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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar idrettens handlingsprogram for 2015-2018 i tråd med
saksfremlegget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 26.11.2014
Behandling:
Til behandlingen forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar idrettens handlingsprogram for 2015-2018 i tråd med saksfremlegget.
Repr. Per Kjær (SV) fremmet følgende forslag:
Skytebanen tas ut for 2016.
Repr. Aslaug Bakke (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap og Frp:
1. Turvei i Fåmyråsen tas inn i idrettsplanen for 2015-2018.
2. En eventuell fremtidig turvei med lys skal etableres i sammenheng med friluft, folkehelse og
aktivitetspark iht. tidligere vedtak i kommunestyret. Innen neste rullering av handlingsplanen
og økonomiplanen bes administrasjonen sjekke ut eventuelle muligheter for fylkeskommunal
støtte til å anlegge en frilufts og folkehelse/aktivitetspark i forbindelse med turvei med lys
gjennom Fåmyra. En frilufts og aktivitetspark kan inneholde bålplasser, sitteplasser, utendørs
treningsapparater, hinderløype for barn, sandvolley eller annen idrettsaktivitet osv.
3. Turveien skal være tilgjengelig for alle
Repr. Christian Eikeland (Frp) fremmet følgende forslag:
1

I løpet av 2015 skal kommunen ta stilling til fremtiden av to ballbaner i Fåmyra. Disse
forfaller, og området er ikke å anse som sikkert eller bruksvennlig. Det skal vurderes om
det skal foretas en rehabilitering, eller om avtalen om utbetalte spillemidler nærmiljøanlegg
kan tilsi endringer av anlegget.

2

Det settes ikke av midler til to ballbaner i Fåmyra før det er foretatt ev vurdering av hele
området under ett. Rehabilitering av ball binger ved Myggis og Årosskogen foretas i 2015
med inntil 250 000 i kommunale midler.

3

Skytebane i Årdalen oppjusteres med kr 450.000 i kommunale midler, til sammen kr
700.000. Som en konsekvens av dette utgår klatrevegg i 2016 med 450.000 i kommunale
midler.

Repr. Oscar Lohne (H) fremmet følgende forslag:
1. Kart Monsøya tas ut av handlingsplanen.
2. Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere kostnader og muligheten for tilskudd, samt
undersøke egnet areal for etablering av rulleskiløype i Søgne

VOTERING:
Det ble først foretatt prøveavstemning som senere ble omgjort til ord. avstemning i samsvar med det
som fremkommer nedenfor:








Punkt 1 i Høyres forslag falt med 4 stemmer (H) mot 7 stemmer.
Punkt 2 i Høyres forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Frp,Sv og Ap)
Fellesforslaget fra Ap og Frp (3 punkter) vedtatt med 7 mot 4 stemmer (H).
Forslaget fra SV falt med 1(SV) mot 10 stemmer.
Punkt 1 i Frp sitt forslag vedr. ballbanene i Fåmyråsen ble satt opp mot rådmannens forslag om
å bruke kr 250 000 til ballbanene i Fåmyråsen (fremgår av saksfremlegget). Frp sitt forslag
vedtatt med 6 mot 5 stemmer(H+SV).
Punkt 2 i Frp sitt forslag enstemmig vedtatt.
Punkt 3 i Frp. Forslag om å oppjustere skytebane i Årdalen med kr 450.000 ble votert opp mot
rådmannens forslag 250 000 (fremgår av saksfremlegget). Rådmannens forslag vedtatt 9 mot 2
stemmer (Frp.)

Tjenesteutvalget vedtok for øvrig rådmannens forslag til idrettens handlingsprogram for 2015-2018.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar idrettens handlingsprogram for 2015-2018 med de endringer som
fremkommer av tjenesteutvalgets behandling slik:
1
2

