
Eigersund idrettsråd 

Referat styremøte 9. april 2018. 
Sted: Kulturkontoret, Strandgata 
Til stede: Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Tom Ove Sørdal, Veronica Tjølsen, Rune Andersen, 

Stian Norheim, Ina Shelby 
Referent: Kristin Fardal Hovland 
Gjest:  
Forfall: Inger Torgersen, Tor Inge Leidland, Therese N. Østebrød, Tone Tengesdal Stavnheim 
 

 

Plassering av nytt ridesenter 
Jensen har vært i kontakt med Bøgh Havsø og Søsæther, som har disposisjonsavtale med AS Skog om 
tomta på Haganeset. Området er svært godt egnet som lokasjon for nytt ridesenter. Bøgh Havsø og 
Søsæther er ikke avvisende til forslaget, og idrettsrådet vil fortsette dialogen med dem etter at 
kommuneplanen er rullert. 

Plansjefen er blitt bedt om å foreslå andre alternativer til beliggenhet av nytt ridesenter, dersom 
dette skulle dukke opp under arbeidet med kommuneplanen. Idrettsrådet avventer nå planen, og 
kan ikke gjøre annet inntil den kommer opp til behandling. Også luftsportsenter beliggende på Ege er 
spilt inn, og det blir spennende å se hvorvidt anleggene får sin plass i kommuneplanen. 

Gjennomgang av referat fra administrativt og politisk møte den 23.3.  
Idrettsrådet har fått to nye medlemmer, og forrige møte med politisk og administrativ ledelse ble 
grundig gjennomgått, slik at styret er vel informert om pågående saker og dialog. 

Arrangement/foredrag 
Jensen har vært i kontakt med Tor Arne Hetland, da det er ønskelig å lage et arrangement rundt et 
foredrag med ham. Det er ikke gjort avtale ennå, Jensen ser videre på dette. 

Gjennomgang av årshjul 
Årshjulet ble gjennomgått måned for måned, og idrettsrådet er i stor grad i rute med sine aktiviteter. 
Planlegging av sommerfesten ble i denne sammenheng igangsatt, og det er ønskelig å starte ved 
pistolklubben sitt anlegg på Fotland, for deretter å få omvisning ved seilsportsenteret med 
påfølgende grilling. Dato er satt til den 15. juni. 

Fordeling av fadderklubber 
Listen med tilsluttede foreninger ble gjennomgått, og fordelt slik: 

-Dalane Sykleklubb - Pete 

- Egersund Golfklubb - Therese 

- Egersund Innebandyklubb – Tor Inge 



- Egersund Karate Kyokushinkai - Stian 

- Egersund Klatre- og Tindeklubb - Veronica 

- Egersund Kyokushin Karate Klubb - Stian 

- Egersund Og Dalane Rideklubb - Pete 

- Egersund Orienteringsklubb – Tom Ove 

- Egersund Padleklubb – Ina 

- Egersund Pistolklubb - Inger 

- Egersund Racketklubb - Rune 

- Egersund Rugbyklubb – Tor Inge 

- Egersund Seilforening - Tone 

- Egersund Skiforening - Ina 

- Egersund Svømmeklubb – Tor Inge 

- Egersund Undervannsklubb – Tom Ove 

- Egersund Volleyballklubb - Therese 

- Egersunds Idrettsklubb friidrett – Tom Ove 

- Egersunds Idrettsklubb håndball - Inger 

- Egersunds Idrettsklubb fotball - Veronica 

- Egersunds Turnforening - Pete 

- Eiger Fotballklubb – Svein Erling 

- Eigersund Helsesportlag - Tone 

- Helleland Idrettslag – Svein Erling 

- Hellvik Idrettslag – Svein Erling 

- NMK Egersund - Veronica 

- Skåra Rideklubb – Ina 

- Stavanger Kendoklubb – Therese 

 

Status svømmehall på Lagård 
Sørdal informerer om at det er framgang i prosjektet. Partenes advokater er i dialog. Det ser nå ut til 
at bassenget utvides med to baner, fra 6 til 8, og at tribunenområdet blir noe større. Hallen skal trolig 
bygges slik at det er mulig å arrangere NM her. 



Folkepulsen 
Idrettsrådet ønsker at Inger Torgersen fortsetter som leder i Folkepulsen. Rune Andersen går også 
inn som representant i Folkepulsen Eigersund. I år skal det tildeles kr. 175 000,- til formål innenfor 
Folkepulsen sine kriterier. 

 

Neste styremøte: 28. mai kl. 18:00 
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