styret	ble	valgt	i	idrettsrådets	årsmøte	22.	juni	2020,	og	har	bestått	av:	
Synnøve	Solbakk	(2020-2021),	leder	(Sirma	IL) 	
Anne	F.	Smeland	(2020-2021),	nestleder	(TBK)	
Tom	Hansen	(2020-2022),	styremedlem	(kasserer/regnskapsfører	-	Sirma	IL)	
Ole	Thommy	Boine	(2020-2021),	styremedlem	(Bryteklubben)	
Kristin	Seim	Soini	(2020-2022),	styremedlem	(Hestesportklubben) 	
	
Lise	Marianne	Johansen	(2020-2021),	varamedlem	(IL	Forsøk)	
Kåre	Breivik	(2020-2021),	varamedlem	(svømmeklubben)	
Vibeke	Bønå	(2020-2021),	varamedlem	(skiskytterlaget)		
	
Styret	har	hatt	10	møter	og	behandlet	43	saker.	Alle	referatene	er	tilgjengelig	på	
idrettsrådets	nettside:	www.idrettsråd.no/tromsogfinnmark/tana/		
	
Alle	styremøtene	har	vært	gjennomført	digitalt,	og	det	fungerer	veldig	bra	–	og	særlig	etter	
at	vi	fikk	tilgang	til	teams/Office	365	i	april	i	år	med	mulighet	for	deling	av	skjerm	og	
dokumenter.		
	
3. Idrettsrådet oppgaver og styrets oppfølging i perioden 	
I	loven/vedtekene	(§	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 2020-21	vedtatt	i	årsmøtet	med	status:	

• Følge	opp	samarbeidsavtalen med kommunen,	herunder	delta	i	planprosessen	for	
kommunedelplan,	gi	uttalelse	til	handlingsprogrammet	(prioritering	av	anlegg)	mv.	
Status:	Fulgt	opp,	foruten	planprosess	for	ny	kommundelplan,	som	ikke	er	igangsatt.			

• I	samarbeid	med	kommunen	få	oversikt	over	anleggsstatus	(anleggsregisteret).	Status:	
Fulgt	opp,	ingen	endring	siden	sist	(årsmelding	2019-20).		
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• Gjennomføre	minst	en	temakveld	om	aktuelt	felles	tema.	Status:	Ikke	fulgt	opp	pga	
Covid-19-situasjonen.	Temakveld	om	trafikksikkerhet	var	berammet	til	26.	november	
2020	og	flere	andre	temakvelder	var	planlagt,	men	ble	utsatt.		

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

• Behandle	aktuelle	saker fra lagene.	Status:	Fulgt	opp.		
 
 
3.1 Koronapandemien 
Hele	denne	perioden	har	vært	preget	av	koronapandemien	–		i	en	dugnad	som	vi	og	våre	lag	
selvsagt	har	tatt	del	i.	Pandemien	og	smittevernhensyn	har	gått	utover	idrettsaktiviteter	for	
alle	–	også	barn	og	unge,	både	med	hensyn	til	treninger	og	særlig	idrettsarrangementer	og	
konkurranser.	Først	27.	mai	i	år	er	det	åpnet	opp	for	breddeidrett,	dvs.	for	voksne	over	20	år	
innenfor	kommunen,	men	ikke	for	kontakt-idrettene.		
	
14-15	måneder	med	pandemi	og	strenge	smitteverntiltak	har	konsekvenser	for	idretts-
aktivitet,	og	vi	er	særlig	bekymret	for	stort	frafall	fra	idrett.	Styret	har	rettet	flere	
henvendelser	til	kommuneoverlegen	som	lokal	smittevernmyndighet	med	spørsmål	om	
lettelser	i	tiltakene	i	perioden,	i	første	omgang	for	barn	og	unge.	Dialogen	har	vært	grei,	men	
de	nasjonale	restriksjonene	er	stortsett	blitt	fulgt,	tiltross	for	lav	smitte	i	kommunen	og	
regionen.		
 
