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Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Forord
Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal være et styringsverktøy for utvikling
av anlegg og områder for fysisk aktivitet. Dokumentet gir en oversikt over status på anlegg og
registrering av aktivitet. Planen konkretiserer Ringsaker kommunes målsetting og engasjement på
dette området i kommende fireårsperiode. Kommunedelplanen ivaretar viktigheten av folkehelse
med tanke på idrett, anlegg og friluftsliv.
Fysisk aktivitet i fritiden er av stor betydning for barn og ungdoms trivsel, helse og sosiale samvær.
Nærmiljø med tilgang på grønne arealer og trygge områder for ulike typer aktiviteter er en
forutsetning for lek og fysisk utfoldelse, sosialt samvær og god helse. Barn og unge må få oppleve
naturglede, få kunnskap om og respekt for naturen. Gjennom friluftsliv dannes et grunnlag for
miljøvernengasjement, bedre helse og behovet for en bærekraftig utvikling.
Kulturdepartementet (KKD)stiller krav til at anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, som det
søkes spillemidler til, må være innarbeidet i en kommunedelplan. Hovedrevisjonen av planen skjer
hvert 4. år, og prioritert utbyggingsprogram for idrettsanlegg i den enkelte kommune skal rulleres
hvert år.
Kommunedelplanen er utarbeidet av tjenesteområde Kultur og fritid, ved avdeling for idrett,
friluftsliv og folkehelse. Planen er en tematisk kommunedelplan, utarbeidet i tråd med plan- og
bygningslovens bestemmelser, og i henhold til de føringer som er vedtatt i planprogrammet
20.06.12, f.sak. 145/12. Planen fyller de krav som KKD har satt.
Planen skal danne grunnlag for Ringsaker kommunes satsning innen feltet, og er en forutsetning for å
kunne søke om spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen skal være et
positivt utgangspunkt for et samarbeid med andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner.
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1. Innledning
Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Ringsaker kommune, er en tematisk plan
som skal tas opp til vurdering hvert 4. år. Prioritert utbyggingsprogram for idrettsanlegg skal rulleres
årlig.
Kravet om å utarbeide en tematisk kommunedelplan for anlegg og områder for idrett ble første gang
introdusert i St.meld.nr. 41 (1991-1992) Om idrett. Plandokumentet har fortsatt status som det
formelle grunnlaget for KKDs tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i
kommunen. Ringsaker kommune vedtok sin første “Kommunedelplan for anlegg og områder for
idrett” i 1994.
Planen omhandler anlegg og områder for fysisk aktivitet, som et virkemiddel for å opprettholde og
øke den fysiske aktiviteten blant befolkningen. Både egenorganisert aktivitet og organisert aktivitet,
som utøves i regi av idrettslagene eller andre lag og foreninger er et viktig mål. Planen skal være et
verktøy for å styre utviklingen av anlegg og områder for fysisk aktivitet, med det formål å bidra til å
styrke befolkningens fysiske og psykiske helse.

1.1 Bakgrunn
KKD har satt som krav at kommunene må ha en godkjent kommunedelplan som omhandler idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv for å være stønadsberettiget til statlige spillemidler. Hvis det skal søkes
om spillemidler, må anlegget forhåndsgodkjennes og inngå i en kommunal plan for idrett og fysisk
aktivitet.
Planarbeidet skal følge plan- og bygningslovens bestemmelser. Det skal fastsettes målsetting for
kommunens satsing på området. Det er krav om en vurdering av resultatene av arbeidet med forrige
plan, samt statusoversikt pr dato. Det skal også legges vekt på en analyse/oversikt over kortsiktige og
langsiktige behov, samt synliggjøre sammenheng med andre kommunale planer og andre offentlige
planer og meldinger. KKDs veileder “Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet”
(V-0732B), beskriver hvilke krav som stilles til arbeidet.
Det står i Folkehelselovens § 6 at mål og strategier i folkehelsearbeidet skal ivaretas i alle
kommunens planer. I tråd med signaler og føringer fra “Folkehelsemeldingen” har Hedmark
fylkeskommune i samarbeid med et utvalg kommuner valgt å inkludere folkehelseaspektet i sitt
arbeid. Ringsaker kommune ble i 2007 deltager i FYSAK-prosjektet, og signaliserte dermed at bl.a.
fysisk aktivitet og kosthold er viktig for kommunens befolkning.
Ved kongelig resolusjon av 24.10.1946 ble det i medhold av “lov om tipping i samband med
idrettstevlinger” gitt konsesjon til å danne et aksjeselskap med formål å drive tippevirksomhet.
Selskapets netto overskudd skulle gå direkte og ubeskåret til norsk idrett og vitenskapelig forskning.
Fordelingen mellom idrettsformål, kulturformål og humanitære organisasjoner har forandret seg
underveis. Siden 2009 har 45,5 % av overskuddet fra spillemidlene gått til idrettsformål. Siden 1948
har spillemidlene samlet tilført over 96 milliarder kroner til samfunnsnyttige formål.
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Tilskudd til bygging av anlegg er det viktigste virkemiddelet staten har for å skape idrettsaktivitet for
barn og ungdom. Tilgjengeligheten til anlegg i nærområdet er avgjørende for å kunne legge til rette
for idrett og fysisk aktivitet.

1.2 Begrepsavklaringer
Fysisk aktivitet – All bevegelse med kroppen som resulterer i økt forbruk av energi. Dette inkluderer
daglige aktiviteter som fører til at vi beveger oss, som for eksempel gåing, sykling, lek, friluftsliv,
husarbeid osv.(Helsedirektoratet).
Idrett – Fritids - eller hobbypreget aktivitet hvor kroppsstillinger eller -bevegelser er det sentrale
element, og hvor utøverens egen innsats er avgjørende for resultatet. (Norges Idrettsforbund)
Friluftsliv – Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse (St.meld.nr. 39 (2000-2001)).
Folkehelse – Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning (Lov om
folkehelsearbeid, § 3a).
Folkehelsearbeid – samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere
faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler (Helse- og
omsorgsdepartementet).
Jfr. Miljøverndepartementets St.meld.nr. 39 står det at grensene mellom friluftsliv og spesielt idrett
er uskarpe. All utendørs fysisk aktivitet i områder der det er rom for naturopplevelser kan
karakteriseres både som idrett og friluftsliv, avhengig av motiv for rammene rundt aktiviteten. Alle
slags turer i naturområder, svømming, padling, roing og seiling i vann og ulike sveveturer i lufta, kan
per definisjon sees på som både idrett og friluftsliv.