Turvei i Fåmyråsen tas inn i idrettsplanen for 2015-2018.
En eventuell fremtidig turvei med lys skal etableres i sammenheng med friluft, folkehelse og
aktivitetspark iht. tidligere vedtak i kommunestyret. Innen neste rullering av handlingsplanen
og økonomiplanen bes administrasjonen sjekke ut eventuelle muligheter for fylkeskommunal
støtte til å anlegge en frilufts og folkehelse/aktivitetspark i forbindelse med turvei med lys
gjennom Fåmyra. En frilufts og aktivitetspark kan inneholde bålplasser, sitteplasser, utendørs
treningsapparater, hinderløype for barn, sandvolley eller annen idrettsaktivitet osv.
3. Turveien skal være tilgjengelig for alle.
4. Det settes ikke av midler til to ballbaner i Fåmyra før det er foretatt ev vurdering av hele
området under ett. Rehabilitering av ballbinger ved Myggis og Årosskogen foretas i 2015 med
inntil 250 000 i kommunale midler.
5. Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere kostnader og muligheten for tilskudd, samt
undersøke egnet areal for etablering av rulleskiløype i Søgne

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med 6 mot 1 (H-Løchen) stemme.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar idrettens handlingsprogram for 2015-2018 med de endringer som
fremkommer av tjenesteutvalgets behandling slik:
1
2

3
4

5

Turvei i Fåmyråsen tas inn i idrettsplanen for 2015-2018.
En eventuell fremtidig turvei med lys skal etableres i sammenheng med friluft, folkehelse og
aktivitetspark iht. tidligere vedtak i kommunestyret. Innen neste rullering av handlingsplanen
og økonomiplanen bes administrasjonen sjekke ut eventuelle muligheter for fylkeskommunal
støtte til å anlegge en frilufts og folkehelse/aktivitetspark i forbindelse med turvei med lys
gjennom Fåmyra. En frilufts og aktivitetspark kan inneholde bålplasser, sitteplasser, utendørs
treningsapparater, hinderløype for barn, sandvolley eller annen idrettsaktivitet osv.
Turveien skal være tilgjengelig for alle.
Det settes ikke av midler til to ballbaner i Fåmyra før det er foretatt ev vurdering av hele
området under ett. Rehabilitering av ballbinger ved Myggis og Årosskogen foretas i 2015 med
inntil 250 000 i kommunale midler.
Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere kostnader og muligheten for tilskudd, samt
undersøke egnet areal for etablering av rulleskiløype i Søgne

Bakgrunn for saken:
Forslag til handlingsprogram for 2015 – 2018 bygger på ”Kommunedelsplan for
utbygging av anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø” i Søgne kommune.
Handlingsprogrammet rulleres hvert år av Tjenesteutvalget og vedtas av
Kommunestyret. Handlingsprogrammet må samkjøres med kommunens økonomiplan
for samme tidsrom. Kommunestyret har vanligvis satt av kr 500.000 hvert av de fire
årene i handlingsprogrammet til realisering av nye idrettsanlegg i Søgne i offentlig
eller privat regi.
Frist til å melde inn nye anlegg var 15.8.14. Det er kommet innspill fra bl.a. Søgne
Idrettsråd, Søgne Fotballklubb, Søgne Skytterlag og Søgne videregående skole.
I tillegg til å vedta handlingsprogram for perioden 2015 – 2018, må Kommunestyret
tildele kommunale egenandeler til anleggene, samt prioritere rekkefølgen for hvordan
spillemidlene som blir tildelt anleggene i Søgne skal utbetales fra fylkeskommunen.
Saksutredning:
Vedlagt følger rådmannens forslag til handlingsprogram 2015 – 2018 for idrettsanlegg
i Søgne.

