Fra Sp.kl. Nessegutten, Frol IL og IL Sverre
Dato: 18.11.2019
Til Levanger kommune

HØRINGSUTTALELSE TIL BUDSJETT 2020
Levanger formannskap la i møte 6.11 ut budsjett for 2020 til foreløpig høring, med frist 18.11.
Idrettslagene takker for muligheten til å komme med innspill til budsjettet. Vi vil gjerne støtte
planene om å skape snøsikkert anlegg i Torsbustaden.
Sp.kl. Nessegutten har egen langrennsgruppe med anlegg på Nesset. Det vil imidlertid være svært
positivt å ha et snøsikkert anlegg i nærheten, slik at klubbens medlemmer har et skitilbud også i
snøfattige vintre. Selv om vi ikke har alpingruppe, vet vi at alpint er en svært populær aktivitet for
mange av klubbens medlemmer. Vi er derfor positiv til at kommunen bidrar til å realisere snøkanoner
i Torsbustaden.
Frol IL driver egen langrennsgruppe med base i Frolfjellet. For å styrke skiinteressen i kommunen, og
for å ha et snøsikkert tilbud nær byen, er vi positive til at kommunen bidrar til et snøsikkert tilbud
nær byen. Frol har heller ikke egen alpingruppe, men ser positivt på at det blir grunnlag for et slikt
vintertilbud med sikrere drift i Torsbustaden enn det har vært tidligere. Snøsikre forhold vil gi
grunnlag for et spennende vinteraktivitetstilbud i Torsbustaden, med langrenn, alpint og hopp. Dette
er svært prisverdig, og noe som vil gagne våre medlemmer.
IL Sverre driver ingen skisport-grupper, men ønsker å være med og gi støtte til snøsikkert anlegg i
Torsbustaden. Alpint er en svært populær aktivitet for mange av våre barn og ungdommer, og et slikt
tilbud er derfor noe vi i idrettens navn gjerne vil støtte.
Oppsummert er snøsikker drift i bynære strøk noe som er svært positivt for idretten i Levanger, og vi
vil som de største idrettsklubbene i byen gjerne uttrykke vår støtte til planene. Det er svært positivt
at Levanger kommune vil bidra til å realisere et slikt anlegg, slik at våre barn og unge har flere
idrettslige aktiviteter å drive på med.
Våre tre klubber organiserer idrettene fra alle deler av Nesset, sentrum, Halsan og Momarka,
Bruborg, Frol, Okkenhaug og Mule, og vi har cirka 4000 medlemmer.

Med idrettslig hilsen

Sp.kl. Nessegutten v leder Bjørn B. Skei
Frol IL v leder Astrid Indgaard Rotmo
IL Sverre v leder Ola Salthammer