1.3 Stortingsmeldinger







KKDs St.meld.nr. 41 (1991-1992) Om idrett – folkebevegelse og folkeforlystelse
KKDs St.meld.nr. 14 (1999 – 2000) Idrettslivet i endring – om statens forhold til idrett og
fysisk aktivitet
Miljøverndepartementets St.meld.nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – En vei til høyere livskvalitet
KKDs St.meld. nr. 16 (2006) Resept for et sunnere Norge – “Folkehelsemelding”
Helse- og omsorgsdepartementets St.meld.nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett
bemanning – på rett sted – til rett tid
V – 0732 (2011) Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

I KKDs St.meld.nr. 14(1999-2000)Idrettslivet i endring blir idrett og fysisk aktivitet for alle definert
som den overordnede visjonen for statlig idrettspolitikk. Det sentrale her er at befolkningen som
helhet skal gis mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Statlige midler til idrettsformål må
fordeles slik at de både kommer den frivillige medlemsbaserte idretten til gode, og at de stimulerer
og styrker muligheten for utøvelse av egenorganisert fysisk aktivitet. I den samme meldingen er det
definert tre grunnleggende mål for anvendelse av spillemidler:
1. Staten vil støtte den frivillige idretten økonomisk, primært på lokalt nivå.
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2. Den statlige idrettspolitikken skal bidra til at befolkningen har et bredt spekter av lokalt
forankrede aktivitetstilbud. Den samlede anleggsmassen skal gi flest mulig anledning til å
drive idrett og fysisk aktivitet.
3. Staten vil støtte norsk toppidrett økonomisk slik at grunnlaget for et etisk og faglig kvalifisert
toppidrettsmiljø sikres, og at toppidretten fortsatt kan fremstå som en kulturell
identitetsskaper i det norske samfunn.
Regjeringen peker i den samme meldingen på at barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er primære
målgrupper for det statlige engasjementet på idrettsområdet. Det understrekes at barn må sikres et
allsidig tilbud om idrett og fysisk aktivitet. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns
behov for fysisk aktivitet i organiserte og egenorganiserte former vil bli prioritert. Når det gjelder
ungdom, tas det sikte på å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og
variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utforming av anlegg. Anleggene bør fungere som
gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnet.
Miljøverndepartementets St.meld.nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – En vei til høyere livskvalitet,
legger grunnlag og forklarer hvordan et enkelt friluftsliv for alle skal ivaretas – i dagliglivet og i
harmoni med naturen. Det er sentralt at
friluftslivet er miljøvennlig og
helsefremmende. Det legges i meldingen vekt
på å synliggjøre friluftslivet som virkemiddel i
det helsefremmende og forebyggende
arbeidet. Allemannsretten bør styrkes, og det
er særs viktig å styrke barn og unges
muligheter til å oppleve å utvikle ferdigheter i
friluftsliv. Viktige tiltak vil være å sikre gode
areal og gode anlegg i nærmiljøet:
 Grøntarealer
 Gode sykkelstier
 Sikre allmenn tilgang til strandsoner
 Legge til rette for lavterskeltilbud
 Legge til rette for funksjonshemmede
St.meld.nr. 16 (2002-2003) “Resept for et
sunnere Norge. Folkehelsepolitikken” retter
søkelyset mot folkehelsearbeidet i Norge. Det
er mange påvirkningsfaktorer som bidrar til å
skape helseproblemer, og faktorer som bidrar
til å beskytte mot sykdom. Det er viktig å
påpeke sammenhengen mellom den enkeltes
og samfunnets ansvar og muligheter for å
påvirke helsesituasjonen. Fysisk inaktivitet kan
være i ferd med å bli fremtidens store
helseproblem. Fysisk aktivitet er en av faktorene som skaper god helse og livskvalitet, og skal være et
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sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet. På mange områder kan det forebygges mer for å reparere
mindre. Utfordringen er å demme opp for den negative utviklingen i fysisk inaktivitet vi ser i
befolkningen, og forhindre at dagens aktivitetsnivå totalt sett blir ytterligere redusert. Samtidig vet vi
at økt fysisk aktivitet i fritiden bare et stykke på vei kan kompensere for redusert aktivitet i det
daglige.
Bestemmelser om tilskudd for idrett og fysisk aktivitet – V-0732B er utgitt av KKD–
Idrettsavdelingen, og gir en oversikt over vedtatte bestemmelser for spillemiddelordningen.
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet med hjemmel i “pengespilloven” av 28.08.92, 103 §
10: overskuddet fordeles med 45,5 % til idrettsformål, 36,5 % til kulturformål og 18 % til
samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges Olympiske og
Paralympiske komité (NIF). Innenfor denne ordningen gis det tilskudd til følgende anleggstyper:
 Ordinære anlegg
o Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet (jfr. V –
0732B)
 Nærmiljøanlegg
o Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med
nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg (jfr. V – 0732B). Nærmiljøanlegg deles inn i:
1. ordinære nærmiljøanlegg
2. mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg
 Anlegg for friluftsliv i fjellet
o Med anlegg for friluftsliv i fjellet menes tilskudd til overnattingshytter, sikringshytter
som ligger i tilknytning til rutenettet i fjellet, og til løypetiltak. Det kan søkes om tilskudd
til opparbeiding av stier og løyper, som for eksempel hvilebuer, klopper, bruer, varding,
skilting og rødmerking.
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2. Utviklingstrekk i Ringsaker kommune
Folketallsutviklingen er avgjørende når behovet for nye anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
skal vurderes. Anleggsmassen bør tilpasses aktivitetsprofilen og alderssammensetningen i
befolkningen. Innbyggere i Ringsaker kommune per 01.01.12 er 33.191 – som er 349 mer enn på
samme tid i 2011. Pr 01.07.12 har antallet innbyggere økt ytterligere til 33.331.
Nedenfor vises folketallet i Ringsaker kommune basert på Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine prognoser.
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3. Målsetting for kommunens idretts- og friluftspolitikk
3.1 Mål
Statlige og Fylkeskommunale visjoner skal tas med i betraktningen når kommunenes målsetting skal
velges.
 “Anleggspolitikken skal imøtekomme ulike ønsker og behov. Det skal bygges anlegg for
idrettens behov for konkurranseanlegg, samtidig som det er viktig å legge til rette for
lavterskeltilbud og for egenorganisert aktivitet”. (KKD, mål for anleggspolitikken)
 “Bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet”. (Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009,
Hedmark fylkeskommune)
Visjonen i kommuneplanen for Ringsaker kommune 2006 – 2010 (2018) er “Ringsaker – vekst og
utvikling”. Kommunens visjon søkes nådd gjennom blant annet målsetninger som:
 Ringsaker kommune skal tilrettelegge for et mangfold av attraktive boområder i hele
Ringsaker.
 Ringsaker kommune skal sikre gode oppvekstmiljø.
 Ringsaker kommune skal sikre et bredt og mangfoldig kulturtilbud.
Det er imidlertid vanskelig å finne konkrete mål i kommuneplanen som omhandler idrett og friluftsliv
i Ringsaker kommune. Gjennom planarbeidet er det forsøkt å konkretisere mål for idrett og
friluftslivet i kommunen. Forslag til mål:
 Alle grupper i befolkningen skal stimuleres til idrett og fysisk aktivitet der de bor.
 Ringsaker kommune skal være med å tilrettelegge for gode arenaer og anlegg hvor det kan
drives aktivitet på alle nivå.
 I Ringsaker kommune skal allmennheten få best mulig tilgang til natur- og
rekreasjonsområdene.

