
 

SAK 33/17 REGIONAL PLAN FOR IDRETTSANLEGG 

Saksopplysning 

Regionrådet for Hallingdal gjorde i sak 37/16 Regionale idrettsanlegg slikt vedtak: 

1. Regionrådet for Hallingdal vil vidareføre arbeidet med vurdering av regionale 

idrettsanlegg, ref. sak 53/13. 

2. Regionrådet for Hallingdal sine representantar i arbeidsgruppa er Petter Rukke og Heidi 

Granli. 

3. Regionrådet for Hallingdal ber om at arbeidet blir gjennomført innan 1.12.2016. 

 

Arbeidet med planen starta hausten 2016. Prosjektansvaret var delegert til kulturavdelinga i 

Gol kommune ved Mads Elbrønd.  

Prosjektstyregruppa har hatt følgjande samansetning:  

- Regionrådet – Petter Rukke, ordførar Hol kommune 

- Regionrådet – Heidi Granli, ordførar Gol kommune  

- Regionrådet – Knut Arne Gurigard, daglig leiar  

- Prosjektleiar – Mads Elbrønd, kulturkonsulent 

 

Vedlagt utkast til regional plan bør vera eit godt grunnlag som høyringsdokument, med nokre 

små justeringar, der prosjektleiar Mads Elbrønd har gjort eit omfattande og grundig arbeid. 

Det bør spesielt bedast om innspel i forhold til behov for interkommunale idrettsanlegg og 

tiltak på regionalt nivå (kap.5). 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Forslag til regional plan for ordinære idrettsanlegg med regional betydning i Hallingdal 

blir sendt på høyring til kommunar, fylkeskommune, aktuelle organisasjonar og 

institusjonar. Høyringsfrist er …….. 

2. Etter høyringsfrist skal styringsgruppa handsame innkomne uttalar, før planen blir 

handsama i Regionrådet for Hallingdal og vidare i dei einskilde kommunane i Hallingdal.  

 

 
Ål 23.9.2017  

Knut Arne Gurigard  

Dagleg leiar 

 

Vedlegg: Høyringsutkast, regional plan for ordinære idrettsanlegg med regional betydning i Hallingdal 
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1. Innledning og bakgrunn for planen 
Denne planen er en tematisk plan for ordinære idrettanlegg i Hallingdal. Planen er et 

styringsdokument for politikere og administrasjon i Hallingdals kommunene, og et verktøy for 

idrettsorganisasjoner og engasjerte innbyggere.  

Ønsket om en regional plan for idrettsanlegg har bakgrunn i det faktum at større anlegg er blitt veldig 

kostnadskrevende å bygge og drifte. Samtidig kan det konstateres at behovene og aktiviteten endrer 

seg over tid. Begge deler gir et press på midler til anlegg.  

Samarbeid om idrettsanlegg er ressurs- og bruksmessig gunstig da flere deler på kostnaden og 

driften, samtidig som det gir mulighet for økt andel av spillemidler til finansiering av anleggene, da 

interkommunale anlegg får opp til 30 % ekstra i spillemidler om to eller flere kommuner samarbeider 

om finasiering og driften.  

På sikt vil regionalt samarbeide om idrettsanlegg i Hallingdal kunne føre til færre med bedre anlegg i 

regionen.  

Formålet med å utarbeide denne planen er å videreutvikle idrettsanleggspolitikken i Hallingdal i en 

retning som: 

 Gir et helhetlig anleggstilbud hvor arenaer er fordelt i regionen for å sikre at alle innbyggere 

har gode muligheter lokalt og nasjonale muligheter regionalt.  

 Sikrer gode prioritering når det gjelder bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i regionen 

 Stimulere til etablering av flere interkommunale idrettsanlegg hvor driftsutgiftene deles 

mellom kommuner og hvor bygging i større grad finansieres gjennom spillemidlene.  

 Øker antall spillemiddelsøknader i regionen 

 Styrker samarbeid mellom lag- og foreninger på tvers av idrettsgrener og kommunegrenser i 

regionen.  