 
3.2 Trygge rammer for deltakelse i idrett 
Det	har	særlig	det	siste	året	vært	mye	fokus	på	nulltoleranse	for	rasisme,	diskriminering,	
seksuell	trakassering,	overgrep,	vold	og	trusler	i	idretten.	Med	utgangspunkt	i	idrettens	
visjon	om	idrettsglede	for	alle,	forebygge	og	veilede	idrettslagene	har	idrettsforbundet	
utarbeidet	egne	temasider	og	veiledere:		
Håndtering	av	rasisme	og	diskriminering	
Håndtering	av	seksuell	trakassering	og	overgrep	
Håndtering	av	vold	og	trusler	
	
Styret	har	understreket	viktigheten	av	at	idrettslagene	gjennomgår	veilederne	og	vedtar	
oppfølging.	Styret	har	også	vedtatt	(i	sak	29/20,	styremøte	17.	november	2020)	å	ha	dette	
som	tema	i	et	eget	verdimøte/tematreff	med	lagene	i	2021,	og	dette	foreslås	gjennomført	i	
neste	styreperiode.	 

 
 
3.3 Idrettsanlegg  
Status	for	idrettsanlegg	i	Tana	pr.	i	dag	(som	i	fjor;	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	
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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.		
	
Styret	er	prinsipielt	opptatt	av	at	den	organiserte	idretten	(idrettslag,	idrettsråd)	involveres	i	
prosessen	med	nye	anlegg	–	også	til	egenorganisert	aktivitet.	Vi	må	unngå	at	anlegg	bygges	
uten	nødvendig	kompetanse,	som	BMX-banen	og	alpinanlegget/snowboardbakke.	Dette	er	
både	tatt	opp	i	det	årlige	møtet	med	ordføreren	23.	november	2020	og	med	hovedutvalget	
for	oppvokst	(HOOK)	25.	mai	2021.	
	
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.	To	idrettslag	sendte	uttalelse:	
Sirma	IL	og	Tana	ballklubb	(TBK),	samt	Polmak	bygdelag.	Styret	hadde	ingen	merknader	til	
rådmannens	prioriteringsrekkefølge	(styresak	18/20).	Handlingsprogrammet	ble	vedtatt	i	
kommunestyret	12.	november	2020.	
	
Som	oppfølging	av	det	årlige	samarbeidsmøtet	med	kommunen	v/ordføreren	23.	november	
2020,	se	punkt	3.4,	inviterte	vi	idrettslag	organisert	i	SVL-N1	til	blant	annet	å	drøfte	deres	
anleggssituasjon.	I	dette	møtet,	5.	mai	2021,	deltok	Deanu	searat	og	Sirma	IL,	og	resulatet	av	
møtet	er	blant	annet	tema	for	dagens	medlemsmøte;	samarbeid	og	utvikling	av	
idrettsanleggene	i	Tana	samt	samarbeid	og	koordinering	av	aktiviteter	for	barn	og	unge.	
	
 

Foto:TBK 
 
3.3.1 Flerbrukshallen og svømmehallen  
Styret	har	fulgt	opp	sak	fra	TBK	ovenfor	kommunen	som	anleggseier	om	behov	for	å	skifte 
dekket i flerbrukshallen	for	å	unngå	beslastningsskader.	Kommunen	har	utarbeidet	en	
rapport	26.	februar	2021	med	mulige	løsninger	og	beregnet	kostnader.	Etter	initiativ	fra	TBK	
har	også	styret	fulgt	opp	ferdigstilling	av	godkjente	fester	for	håndballmålene,	som	er	på	
plass.			
	
Styret	fulgt	opp	henvendelse	fra	«plaskegruppa»	og	småbarnsforeldrene	i	svømmeklubben	
ovenfor	kommunen/TKE2	med	oppfordring	om	å	øke temperaturen i bassenget og 
svømmehallen én dag i uka,	slik	at	de	minste	barna	også	kan	benytte	dette	gode	tilbudet.	TKE	

                                                
1 Sámiid valáštallanlihttu-Norga/Samenes idrettsforbund-Norge (SVL-N). 
2 Taan kommunale eiendomsselskap (TKE). 
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fulgte	opp	ovenfor	leverandør	og	testet	også	selv,	men	konkluderte	med	at	dette	ikke	var	
mulig	med	dagens	system/teknologi	uten	at	det	fikk	konsekvenser	for	andre	brukere,	og	
særlig	undervisnings-	og	treningssvømming.	Det	tar	for	lang	til	å	endre	temperaturen;	2,4	
døgn	å	varme	opp	med	3	grader	samt	utfordringer	med	vannkvalitet	(klor/pH).	Styret	har	
også	oppfordret	kommunen/	TKE	til	å	gjøre	bassenget	enda	mer	tilgjengelig	for	eldre	og	
personer	med	funksjonshemming	med	en	mobil	nedsenkbar	rampe.	TKE	har	foreslått	en	
nedsenkbar	trapp	i	plast	i	tillegg	til	eksisterende	hev/senk-stol.		
	
