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Først vil jeg ønske alle et godt 2010.  

 

2009 var et godt år for Bagn IL. Vi får gode tilbakemeldinger fra flere kanter. Mange ser at 

det skjer noe i og med Bagn IL for tiden. Til tross for at det skjer mye bra i idrettslaget er det 

lett å for meg å dra fram et personlig høydepunkt dette året. Den kom i sak 85/09. Styret i 

Bagn IL bestemmer at vi skal gå i front for å utvikle lokalsamfunnet i den retningen vi ønsker.   

 

Vi vet hvor vi vil: 

- Vi ønsker å gi barn og unge en god oppvekst. 

- Vi ønsker å gi utflyttede studenter grunn til å besøke bygda 7-8 helger ekstra pr år. 

- Vi ønsker å skape møteplasser for innflyttere og potensielle innflyttere.  

- Vi ønsker å skape aktivitet på tvers av generasjoner. 

- Vi ønsker å bidra til enklere tilknytning for de som velger å flytte hit. 

- Vi ønsker å tilrettelegge for uorganisert aktivitet for fastboende og hyttefolk. 

- Vi ønsker å gjøre hyttekommunen Sør-Aurdal enda mer attraktiv. 

- Vi ønsker å gi medlemmene tid til egenaktivitet og ikke bare møteaktivitet.  

- Vi ønsker å være en god og tydelig ambassadør for lokalsamfunnet vårt. 

Bagn IL ønsker å forbindes med utvikling, handling, integrering og samhold.  

 

Den største utfordringen, jeg som daglig leder ser, blir å få med næringslivet i nærområdet på 

denne tanken. Et næringsliv som støtter godt oppunder idrettslaget, men som:  

- sitter stille og ser på at Sør-Valdres Opplevelser presser Bagn, Reinli, Leirskogen og 

Hølera ut av begrepet Sør-Valdres. 

- trekker på skuldrene når Hedalen som styrer KRF, FRP, H og TvP kupper SP.  

- glimrer med sitt fravær når Valdres destinasjon en sjelden gang inviterer til møte.  

- ikke organiserer seg selv om Leira og Fagernes har suksess med handelstandsorg. 

- godtar å være representert av en som ikke stiller på styremøtene i SVU.  

- i stillhet godtar at deres viktigste kundegruppe kanskje må betale eiendomsskatt på 

fritidsboliger pga dyre tjenester blant lokalbefolkningen.   

- Krysser fingrene og håper på at kommunen plutselig skal begynne å ta tak.  

  

Hvorfor skal dette næringslivet plutselig ønske å forbindes med utvikling, handling, 

integrering og samhold? Jeg vet ikke svaret, men tar meg den frihet å  

 

inviterer dere til møte i Glasshuset på Saus torsdag 21.01.10 kl 19.15.    

 

Bagn IL er ikke avhengig av et samarbeid for å drive bygdeutvikling, men jeg er ikke i tvil 

om at vi står sterkere med næringslivet i ryggen. Jeg er heller ikke i tvil om at næringslivet 

profilerer på et sterkt idrettslag med bygdeutvikling som inntektskilde. 

 

Spre gjerne budskapet. Bedrifter som ikke har fått brev er velkomne. De sto bare ikke i 

registrene jeg har brukt.  

 

Jørn Damslora 

Daglig leder Bagn IL 