3.1.1 Delmål






Alle skal ha muligheten til å drive fysisk aktivitet ut fra egne premisser, både i nærmiljøet, på
fjellet, i skogen og på vannet.
Anleggsutbygging og rehabilitering skal skje etter klare behovsvurderinger og innenfor
realistiske økonomiske rammer.
Samarbeidet mellom kommunen og idrettslagene skal videreutvikles, primært gjennom
Ringsaker Idrettsråd (RIR).
Lag/foreninger, barnehager, skoler og institusjoner skal samarbeide om idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv.
Bedrifter og kommunen skal ta i bruk fysisk aktivitet som et middel til å skape sunne
arbeidsmiljø og for å redusere sykefraværet.

3.2 Strategi
Målene som er satt i denne planen nås gjennom følgende:
 Utbygge, rehabilitere og tilrettelegge for idrettsanlegg og friluftsliv.
 Utvikle aktivtetstiltak rettet mot folkehelse og helsefremmende arbeid på lokalt nivå.
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Kommunalt overordnet ansvar for å stimulere til fysisk aktivitet i kommunen i samarbeid
med idretten og næringslivet.
Fortsette det gode samarbeidet med Ringsaker Idrettsråd (RIR).
Involvere lag og foreninger i kommunens utbyggingsprosjekter.
Drive motivasjons- og stimuleringsarbeid for å aktivisere ulike målgrupper (lavterskeltilbud).
Legge vekt på helsefremmende og trivselsskapende fysisk aktivitet.

4. Tilskuddsordninger for idrett og friluftsliv i Ringsaker
4.1 Kommunale tilskuddsordninger
Det finnes ulike støtteordninger for idretten i Ringsaker jfr. Idrettens huskeliste, retningslinjer for
tilskudd til idretten. Beløpene varierer utfra årsbudsjettet til enheten Kultur og fritid, avdeling Idrett,
friluftsliv og folkehelse.
1. Diverse aktivitetstilskudd, som omfatter
 Grunnstønad (barn 6 – 12 år og ungdom 13 – 19 år).
 Tilskudd til barneidrettsskoler og rekrutteringsfremmende tiltak.
 Tilskudd til klubbutvikling.
 Tilskudd til idrettsaktiviteter for funksjonshemmede.
 Tilskudd til representasjonsoppgaver.
2. Tilskudd til større idrettsarrangementer
3. Tilskudd til skiløypepreparering
4. Tilskudd til drift og vedlikehold
5. Tilskudd til anlegg og større maskiner
6. Tilskudd vann og kloakk
7. Aktivitetsfremmende tiltak for Velforeninger i fjellet
8. Tilskudd til lekeplasser

4.2 Kommunalt tilskudd til spillemiddelfinansierte anlegg
Idrettsanlegg som oppnår tilskudd av spillemidler finansieres som hovedregel med 1/3 fra lag,
kommune og KKD. Det kommunale tilskuddet er begrenset oppad til kr. 800.000,- pr anleggsenhet.
Tildelingen av kommunale midler vil kunne skje over flere år. Spillemiddelsøknader med frist 15.
januar til fylkeskommunen skal meldes til Ringsaker kommune innen 1. september året før.

4.3 Lokale aktivitetsmidler (LAM)
De lokale aktivitetsmidlene kommer fra overskuddet
av spillemidlene og skal gå direkte til lagene for særlig
å støtte aktivitetstilbud for barn og unge. Det er
Ringsaker idrettsråd (RIR) som fordeler midlene til de
forskjellige lag. Idrettslagene i Ringsaker søker hvert år
om kommunale midler til sin virksomhet. Det er bl.a.
denne søknaden som benyttes som grunnlag for
fordeling av de lokale aktivitetsmidlene (LAM) det
påfølgende år.
9
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5. Evaluering av forrige plan
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2008-2011, ble vedtatt av kommunestyre 07.03.08.
Planen har fungert som et styringsverktøy overfor lag og organisasjoner i forhold til hvem som kan
søke om spillemidler, samt vært et godt hjelpemiddel i prioriteringen mellom ulike anlegg. Planen har
synliggjort ulike behov for anlegg. Handlingsprogrammet har vært oppe til rullering årlig, og de fleste
prosjekter som var prioritert er gjennomført. Kommunen har rutiner som sikrer tilknytning til
økonomiplanen.

