
 

Oppsummering fra møte med SVL-N1 idrettslagene i Tana 5. mai 2021 

kl.17.00-18.00 på rådhuset 

Tilstede:  

Deanu searat: Markus Heiberg 
Sirma IL: Camilla Kalliainen 
Fra kommunen: Magnhild Stock, kulturkonsulent/folkehelsekoordinator 
Fra idrettsrådet: Kåre Breivik og Synnøve Solbakk (referent) 

 
Tema for møtet: Idrettsanlegg og –aktiviteter – behov, utfordringer og finansieringsmuligheter 

 
Spillemidler til samiske anlegg og andre SVL-N-tilskuddsordninger 

SVL-N via Sametinget forvalter spillemidler til samiske anlegg, i 2020 var rammen på 2 mill. kr.2 Det 
har ikke vært søknader fra Tana de siste årene, sist; Deanu searat i 2017 til lassokastearena - 
søknaden ble senere trukket.  
 
SVL forvalter også tilskudd til aktivitet, rekruttering, investering (bl.a anlegg) og arrangement.  Deanu 
searat har søkt og fått innvilget tilskudd til kjøp av rulleski og staver.  
 
Sirma IL har ikke søkt midler fra disse SVL-N tilskuddordningene – iallefall ikke de siste 10 år.  
 
Oppfølging: Lagene oppfordres til å søke støtte fra tilskuddsordningene, både til/ifbm anlegg (lys, 
reinhorn mv) og utstyr (ski, sykler m.v). Lagene oppfordres til å tenkte nytt – f.eks videreutvikling av 
eksisterende anlegg (lys, parkering mv.) – og gjerne stort; f.eks felles utvikling av et større 
anleggsområde.  
 
Forlag til tema i idrettsrådets medlemsmøte 3. juni: Samarbeid om utvikling av idrettsanleggene i 
Tana bru, eksisterende + lassokasteanlegg, ishockey/skøytepark, sykkelpark, friidrettsbane mv. 
 
Aktiviteter 

Lagene opplever rekruttering og manglende koordinering av idrettslagenes (også NIFs) 
aktivitetstilbud som en utfordring. Dvs. konkurranse lagene imellom om de samme barn og unge.  
 
Oppfølging: Forslag om samarbeid og koordinering mellom idrettslagene foreslås som tema i 
idrettsrådets medlemsmøte 3. juni.  

 
Begge lag trakk frem samarbeidet med Tana skiskytterlag – de kjører skiløyper som Deanu searat 
bruker til sine skitreninger/aktiviteter og begge lag leier rulleskibanen til ulike aktiviteter.  

 
Annet – aktivitetsuke til sommeren 

Kommunen orienterte om at TBK er forespurt til å lage/koordinere en aktivitetsuke til barn 
(fortrinnsvis 4.-10. Klasse) til sommeren etter fellesferien, helst i uke 31 eller 32. Kommunen har søkt 
og fått innvilget tilskudd til arrangementet, som vil bli videreformidlet til lagene. Idrettsrådet har 
støttet initiativet og oppfordret lagene til å delta. Deanu searat inviteres også å delta.  

                                                 
1 Sámiid Valáštallanlihttu – Norga/Samenes Idrettsforbund – Norge (SVL-N). 
2 Se Rapport spillemidler 2020 SVL-N av 22.01.2021.  


