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Deanu valáštállanráđđi/Tana 
idrettsråd 

Stivra bealis/fra styret:

Synnøve Solbakk

Kåre Breivik



Tana idrettsråd-Deanu valáštallanráđđi er et felles organ for idrettslagene som er 

organisert i Norges idrettsforbund (NIF) gjennom idrettskretsen. 

Pr. i dag er disse 11 idrettslagene tilsluttet idrettsrådet: 
• Austertana IL
• Bryteklubben Tana 
• IL Forsøk 
• Sirbmá-Sirma IL 
• Tana Ballklubb-Deanu spábbasearvi (TBK) 
• Tana hestesportklubb 
• Tana IF 
• Tana motorklubb 
• Tana skiskytterlag 
• Tana svømmeklubb
• N70 trekkhundklubb (ny i år). 

Tana og Nesseby pistolklubb har observatørstatus (tilknyttet Unjárga-Nesseby idrettsråd). 
Nylig hatt møte med SVL-N (Sámiid valáštallanlihttu-Norga) lagene i kommunen, også Deanu 
searat. 



Idrettsrådets oppgaver: 

• Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
• foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene,
• dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale 

idrettspolitiske handlingsprogram, og 
• være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig 

og frivillig virke. 

Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet, neste; 3. juni kl. 18. 

Styret pr i dag: 
Synnøve Solbakk, leder (Sirma IL) 
Anne F. Smeland, nestleder (TBK)
Tom Hansen, styremedlem (kasserer/regnskapsfører - Sirma IL)
Ole Thommy Boine, styremedlem (Bryteklubben)
Kristin Seim Soini, styremedlem (Hestesportklubben) 

Lise Marianne Johansen, varamedlem (IL Forsøk)
Kåre Breivik, varamedlem (svømmeklubben)
Vibeke Bønå, varamedlem (skiskytterlaget) 

Deler av styret i viruelt møte. 



Deanu gielda-Tana kommune og Tana idrettsråd-Deanu valáštallanráđđi inngått

samarbeidsavtale:

Mål og hensikt:

• fremme felles mål om idrett, fysisk aktivitet, folkehelse og bolyst i kommunen
• sikre god samordning og kommunikasjon mellom kommunen og idretten 
• klargjøre viktige prinsipp og gjensidige krav og forventninger til samarbeidet
• sikre god ressursutnytting av offentlige midler til idrettsanlegg og aktivitet

Konkret: 
• Samarbeidsrutiner, høringsrett, medvirkning (pkt 5)
• Faste rutiner mellom kommunen og idrettsrådet (pkt 6)
• Driftstilskudd til idrettsrådet (pkt 7)
• Andre samarbeidsområder og informasjonsarenaer (pkt 8) –

bl.a årlig møte med politisk ledelse – sist med ordføreren 
23. november 2020.

Oppsummert: Godt grunnlag for godt samarbeid – og saker følger opp 



Idrettsanlegg 

Status for idrettsanlegg i Tana:   
 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. 

Prinsipielt: Den organiserte idretten (idrettslag, idrettsråd) MÅ involveres i 
prosessen med nye anlegg – også til egenorganisert aktivitet. Unngå at anlegg 
bygges uten nødvendig kompetanse, som BMX-banen og 
alpinanlegget/snowboardbakke. 



Behov og utfordringer

• Helhetlig tenkning, planlegging av idrettsanlegg i Tana –
samarbeid mellom lagene og med kommunen

• Arealer til en ishockey/skøytebane 
• BMX-banen

Oppsummert – vårt budskap til dere:
• Samarbeid og involvering med oss – den organiserte idretten, 

sikrer forankring, kompetanse i planlegging av nye anlegg og bruk.

Vår oppfølging: 
Idrettsrådet invitert medlemslag + Deanu searat til å drøfte om det er 
grunnlag for samarbeid i utvikling av eksisterende og nye anlegg.