5.1

Utvikling og tiltak

“Innbyggerne i Ringsaker kommune
skal stimuleres til idrett og fysisk
aktivitet ut fra ulike behov,
interesser og forutsetninger.
Ringsaker kommune skal sikre
allmennheten tilgang til natur- og
rekreasjonsområder på best mulig
måte”. Dette var målene som var
satt i den forrige
kommunedelplanen (2008-2011).
I forbindelse med
utbyggingsprosjekter har det fra
kommunens side vært viktig med et
tett samarbeid mellom
lag/foreninger og skole.

5.2 Statusoversikt over
planlagte tiltak ved
forrige planperiode
5.2.1 Ordinære anlegg
Med ordinære anlegg menes anlegg
for organisert idrett og fysisk
aktivitet (jfr. V – 0732B)
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet).

Anleggstype
Lys, bane 1
Kunstgress, treningsfelt
Lys, treningsfelt
Fast dekke, friidrett

Sted/lag
Sveum
Sveum
Sveum
Moelven IL

Status
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
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Treningsbane 1
Varmestue, alpin
Undervarme, treningsfelt
Klubbhus/toalett
Klubbhus, tennis
100 m skytebane
Garasje
Skytebane 100/200
Fast dekke, tillegg
Klubbhus
Skistadion, utvidelse
Skytebane, inne
Flerbrukshall
Konkurranseløyper
Kunstgressbane og lysanlegg
Nytt gulvbelegg
Tidtaker- og lagerbygg
Tur og fjell O-kart
Tidtakerbu
Lysløype
Limtrehallen
Snøproduksjonsanlegg
Flerbrukshall
Klubbhus
O-kart, Ringsaker O-lag
O-kart, Ringsaker O-lag
Kunstgress med lys, bane 2
Flerbrukshall
Flerbrukshall
Rehabilitering, lysløype
Rehabilitering, lysløype
Rehabilitering, lysløype
Sanitærbygg
Lierberget Hoppanlegg
Rehabilitering
skiskytterstadion
Kunstgress med lys
Rehabilitering skytteranlegg
Rehabilitering inkl. tak,
Moelvhallen

Brøttum IL
Nes Sportsklubb
Sveum
Brumunddal Alpin
Sveum
Lismarka
Ringsaker IF
Kvemyra
Moelven IL
Nybygda IL
Veldre Sag
Åsheim skytterlag
Fagerlund
Sjusjøen BA
Ringsaker IF
Moelvhallen
Sjusjøen BA
Ringsakerfjellet øst
Veldre friidrett
Sjusjøen BA
Moelv
Brumunddal Alpin
Nes
Nes Sportsklubb
Kvilheim
Sjusjøen S/Ø
Sveum
Brøttum
Furnes
Brøttum
Nes Sportsklubb
Nybygda IL
Jessnes/Ringsaker kommune
Lierberget
Veldre Sag

Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Under utarbeidelse
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Forandret til liten flerbrukshall
På vent
Under utarbeidelse
Under utarbeidelse
Under utarbeidelse
Ferdigstilt
Under utarbeidelse
Under utarbeidelse

Furnes Fotball
Lismarka
Ringsaker kommune

Under utarbeidelse
Under utarbeidelse
Under utarbeidelse
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5.2.2 Nærmiljøanlegg
Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun
utendørsanlegg (jfr. V – 0732B). Planer for nærmiljøanlegg skal ha idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning fra kommunen før byggearbeider igangsettes. Det gis inntil 50 % støtte, med
øvre tilskuddsramme på kr. 200.000,-. Nedre tilskuddsramme er kr. 40.000,-.
Anleggstype
Sandbaner
Ballbinge, kunstgress
Balløkke, grus, lys, nett
Ballbinge, kunstgress
Ballbinge, kunstgress
Skileikområde
Ballbinge
Sandvolleyballbane
Skileikområde
Ballbinge

Sted/lag
Moelven IL
Nybygda IL
Fagerlund
Åsmarka
Kirkenær
Veldre Sag
Lismarka skole
Næroset
Kylstad skole
Nes skole
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Status
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Ferdigstilt
Under utarbeidelse
Ferdigstilt
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5.2.3 Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg
Forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg er en ordning der
det kan gis spillemidler hele året. Det er mindre krav til denne type søknad. Øvre tilskuddsramme kr.
40.000,-, og nedre kr. 10.000,-. Rammetilskuddet til fylkene er basert på andel barn og ungdom i
alderen 6-19 år i de respektive fylkeskommunene. Hedmark har i de årene ordningen har eksistert
(fra 2001) fått tett oppunder kr. 600.000,- til fordeling hvert år.
Under følger en oversikt over anleggene som har fått spillemidler gjennom denne forenklede
tilskuddsordningen. Oversikten inneholder alle anlegg helt tilbake til ordningens start i 2001.
Anleggstype
Terrengsykkelbane
Skileikbakke
Turstier
Aktivitetsbane
Ballbinge
Balløkke
Sandvolleyballbane
Skolekart
Isbane
Hinderløype
Aktivitetsanlegg
Hinder- og balanseløype
Sandvolleyballbane
Balløkke
Sandhåndballbane
Sandvolleyballbane
Aktivitetsanlegg
Sandvolleyballbane
Nærmiljøkart
Nærmiljøkart
Nærmiljøkart
Aktivitetsanlegg
Nærmiljøkart
Nærmiljøkart
Aktivitetsplass
Skileik/brettaktivitetsanlegg

Sted/lag
Hempa skole
Ulveløypa
Moelvmarka turstier
Minka vel
Kirkekretsen
Lismarka skole
Næroset nærmiljøanlegg
Søndre Ringsaker
Tingnes
Lismarka skole
Fossen skole
Furnes ungdomsskole
Furnes ungdomsskole
Lille Jessnes
Nerkvernstranda
Nerkvernstranda
Stavsberg skole, fortet
Tingnes nærmiljøanlegg
Storihlehagan
Fagerlund/Kirkekretsen
Byhagan
Brøttum barne og ungdomsskole
Reflinghagan
Mesnali skole
Bevaremegvel, Furnes
Øvernløypa
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Byggeår
2011
2010
2009
2009
2009
2008
2008
2008
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2005
2005
2005
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2004
2003
2003
2002
2001

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
6.