Styret	har	også	på	andre	året	bedt	kommunen	følge	opp	skilting av idrettsanleggene i Tana 
bru.	Kommunen	har	svart	21.	mai	2021	at	skiltene	er	kjøpt	og	vil	komme	opp	i	løpet	av	kort	
tid,	men	kun	ved	avkjørsel	Grenveien	Tanafjordveien.	De	har	fått	avslag	på	oppsett	flere	
steder.		
	
For	øvrig	har	styret	uttalelse	til	fordeling av faste treningstider i flerbrukshallen og 
svømmehallen for 2020-21.	Styret	hadde	ingen	merknader	til	den	konkrete	fordelingen,	men	
påpekte	igjen	at	fordelingen	i	kommende	år	bør	være	gjennomført	før	sommerferien	og	at	
kommunen	i	forkant	bør	avklare	vilkåret	for	medlemstall	og	halltid	(se	sak	15/20,	styremøte	
24.	august	2020),	og	at	lagenes	ulike	særegenheter	og	behov	også	vektlegges	i	fordelingen	
av	halltid.		
	
3.3.2 Ishockey/skøytebane  
I	forbindelse	med	varsel	av	20.	oktober	2020	om	oppstart	av	reguleringsplan	for	ny	Tana	bru	
barnehage	uttalte	styret	i	idrettsrådet	29.	november	2020	at	dette	vil	dette	berøre	
eksisterende	ishockey-/skøytebane,	og	ba	om	at	det	avsettes	alternative	arealer	til	en	
ishockey/skøytebane.	Dette	er	tatt	med	i	planbeskrivelsen.	Tana	skiskytterlag	meldte	sin	
interessert	i	å	overta	vante	og	hadde	område	klart	til	skøytebane	(se	sak	03/21),	men	har	
senere	frafalt	dette	(se	sak	13/21).	Styret	er	i	dialog	med	kommunen	om	ny	plassering/nye	
arealer.		
	

	
	
3.3.3 Tilskudd til skiløypekjøring  
Også	i	2021	ble	det	fordelt	kommunal	tilskudd	til	skiløypekjøring,	og	rammen	ble	økt	fra	kr.	
100.000	til	kr.	200.000.	Idrettsrådet	foreslo	fordelingskriterier	(sak	02/21);	¾	av	rammen	
forbeholdes	idrettslag	med	lysløypeanlegg	og	aktiviteter	for	barn	og	unge,	¼	kan	fordeles	til	
øvrige	lag	som	kjører	skiløyper.	Dette	ble	fulgt	opp	av	kommunen.		
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3.4 Samarbeid med kommunen  
Som	oppfølging	av	samarbeidsavtalen	med	kommunen	ble	det	årlige	møtet	med	kommunen	
v/ordføreren	gjennomført	23.	november	2020	om	flere	av	de	temaer	som	er	nevnt	i	denne	
årsmeldingen.	Fullstendig	saksliste	og	referat	fra	møtet	finnes	på	vår	nettside.	Styret	er	
fornøyd	med	denne	arbeidsformen,	og	har	også	bedt	om	å	ha	årlig	møte	med	HOOK-
utvalget3	for	å	informere	om	idrettsrådets	arbeid,	og	dette	ble	gjennomført	25.	mai	2021.		
	
Kommunen	vil	ikke	igangsette	arbeidet	med	ny	kommunedelplan for fysiska aktivitet, idrett 
mv. før	etter	at	arealplanen	er	ferdig	(i	november	2020	anslo	de	dette	til	våren	2021).		
	
Iht.	samarbeidsavtalen	tildeler	kommunen	idrettsrådet	kr.	50.000	i	driftstilskudd.	I	samråd	
med	kommunen	reviderte	styret	budsjettet	for	2020,	og	omdisponerte	kr.	45.000	fra	reise-,	
oppholds-	og	deltakerutgifter	til	ekstraordinært covid-19-tilskudd til idrettslagene	(sak	36/20,	
styremøte	15.	desember	2020).		
	