Handlingsprogrammet er delt i to i henhold til krav fra Kulturdepartementet: ett for
ordinære idrettsanlegg og ett for nærmiljøanlegg.
Kort kommentar til de foreslåtte anleggene (tallene refererer seg til tabellene i
Handlingsprogrammet):
ORDINÆRE ANLEGG:
Turvei med lys og treningsapparater i Fåmyra
Kommunestyret vedtok i sak 37/14 at man i forbindelse med rullering av
økonomiplanen ville vurdere å anlegge en sentrumsnær turvei med lys i Fåmyra.
Anlegget hadde en beregnet kostnad på 3,6 mill. kr, hvorav spillemidler og gave fra
Søgne og Greipstad sparebank ville utgjøre kr 1,650 mill.
Rådmannen vil anbefale at man ikke går videre med dette prosjektet. Anbefalingen
bygger på en kostnyttevurdering der en også hensyn tar at det planlegges en flott
lysløype i Kjellandsheia ved utbygging der.
1. Turkart, Ny-Hellsund
I Søgne og Songdalen orienteringsklubb arbeides det med å lage et turkart på ca 2,5 x
2 km, som omfatter Monsøya, Kapelløya, Helgøya og nærmeste holmer. Dette er et
av de mest besøkte området i Søgne-skjærgården.
2, 3, 4. Skytebaner med skytterhus, Årdalen
I gjeldende kommuneplan ble det i 2002 avsatt område for skyteanlegg i Årdalen, nord
for Lohnelier industriområde. Søgne skytterlag ønsker å bygge to riflebaner på 100 og
200 meter med skytterhus, standplass, tilførselsvei og parkeringsplass.
Områderegulering for Skytebane Årdalen ble førstegangsbehandlet i Plan- og
miljøutvalget 5.11.14 i sak 147/14, og med 7 mot 2 stemmer vedtatt lagt ut til offentlig
ettersyn og høring. Frist til å komme med merknader er 22.12.14.
Idrettsplanen tar ikke stilling til hva som skjer i reguleringssaken, og idrettsplanen må
rette seg etter det som vedtas i reguleringssaken.
Søgne idrettsråd (SIR) ga i sin høringsuttalelse i 2012 klart uttrykk for at ”skytebane
bør prioriteres i bygda”.
Skytterlaget ønsker at Søgne kommune bidrar med et tilskudd på kr 1.200.000, som
utgjør ca 30 % av de totale kostnadene på kr 3.600.000 (eks. vei) for skyteanlegget.
Beløpet på kr 1.200.000 som Søgne Skytterlag ber om fra Søgne kommune, mener
skytterlaget er riktig dersom man sammenligner med hva for eksempel Søgne
Fotballklubb har fått i form av 4 kommunale anlagte kunstgressbaner. Det må i denne
sammenheng anføres at tre av kunstgressbanene er knyttet direkte til skolegårdene
og har stor skolebruk også på dagtid, samt at Søgne fotballklubb aktiviserer 542 barn
og ungdom under 20 år, mens tilsvarende tall for Søgne skytterlag er 25.
En har imidlertid merket seg ønsket om avklaring om muligheten for et interkommunalt
samarbeid om et skyteanlegg med Mandal. Rådmannen er derfor i tvil om det bør gis
et tilskudd uten at det samtidig stilles et krav om at en søker å få til et interkommunalt
samarbeid. En har imidlertid foreslått å føre opp kr 250.000 samlet til Søgne
skytterlags anlegg, under forutsetning av at reguleringsplanen blir godkjent og
byggetillatelse gitt.

