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Svar til Verdal idrettsråd: Kommunens forslag til samlokalisering av friidrett og fotball
på Sentralidrettsanlegget
Prosessen innad i Verdal FIK etter felles anleggsmøte 04.04.2013
Styremedlemmer og medlemmer av anleggskomiteen har blitt orientert om kommunens
framlagte forslag og medlemmene ble bedt om å uttale seg om saken skriftlig. Alle har
uavhengig av hverandre gitt tilbakemelding. Kortfattet er tilbakemeldingene entydig positive
til framlagte forslag. Herunder er det en del klare forutsetninger som kommenteres etter hvert.

Kommunens involvering
Det er gledelig at kommunen legger fram et forslag hvor det ses muligheter for at flere idretter
kan få nytte av kommunens investeringsmidler. Videre tolker vi planene slik at kommunen
ser behovet og er villig til å bruke midler på investeringer i kommunale idrettsanlegg.

Friidrett på Sentralidrettsanlegget
Friidrettsklubben mener fortsatt at den aller beste plasseringen av et friidrettsanlegg ville vært
ved Verdal videregående skole. Grunnene for dette er det redegjort for før, blant annet i vår
forstudie om plassering av friidrettsanlegg. Opprinnelig hadde vi forventninger om at
kommunen skulle se på muligheter for lokalisering av flere idretter ved Verdal vgs slik det var
kommunalt vedtak på våren 2012. Når man nå ikke tar stilling til bruk av arealet ved Verdal
vgs. forholder vi oss til det nylig framlagte forslaget for Sentralidrettsanlegget.

Det er klubbens førsteprioritet å få til et sentrumsnært friidrettsanlegg, og vi godtar at man må
inngå kompromiss for å få en løsning som friidretten kan leve og utvikle seg med. Som nevnt
på møtet 30.4. 2012, sa vi ifra til kommune, idrettsråd, Verdal IL og styret i
Sentralidrettsanlegget, at en lokalisering av friidrett på Sentralidrettsanlegget var et alternativ
vi kunne leve med. Et friidrettsanlegg lokalisert på Sentralidrettsanlegget, og med muligheter
til å utøve alle friidrettsøvelser, vil gi et godt tilbud til alle verdalinger som ønsker å drive
med friidrett.
Verdal Friidrettsklubb er derfor positiv til lokalisering av et friidrettsanlegg på
Sentralidrettsanlegget.

Bruk av investeringsmidler til idrettsanlegg
Vi mener at friidretten har et stort behov, har lidd under manglende anlegg lenge og derfor bør
prioriteres når kommunen skal bruke investeringsmidler. Vi har dog forståelse for at ting må
gjøres i en viss rekkefølge
En eventuell bruk av 2,5 mill. kr til fotballanlegg i 2013, mener vi må følges av kommunale
garantier om framdriftsplan, midler og gjennomføring også av trinn 2 (friidrettsanlegg) i
utviklingen av Sentralidrettsanlegget. Vår tilslutning forutsetter at friidrettsanlegg gis prioritet
politisk, idrettspolitisk og budsjettmessig i årene som kommer.

Hva et friidrettsanlegg omfatter
Friidrettsklubben mener at Verdal kommune må kunne tilby sine innbyggere et anlegg hvor
alle friidrettsøvelser kan utøves samlet på ett sted. Det inkluderer hopp, løp og kast. Dette er
et punkt som styrets og anleggskomiteens medlemmer har kommentert spesielt jf. framlagte
plan.
Kunstgras på indre bane av et friidrettsanlegg er i utgangspunktet ikke ønskelig da det
umuliggjør muligheter for lange kast (spyd, diskos, slegge).Vi har imidlertid forståelse for at
kommunen ønsker å legge kunstgress på indre bane for å imøtekomme behov som
fotballinteresser fremmer: Kunstgras tåler større bruk enn naturgras og vi ser at dette er
positivt med tanke på hyppig bruk og stor aktivitet på anlegget.
Friidrettsklubben forventer i så fall at alle steiner snus for å få til et annet kasteareal på
Sentralidrettsanlegget. Et slikt grasareal må ha plass til en kast-ring og spydtilløp.
Grasarealene vil fint kunne benyttes til fotball når vi ikke kaster der.
Manglende muligheter til å utøve alle friidrettsøvelsene vil virke sterkt begrensende på
treningsmuligheter og hvilke konkurranser som kan arrangeres. Et kretsmesterskap er
eksempelvis uaktuelt å få lov til å arrangere om man ikke har kastmuligheter. Det vil også
være uheldig i treningssammenheng da friidrettens styrke på mange vis er at en gjennom
hopp, løp og kast får trent kroppen allsidig. Nettopp allsidighet mener vi er viktig, ikke minst
for yngre utøvere.
Likedan vil vi allerede nå påpeke nødvendigheten av en liten bod ved målgang da det ved
konkurranser brukes en del elektronisk utstyr som må beskyttes for vær og vind.
Å ha mulighet til å utøve alle øvelser er et viktig punkt for friidrettsklubben, og det sitter langt
inne å fire på at man, når en først legger penger i et friidrettsanlegg, ikke kan drive alle
øvelser der. Vi skal fortsette å være konstruktive i den videre prosessen, og vi håper og tror
det finnes løsninger som alle parter kan leve med. Det er imidlertid viktig at vi på et tidlig
tidspunkt blir involvert i den videre utviklinga av Sentralidrettsanlegget, slik at vi kan ivareta
våre interesser.

Bruk av anlegget
Det er ikke til å underslå at friidrettsanlegg kombinert med kunstgress på indre bane kan gi
utfordringer vedrørende bruk. Jamfør erfaringer fra Ole Petter Sandvig, anleggsansvarlig i
Norges Friidrettsforbund (e-post 5.4.2013, som kommentarer på kommunens forslag): «Jeg
kan nesten ikke la være å nevne til slutt den brukskonflikten kunstgress innenfor en
friidrettsbane gir. Dette bør hensynstas helt fra starten. Dette kommer jo av at kunstgress i
prinsippet kan brukes hele døgnet og at aktivitet på et helt åpent anlegg vil kunne være i
konflikt. Dette vil kunne kompenseres med ballfangernett (som på Inderøy) eller ved
tidsdeling – hvilket er vanskeligere å håndtere i praksis, viser erfaring fra flere steder. I og
med at dette ikke blir hovedbanen, så vil vel ballfangernett være akseptabelt også for fotball.»
Denne mulige konflikten bør kunne være løsbar, både ved bruk av nett/fasiliteter som hindrer
baller å komme inn på selve friidrettsanlegget og oppsett av bruksplan. Det krever at
involverte parter viser respekt for hverandres behov fra første stund, og presiserer dette
nedover i laget/klubben.
Friidrettsklubben anser det naturlig at styret i Sentralidrettsanlegget får et hovedansvar for
fordeling av bruk etter de ulike idretters ønsker. I den sammenheng mener friidrettsklubben at
vi bør bli representert i nevnte styre. Dette bør etter vår mening skje snarest mulig slik at vi
kan få ta del i utviklingsprosessen for anlegget.

Friidrettens bidrag framover
Verdal Friidrettsklubb er glad for at kommunen nå ser ut til å ta ansvar for investeringer og
framdrift slik at det endelig kan bygges et friidrettsanlegg i Verdal.
Friidrettsklubben ønsker å ta del i den videre prosessen, og vil bidra så godt vi kan. Vi håper
på godt samarbeid med de ulike parter.
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