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Kommunudelplan for idrett og fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 – 2016 - 
høringsuttalelse 
 
Det vises til høring av 12.06.12.  
 
Sirpmá valáštallansearvi/Sirma idrettslag har følgende innspill til kommunedelplanen: 
 
Det er positivt at det ble gjennomført en brukerundersøkelse som del av planprosessen. Utkast 
til kommunedelplan er et godt utgangspunkt for kommende års prioritering og veklegging av 
idrett og fysisk aktivitet. Vi er enig både i planens formål, visjon og mål, og er enig i at 
styrking av idrett og uteaktiviteter (friluftsliv i norsk perspektiv) er en god investering i 
trivsel, folkehelse og bolyst.  
 
Sirma IL er e

ŧ
 bredde-idrettslag for befolkningen i Sirma-området og øvre Tana, men også 

Tanas eneste sykkelklubb. Vi arbeider både for økt folkehelse og trivsel gjennom prioritering 
av bl.a skiløypekjøring og spinning (innetreningstilbud) hele vinteren i Sirma, samtidig som 
vi har tung satsing på sykkelssporten sommerhalvåret gjennom deltakelse i ritt i hele 
Barentsregionen. Sykkelsatsningen har gitt meget gode resultater, særlig de siste årene. Dette 
skal imidlertid ikke være til hinder for en prioritering av folkehelse- og trivseltiltak for 
befolkningen i Sirma og øvre Tana. Sirma IL har begynt et samarbeid med Sirma bygdelag 
med det formål å styrke nettopp folkehelse og trivselstiltak i området. Å samarbeide med flere 
(bygde)lag i øvre Tana kan også være aktuelt.  
 
Brukerundersøkelsen viser en klar kjønnsdeling av aktivteter hvor jenter og kvinner i større 
grad ønsker organisert tilbud gjennom treningssenter og egenaktivitet i "skog og mark". 
Forskning viser også at mødres aktivitet i stor grad påvirker barn og unges aktivitetsnivå. Det 
er derfor viktig og riktig å prioritere kvinner som en sentral målgruppe. Aktive kvinner/ 
mødre fører til mer aktive barn og unge. Dette er et sentralt element i å forebygge inaktivitet 
og overvekt blant unge. En styrking av egenaktivitetsmuligheter i bygdene er et godt tiltak 
som bør prioriteres. Kvinner og jenter liker også organiserte tilbud. Derfor bør det også 
vurderes å ha ulike lavterskel-gruppetreningstilbud i bygdene, f.eks gjennom et samarbeid 
mellom ulike lag (idrettslag, bygdelag) og andre.  
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Sykkelsti fra Leavvajohka til Sirbmá høres litt vel ekstremt ut, selv for våre offroad-
konkurransesyklister. Vi har derimot  mer tro på sykkelstier i nærmiljøet, dvs. runder på 10-15 
km med utgangspunkt i bygder der folk bor. Dette kan være fine trimrunder for 
egenorganisert aktivitet. Vi foreslår at sykkelstimerking kun gjøres med gps-merking i 
godtur.no-lignende nettsteder. Fra slike nettsteder kan turbeskrivelse, manuelle og gps-kart 
hentes ut. Dette vil være mindre kostnadskrevende og mer fremtidsrettet enn merking av 
sykkelstier med skilt.  
 
Sirma IL vil gjerne bidra og delta i et slikt prosjekt med gps-merking av sykkelstier både i 
øvre Tana og gjerne også ellers i kommunen. Vi har allerede begynt å gps-merke ulike 
sykkelruter i Tana i www.strava.com – både for terrengsykling (opp Lievllan, Álggášvárri, 
Suolovárri/Holmefjell) og landevei (bl.a deler av Tanatråkk-traséen). Dette nettstedet er 
personretta med vektlegging av konkurranselementet, men ved kombinasjon av andre tur-
nettsteder kan frilufts- og aktivitetsformålet fremheves bedre.  
 
Vi er positiv til bygging av en BMX-bane ved Tana bru, og ber om at dette prioriteres nå når 
sykling er ”i vinden”. Dette tror vi vil øke aktivitetsnivået for barn og unge, samt stimulere til 
mer sykling generelt og på sikt også rekruttering til sykkelsporten.  
 
Som et tiltak i trim uka i handlingsprogrammet oppfordrer vi kommunen til "å blåse liv" i 
bygdelagsstafetten. Dette var et populært tiltak, men bygdelagene har ikke maktet å følge opp 
dette på egenhånd. I en trim uke bør for øvrig ulike aktivitets-/treningstilbud/muligheter i 
kommunen synliggjøres, både organiserte og egenorganiserte muligheter.  
 
Sirma IL er eier av flere anlegg i Sirma; lysløype og gressbane (fotball). Særlig skiløypene er 
mye i bruk av bygdas befolkning, men også av tilreisende. Vår forballbane har lenge vært 
Tanas eneste gressbane og derfor noe i bruk. Vi regner imidlertid med at dette vil avta med ny 
kunstgressbane i Tana bru. Vi håper dog den årlige skoleturneringen fortsetter i Sirma, da vi 
opplever at den har vært en suksess. At turneringen er i Sirma tror vi har mange bieffekter 
som også er viktige; økt samhold og samarbeid i en bygd hvor tre kulturer naturlig møtes 
gjennom samarbeidet med Utsjok skole.  
 
Sirma IL er eier av anlegg med verdi opptil 10 mill kr, og har årlige kostnader til vedlikehold 
og drift av disse anleggene på rundt 50.000 kr. Dette omfatter såing og klipping av gressbane, 
oppkjøring av løyper, vedlikehold av scooter m.v. Denne summen er utenom den frivillige 
innsatsen, som heller ikke er ubetydelig. Vi har i år mottatt 7.000 kr i drifttilskudd fra 
kommunen, og som kun dekker en del av disse faktiske vedlikehold- og driftsutgiftene. 
 
Vi anser det imildertid som naturlig at kommunen bidrar med årlig fast driftstilskudd til drift 
og vedlikehold av våre anlegg i Sirma, et beløp som tilsvarer de faktiske utgiftene idrettslaget 
har. Våre anlegg er først og fremst et folkehelsetiltak og brukes ikke i konkurranseidrett, og 
derfor mener vi kommunen bør ta et større ansvar for drifts- og vedlikeholdsutgiftene.  
 
 
 
Dearv./Mvh 
 
 
Bertha Holm       Synnøve Solbakk 
Leder 



 
 
 
 
 
 
 