5. Idrettshall, basket, Lunde skole
Kommunestyret gikk i rulleringen av idrettsplanen i 2009 inn for bygging av en såkalt
basketballhall (aktivitetsflate 20 x 32 m) ved Lunde skole. Hallen kan deles i to
treningsbaner for volleyball som også vil være to romslige saler for aerobics, samt
muligheter for å kunne deles i to gymsaler.
Totalkostnad på 21,3 mill. kroner, hvorav spillemidler ca 5 mill. kr og kommunens utgift
16,3 mill. kr. I tillegg kommer kostnader med tomtekjøp, fjellsikring og annen kostnad
knyttet til reguleringsplanen for ca 8,5 mill. kr.
Arbeidet med reguleringsplanen for området er nå ferdig. Det ble høsten 2013
utarbeidet forprosjekt/perspektivskisser av hallen. Byggekomiteen er høsten 2014 i
gang med sitt arbeid, og byggestart vil kunne skje våren 2015 med ferdigstillelse
høsten 2016.
Tegninger av denne type hall må ”særskilt” godkjennes av Kulturdepartementet. Slik
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning kan ta inntil 3 måneder. Bygging kan ta til når
forhåndsgodkjenningen foreligger.
Det vil være viktig med en tett prosess mellom byggekomiteen, skolen, idretten i
Søgne og idrettsavdelingen i Kulturdepartementet for å oppnå et optimalt resultat
både for byggets utforming og bruk av spillemidler.
6. Klatrevegg, Søgne
Det er ikke montert klatrevegg i noen kommunale idrettsanlegg i Søgne. Det kan
derfor være ønskelig at dette blir realisert i den kommende perioden. Både i
Kristiansand og Mandal er det innendørs klatrevegger, og disse er mye brukt og
populære.
Det kan være mulighet å integrere klatrevegg i den nye Lundehallen. Alternativt i
kommunal ungdomsklubb som får nye lokaler. Kulturrådgiver var i september 2012 i
kontakt med Norges klatreforbund for å oppjustere pris og veggfestekonstruksjon for
en klatrevegg som kan egne seg i Lundehallen. Komplett kostnad utgjør ca kr 600.000
for en vegg som er ca 10 meter lang og 9 meter høy i gavlen.
7. Orienteringskart, Lohnelier
Søgne og Songdalen orienteringsklubb ønsker å lage et nytt kart for området
Lohnelier.
8, 9. Rehabilitering kunstgress med undervarme
I 2002 ble det lagt krøllgress (LSR 55 splittfiber) på E39 banen, som var Søgnes
første kunstgressbane. Dette var en type kunstgress som i ettertid har vist seg legger
seg, blir kompakt og hard og gresstråene lar seg ikke reise opp igjen. Ved frost vil
banen bli enda hardere. Norges Fotballforbund (NFF) anbefaler nå ikke å bruke denne
gresstypen, kun monofiber.
NFF som befarte banen i oktober 2013 anbefaler at eldre gutte-/jentespillere og
junior/seniorspillere som trener ofte på E39 banen om å benytte andre baner. Dette
fordi det oppstår idrettsskader på det harde underlaget. Søgne Fotballklubb har
oversendt en medisinsk rapport ang. E39 banen fra fysioterapeut Erik Andresen og
kiropraktor Tor Djuve; se vedlegg. Rapporten konkluderer med ”[…] Når våre
erfaringer med det gamle kunstgresset er så alarmerende som vi påpeker, mener vi

det er prekært at banen blir rehabilitert så fort som mulig, slik at vi unngår flere
unødvendige potensielt alvorlige skader.”
Med bakgrunn i de to nevnte ovenforstående rapporter mener kulturrådgiver at E39
banen er så hard at det anbefales at en utskifting av gresset prioriteres snarest mulig.
Utskrifting av kunstgress på E39 banen vil medføre en utgift for kommunen på kr
1.734.
Når man først skifter kunstgresset på denne banen, så har man også mulighet for å
legge undervarme. Det er utviklet et nytt system for undervarme som er rimeligere i
drift enn de som har vært installert før. Utgift for legging av undervarme vil beløpe seg
til kr 1.476.000, etter at spillemiddeltilskuddet på kr 733.000 er trukket i fra.
10. Orienteringskart, Tretjønn
Søgne og Songdalen orienteringsklubb ønsker i 2018 å lage et nytt kart for området
Ormestad/Tretjønn.
11. Rehabilitering av friidrettsbanen
Representanter fra Norges Fri-idrettsforbund, Anleggskontrollutvalget, befarte Søgne
Stadion i juni 2013. Friidrettsdekket på Søgne Stadion er fra 1982, med
toppsprøytinger i 1991 og 2001. Rapporten antyder at det står en del vann i indre
bane og at oppmerkingen er nokså slitt. I rapportens konklusjon står det ”[…] Denne
banen er kommet så langt i sitt livsløp at man i løpet av noen år bør avsette et budsjett
for oppgradering. […]” Dersom deler av løpebanen er tett og ikke drenerer vann og da
må kunstdekket fjernes og nytt legges.
En kommer tilbake til dette anlegget når skolestrukturen for Tangvall er avgjort.
12. Idrettshall, Tangvall
Dersom det skulle bli vedtatt å bygge ny ungdomsskole og videregående skole på
Tangvall, vil det være idrettsmessig riktig å bygge en flerbrukshall på 25 x 45 meter.
13. Rulleskiløype
Søgne Skiklubb har ytet ønske om at det blir anlagt ei løype for rulleski.
NÆRMILJØANLEGG:
1. Ballbinge, Tånevik
Ballbingen på Tånevik er under bygging. Det gjenstår å montere kunstdekket våren
2015. Søgne kommune har bevilget kr 300.000 til dette anlegget som er utbetalt. En
antar at spillemiddeltilskuddet blir innvilget sommeren 2015.
2. Rehabilitering av to ballbaner, Fåmyra
To baner som ble bygget her på myr ligger delvis under vann når det regner mye. Det
må innhentes konsulenthjelp for å se om og hvordan eventuelt problemet kan løses.
Det føres opp kr 250.000 til en mulig rehabilitering.
3. Sandanlegg for beachhåndball og volleyball
Under forutsetning av at Søgne videregående skole ikke blir flyttet eller nedlagt, har
skolen planene klare for et sandanlegg for håndball og volleyball på tomta der
internatet sto.
4,5. Rehabilitering av ballbinger i Årosskogen og Myggis