Styret	er	også	fornøyd	med	at	kommunen	prioriterer	jenteidrett	og	er	villig	til	å	jevne	ut	de	
økonomiske	forskjellene	for	deltakelse	i	idrett	med	dekning av hestesportklubbens 
driftsutgifter av ridehallen i Holmfjell.		
	
Kommunen	har	søkt	og	fått	midler	til	å	arrangere	en	aktivitetsuke for barn i sommer.	TBK	er	
forespurt	til	å	koordinere	arrangemenet,	og	idrettsrådet	har	oppfordret	lagene	til	å	
samarbeidet	om	et	slikt	arrangement.		
	
	

3.5 Fordeling av LAM-midler 
På	grunn	av	koronapandemien	ble	66%	de	lokale aktivitetsmidlene (LAM)	fordelt	sentralt	av	
NIF,	og	styret	fordelte	restbeløpet,	basert	på	tidligere	fordelingsnøkkel;	medlemstall	med	
1/3	vekting	på	barn	6-12	år	og	2/3	vekting	på	aldersgruppen	13-19	år.	Til	sammen	ble	kr.	
185.428	fordelt,	og	fordelingen	til	idrettslagene	fremgår	av	styresak	28/20	(styremøte	17.	
november	2020).		
	
 
3.6 Møter og representasjon 
• Idrettskretsen	(teams)møte	om	krisepakken	til	idretten	13.	august	2020:	Synnøve	

Solbakk.		
• Idrettskretsens	sonemøte	for	idrettsrådene	i	Øst-Finnmark	10.	september	2020	i	Vadsø:		

Synnøve	Solbakk	og	Kristin	Seim	Soini.		
• Idrettens	koronavettkurs	(virtuelt):	Synnøve	Solbakk,	Ole	Thommy	Boine,	Kristin	Seim	

Soini	og	Vibeke	Bønå.		
• Infomøte/kurs	(teams)	om	spillemidler	i	regi	av	fylkeskommunen	12.	oktober	2020:	

Synnøve	Solbakk	og	Kristin	Seim	Soini.	
• Idrettskretsens	ledermøte	(teams)	23.	oktober	2020:	Synnøve	Solbakk	og	Kåre	Breivik.	
• Møte	med	ordføreren	23.	november	2020	på	rådhuset	i	Tana:	Synnøve	Solbakk	og	Kåre	

Breivik.		

                                                
3 Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur.  
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• Møte	med	SVL-N	idrettslagene	i	Tana	og	kommunen	5.	mai	2021:	Synnøve	Solbakk	og	
Kåre	Breivik.		

• Idrettsforbundets	webinar	«Uten	god	barneidrett	ingen	toppidrett»	5.	mai	2021:	Synnøve	
Solbakk.	

• Møte	kommunens	hovedutvalg	for	omsorg,	oppvekst	og	kultur	(HOOK)	25.	ami	2021:	
Synnøve	Solbakk	og	Kåre	Breivik.	

 
 
4. Fremover 	
Idrettrådet	håper	at	smittesituasjonen	og	vaksineringen	av	befolkningen	tilsier	normal	drift	
for	alle	idretter	etter	sommerferien	–	også	for	kontraktidrett	og	breddeidrett	(voksne	over	
20	år).	Samt	at	idrettsrådet	kan	gjenoppta	arbeidet	med	å	videreutvikle	og	lage	arenaer	for	
idretten	og	idrettslagene	i	Tana,	blant	annet	med	temakvelder	om	aktuelle	temaer.			
	
Idrettsrådet	regner	også	at	arbeidet	med	ny	ny	kommunedelplan	for	idrett,	fysisk	aktivitet	
og	kulturbygg	igangsettes	i	år.	Dette	arbeidet	skal	legge	grunnlaget	for	idretten	i	kommunen,	
anleggspolitikken,	folkehelsetiltak	mv.	
	
Idrettsrådet	oppfordrer	til	samarbeid	lagene	imellom	for	å	utvikle	et	godt	og	variert	
aktivitetstilbud	til	barn	og	unge	i	kommunen,	herunder	også	utvikling	av	anleggene.			
	
 


