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Vedrørende planer om kunstgress på Ørsta Stadion
Møre og Romsdal Friidrettskrets er gjort kjent med planer om erstatning av naturgress med
kunstgress på Ørsta Stadion – og vi stiller oss fullt og helt bak brevet fra Norges Friidrettsforbund
datert 2/6-2018
Ørsta Stadion har vært en av få fullverdige friidretts-stadioner i Møre og Romsdal – og det har vært
arrangert mange stevner der med fullt øvelsesutvalg. Etter bygging av fotballhall for noen år siden
ble mulighetene for å kaste slegge/diskos under stevner allerede redusert. Hvis det nå skal ende opp
med kunstgress i stedet for naturgress blir eneste tilbudte kastøvelse å støte kule.
Spyd/diskos/slegge har ikke mulighet.
Ørsta IL Friidrett er den eneste klubben i Møre og Romsdal som de siste årene har arrangert et
2-dagers stevne i sommersesongen
Klubben arrangerer mange lokale stevner som aktiverer barn og unge i kommunen – og tilbyr
aktivitet/øvelser innenfor idretten sine grunnleggende bevegelser; løp – hopp – kast.
Arrangementene på Ørsta stadion har også mange deltakere fra Sogn og Fjordane
Et fullverdig stadion betyr mye for aktiviteten i kommunen – regionen – kretsen. Verdien av å kunne
trene og arrangere alle øvelser på stadion har stor betydning for rekruttering – og for utøverne å
kunne fortsette være aktiv i kastøvelsene.
Med kunstgress på stadion blir det ikke mulig for klubben å arrangere mesterskap og større stevner
der det skal være fullt øvelsesutvalg.
Det er nevnt et alternativ å bygge et kastfelt utenfor stadion. Dette er ikke en akseptabel løsing mht
konkurranser og stevner, disse må gå på samme anlegg for det er samme idretten en driver og det å
splitte opp på flere steder er uheldig både for de aktive - men også arrangementsmessig. Et fullverdig
friidrettsanlegg er viktig og det skal være utformet slik at en kan gjennomføre alle øvelsene i friidrett
på anlegget.
Muligheten for at fotball legger treningstider samtidig som friidrett er også der – og dette anbefales
ikke. Selv om det er forslag om nett som fanger baller, har erfaring vist at løsningen er svært uheldig
og lite egnet for friidrett. Spesielt sprintøvelser og kastøvelser vil da være uaktuelt.
Kan også nevnes at en utøver fra Ørsta IL er tatt ut til å representere Norge under Nordisk
Mesterskap U20 i Danmark i august - og hun kaster spyd. Kretslaget i spyd har jevnlige treninger på
Ørsta stadion gjennom utesesongen – og det deltar da utøvere fra flere klubber i kretsen.

Mvh
Norsk Friidrett Møre og Romsdal
Bente Krakeli

Erik Vullum

Daglig leder NFIF M&R

Anleggskontakt NFIF M&R