Det ble foretatt en befaring av PST Anlegg & sport høsten 2013 av samtlige 5
ballbinger i Søgne. Rapporten som foreligger konkluderer med at banedekkene i
Årosskogen og Myggis er utslitte.
Det anbefales utskifting begge stedene så snart det er ledige midler i idrettsplanen.
6. Nærmiljøpark, Tangvall
Ved kunstgressbane 1 (nord for E39, like vest for kommende rundkjøring) på Tangvall
er det regulert inn et område til idrettsformål, men det gjenstår å erverve grunn om
man ønsker dette anlegget. Her kan det bli en variert nærmiljøpark for barn og
ungdom med f.eks. skateanlegg, utendørs klatrevegg, plast-is, minigolf og område for
sandballaktivitet. Behov, innhold, kostnader og plassering må utredes nærmere og
ses i sammenheng med kommunedelplan for Tangvall. Et slikt nærmiljøanlegg vil
kunne oppnå kr 900.000 i spillemidler.
Økonomi
I økonomiplanen for 2015 – 2016 er det satt av kr 500.000 årlig til investeringer og
tilskudd i planen for idrettsanlegg i Søgne. Det anbefales at dette beløpet økes til kr
750.000 i perioden 2017-2018, for å kunne ta unna noen av rehabiliteringsutfordringene. Dette utgjør da til sammen kr 2.500.000 i perioden 2015-18.
Uttalelse
Rådmannens forslag sendes Søgne Idrettsråd for uttalelse.
Enhetsleders merknader:
Turveien med lys i Fåmyra er et viktig anlegg for folkehelsa og i tråd med Vest-Ager
fylkeskommunes ”Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020”. Det
vil være behov for et slikt anlegg for boligområdene på Tangvall, Fåmyråsen, Eikeheia
og Røseveien. Eldrerådet og velforeninger i området har sterkt anbefalt et slikt anlegg
i dette området.
Rapporten om hardt kunstgress og idrettsskader på E39 banen må tas alvorlig, og
føre til raskest mulig nylegging av kunstgress her.
Området mellom rundkjøringen på E39 og E39 kunstgressbanen har potensial i seg til
å bli en attraktiv nærmiljøpark for barn og ungdom med varierte aktivitetstilbud, og
som gir kommunen god uttelling fra spillemidlene.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader til saken.

Vedlegg:
1 Handlingsprogram 2015 - 2018 for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
2 Medisinsk rapport vedrørende kunstgressbanen nord for E-39.
3 Kart over tiltenkt nærmiljøpark mellom E39 rundkjøringen og E39 kunstgressbanen.

ORDINÆRE ANLEGG

STED

SØKER

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 FOR IDRETTSANLEGG I SØGNE

KOSTNAD
I
1000 KR

ANLEGGSSTART – FINANSIERING
A jour 12.11.2014.
K=Kommunen, SP=Spillemidler, PR=Private.

SK= Søgne Kommune
SSOK= Søgne og Songdalen
Orienteringsklubb
SS= Søgne Skytterklubb

a) beløp som er bevilget av Kommunestyret.

