
 

Idrettslagene har tapt én million kroner 
under koronaen 

 

Fjordahallen: Idrettsrådet fikk denne uken en omvisning i Fjordahallen, Kinsarvik. F.v. 
Aina Nilsen (IL Harding), Isak Reisæter, kultur- og idrettssjef Else Marie Sandal, 
Morten Pløen (leder IL Harding), Sonja Velure (nestleder i Idrettsrådet) og Jarle 
Sandal. Foto: Privat 

 Av Ernst Olsen                                                      Publisert:30. august 2020, kl. 12:52 
Idrettsrådet i Ullensvang ba de ulike idrettslagene i kommunen melde inn sine 
økonomiske tap som følge av koronaen. Svært lite blir dekket av 
kompensasjonsordninger. 

 
Idrettsrådet i Ullensvang ble konstituert 12. februar, med Arnfinn Førsund 
som leder. 

– Jeg vil ha fokus på utvikling og bra vedlikehold av eksisterende anlegg. 
Jeg ønsker også et tett og godt samarbeid med kommune både på bygging 
av nye anlegg og vedlikehold av eksisterende, sa Førsund til HF i etterkant 
av konstitueringsmøtet. 

Meldte inn tapt inntekt 

– Koronasituasjonen har også rammet idrettslagene, både med tanke på 
avlyste arrangement og tapte inntekter. Får dere mange tilbakemeldinger 
på dette? 

– Vi tok kontakt med alle idrettslagene og ba de melde inn sine tap. 
Deretter laget vi en oversikt som vi sendte til kommunen. Jeg anslår at 
det samlet sett for lagene i kommunen dreier seg om et økonomisk tap 
på ca. én million kroner, svarer Førsund. 
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– I tillegg videreformidler vi de ulike kompensasjonsordningene som 
kommer fra myndighetene. Når det gjelder den første pakken så var 
tilbakemeldingen at de var lite som traff de tapene idrettslagene hadde hatt. 
Jeg vet at OFK har mottatt noe, tilføyer Førsund. 

Ifølge lederen av Idrettsrådet er det nå kommet en ny ordning idrettslagene 
kan søke på, og han håper denne kan treffe bedre. 

– Har ikke egne penger 

Oversikten over tapte inntekter som Idrettsrådet sendte Ullensvang 
kommune er som følger – ca. tapte inntekter; 

Odda IL Alpingruppa (10.000 kroner), IL Harding (130.000), Korlevoll 
(ikke opplyst), Jondal IL (50.000), Tyssedal Turn & Idrettslag (150.000), 
Odda Fotballklubb (600.000), Røldal IL (28.000) og Odda Volleyball 
(12.000). 

IL Harding oppgir blant annet at de har hatt et stort tap både i kiosk- og 
sponsorinntekter (til sammen (ca. 60.000 kroner). Ingen av disse dekkes av 
kompensasjonsordningen, står det i tilbakemeldingen fra Harding til 
Idrettsrådet. 

Else Marie Sandal, kommunalsjef for kultur og idrett, sier kommunen også 
har foretatt en kartlegging av de økonomiske tapene til idrettslagene. 

– Det skjedde etter et initiativ fra fylkestingsrepresentant Terje 
Kollbotn (Rødt), som mente at fylket også måtte komme på banen med 
tanke på kompensasjoner, i tillegg til stat. Men så vidt jeg vet kom det 
aldri en formell oppfordring om å gjennomføre en slik kartlegging fra 
fylket, forteller hun. 

– Kan kommunen bidra med noen form for kompensasjon? 

– Kommunen har ikke egne penger til koronakompensasjon for idrett 
og kultur, men har betalt ut tilskudd og støtte på vanlig måte. Vi har 
bidratt med formidling, informasjon og veiledning om de sentrale 
tiltakspakkene, svarer hun. 

Sandal sier Idrettsrådet er en svært viktig samarbeidspartner og 
høringsinstans når det gjelder å lage plan for anlegg knyttet til idrett, 
nærmiljø og friluftsliv, samt prioritere spillemidlersøknader. Frist for å sende 
inn søknad på nye anlegg i kommunen blir tidlig i oktober. Utlysning går 
snart ut. 

– Vi må deretter gjøre en prioritering, som så skal opp til politisk 
behandling. De vedtatt prosjektene som blir presentert i januar, må være 
fullfinansierte, avslutter hun. 

Ønsker innspill 

Da Idrettsrådet avholdt styremøte 10. mars ble styret enige om at de skulle 
besøke ulike idrettslag i kommunen for å bli bedre kjent, samt informere om 



hva Idrettsrådet kan bidra for de ulike idrettslagene – og be om innspill på 
hva de ulike lagene ønsker at Idrettsrådet skal jobbe med. 

Denne uken var styret i idrettsrådet i møte med IL Harding. Møtet skulle 
egentlig ha funnet sted i mai, men ble utsatt til 25. august som følge av 
pandemien. 

– Harding ga oss en flott omvising i Fjordahallen i Kinsarvik. Her er 
det gjort en kjempeinnsats med svært godt resultat, uttaler lederen av 
Idrettsrådet. 

Neste styremøte er lagt til Jondal 22. september, da vil man også møte 
idrettslaget i Jondal og se på anleggene der. 

– Ullensvang kommune jobber nå med idrettsanleggsplanen. I forkant av 
dette møtet og her ber vi om at idrettslagene kommer med innspill til anlegg 
og prosjekter, sier Førsund 

 
Han minner om at de som  dag sitter i posisjon lovet 2,5 millioner kroner til 
oppgradering eller nye idrettsanlegg hvert år i fireårsperioden. 

– Dette håper vi blir fulgt opp. I år er mye av midlene gått til nytt 
miljøvennlig kunstgress i Skare. Det er en del midler igjen i 2020 og 
håper på gode innspill til møtet 22. september, slik at Idrettsrådet igjen 
kan spille dette inn til kommunen før 1. oktober, opplyser Førsund. 

 

Leder av Idrettsrådet: – Vi ber idrettslagene komme med innspill til anlegg 
og prosjekter, sier Arnfinn Førsund. Arkivfoto: Ernst Olsen 

 