Status Ringsaker kommune

I Ringsaker kommune er det registrert 461 eksisterende idrettsanlegg; 326 ordinære anlegg, 135
nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. Ringsaker kommune er rik på natur og
naturopplevelser med sine 1.280km2 er det noe for enhver smak. Landskapet er åpent og vennlig
uten mangel på variasjon. Ved Mjøsa finnes de brede, frodige jordbruksarealene. Terrenget stiger så
gjennom fine skogområder opp til Ringsakerfjellet med flere topper på over 900m. Ringsaker
kommune har mer enn 100 km med strandlinje mot Mjøsa, og flere badestrender ved andre vann og
innsjøer. Kommunen har tilrettelagt flere badeplasser, og foruten de større båthavnene i
Brumunddal, Moelv og på Nes/Helgøya finnes det flere mindre anlegg. Om vinteren kjøres det opp
mer enn 800 km med skiløyper. I kommunen er det store turstinett og sykkelstier. I Ringsaker jakt- og
fiskeområde finnes ikke mindre enn 30 større og mindre vann og ca. 40 km elver og større bekker
med fisk.
I følge idrettsregistreringen pr. januar 2012 er 9059 personer registret som medlemmer i
idrettslagene i Ringsaker kommune. Av disse er det 3586 kvinner og 5473 menn.

6.1

Registrering av idrettsanlegg

Ringsaker kommune deles her inn i 6 geografiske områder, hvor anleggene omtales. Disse
geografiske områdene er Brumunddal, Moelv, Furnes, Nes, Ringsaker nord og Ringsakerfjellet.
Dataene om anleggene er tatt ut ifra www.idrettsanlegg.no. Her finnes alle detaljer og opplysninger,
som mål, lengde, byggeår og spillemidler på alle anlegg i Ringsaker kommune. Hva som kjennetegner
de ulike anleggstypene er beskrevet i kapittel 1.3.

6.1.1 Brumunddal
I og rundt Brumunddal bor ca. 40,5 % av befolkningen i kommunen. Kretsene Mørkved, Fagerlund,
Mauset, Brumund, Kirkekretsen, Furu og Solheim regnes inn under Brumunddal. Her følger en
oversikt over deler av spillemiddelfinansiert anleggsutbygging i området:
Ordinære anlegg:
1
2
3
4

Sted
Sveum idrettspark
Fagerlundhallen
Brumunddalshallen
Nybygda idrettsplass

5

Veldre Sag

6
7
8
9
10

Lysløype i Brumund
Tørudbakken
Brumunddal ungdomsskole
Bangshallen
Kvemyra skyteanlegg

Spesifikasjoner
Kunstgressbaner, gressbaner og ballbinge
Flerbrukshall
Flerbrukshall
Fotballanlegg, langrennsanlegg, ballbinge,
idrettshus
Langrenn- og skiskytteranlegg samt skilek og
akebakker
Lysløype og skiskytterbane
Alpinanlegg
Svømmebasseng (byggeår: 1967)
Skytebane inne og 100 m ute
Skytebane 100 m, 200 m, lerduebane og
skytterhus
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Nærmiljøanlegg ved skolene:
Sted
8
Brumunddal Ungdomsskole
2
Fagerlund skole
11 Mørkved skole
12 Hempa skole
13 Kirkekretsen skole
14 Gamle Fagerlund skole
Nærmiljøanlegg for bl.a. ballidrett:
Sted
15 Nerkvernstranda
16 Veldrevegen treningsfelt
Anlegg for friluftslivsaktivitet:
17
18
19
20
15
21
22
23

Spesifikasjoner
Ballbane og ulike småanlegg
Ballbinger, -løkker, ulike småanlegg
Balløkker, hoppbakke, ulike småanlegg
Balløkker og ulike småanlegg
Ballbaner og ballbinge
Ulike småanlegg og balløkker
Spesifikasjoner
Sandvolleyball og – håndballbaner
Balløkke

Sted
Fangberget
Strandbakkstranda
Pellervikodden
Kvarbergvika/Sveløkkodden
Nerkvernstranda
Vervenstranda
Fiskerly
Ved Ringsaker videregående skole
Brumunddalsrunden
Veldre sag-Dansersåsen
Gråbeinstilen-Brumundsætra

Spesifikasjoner
Badeplass
Badeplass
Badeplass
Badeplass
Badeplass
Badeplass
Badeplass
Tursti/trimløype
Tursti
Tursti
Tursti
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6.1.2 Moelv
I Moelv bor ca. 14,8 % av befolkningen i kommunen. Kretsene Skarpsno og Kilde regnes inn under
Moelv. Her følger en oversikt over deler av spillemiddelfinansiert anleggsutbygging i området:
Ordinære anlegg:
Sted
1
Moelvhallen
2
Moelven Flerbrukshall (Limtrehallen)
3
Moelv idrettspark
4
Moelv Ungdomsskole
5
6
7
8

Spesifikasjoner
Flerbrukshall
Treningshall, fotball
Gressbaner
Svømmebasseng (byggeår: 1963)
Skytehall

Fossen lysløype
Mjøsen golfpark
Moelv vannskianlegg
Domstubakken

Golf
Vannsport/vannski
Hoppbakke
Idrettsbygg

Nærmiljøanlegg ved skolene:
Sted
9
Fossen skole
Furu skole
10
Kilde skole
11

Spesifikasjoner
Ulike småanlegg og nærmiljøkart
Balløkke og nærmiljøkart
Ballbane, nærmiljøkart og ulike
småanlegg
Balløkke og ballbane

Skarpsno skole

Nærmiljøanlegg for bl.a. ballidrett:
Sted
12
Garveriparken
3

Spesifikasjoner
Skateanlegg, sandvolleyballbane
og isflate
Ballbaner og sandhåndballbaner

Moelv idrettspark

Anlegg for friluftslivsaktivitet:
Sted
13
Boligvika
14
Skibladnerbrygga
15
Møkkvika
16
Sanda, Moelv
17
Korgerstuvika
18
Ringstrand
Moelvmarka trimløype
Moskogen trimløype

