
 
 

Protokoll Ås Idrettsråd, styremøte 

Møtedato og tid: 5.mai 2015 kl. 19:00.   

Deltakere: Thor Ringstad (Nordby IL), Anders Glende (Ås IL), Merethe Enge Ask 

(Nordby IL), Jørn Jantzen (Ås tennisklubb), Birgit Johnson, (Ås IL), 

Magne Maurset (Ås IL). 

Forfall: Cathrine Gloslie (Ås karateklubb) 

Møtested: Nordbyhallen 

 

Sak 11/2015  

Rehabilitering av Åshallen - innspill fra kommunen v/Jens Hansen 

Kommunen ønsker innspill til baneinnredning (oppmerking), hvilke sportsremedier som kan 

flyttes for å frigjøre plass, samt valg av kombielastisk gulv som banedekke. Innspillene skal tas 

med i videre planlegging av fase 2 av rehabiliteringen av Åshallen. 

Innspill fra Jens Hansen (vedlikeholdsleder i eiendomsavdelingen) ble presentert, samt innspill fra 

Geir Åge Michelsen (Ås volleybalklubb) til å bruke kombielastisk gulv som banedekke.  

Det ble uttrykt bekymring for økt skaderisiko når friksjonen på underlaget øker, det ble også stilt 

spørsmål ved hvorfor nytt dekke legges på gammelt gulv, da det er svikt i gulvet flere steder. 

Oppmerkingen av banene bør endres noe: det bør være 3 i stedet for 2 minihåndballbaner og 

oppmerking til badminton kan enten fjernes eller reduseres. For øvrig ønskes standard 

oppmerking slik det er i hallen nå. 

Det ble uttrykt bekymring over at tidligere utbedringsarbeid i hallen har pågått utover høsten, og 

det vil være veldig uheldig hvis hallen ikke er åpen fra skolestart. Det vil derfor være viktig at 

arbeidet starter så tidlig at man rekker å bli ferdig til skolestart. 

Den nye skilleveggen i hallen er risikabel, siden plattformen som er bygget i forbindelse med 

tribuneanlegget gjør det fullt mulig for mindre barn å klatre opp på denne for å sitte å se på 

kamper eller for å leke. Det har vært observert unger oppe på selve plattformen og det er 2-3 

meter ned til gulvet i hallen. Hele løsningen for denne skilleveggen er i seg selv ikke særlig bra og 

til stor ulempe for brukerne. Trolig vil utbygningene på begge sider vanskeligjøre muligheten for 

seniorkamper i 3.div eller høyere i for eks. håndball. Løsningen kan også gjøre det vanskelig å få 

tippemidler. 

Det var støtte til forslag om rydding av diverse utstyr i hallen, blant annet fjerning av ribbevegger, 

for å frigjøre plass og oppfylle krav til sikkerhet/sikkerhetssone og gi mulighet for tippemidler. 

Ribbevegger er ikke så mye i bruk mer og man kan også bruke treningsrommet i hallen til 

styrketrening. 

Det er viktig at Idrettsrådet får tilbakemelding på resultat av anbud og plan planen for 

gjennomføring av rehabiliteringen og det blir tatt med videre i prosessen for å komme med 

innspill. 



 
 

Vedtak/innspill til kommuen: 
1. Komibielastisk gulv: Idrettsrådet støtter innspill fra Geir Åge Michelsen (Ås volleyballklubb) 

om at det er viktig å legge til grunn Standard – EN 14904 (støtabsorbering ca 50 % eller 

høyere – svikt 2,5-3 mm – ballsprettevne på 90-95% - friksjon 90 -100). 

2. Oppmerking av baner: Idrettsrådet anbefaler 3 i stedet for 2 minihåndballbaner og at man 

undersøker mulighetene for fjerning av oppmerking til badminton. 

3. Frigjøring av plass: Idrettsrådet stiller seg positive til fjerning av ribbevegger og andre 

justeringer forutsatt at det kan gi mulighet for tippemidler og for øvrig bedrer sikkerheten i 

hallen. 

4. Plattformen på tribunen: Kommunen har ansvar for sikkerheten i hallen. Idrettsrådet 

anbefaler derfor at det gjøres noe med plattformen på tribuneanlegget. 

5. Tidlig oppstart: Idrettsrådet anbefaler at man kommer så tidlig i gang som mulig for at hallen 

skal være klar til skolestart. 

Aksjon: Thor tar kontakt med Jens Hansen innen torsdag 6. mai for å formidle Idrettsrådets 

innspill. 

Sak 12/2015  

Innspill til flerbrukshall på Rustad skole 

Friidrettsgruppen i Ås IL har sendt innspill til idrettsrådet v/ M.M. Skal det bli en løpebane, må 

dette være med i kravspekk når arkitektkonkurransen utlyses. 

Åsmund Bunkholt, leder i svømmeklubben har jobbet en del med hallprosjekter og kan gi nyttige 

innspill til hvordan hallen kan se ut. 

Det er viktig at Idrettsrådet blir tatt med i prosessen og kan komme med innspill i tide og vi må 

skaffe oss mer informasjon om status for prosjektet. Det rådet usikkerhet om flere forhold: 

 Er fleridrettshall formelt vedtatt? 

 Hvor langt de har kommet i prosessen?  I følge FAU er man nå i en innledende anbudsrunde.  