 Betre samarbeid mellom kommunene og idrettens organisasjoner sammen med flere 

regionale anlegg kan bidra til at større kultur- og idrettsarrangementer blir lagt til Hallingdal. 

Bl. a. gjennom økt nettverk og kompetanse.  

2. Planprosessen 
Arbeidet med planen startet i høsten 2016 etter vedtak i Regionrådet sak 53/16. Prosjektansvaret var 

delegert til kulturavdelingen i Gol kommune ved Mads Elbrønd. Prosjektstyregruppen hadde 

følgende sammensetting: 

 

 

 

Regionrådet – Petter Rukke, Hol 

Regionrådet – Heidi Granli, Gol 

Regionrådet – Knut Arne Gurigard, daglig leiar 

Prosjektleder – Mads Elbrønd, kulturkonsulent 
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Mandat for planarbeidet 

Styringsgruppen har med bakgrunn i Regionrådet sak 53/16 fastsatt mandatet til å handle om 
ordinære idrettsanlegg, men ikke begrenset til definisjonen i spillemiddelbestemmelsene av 
interkommunale anlegg (større kostnadskrevende anlegg med kostnader >30 mill. Kr). I denne planen 
brukes definisjonen på alle ordinære idrettsanlegg med regional betydning - uanset størrelsen. 
Planen vil omhandle både eksisterende og ønsker om nyetablering av anlegg.  
 

Medvirkning 

En god plan er ofte et resultat av en planprosess der alle involverte har deltatt på en slik måte at de 

har fått et eierforhold til planen. I løpet av planperioden er det avholdt møter med idrettsråd og 

idrettslag i alle kommunene i Hallingdal. Liste med innmeldte anlegg er tilsendt 

destinasjonsselskapene i regionen for uttale. Svarene herfra bekrefter innmeldingene.  

Det er gjennomført 6 ukers høring av selve planen i perioden xx til xx 2017. Høringa ble kunngjort i 

presse og på internett på regionrådets hjemme- / og facebookside. 

 

Tabell 1. Oversikt med planprosessen 

Dato  Aktivitet 

20.12.13  Første vedtak i Regionrådet om igangsetting av regional plan for idrettsanlegg. Sak 53/13 

24.6.16  Andre vedtak i Regionrådet om igangsetting av regional plan for idrettsanlegg. Sak 37/16 

7.11.16  Oppstart av planarbeid og styregruppe 

Jan. 17  Møte 1 med idrettsråd og –lag.  

Mars  Møte 2 med idrettsråd og – lag.  

10.5.17  Styregruppemøte 

30.9.17  Plan til politisk behandling i Regionrådet.  

2.10.17  Utsending av planen på høyring til aktuelle organisasjonar og institusjonar 

13.11.17  Høyringsfrist 

17.11.17  Sluttbehandling i Hallingtinget 

 

 

Mål 

Styringsgruppen vurderer at denne planen bør ha som mål at der utpeges 5 -7 idrettsanlegg i 
Hallingdal med status av regional betydning. Dette både eksisterende og etablering av nye anlegg.  
 
Dette gir mulighet for at innbyggere og besøkende i regionen kan oppleve idrettsanlegg med nasjonal 
karakter regionalt, og idrettsanlegg av regional karakter lokalt.  
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3. Overordnede føringer og målsettinger fra staten og 

fylkeskommunen 
Idretten og idrettsanlegg er underlagt en rekke føringer fra staten og fylkeskommunen. I dette 

avsnitt redegjøres i korte trekk for føringene og tilhørende målsettinger.  

 

Nasjonale føringer 

Mål og rammer for den nasjonale politikken innenfor områdene fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er 

i stor grad nedfelt i følgende stortingsmeldinger: 

 St.meld. nr. 26 (2011-2012). "Den norske idrettsmodellen". 

