Høringsuttalelse fra Krødsherad Idrettslag.
Skolestrukturen i Krødsherad vil ikke ha noe direkte innvirkning på KIL sitt «daglig arbeid og
organisering. Så de punktene som er satt opp som høringsspørsmål er ikke noe vi svarer direkte på.
Det som vi er opptatt av er de anleggene tilknyttet KIL med eierskap både hos kommunen, KIL og
stiftelsen Krødsheradhallen.
Lysløypene på Krøderen og Noresund vil ligge der uavhengig av skolestruktur.
Kunstgressbanen på Krøderen håper vi ikke blir berørt. Kan heller ikke se noe grunn til at den skal bli
det. Dette er en bane som er i bruk fra snøen går på våren og til den kommer igjen i
November/desember. Siden dette er en kunstgressbane så tar ikke den like mye skade av å bli brukt
på vinteren, men det er ikke helt ideelt.
Fotballbanen og ikke minst friidrettsbanen på Noresund er ett forsømt anlegg fra kommunens side,
spesielt etter arbeider i Noresund barnehage så er friidrettsbanen helt ødelagt. KIL har vært i flere
møter med kommunen angående både banen og gjerde rundt banen pluss den ødelagte
friidrettsbanen. Her har det ikke skjedd noe selv om lovnadene fra kommuneadministrasjonen har
vært der. Det siste i denne saken var at det skulle bevilges penger på 2021 budsjettet. Vi i KIL må
derfor fortelle på nytt her om viktigheten av å ha både en fullverdig 11`er bane og friidrettsbane og
at dette ikke bør komme i konflikt med eventuelle byggearbeider på Noresund. Det har også nylig
blitt etablert 2stk nye 3`er baner i halvmånen mot fjorden. Disse har blitt veldig populære å gjør at
kamp og treningsdagbok på Krøderen kunstgress og Noresund stadion er enklere å sette opp. På den
andre halvmånen mot rundkjøringa så er det friidrett som skal opparbeide øvelser med høydehopp
og kastøvelser. Vi har også ett utstyrshus med kiosk på ene siden som vi er avhengig av at kan brukes
fra Mai til November. Dette gjelder både for friidrett, allidrett og fotballgruppa. ¨
Banen på Noresund er naturgress og må ikke brukes når det er alt for bløtt ute eller om vinteren da
det ligger snø på den. Det fører dessverre til dårlig gress når banen skal brukes i sesong.
Vi er også avhengig av ett toalett og garderobe tilbud i samme periode. Dette er krav fra
idrettsforbundet som vi må ha for å kunne arrangere idrett. Fotballdommere har krav på garderobe
også. I dag så er toalettet som brukes det som er bak svømmehallen. Lærergarderoben til
svømmehallen som vi kaller det. Garderober som er i bruk for utøvere er dem som er i tilknytning til
svømmehallen. Disse er nylig opprustet.

Krødsheradhallen leies av KIL for 50 000,- pr.år. Tidligere betalte vi ingenting for bruk av hallen. Dette
fungerer utmerket med samarbeid med stiftelsen Krødsheradhallen. KIL sine medlemmer deltar også
på dugnad da det trengs. Hallen er ett viktig sted for alle undergruppene og det blir satt opp
treningstider i samarbeid mellom KIL og Stiftelsens frivillige medlemmer. Dette tilbudet kan ikke
forsvinne med ny skolestruktur. Hvis det skal leies plass i en kommersiell idrettshall så er vi redd for
at kontingenter må betraktelig opp i pris.

Hilsen styret i KIL v/leder Marius Jokerud.

