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Innspill idrettsplan 
Fotballens kår. 

Som tidligere aktiv fotballspiller og i senere år aktiv frivillig for å holde banene i stand, vil jeg med dette 
tillate meg å komme med innspill til idrettsplanen. 

Mehamn's fotballbane etter krigen var i Sørfjorden. Der gressbanen nå ligger. Den var i bruk med datidens 
standard frem til 70-tallet. 

Etter mange års drenering og utfylling av Vevikvannet, sto ny grusbane med flomlys ferdig der. 
Den ble ferdigstilt og tatt i bruk i 1971. Flomlyset gjorde det mulig å trene hele året og banen ble brøytet og 
brukt til trening om vinteren også. 

I forbindelse med bygging av flyplassen ble det av Gamvik kommune anlagt gressbane på idrettslagets 
gamle fotballbane like ved. 
Gressbanen ble tatt i bruk i 1975. 

Kommunen har i alle år hatt hovedansvaret for vedlikehold av banen. De siste årene har vedlikeholdet blitt 
pushet av privat initiativ og innsats. 

Mehamn Stadion, grusbanen, ble vedlikeholdt av brukerne. Vedlikeholdet besto av slådding og raking av 
stein. 

Grusbanen ble benyttet i første halvdel av sesongen og gressbanen når gresset ble grønt. 
På denne tiden hadde Mehamn IL 
et seniorlag på høyt nivå i Finnmark. 

Etterhvert ble grusbanene erstattet med kunstgressbaner på de fleste steder rundt i fylket hvor laget spilte. 
Men ikke i vår kommune. 
Vi ble hengende etter på anleggssiden med grusbane der alle andre fikk kunstgress. 
Jeg tenker at det ble en sovepute at vi hadde en fin gressbane. 
Men en naturgressbane har for store begrensninger i forhold til brukstid til å gi et fullgodt banetilbud. 

For å fremme trivsel og rekruttering, ble det «overalt» bygd ballbinger. Bare ikke i Mehamn. Disse fungerer 
som samlingspunkt for de unge for ballspill og andre aktiviteter. 
På tross av ønsker og mange initiativ fra flere, har Gamvik kommune inntil nå ikke klart å få til et planverk 
som gir grunnlag for å søke midler til formålet. 

Da fotballspillerne på Nordkyn samlet seg i en felles klubb, Nordkinn FK ble det delt bruk av kunstgress i 
Kjøllefjord og naturgress i Mehamn. 
Mehamn Stadion, grusbanen, forfalt. 
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En grei ordning for spillerne fra Kjøllefjord som hadde fin bane å trene på hele sommeren. Men ikke 
optimal for spillerne fra Mehamn som måtte kjøre 3 mil hver vei for å få gode treningsforhold inntil 
gressbanen kunne tas i bruk. 

Forgubbingen i våre samfunn de senere år har medført at fotballen er i ferd med å dø ut, det er for få unge 
igjen. 

Idag er det ikke spillere nok i noen aldersklasser og heller ingen lag i seriespill. 
Men det er heldigvis ennå noen som møtes for å spille fotball. 
For disse er det et viktig bidrag til bolyst. Vi ser også at besøkende og tilreisende arbeidere har stor glede av 
å ha et treningstilbud. 

Mitt innspill er at det i første omgang må etableres et oppgradert areal med kunstgress som dekker dagens 
behov for de som vil spille fotball. 
Jeg tenker at baneområdet ved skolen må kunne utvides noe oppover mot bakken og litt i bredden med nytt 
dekke samt tilstrekkelig lyssetting. Dette vil være til nytte både i skoletiden og på kveldstid og dekke 
nåværende behov. 

Det er et uttalt mål å skape arbeidsplasser og øke innbyggertallet i kommunen. 
Da må det også planlegges og legges tilrette for fritidsaktiviteter. 
Med økt folketall vil det også bli flere som spiller fotball. 
Da må vi ha en plan for å etablere en moderne fotballbane med full spilleflate. 
En slik bane må sees i sammenheng med andre aktiviteter og ha en hensiktsmessig plassering. Kanskje 
fruktbart med samarbeid med Mehamn IL. 
Jeg tenker på en annen plassering enn på grusbanen hvor det er begrenset areal etter siste reguleringsplan for 
området. 

Gressbanen kan, med en bedre organisering av vedlikeholdet, fortsatt holdesinntakt uten store kostnader. 
Den kan ikke bli et fullverdig anlegg da det ikke er mulig med lysmaster. Dette på grunn av nærheten til 
flyplassen. 

Området grusbanen bør settes av til vinteraktiviteter. 
Aking, snowboard, skihopp osv. 
Halve banen bør justeres og klargjøres for islegging. 

Jeg takker for oppmerksomheten 
og håper folkevalgte ser nødvendigheten i å planlegg og legge tilrette for fremtiden vi alle håper på. 
Finansielle midler fins der ute, et godt og målrettet planverk må på plass. 

Med sportslig hilsen 
John O Johansen 
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