Meldingen viderefører mye av det grunnleggende i norsk idrett og hovedvisjonen ”idrett og 

fysisk aktivitet for alle”. Kjernen i dette er at virkemidlene som benyttes, spillemidlene, skal 

legge til rette for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive 

egenorganisert fysisk aktivitet. Herunder faller også friluftslivet, som særlig blir trukket frem 

som et område som skal styrkes i sammenheng med fokuset på anleggstyper som har stort 

brukspotensial. 

  Hovedmålgruppene er; 

  • Barn og unge 

  • Personer med nedsatt funksjonsevne 

  • Inaktive 

Samtidig som den organiserte idretten skal satses på videre, viser meldingen at den tar 

utgangspunkt i at aktivitetsbildet i den norske befolkning er allsidig og variert, og at det 

finnes mange måter å stimulere til aktivitet på. 

Et viktig moment i stortingsmeldingen er at andelen av overskuddet til Norsk Tipping som 

skal tilfalle idrettsformål i 2015 skal være på 64%, kontra 45,5% som har vært normalen de 

siste årene. 

 

 St. meld. nr 34 (2012-2013). "God helse – felles ansvar" (Folkehelsemeldingen). 

- Et mer helsefremmende samfunn. 

- Kunnskapsbasert folkehelsearbeid. 

- Sterkere virkemidler i folkehelsepolitikken. 
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 St.meld. nr. 16 (2010-2011). "Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015". 

-Offentlig ansvar å fremme helse og forebygge sykdom, og å sikre nødvendige helse- og 

omsorgstjenester til hele befolkningen. 

-Alle skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig 

økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. 

- Gjennom en aktiv folkehelsepolitikk og en trygg og moderne helse- og omsorgstjeneste, 

legges grunnlaget for en friskere befolkning. 

 

 St.meld. nr. 39 (2006-2007). "Frivillighet for alle" (Frivillighetsmeldingen). 

-Å sikre frivillighetens uavhengighet og mangfold. 

-Å legge til rette for at alle kan delta i frivillig arbeid. 

-Å sørge for bedre vilkår for frivillig virke lokalt. 

-Å øke kunnskapen og oppmerksomheten om frivillighetens rolle og betydning for 

samfunnet. 

-Å samordne og utvikle statlig frivillighetspolitikk. 

 

 St.meld. nr. 18 (2015-2016). «Natur som kilde til helse og livskvalitet» 

-Regjeringens hovedmål er at befolkningen utøver friluftsliv jevnlig og at de som i dag er lite 

fysisk aktive skal bli mer fysisk aktiv gjennom friluftsliv. 

-Friluftslivets posisjon skal ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av 

allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder, og stimulering til 

økt friluftslivsaktivitet for alle. 

-Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge. 

 

Andre dokumenter som er viktige i arbeidet med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er: 

 "Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet" (Kulturdepartementet 2016) 

 "Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling" (Helsedirektoratet) 

 "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" (Kulturdepartementet) 

 «Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg» (Kulturdepartementet) 

 Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, en satsning på friluftsliv i hverdagen. 

(Miljøverndepartementet 2014-2020) 
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 T-1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven. (Klima- og 

miljøverndepartementet, veileder 2012) 

 

Lovverk 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

Plan- og bygningsloven er et verktøy for samordna bruk og vern av ressurser og skal fremme 

en bærekraftig utvikling til beste for det enkelte individ, samfunn og fremtidige generasjoner. 

 Lov om pengespill 

Forteller blant annet hvordan overskuddet fra spillekommisjonærene skal fordeles mellom 

idrettsformål, kulturformål og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. 

 Opplæringsloven paragraf 1-1a. rett til fysisk aktivitet: 

«Elever på 5-7.årstrinn skal jevnlig ha fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Til sammen 

skal dette utgjøre 76 timer innenfor 5.-7.årstrinn. jf.fag- og timefordelinga. Den fysiske 

aktiviteten skal tilrettelegges slik at alle elever, uansett funksjonsnivå, kan oppleve glede, 

mestring, fellesskap og variasjon i skoledagen.» 

 Lov om folkehelse (folkehelseloven) 

Formålet med folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 

herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningen sin 

helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 

somatisk sykdom, skade eller lidelse. Videre skal loven sikre at kommuner, fylkeskommuner 

og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i 

folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og 

systematisk folkehelsearbeid. 