Spesifikasjoner
Badeplass
Badeplass
Badeplass
Badeplass
Badeplass
Badeplass
Tursti
Tursti
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6.1.3 Furnes
I Furnes-regionen bor ca. 13,7 % av kommunens befolkning. Stavsberg, Kirkenær og Kylstad regnes
inn under Furnes. Her følger en oversikt over deler av spillemiddelfinansiert anleggsutbygging i
området:
Ordinære anlegg:
Sted
Spesifikasjoner
1 Gaalaas
Gressbaner og ballbinge med kunstgress
2 Furnes lysløype
6 Furnes Ungdomsskole
Svømmebasseng (byggeår:1972)
Nærmiljøanlegg ved skolene:
3
4
5
6

Sted
Stavsberg skole
Kirkenær skole
Kylstad skole
Furnes Ungdomsskole

Spesifikasjoner
Ulike småanlegg og ballbane
Ballbaner og ballbinge
Balløkke, ulike småanlegg, kart
Ballbane, ulike småanlegg,
sandvolleyballbane

Anlegg for friluftslivsaktivitet:
Sted
7 Jessnes
Storilehagan
Gålåsmarka
Grindåkermarka

Spesifikasjoner
Badeplass
Tursti
Tursti
Tursti
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6.1.4 Nes
I Nes-regionen bor ca. 15,6 % av befolkningen. Kretsene Saugstad, Jølstad, Hagelund, Stavsjø, Dæli,
Årengen og Helgøya regnes inn under Nes.. Her følger en oversikt over deler av spillemiddelfinansiert
anleggsutbygging i området:
Ordinære anlegg:
1
2
3
4
5
6

Sted
Neshallen
Stavsjø skistadion
Stavsjø stadion
Øvernløypa
Solbergåsen lerduebane
Gaarum skyteanlegg

7

Idrettsplassen RIF

8
9
10

Helgøya idrettsplass
Sund
Nes Ungdomsskole

Spesifikasjoner
Flerbrukshall og ballbinge
Skianlegg
Gressbaner,
Alpinanlegg
Skyteanlegg
Viltmålbane, skytebane 100 og
300 m
Gressbane, kunstgress, lysløype,
langrennsanlegg, ballbinge
Gressbane
Gressbane
Svømmebasseng (byggeår:
1972)

Nærmiljøanlegg ved skolene:
11
12
10
13

Sted
Stavsjø skole
Saugstad skole (Gaupen skole)
Nes Ungdomsskole
Jølstad skole

14

Dæhli skole

Spesifikasjoner
Ulike småanlegg
Balløkker og nærmiljøkart
Ballbane
Ballbane, ulike småanlegg
og nærmiljøkart
Ulike småanlegg, ballbaner

Anlegg for friluftslivsaktivitet:
15
16
17
18

Sted
Saugstadvika
Velstranda, Tingnes
Skurven
Viken, Mengshol
Saugstad/Gaupen
Kiseåsen
Solbergåsen

Spesifikasjon
Badeplass
Badeplass, sandvolleyballbane
Badeplass
Badeplass
Turstier
Turstier
Turstier
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6.1.5 Nordre Ringsaker
I region Nordre-Ringsaker bor ca. 15,7 % av befolkningen. Kretsene Nordheim, Fagernes, Åsen,
Mesnali og Lismarka regnes inn under Nordre Ringsaker. Her følger en oversikt over deler av
spillemiddelfinansiert anleggsutbygging i området:
Ordinære anlegg:
Sted
1
Mesnali lysløype
2
Åsheim skyteanlegg
3
Åsmarka stadion
4
Lismarka lysløype
5
Lismarken skyteanlegg
6
Ring idrettsplass
7
Ring lysløype
8
Tømmermyra
9
Brøttum lysløype
10 Ulveløypa
11 Bøverlund skytebane
12 Brufossbana
13 Næroset lysløype
14 Brøttum barne- og ungdomsskole
Nærmiljøanlegg ved skolene:
14
15

Sted
Brøttum barne- og ungdomsskole
Messenlia skole

16

Åsen skole

Spesifikasjoner
Skytebane 100, 200 og 300m
Gressbane
Skytebane 100, 200m og inne
Gressbane
Gressbaner
Alpinanlegg
Skytebane 100, 200 m og lerdue.
Gressbane
Svømmebasseng (byggeår: 1970)
Spesifikasjoner
Ballbaner
Balløkke, ulike småanlegg og
nærmiljøkart
Ballbinge, ulike småanlegg og
nærmiljøkart
Balløkker og hinderløype
Ballbane og ulike småanlegg
Ulike småanlegg og ballbane

17 Lismarka skole
18 Nordheim skole
19 Fagernes skole
Nærmiljøanlegg for bl.a. ballidrett:
Sted
20 Lismarka nærmiljøanlegg

Spesifikasjon
Balløkke, aktivitetsanlegg BMX,
ulike småanlegg
Sandvolleyballbane
Isbane

21 Næroset
22 Kinntjernet
Anlegg for friluftslivsaktivitet:
23
24
25
26

Sted
Sanna, Nord-Mesna
Mattisvollen – Sør-Mesna
Bekkodeen
Steinshullet

Spesifikasjon
Badeplass
Badeplass
Badeplass
Badeplass
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6.1.6 Friluftsliv i fjellet
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet(jfr. V – 0732B), er styringsverktøy for
tildeling av spillemidler for friluftsliv. Søkere kan
være foreninger tilsluttet Den Norske
Turistforening (DNT) samt andre frivillige
foreninger med tilsvarende formål. For
sammenslutninger som ikke er tilsluttet DNT, skal
vedtektene forhåndsgodkjennes av
departementet. Søker må ha rett til bruk av
grunnen hvor anlegget ligger/skal ligger (jfr. V –
0732B)
Det blir hver
vinter kjørt opp
over 800 kilometer med skiløyper i Ringsakerfjellet, i lysløyper og
tilhørende skog og mark. Det legges ned en enorm dugnadsinnsats
med skiløypekjøring i de lokale skiklubbene. På forvinteren har du
muligheten til å gå på kunstsnø i skianlegget Natrudstilen på
Sjusjøen. I Ringsakerfjellet i nord er det milevis med preparerte
skiløyper. I sør ligger andre store løypenett. Med utgangspunkt i for
eksempel Vollkoia i Nybygda, kan du knytte deg opp mot hele løypenettet i Vangsåsen. Egne
skiløypekart produseres av ulike aktører. Her følger en oversikt over deler av anleggsutbyggingen i
området:

