
Innspill til samfunnsplan fra idretten i Nærøysund 29.10.2020  
Felles møte med Nærøysund idrettsråd og idrettslagene i Nærøysund  

Sted: Kolvereidvågen kl 18.00-20.00 

Antall deltakere: 19 
 

- Få med flest mulig – lengst mulig  

- Satses på aktiviteter som gjør at alle finner noe for seg – eks motocross  

- Kjenne mestring  

- Mange blir ikke med fordi foreldrene har ikke råd til å betale  

- Konsekvenser i forhold til de nye hallene – kan bli dyrt  

- Hvordan skal sponsormidlene brukes?  

- Kommunen må være med å legge til rette for stimuleringstiltak for hele kommunen 

også grendene  

- Klubbene og særidrettene må samarbeide – følge sesongene  

- Få ungene til å være aktive  

- Kommunen må dra i gang så bedriftene får plass i hallene – voksne må få møtes i 

idretten  

- Kommunalt ansatte fikk avslag på treningssenter – hva med de andre og skal det 

videreføres?  

- Satses mer på uorganisert idrett – bare møte opp på eks offentlig bading, og i hallene 

for å få en møteplass også – må være lett å få tilgang – for de som ikke føler at de 

presterer kan dette være en veldig fin arena – kan også være en rekrutteringsarena 

til de organiserte idrettene  

- Alle som bor i kommunen også utenfor Rørvik og Kolvereid må få delta – eks en 

aktivitetsbuss  

- Økonomi – skille mellom barneidrett og annen idrett – få ned tersklene for deltakelse 

i barneidretten  

- Legge til rette for e-sport  

- Uorganisert – ha noen der som kan ta litt ansvar  

- Reisetid – mye reisetid på idrettene – få til mer av det sosiale med eks buss 

- Få opp engasjement blant foreldre – hindre frafall 

- Ungdom som trenere  

- Kanskje vi da får opp idrett på seniornivå – kan også gjøre at vi blir mer attraktive for 

tilflyttere  

- Mer åpnet for at man kan være i hallen – eks gjøre lekser etter skolen før trening  

- Få hallene til å bli en sosial møteplass – kan også føre til mer rekrutering  

- Kanskje man bør ha en fadderordning blant foreldrene for å engasjere flere foreldre – 

må bli flinkere til å inkludere flere foreldre  

- Tråløst nett  

- Må også satse på den organiserte idretten – det må være lov å bli best! Rom for de 

som ønsker å bli gode.  

- Utfordring å skaffe nok midler til de som blir gode – lange reiser, store kostnader  

- Hva forventes av idretten i forhold til driften av de nye hallene?  



- Holdningsskapende arbeid med barn og unge 
- Det bør være et tilbud for alle - også for de barna som kommer fra heimer der det 

ikke er god økonomi (kanskje nettopp disse har godt av å være sammen med andre) 
- Klubbene må samarbeide 
- Særgruppene må samarbeide - viktig å forholde seg til hovedsesongene 
- Bedriftsidrett 
- Kommunen må legge til rette for stimuleringstiltak for å få flere aktive tilbud 
- Vil bedriftene sponse like mye hvis det er til kommunen - og ikke de enkelte 

særgruppene/idrettslagene? 
 