 Lov om barnehager paragraf 2 barnehagens innhold  

«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon, og bidra til 

å utjevne sosiale forskjeller» 

 Lov om friluftsliv 

Formålet med loven er å verne friluftslivet sitt naturgrunnlag og sikre allmennheten sin rett 

til ferdsel, opphold mv i naturen, slik at mulighetene til å utøve friluftsliv som en 

helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet blir bevart og fremmet. 

 Allmennretten 

Allmennretten er fundamentet for friluftslivet i Norge og er hjemla i friluftsloven. 

Allmennretten gir blant annet rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark. 

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven)  

Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til 

samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn 

av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte 

funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes. 
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 Universell utforming Handlingsplan – Norge universelt utformet 2025 (2009) er en plan for 

universell utforming innen viktige samfunnsområder. Alle nye idrettsanlegg har krav om 

universell utforming. Eldre anlegg må oppjusteres for å imøtekomme kravet til universell 

utforming. Friluftsanlegg planlegges også med utgangspunkt i tilgjengelighet for alle. 

Normaler for turløyper og turveier tar utgangspunkt i tilgjengelig og brukbar standard. 

Tilsvarende også arealer og områder så langt det er mulig i forhold til terreng og landskap. 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft juni 2009 lovfester tilgjengelighet 

som en rettighet. Ny plan- og bygningslov som trådte i kraft januar 2010 følger dette opp, 

hvor utbygger i langt større grad pålegges å sørge for universell utforming som hoved løsning 

og ikke i form av spesialløsninger. 

 

Fylkeskommunale føringer 

 «Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud» 2014.  

Visjon: Alle skal ha mulighet til å oppleve aktivitetsglede 

Mål 1: Et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud 

Mål 2: Attraktive areal og anlegg for hele befolkningen 

Mål 3: Økt kunnskap gjennom dialog og erfaringsutveksling 

Mål 4: Styrke frivillige organisasjoner 

Mål 5: Knytte Buskerud opp mot prosjekter som bidrar til økt aktivitet 

 

 Strategi for folkehelse i Buskerud 2010–2014 

Helsedirektoratet definerer folkehelsearbeid som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som  

direkte eller indirekte påvirker folks helse. Visjonen for Buskeruds strategi for folkehelse er «gode  

og aktive dager – for alle i Buskerud»; 

 Innsatsområder er; 

  • Å sette folkehelse på dagsorden 

  • Få oversikt over helsetilstanden i fylket 

  • Ungdom i alderen 13-23 år 
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4. Utviklingstrekk i regionen innen ordinære idrettsanlegg 
Gjennom årene er et stort antall av anlegg for fysisk aktivitet blitt realisert i Hallingdal med bl.a. 

spillemiddeltilskudd via fylkeskommunen. Se liste med alle ordinære anlegg oppført i 

anleggsregisteret i vedlegg 3.  

Behovene og aktiviteten endrer seg over tid, og derfor er det stadig press på midler til nye anlegg og 

rehabilitering av gamle anlegg. Det har vært en stor diskusjon rundt endring av tippenøkkelen for å få 

gjort noe med det store etterslepet som er for anlegg som bygges med tilskudd fra spillemidlene.   

Erfaring viser at mindre kostbare anlegg, som nærmiljøanlegg, er forholdsvis enkle å realisere, og 

stimulerer til mye aktivitet.  

Større anlegg er blitt veldig kostnadskrevende både å bygge og drifte, og et samarbeid mellom 

kommuner kunne hjelpe en svak kommuneøkonomi. Et samarbeid er også et ønske fra sentralt hold, 

da interkommunale anlegg får høyere sats i spillemidler.  

Men det har vist seg vanskelig i praksis. Vi har per dato et interkommunalt anlegg i Hallingdal – 

Totteskogen Rulleskianlegg i Hemsedal som er et samarbeidsprosjekt mellom Hemsedal og Gol 

kommuner.  