1
2
3
4

Sted
Sjusjøen Langrennsarena

Spesifikasjoner
Langrennsanlegg, konkurranseløype
og lysløype
Alpinanlegg
Langrennsanlegg
Lysløype
O-kart

Birkebeinerbakken
Sjusjøen-Nysæteråsen
Nattrudstilen
Nattrudstilen og omegn

I Ringsaker kommune finnes det fire statlig sikra
friluftsområder. For statlig sikra friluftsområder har altså
staten sikret seg en styringsrett eller medbestemmelsesrett
ved forvaltningen av områdene. Denne retten har staten
betalt ved hjelp av midler bevilget fra Stortinget. De statlig
sikra områdene i Ringsaker kommune er Korgerstuvika,
Tingnes, Jessnes og småbåthavna i Brumunddal. For mer
informasjon; www.dirnat.no/kart/naturbase/
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6.2

Organisert idrett

Ringsaker kommune har et yrende idrettsliv, og mye å tilby, mange av tilbudene er innenfor
organisert idrett. Her kan nevnes 13 idrettslag som tilbyr aktiviteter innenfor ski og 11 idrettslag som
tilbyr fotball. I den andre enden av skalaen vises mangfoldet i ringsakeridretten med idrettslag som
tilbyr badminton, dans, golf, styrkeløft, vannski og orientering. Ringsaker kommune har skytterlag
tilknyttet Norges Jeger og Fiskerforbund og Det Frivillige Skyttervesen. Dette er organisasjoner som
har søkt, og kommer til å søke på spillemiddeltilskudd til sine anlegg. De er viktige aktører for
mangfoldet av tilbudet i idretts Ringsaker.
Idrettsgren:
Allidrett, barneidrett
Alpin
Badminton
Dans
Fotball
Friidrett
Golf
Håndball
Innebandy
Kampsport (*)
Miniatyrskyting
Motorsport (**)
Orientering
Padling
Pistolskyting
Ridning
Roing
Ski (***)
Skiskyting
Skøyter
Snowboard
Styrkeløft
Sykling
Tennis
Trim
Turn
Vannski

Antall lag:
4
2
1
1
11
2
1
4
3
3
1
3
1
1
2
2
1
13
2
1
1
1
4
1
3
3
2

*Kickboxing og aikido.
**Motorcross, speedway, bilcross/rallycross.
***Langrenn, kombinert og hopp.
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Hvert år registrerer alle idrettslag i
Ringsaker sine medlemmer i et register
som kalles idrettsregistreringen,
gjennom Norges Idrettsforbund (NIF). I
dette registret er medlemmene fordelt
på alder og kjønn. I kommunen er det
registrert 9059 medlemmer; 5473 menn
og 3586 kvinner.

Tallene i registreringen viser at det er
desidert flest medlemmer i alderen 26
år og eldre (4 386), mens det er færrest
i alderen 0-5 år (349).

Diagrammet til høyre gir en oversikt
over idrettslag og medlemstall i
kommunens 45 idrettslag. Det kommer
ikke frem at noen av lagene har flere
undergrupper. Det kan nevnes at Nes
Sportsklubb har undergrupper for
sykkel, fotball, turn, håndball, ski og alpint, Moelven IL tilbyr fotball, friidrett, turn, håndball og ski.
Flere andre lag har tilsvarende undergrupper med ulike aktivitetstilbud som på Nes og i Moelv.
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7. Vurdering av behov for anlegg og aktiviteter
Når det gjelder ordinære idrettsanlegg har det i Ringsaker kommune vært en god anleggsutbygging
over mange år. Dette kan føre til at kommunen etter hvert når et metningspunkt på visse typer
nyanlegg. Behov for rehabilitering av eksisterende anlegg kan bli tilsvarende større. Likevel er det
viktig å bygge spesielle typer nyanlegg. I sammenheng med skoleutbygging i Ringsaker, vil behov for
oppgradering/nybygging av gymsaler/idrettshaller for undervisning være tilstede.
Svømmetilbudet til kommunens befolkning kan forbedres. Ungdommens Kommunestyre ønsker at
kommunen skal prioritere svømmeanleggene ved skolene. De bør rustes opp og bli funksjonelle, slik
at svømmeundervisningen kan bli en del av undervisningsopplegget (UR 015/12). Kommunen drifter
pr. dags dato 5 bassenger a 12 meters lengde, hvorav 2 bassenger er stengt. Det er bassenger ved
Brumunddal -, Moelv -, Furnes -, Nes - og Brøttum Ungdomsskole. De to sistnevnte er pr dags dato
stengt. Dette er en uheldig situasjon for en kommune med så mange barn i grunnskolealder. Det er
viktig at barn blir trygge i sjø og vann, og oppøver nødvendige svømmeferdigheter for dette. Skolens
svømme- og livredningsopplæring spiller en viktig rolle. Jfr. Forskrift til Opplæringsloven § 1-1 plikter
skoleeier å gi elevene svømme- eller livredningsopplæring. Kunnskapsløftet i kroppsøving stiller ikke
krav om hvor mange timer elevene skal ha eller hvilke trinn svømmingen skal foregå. Derimot sier
læreplanen noe om hvilke kompetansemål eller ferdigheter som det forventes at elevene er ferdige
med i 4., 7. og 10. trinn.
Uorganisert aktivitet blir viktigere og viktigere, og det er derfor nødvendig å bygge anlegg som innbyr
til denne type aktivitet. Ungdommens kommunestyre fremmet forslag om å bygge et skateanlegg i
Brumunddal (UR 015/12). Dette vil være et positivt tiltak, også i et folkehelseperspektiv. Dette vil
oppfordre barn og unge til å drive aktiv sport og lek, samt lære å opptre ansvarsbevisst seg imellom
og omgås hverandre.
Antallet nærmiljøanlegg i Ringsaker kommune vil fortsette å øke. Dette er en ønskelig utvikling, og da
spesielt på skolene. Det er positivt med vekst i antallet nærmiljøanlegg i kommunen sett i et
folkehelseperspektiv.
Når det kommer til tilskuddsordningen
for spillemidler, “anlegg for friluftsliv i
fjellet” er det ønskelig med en vekst.
Dette gjelder tilrettelegging for friluftsliv
i hele Ringsaker. Det er god folkehelse at
det blir lagt til rette slik at det er mulig
for hele befolkningen å komme i
aktivitet. Ulike lokale aktører, som
Moelvmarkas venner gjør en god
tilretteleggingsjobb med stier, klopper,
buer mm. Ringsaker kommune har i en
lokal ordning som heter “Tilskudd til
velforeninger i fjellet”. Årlig budsjettpost
på kr. 300.000,- går til tiltak som
velforeningen i fjellet gjennomfører for å øke muligheten til å drive fysisk aktivitet. Dette kan være
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tilskudd til oppmerking av turstier, rydding av løypetraséer, skiløypekjøring osv. På denne ordningen
er det søknadsfrist 1. juli.
Antall registrerte medlemmer i idrettslag i Ringsaker pr januar 2012 er 9059 personer, hvorav 3586
er kvinner og 5473 er menn (www.idrett.no/idrettsregistreringen). Det innebærer at ca. 27 % av
Ringsaker kommunes befolkning er knyttet til organisert idrett. I tillegg kommer lag og
organisasjoner der frilufts-/trim og idrettsaktiviteter, som for eksempel turmarsjforeninger,
speidergrupper, Friskis & Svettis står sentralt. De som driver med egenorganisert fysisk aktivitet må
heller ikke glemmes.
Fysisk aktivitet fremmer helse og livskvalitet. Fysisk aktivitet handler det om å gi muligheter til
hverdagsaktiviteter for alle grupper. I tillegg kommer tilrettelegging for organisert og egenorganisert
aktivitet i fritiden. Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet, samt å redusere
helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper, kvinner og menn, er nasjonale mål i
folkehelseperspektivet.
For å realisere disse målene settes det krav til kommunens planlegging ved utbygging av areal for
idrettsanlegg og friluftsområder. I tillegg vil statlige spillemidler som går til utbygging av anlegg,
kommunale idrettstilskudd og lokale aktivitetsmidler til idrettslag (LAM) være av stor betydning for
utøvelse av aktivitet.

