
Søknad om fritak halleie Tysnes I drettslag

Til politisk ledelse i Tysnes kommune

I Håndballforbundets Region V est er det i dag 12 - 15 kommuner som ikke krever halleie fra
idrettslagene sine, for aktivitet som gjelder barn og unge.
Tysnes Idrettslag ønsker med dette å søke Tysnes kommune om et slikt fritak.

Årsak:

Hal leien utgjør en betydelig andel av idrettslaget sine totale kostnader (for 2018 kr. 110.000) , se
vedlagte årsregnskap for 2018. Det er for idrettslaget svært krevende å drive inn tilstrekkelig med
dugnadsinntekter og sponsorinntekter for å komme ut med et positivt års resultat. Årsresultatet for
2017 er på – kr 114.000, - (se ellers vedlagt regnskap)

Det gjøres allerede en kjempeinnsats av foreldre under Tysnesfest, 78 vakter i travle nattetimer g a en
inntekt på kr. 58.750, - . Å øke medlemsutgiftene er uaktuelt, det vil resultere i lavere deltagelse av
barn og unge. Mange spiller faktisk både håndball og fotball, og bidrar til at vi faktisk får mange nok
med til å stille lag i begge idretter. Men d ette fører også til stor belastning for foreldre, både
økonomisk og med tanke på dugnadsinnsats. Antall medlemmer i Tysnes Idrettslag: 113 stk i alderen
13 – 19 år. Idrettslaget aktiviserer altså en stor andel av kommunens 475 innbyggere i denne
aldersgrup pen.

Motivasjonen for å engasjere seg i drift av idrettslaget på dugnad, enten som trener, oppmann eller
andre verv, ligger hovedsakelig på det sportslige plan. Det gjelder også oss som sitter i styret; det er
det sportslige som driver oss og som vi har e t stort engasjement for. Men når økonomiske
be kymringer blir det vi stadig må bruke tid på, og føler vi burde bruke enda mer tid på pga
kommende økt kostnader knyttet til blant annet dommerutgifter , blir det mindre tid til overs for
kreativt engasjement på andre plan.

Fo kuset for idrettslaget vil fortsatt være å ta et viktig samfunnsansvar. Barn og unge er p åviselig for
lite fysisk aktive , noe som på sikt vil gi h elseutfordringer for mange , og samfunns kostnad er knyttet til
dette . Tysnes idrettslag er viktig for en liten kommune som vår , med begrenset aktivitets tilbud til de
unge. Også med tanke på integrering av alle kategorier tilflyttere er et idrettslag en meget viktig
arena.

Vi oppfordrer Tysnes kommune til å legge til rette for gode rammevilkår slik tilfelle t er i mange andre
kommuner og lytte til vår anmodning om fritak for halleie fra år 2019. Ta gjerne kontakt med oss for
nærmere avklaringer og utsikter for 2019.

For styret i Tysnes Idrettslag
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