I tillegg eksisterer der et felles interkommunalt prosjekt om terrengsykkel, Tråkk’N’Roll. Prosjektet 

eies av destinasjonsselskapene og har todelt formål. Å bygge opp kompetansenivået i Hallingdal 

innen stibygging med fastsatte standarder og bygge terrengsykkel anlegg. Siden etableringen i 2015 

er der bygget anlegg i Geilo, Ål og Nes. Nye anlegg er på vei på Gol og i Hemsedal i 2018. Tråkk’N’Roll 

fikk blant annet innvilget en søknad på 3 MNOK fra Sparebank 1 Stiftelsen i 2017 til ‘Sykkel i Sentrum’ 

i de 5 samarbeidskommuner.  Tråkk’N’Roll beviser også at samarbeid om større prosjekter kan gi 

ringvirkninger innen reiselivet med flere tilreisende til Hallingdal og arrangementer, da store 

arrangementer som regel krever et større anlegg og samarbeid mellom flere parter.  

 

Det er vanskelig å se for seg at det kan bygges mange større ordinære idrettsanlegg i Hallingdal, som 

kunstfrossen skøytebane, badeanlegg, storhall til fotball m.m. uten at de bygges som 

interkommunale anlegg. Det er også nødvendig å vurdere etablering av interkommunal status for 

noen allerede eksisterende anlegg for videre utbygging.  

 

5. Innspill til behov for interkommunale idrettsanlegg 
Det er gjennomført to møter med idrettsrådene/-lag i alle kommunene i Hallingdal. I møte har hver 

kommune har mulighet til å gi innspill på anlegg som har regional betydning innen kommunen. I 

vedlegg 2 finnes en samlet liste over alle innspill. Listen tar opp både ny etableringer og eksisterende 

anlegg.  

I forlengelse av målet for denne planen om 5-7 regionale anlegg vil styringsgruppe innstille følgende 

anlegg, oppdelt på eksisterende og ønsker til nye anlegg, som værende av regional betydning.  
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Tabell over regionale anlegg i Hallingdal 2018 -2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der innstilles imidlertid ikke på plasseringen på alle nye anlegg, da det er vurderingen at realiseringen 

av anlegg bygger på det lokale initiativ i hver kommune. Det er med andre ord opp til den enkelte 

kommune eller idrettsorganisasjon å jobbe frem den konkrete planen for eget anlegg. Herunder 

finansiering og driften.  

Listen blir derfor et arbeidsredskap for kommuner og organisasjoner til å se på realiseringen av 

regionale anlegg.  

 

  

Eksisterende anlegg av regional betydning 

Anlegg Sted 

Friidrettsanlegg Nesbyen 

Motorsportsanlegg Fuglehaugen 

Flyplass, sport Klanten 

Skiskytteranlegg Liatoppen, Ål 

Innmeldte anlegg av regional betydning 
Anlegg Sted 

Storhall, fotball  

Svømmeanlegg  

Kunstfrossen skøytebane  

Alpin WC/VM arena Hemsedal 

Langrenn, NM standard  
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Tiltak på regionalt nivå 

 Regionalt Idrettsråd bør opprettes 

o Møtes 1-2 gange årlig 

o Skal være politisk organ for drøfting av interkommunale anlegg, muligheter og 

behov.  

o Investeringer i større idrettsanlegg (kostnad > 2,5 mill.) skal drøftes på regionalt 

nivå.  

o Regionrådet er sekretær for RI 

 Regionale lag og organisasjoner skal ha driftstilskudd og annen støtte via Regionrådet, ex. 

HFK 

 Årlig Idrettsseminar i Hallingdal 

o Øke kompetansenivå og fokus på nye tendenser innen idrett, mosjon, og anlegg.  

 Der jobbes konkret med en konferanse til våren 2018 med tema om ‘Aktive  

 lokalsamfunn’. 
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Vedlegg 1. Omgrep og definisjoner.  