2015
K

1. Turkart

SSOK

Ny-Hellesund

SP

2016
PR

K

SP

2017
PR

K

172

0

86

86

2. Skytebane 100 m el.sk

SS

Årdalen

1.100

100

366

634

3. Skytebane 200 m el.sk

SS

Årdalen

1.300

50

433

817

4. Skytterhus

SS

Årdalen

1.200

100

400

700

5. Idrettshall, basket

SK

Lunde skole

21.300

16.300a

5.000

0

6. Klatrevegg

SK

Søgne

700

450

250

0

75

0

37

38

SP

2018
PR

K

SP

PR

7. Orienteringskart

SSOK

Lohnelier

8. Rehab. kunstgress

SK

K.gressbane 1

(2.600)

0

866

9. Undervarme

SK

K.gressbane 1

(2.200)

0

733

10. Orienteringskart

SSOK

Ormestad

180

0

60

120

11. Rehab. friidrettsbanen SK

S. stadion

?

?

?

?

12. Idrettshall 25 x 45 m

?

Tangvall

?

?

10.000

?

13. Rulleskiløype

?

Søgne

?

?

?

?

0

60

120

SUM ORDINÆRE ANLEGG

26.027

0

0

0

17.000

6.572

2.275

0

0

0

NÆRMILJØ ANLEGG

STED

SØKER

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 FOR IDRETTSANLEGG I SØGNE

KOSTNAD
I
1000 KR

ANLEGGSSTART – FINANSIERING
A jour 14.10.2014.
K=Kommunen, SP=Spillemidler, PR=Private.

SK= Søgne Kommune
SVV= Søgne Vestbygd Vel
SVS= Søgne videregående skole

a) beløp som er bevilget av Kommunestyret.

2015

1. Ballbinge

SVV

K

SP

2016
PR

Tånevik

1.096

300a

300

2. Rehab. to ballbaner

Fåmyra

250

250

0

3. Sandanlegg for beachhåndball og volleyball SVS
4. Rehab. ballbinge

Søgnetunet

442

0

221

5. Rehab. ballbinge

Myggis

6. Nærmiljøpark ungdom

SK

SUM NÆRMILJØANLEGG

Årosskogen

Tangvall

K

2017

SP

PR

K

SP

2018
PR

K

Ikke disponerte komm.
budsjetterte midler KR

PR

496

221

(90)

?

45

?

(140)

?

70

?

(1.800)

?

900

?

1.788

550

521

717

0

0

0

0

0

0

0

Summer skjema 1 og 2:
BUDSJETT KOMMUNALE
KR
FORSLAG BRUK
BUDSJETTERTE KOMM. KR
BEVILGET KOMM. KR (a)

SP

2.500

500

500

750

750

950

250

700

0

0

17.600

300

16.300

1.550

250

- 200

750

750

0

0

Medisinsk rapport vedrørende kunstgressbanen nord for E – 39 (Gamle
kunsten)tilhørende Søgne Kommune. Utført av Erik Andresen og Tor
Djuve.
Bakgrunn:
Forfatterne av dette dokument er henholdsvis Fysioterapeut og
Kiropraktor i Søgne Kommune og for Søgne Fotballklubb sine satsings
grupper i diverse års trinn. Dette inkluderer også våre A lag. Vi har jobbet
med idrettsskader over mange år og fotball i særdeleshet.
Over de senere år (I Søgne) har vi sett en alarmerende økning i
korsbåndskader i kne samt overbelastninger til kne og ankler (jumpers,
slatters etc) i aldersgruppen fra 13 år til senior. Vi har på flere 17 -18
åringer konstanter slitasje skader i ankler og kne ved MRI undersøkelser.
Dette er høyst uvanlig i denne alders gruppen. Det har også vært mye
rygg plager blant de eldste spillerne (16-19år) De aller eldste, dvs
oldboys og veteran (30 – 60 år)vil ikke trene på denne banen i det hele
tatt, da de kjenner det i rygg og ankler med en gang.
Historikk:
I Søgne Fotballklubb har det vært vanlig praksis å flytte fotballspillere fra
Doorway banen, Langenes og Tinntjøn opp på gamle kunsten når de blir
13 og begynner med 11 er fotball. Denne banen er nå over 10 år og er
bygget på gammel kunstgress metode. Stein fylling og øvre subus lag før
en legger selve gress teppet. Selve gress teppet er av 2 generasjon. Dette
er en metode som ikke brukes i dag da dette blir en veldig hard bane over
noen år. Særlig hvis man ikke utfører grundig årlig vedlikehold. I dag
legger men en gummi matte mellom grunn og gress for å gjøre underlaget
mykere . Gresset i dag er også av en helt annen kvalitet (generasjon 3)og
det er i dag mye mindre friksjon mellom sko og gress en for 10 år siden.
Kunstgresset og skader:
Over flere år har man forsket på skader i forhold til kunstgress vs
naturgress. Pr i dag er der ingen ting som tyder på at det er flere skader
ved gode alternative underlag. Men riktig valg av sko er veldig viktig.
Konklusjonen her er små runde knotter, helst så myke som mulig. Dette
reduserer støtt og friksjon mot bakken og dermed reduserer skade
frekvens.
Ved aldringsprosessen til banen skjer det forandringer med
grunnforholdene og gresset som er direkte skadelige.
Når kunstgresset blir gammelt blir underlaget dvs subus, hard som
betong. Dette fører til større axiale (støt mot underlag) belastninger på de

