”Sånn vil vi ha det på Skogn!”
Referat fra gruppa Idrett og Kultur – Ide dugnad Skogn
Det ble delt inn i diskusjonsgrupper på 4-5 personer med 5 tema, disse er sammenføyd i 3 punkter.
A:

Barn og unge: Hvilket tilbud bør vi ha på Skogn basert på 5-10 års perspektiv?
1. Plassering av idrettsanlegg.
I alle gruppene står plassering av idrettsanlegg sentralt. Alle gruppene er samstemt om at et nytt
idrettsanlegg må plasseres ved skolen. Her er det flere muligheter enn det er ved Reemyra og
man kan utnytte både Skogn Barne og Ungdomsskole og evt. Reehaugen. I dette anlegget kan
det/bør det bygges:
- Kunstgressbane
- Asfaltert rulleskiløype
- Velodrom
- Lavterskeltilbud for de som ikke driver organisert idrett
- Bruksplass til de som ikke driver aktiv idrett (likt det forrige)
- Friidrett
- BMX
- Klatrevegg
- Nytt klubbhus, eller i samarbeid med Skognhallen el. Reehaugen
Fordeler med dette er mange: Alle har tilknytning til skolen, med idrettsanlegg i nærheten er det
lett å få knytning mot idrettstilbudet. Muligheter for dagleie fra evt. kommunen. Et
samlingspunkt for bygda, i dag ligger mange av tilbudene om fritidsaktivitet spredt. Kan knytte
idrettsanlegget opp mot Reehaugen og Skogn Folkehøgskole. Det kan også påvirke en bevaring
av svømmehallen. Med et idrettsanlegg i nærheten til Skolen og Reehaugen, som brukes mye til
kulturtilbudet på Skogn, så er det lettere å kombinere idrett/kultur. Veien mellom de to tilbudene
er kort og barna kan delta på begge deler i løpet av en ettermiddag/kveld. Det er altså mange
muligheter med å plassere nytt anlegg ved skolen og fordelene er mange.
2.
3.
4.
5.

Skøyteis i Sentralparken på Skogn, med andedam på sommeren
Grave frem hoppbakken ?
Reehaugen bør pusses opp (bygges ut) og bli den ”nye” storstuen i Skogn.
Utnytte samarbeidet mellom skole og Reehaugen for barn og unge i forhold til teater,
leikarring osv.
6. Musikk og kulturskole også i Skogn og ikke bare i Levanger Sentrum
7. Mer krefter fra Skofo til både idrett og kultur
8. Koordinering av tilbyderne, unngå kollisjoner i tidspunkt. Dette er en utfordring i dag. Bør
arrangeres planleggingsmøte mellom tilbyderne.
9. Musikk i skolen eller rett etter skoletid, bør samarbeide mer med skolen, sfo, kulturskolen
for å rekruttere til korps bl.a.
10. Plastbakke i Torsbustaden
11. Pusse opp Skognhallen
12. Arrangere Skogndagen hvor idrett og kultur sammen med næringslivet presenterer seg
13. Skogn ungdomslag gjør en kjempe jobb, viktig å støtte opp om dem.

B:

Hvilket nivå vil vi ha idrett og kultur på om 5-10 år?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C:

Det bør være breddetilbud med rom for både idrett og kultur. Aksept for begge deler.
Allidrettstilbud lengere opp i alder
Skolering av aktivitetsledere innenfor både kultur og idrett.
Ski bør ha en satsning med høyt nivå + bredde. Fotball og håndball bør ha bredden i Skogn
men med toppingen i Levanger.
Kultur bør ha flere arrangement i Skogn: Reehaugen og Skognhallen
Må prøve å ha tilbud for alle alderstrinn, lag i alle alderstrinn innenfor håndball og fotball.
Idrettstilbudet på Skogn må friste, må sørge for at flest mulig er med.
Jobbe videre med bibliotek og bassengtilbud
Identitet

1. På Skogn må vi være stolt av det vi driver med og de aktivitetene vi er med på. Vi må kunne
si det til de vi snakker med.
2. En samlet arena på Skogn vil samle folket og gi en sterkere identitet.
3. Identitet skapes ved å bygge et nytt idrettsmiljø rundt nye Skogn b/u skole, Reehaugen,
Skogn Folkehøgskole. Vi må lage en kjempe arena for Idrett og Kulturarrangement.