 
Forklaringer og definisjoner er hentet fra Kulturdepartementets St. meld. Nr. 14 (1999-2000) 

«Idrettslivet i endring», fra Miljøverndepartementet St. meld. Nr. 39. (2000-2001) «Friluftsliv – ein 

veg til høgare livskvalitet» og fra Helse- og omsorgsdepartementet «Handlingdsplan for fysisk 

aktivitet 2005-2009». 

 

Fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet forstår en egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter og aktiviteter preget 

av leik.  

 

Idrett 

Med idrett forstår en aktiviteter i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten. 

 

Idrettsanlegg 

I fordeling av spillemidler benytter Kulturdepartementet tre klassifiseringer av anlegg: 

 Nærmiljøanlegg 

 Ordinære anlegg 

 Nasjonale anlegg 

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, i hovedsak nær 

bo- og/eller oppholdsområder. Anleggene er områdene skal være fritt allment tilgjengelige for 

egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også øvrig lokalbefolkning. 

Nærmiljøanlegg bør samlokaliseres med skoleanlegg eller idrettsanlegg. Ved samlokalisering med 

idrettsanlegg skal anlegget være for egenorganisert fysisk aktivitet.  

Ordinære anlegg med rett til tilskudd fremgår av publikasjonen V-0732 «Bestemmelser om tilskudd 

til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». De ordinære anlegg med rett til tilskudd er i hovedsak knyttet 

til konkurranse- og treningsvirksomhet for organisert idrett. De tekniske kravene til mål og utforming 

av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til de ulike særforbund.  

Nasjonal anlegg er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling 

av relevante internasjonale mesterskaper og konkurranser.  

Interkommunale anlegg er anlegg, hvor minst 2 kommuner samarbeider om investeringen og driften. 

Samarbeidskommunen skal bidra med minst 5 % av både invetereringen og driften. Flere kommuner 

kan være samarbeidskommuner og dele på de 5 %.  

For å øke spillemiddelandelen skal anlegget være et større kostnadskrevende anlegg som 

flerbrukshall eller svømmeanlegg med investering >30 MNOK. Hertil gis 30 % ekstra i spillemidler.  
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Vedlegg 2. Tabell med innkomne ønsker til regionale anlegg, oppdelt 

på kommuner.  

 

Oversikt, fremtidige regionale anlegg 
     

Kommune Anlegg Begrunnelse Eksisterende 
anlegg 

        

Flå       

        

Nes Friidrettsanlegg Har en bane og et treningsmiljø med 
deltakere fra flere kommuner i Hallingdal.  

Ja. Dalens eneste 
anlegg med 
kunststoffdekke, 
400 m og 6 baner 

  Stisykkel - enduro Har et miljø og flere arrangementer Ja. 

        

Gol Gol svømmehall Svømmegruppa Gol IL har også spilt inn 
fyølgjande: Videreutvikling av Gol 
svømmehall vil være et viktig regionalt 
tiltak for svømmeidretten i Hallingdal. 
Med det eneste 25 meters bassenget i 
Hallingdal er Gol kompetansesentrum for 
svømming. Vidare utvikling av tilbudet og 
anlegget på Gol har stor betydning for 
svømmemiljøet lokalt og regionalt.  

Ja. Anlegg med 5 
baner a 25 meter 

  Klanten, Hallingdal 
Flyklubb. 

Einaste flyklubb i Hallingdal, og naturleg at 
den har/får regional status. Har medlemar 
frå fleire kommunar.  

Ja. 

  Fuglehaugen, NMK Gol.  Fuglehaugen, NMK Gol. Eit 
motorsportssenter som dekker eit stort 
geografisk område. Utbyggingar under 
arbeid, og planar for vidare utvikling. 
Potensiale for samlokalisering med andre 
idrettar/aktivitetar (skytebane o.l.).  

Ja. 

  Skøytebane.  Uavhengig av framtidig plassering av 
skøytebana på Gol, bør det arbeidast for at 
bana på Gol får minst regional status.  

Ja. Naturfrossen 
bane på Glitre. 
Brukt til NM flere 
ganger.  