store ledd (rygg, ankler, hofter og knær) med økt fare for slitasje. Viser til
slitasje forandringer i ankler og kne hos unge spillere. Viser også til
gamle gutta, med sannsynligvis mindre eller større grad av slitasje i
utgangspunktet, som ikke vil bruke banen.
Gresset er et plast produkt, dette blir porøst og mister fleksibilitet og
mykhet. Noe som øker friksjon mot underlaget. Dette betyr at sko henger
igjen mot underlaget med større fare for rotasjons skader i ankler og kne.
Viser her til at vi bare på A laget (herre og dame) har hatt 2 menisk
operasjoner i løpet av sesongen, begge skjedde der spilleren ble ”sittende
fast i gresset”. Vi har også 2 avrivninger av korsbånd uten kontakt (dvs
rene vridninger uten at de har kollidert med noen) i A lags gruppa. Dette
er statistisk skyhøye tal på ei lita spillergruppe. PS det kan også se ut som
vinter salting av banen øker tørrhet i gresset og dermed friksjon mot
underlaget. (Har ingen dokumentasjon på dette men basert på egen testing
og erfaring fra spillerne)
Ellers ser det ut som de aller yngste, 13 åringene, har lite alvorlige
skader. Men det rapporteres pr i dag om 5 spillere med slatters og
jumpers, belastnings skader til knær i denne gruppen pr dags dato. Vi har
i løpet av året hatt mange skader, som kan se ut som er relatert til bane
dekket, i både 15 og 16 års kullet. Mest alvorlig her er et stress brudd i
rygg virvel på en 15 åring. Dette pga store axial belastninger. Ellers mye
slatters, jumpers og ankel vridninger i denne års gruppen.
Til sist kan det også nevnes at det er mye hud skader, skrubb sår etter fall,
skli taklinger etc. En del av disse har det gått infeksjon i og har måtte
behandles med medikamenter. Nye gress baner gir ikke denne type
skader pga silikonbelagte gress fiber.
Konklusjon:
Vi mener det er på høy tid at gresset på gamle kunsten byttes ut med et
moderne underlag.
Historien til kunstgressets utvikling har vist at de første kunstgressbaner
som kom var veldig dårlige og førte til flere og mer alvorlige skader en
det man tidligere har hatt i fotball. Siden har dette utviklet seg og de
moderne gress typer man bruker i dag, er vitenskapelig dokumentert like
bra som gress i alle aspekter av spillet og også i forhold til skade
hyppighet og risiko.
En ny moderne kunstgress bane er ikke bare for barnas og ungdommens
beste/helse men også i et bredere samfunnsøkonomisk perspektiv.
Skader, særlig kne operasjoner, koster penger og påfører samfunnet en
vesentlig økonomisk byrde. Når våre erfaringer med det gamle

kunstgresset er så alarmerende som vi nå påpeker, mener vi det er prekært
at banen blir rehabilitert så fort som mulig, slik at vi unngår flere
unødvendige potensielt alvorlige skader.
Mvh
Tor Djuve
Erik Andresen