 Hvor langt har kommunen kommet med mulighetsstudiet? 

Vedtak 
Idrettsrådet må få mer informasjon og innsikt i prosessen for å kunne komme med innspill. 

Aksjon: Thor avtaler møte med kommunen v/Sypriansen for å avklare hvordan idrettsrådet kan 

involveres i prosessen. Thor tar også kontakt med Åsmund Bunkholdt for innspill til alternative 

hall-løsninger. 

Sak 13/2015 Modulskole 

Siden avgjørelsen om plassering av modulskolen er tatt, vil idrettsrådet tas med i prosessen for å 

gjøre det beste ut av situasjonen. Er det mulig å plassere modulskolen så man fremdeles kan 

drive kastøvelser? Det er også viktig at man legger til rette for en forbedring av anlegget når 

modulskolen skal fjernes.  

Vedtak: 
Ingen vedtak. 



 
 

Sak 14/2015 Ås tennisklubbs innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 

friluftsliv 2016-2019 

Det ble orientert om innspillet. Tennisklubben har behov for helårstilbud og ønsker en hall med 

to baner. Det er utarbeidet to alternative forslag til plassering av hallen, ett på gressløkka ved 

enden av fotballhallen og ett på ved Åshallen der basketbanen ligger. Prisen for ny hall er 

estimert til ca 8 mill inkl. mva.  

Vedtak: 
Innspillet ble tatt til orientering. Idrettsrådet avventer kommunens vurdering innspillet. 

Aksjon: Thor tar kontakt med Olaug Talleraas om hvor langt kommunen har kommet i 

behandlingen av tiltaksplanen.  

Sak 15/2015 Søknad om økonomisk støtte til Ås IR 

Vedtak: 
Søker om inntil 30 tusen for idrettspolitisk konferanse, jfr. neste sak 

Aksjon: Anders lager forslag til søknad og sender inn. 

 

Sak 16/2015 Idrettskonferanse med våre politikere i tråd med vedtak på 

årsmøte 

Det var enighet om at det er mer hensiktsmessig å holde konferansen i løpet av oktober, etter 

valget, men før budsjettprosessen starter. Programmene er sannsynligvis ferdig formulert om 

ikke lenge og innspill fra konferansen kan derfor ikke påvirke programmene. Muligheten til å 

påvirke får Idrettsrådet gjennom å synliggjøre hva idretten bidrar med i kommunen, betydningen 

av idretten for oppvekst og helse generelt, samt at idrettslagene kan presentere seg og gi en god 

situasjonsbeskrivelse av idrettens kår i kommunen. Det blir også en god anledning til å møte 

nyvalgte politikere. 

Idrettsrådet kan også å presentere enkelte forslag på mulige utviklingsprosjekter av idrettsanlegg 

og det er ønskelig å innlede med en kjent foredragsholder som kan belyse hvor viktig det er for 

en kommune at det er tilrettelagt for idrettsaktiviteter. 

Noen flere ideer til arrangementet:  

 Finne eksempler på gode hallprosjekter som kan tilpasses Ås. Eksempler: Strandebarm IL. 

 Lage en 3D-presentasjon.  

 Forslag trekkplaster: Skavlan (legen), Lasse Kjus.  

 Idrettslagene får anledning til å presentere sin aktiviteter og ønsker.  

 Avslutning med innlegg av idrettsrådet med konklusjon om hva Ås trenger. 

 Leie Ås kino 

Vedtak: 
Konferansen holdes i løpet av oktober og det søkes om  ca 30 000 i støtte, jfr. sak 15. 

Hallutvalget 

Anders Glende og Merethe Engh Ask sitter i utvalget. Birgit Johnson er vara.  



 
 

Noen spørsmål som ble diskutert vedr. bruk av hall 

 Hvorfor må kommunen stenge hallen i feriene? Idretten mister muligheten til trening, 

arrangementer og samlinger. Hallutvalget kunne for eksempel tildelt idrettslagene 

tilgang til hallen etter søknad fra idrettslagene. 

 Det er ønskelig med en avklaring av hallutvalgets mandat og kriteriene som legges til 

grunn for prioriteringene.  

 Timefordeling i svømmehallen. Det er ønskelig med en bedre oversikt og muligens en 

revurdering av fordeling av timer. 

 Det kan bli aktuelt med kontroll av hvorvidt tildelte halltimer blir benyttet. 

Vedtak 
Hallutvalget har møte med kommunen v/ Marianne Hoff 6. mai og ønsker å ta opp hallutvalgets 

mandat på nytt der. I tillegg kommer Thor til å ta opp dette i møte med kommunen v/ 

Sypriansen. 

Sak 17/2015 Eventuelt 

a. Jørn sender lenke til protokoll fra årsmøtet til kretsen, kommunen, og 

medlemsklubbene 

b. Oppdatering av Brønnøysundregistrene 

Endringsmelding om nytt styre må sendes inn. Styreleder har prokura (da kan 

styreleder ordne oppdateringen i registeret) 

Vedtak: Det ble vedtatt at styret tildeler styrleder prokura 

c. Overføring av dokumenter fra Magne Maurset via Dropbox. Jørn oppretter en konto. 

d. Neste møte. Jørn sender Doodlepoll. Siste uke mai/første uke juni. 

 