  Fotballhall.  Ein eventuell fotballhall for Hallingdal bør 
lokaliserast på Gol i tilknytting til miljøet 
rundt HFK og Gol v.g.  
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  Handballhall 2. Framtidig bruk av eksisterande 
samfunnshus kan gjere at det vert 
tidlegare aktuelt med ei handballflate nr. 2 
som tilbygg til ny fleirbrukshall. Ein hall 
med slik storleik og fasilitetar bør naturleg 
ha regional status.  

  

   Basishall – turnhall. Er under etablering. Bør vurderast som 
regionalt anlegg dersom dette kan gje eit 
betre tilbod og grunnlag for meir støtte og 
driftsmidlar.  

Ja. Opner august 
2017.  

        

        

Hemsedal Regionalt idrettsråd Idretten bør ha årlige møter hvor man kan 
kooridnere anlegg og andre tiltak i 
Hallingdalskommunene.  

  

  Alpint World Cup og VM arena   

        

Ål Liatoppen Skiskytteranlegg med NM standard.  Ja. 

        

Hol Rulleskianlegg - helårs Ønske å utvide nåværende løyoe med 5,2 
km. Anlegg gjøres til helårsanlegg med 
kunstsnøproduksjon. 

Ja, men bør utvides 

  Basis/motorikkhall med 
hoppergrop og 
trampoliner. 

    

  Konkurranseløyper 
langrenn, vinter, 
tilpasset NM krav.  

  Ja, men ikke NM 
standard.  
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Vedlegg 3. Tabell med alle registrerte ordinære idrettsanlegg i 

anleggsregisteret i Hallingdal,  per anleggstype. 

  

Bad- og svømmeanlegg     

  Lengde Bredde 

Actif hotell 12,5 10,5 

Bardøla høyfjellshotell 15 7 

Elverhøy varmtvannsbasseng 12,5 8 

Flå skole/svømmehall 12,5 10,5 

Gol samfunnshus svømmebasseng 25 10,5 

Geilo samfunnshus 16,6 6,5 

Geilomo skole 12,5 8 

Hallingskarvet høyfjellshotell 9 4 

Holet skole,svømmehall 12,5 8,5 

Highland hotell 12 6 

Hovet skole 12,5 6,5 

Ål folkehøgskule 12,5 10,5 

Ål ungdomsskole - Svømmebasseng 12,5 8,5 

Leveld skule - Svømmebasseng 12,5 8,5 

Nes ungdomsskole svømmebasseng 12,5 10,5 

Oset høyfjellshotell - svømmebasseng 12 8 

Pers Resort Svømmebasseng 12 8 

Storefjell Resort Hotel Svømmebasseng 12,5 6 

Torpo svømmehall 12,5 8,5 

Ustaoset høyfjellshotell 12,5 6 

Vestlia høyfjellshotell 11 5 

Geilotun behandlingsbasseng 12 6 

      

Fotballanlegg Lengde Bredde 

Geilomo skole 60 20 

Hol idrettspark 70 40 

Geilo idrettspark 100 64 

Geilo idrettspark kunstgressbane 100 64 

      

Vatsfjordbanen 105 60 

Ål idrettspark  - Kunstgrasbane 90 50 

Ål idrettspark - Grasbane trening 35 30 

Ål idrettspark - Grasbane 2002 60 40 

Ål idrettspark - Kunstgrassbane - 2008 105 67 

Ål idrettspark - Grasbane 2001 35 30 

Bakketun idrettsplass - Grusbane 90 50 

Bakketun idrettsplass - Grasbane 110 65 
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Trøim barne- og ungdomsskule 70 40 

Hemsedal idrettspark - kunstgressbane 105 60 

      

Hallingmo idrettspark Kunstgrasbane 105 67 

Hallingmo idrettspark Kunstgrasbane 105 63 

      

Nesbyen idrettssenter 105 70 

Nesbyen idrettssenter 105 65 

Nesbyen 7`er kunstgressbane 64 41 

      

Flå stadion 100 65 

      

      

Friidrettsanlegg Lengde Antall baner 

      

Hovet skole 75 4 

Geilo idrettspark 133 6 

Sentralidrettsanlegget 400 5 

Hol idrettspark 400 4 

      

Ål ungdomsskole 60 4 

Ål idrettspark - Friidrett grusbane 400 6 

Bakketun idrettsplass - Friidrettsanlegg 400 4 

      

Hemsedal idrettspark - friidrettsbane 400 4 

      

Hallingmo idrettspark Friidrettsbane 400 6 

      

Nesbyen idrettssenter 400 6 

      

Flå stadion 400 6 

      

      

Motorsportsanlegg     

      

Ål Motocrossbane 1700   

Fuglehaugen motorsenter 1000   

Fuglehagen motorsenter, motocrossbane     

      

      

Skyteanlegg Avstand Standplasser 

      

Geilo langrennsstadion     
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Høgås fasanbane     

Høgås viltmålbane 100   

Høgås skytebane 100 6 

Høgås jegertrapp     

Pistolbane     

Geilo skytebane 300 12 

Geilo skytebane 50 10 

Geilo skytebane     

Hovet leirduebane     

Hol idrettspark 25 9 

Skurdalen skytebane 200 12 

Hovet skytebane 300m 300 20 

Hovet skytterhus     

Hovet skytebane elgbane 100   

Hovet skytebane elektroniske skiver 200m 200 12 

      

Leveld skytebane 200 12 

Hadding skytebane, 100m 100 10 

Ål idrettshall 25 10 

Torpo skytterbane 300 12 

Sando treningsbane     

Leveld skytebane     

Leveld skytebane 100 12 

Hadding skytebane 300 16 

Ål lerduebane     

Torpo skytterbane     

Leveld skytebane 50 10 

Oppheim skytebane 200 7 

Ål lerduebane     

Torpo skytterbane 100 12 

Hadding skytebane 50 12 

Hv-torpo, skytebane 15 15 

Liatoppen skisenter - Skiskytteranlegg med Stadion     

      

Hemsedal innandørs skytebane 25 6 

Hemsedal skytebane 300 9 

      

Ødegården skytebane 200m 200 15 

Hallingmo idrettspark, skyteanlegg 15 10 

Heimsil miniatyrskytebane     

      

Trytetjern pistolbane 25 20 

Trytetjern pistolbane     
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Trytetjern skytterhus     

Bromma miniatyrskytebane 15 3 

Trytetjern elgbane 100   

Trytetjern lerduebane     

Tinghuset pistolbane 25 6 

Trytetjern skytebane 300m 300 14 

Bromma Skiskytteranlegg     

      

Gulsvikskogen skytefelt   5 

Gulsvikskogen skytefelt     

Gulsvikskogen skytefelt 100   

Gulsvikskogen skytefelt     

Gulsvikskogen skytefelt     

Gulsvikskogen skytefelt     

Gulsvikskogen sportingbane     

Gulsvikskogen skytefelt viltmålsbane 60   

Gulsvikskogen skytebane 100 10 

Gulsvikskogen skytefelt 200 10 

Gulsvikskogen skytefelt   5 

Gulsvikskogen skytefelt   5 

Gulsvikskogen skytefelt   5 

Gulsvikskogen skytefelt   5 

Flå skole - Innendørs skytterbane 15 5 

      

Luftsportanlegg     

Klanten flyplass     

Klanten flyplass. Seilflyhangar     

      

Isbaneanlegg Lengde   

Glitre stadion Skøytebane 400   

Hol Stadion 400   
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Vedlegg 4. Kart med alle registrerte ordinære idrettsanlegg i 

anleggsregisteret i Hallingdal,  per anleggstype.  

Bad- og svømmeanlegg, eksisterende 2017.  
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Friidrettsanlegg, eksisterende 2017 
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Motorsportanlegg, eksisterende 2017 
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Skyteanlegg, eksisterende 2017 
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Luftsportanlegg, eksisterende 2017 
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Isanlegg, eksisterende 2017 
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Fotballanlegg, eksisterende 2017 
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