7.1

Handlingsplan 2012-2015

I samsvar med føringer fra KKD har dette plandokumentet en handlingsplan for perioden 2012 –
2015 for å være stønadsberettiget til spillemidler. Handlingsplanen omfatter prioriterte tiltak for den
fireårige planperioden tilknyttet aktivitet, anlegg og områder for fysisk aktivitet. Handlingsplanen
omfatter tiltak som er stønadsberettiget til statlige spillemidler, og som vil være avhengig av
kommunale midler, private tilskudd og tilskudd fra andre offentlige instanser.

7.2

Drift og vedlikehold

Ringsaker kommune gir driftstilskudd til idrettslagenes anlegg etter vedtatte retningslinjer for
kommunale tilskudd til idretten (jfr. Idrettens huskeliste). Av disse går det fram at Brumunddal IL og
Moelven IL får støtte tilsvarende lønnskostnader til en banemester. Øvrige idrettslag i Ringsaker
kommune gis driftstilskudd etter poengtabell utarbeidet av RIR (jfr. Idrettens huskeliste).
Det gis ikke statlig spillemiddeltilskudd til ekstraordinære vedlikeholdsoppgaver, men det kan søkes
om tilskudd til rehabilitering etter 10 år/20 år, avhengig av type anlegg (jfr. V – 0732B). Ringsaker
kommune støtter opp om flest mulig tiltak ut ifra årlige budsjettrammer til ekstraordinære
vedlikeholdsoppgaver. Dette etter innstilling fra Ringsaker Idrettsråd(RIR).

7.3 Prioritert handlingsplan for anlegg og områder for idrett og
friluftsliv
Flere av de prioriterte prosjektene for kommende planperiode forutsetter deler av totalkostnaden
som kommunalt bidrag/investeringer. Dette gjelder både anlegg eid av idrettslag/foreninger og
kommunalt eide anlegg. Det understrekes at prioritert fireårig handlingsplan ikke forplikter det
kommunale drift- eller investeringsbudsjettet i perioden 2012 – 2015. Dersom det ikke bevilges
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midler til tiltakene over det årlige ordinære kommunale drift- eller investeringsbudsjettet, må
prosjektene helt eller delvis finansieres på annen måte.
I handlingsplanen skal prioritert utbyggingsprogram rulleres årlig og ta utgangspunkt i:
 Vurdering av nye behov for anlegg og områder, prioritert etter mål og strategier, med
grunnlag i behovsvurderinger på aktivitetssiden.
 Rammebetingelser ut fra kommunens økonomiske evne (økonomiplan) og øvrige betingelser
som er lagt for tildeling av offentlige bevilgninger.
 Ivaretakelsen av allmennhetens rettigheter og behov knyttet til utøvelse av friluftsliv.
 Kommunens utbyggingsplaner og øvrige planer.
Spillemiddelomsøkte anlegg skal innarbeides i en fireårig handlingsplan. Når det gjelder
spillermiddeltilskudd skilles det mellom nærmiljøanlegg og ordinære anlegg og anlegg for friluftsliv i
fjellet. Utbyggingsprogrammet rulleres årlig, slik at nye søknader om spillemidler fortløpende settes
inn i et fireårsperspektiv. Fireårsplanen er satt som et krav fra KKD overfor fylkeskommunen og
kommunen.

7.3.1 Årlig prioritert utbyggingsprogram
Begrunnelsene for at et anlegg skal komme inn på årlig prioritert utbyggingsprogram for
idrettsanlegg kan oppsummeres slik:
 Idrettens behov for anlegg slik lagene selv vektlegger det gjennom Ringsaker Idrettsråd(RIR).
 Barn og unge skal gjennom anleggene stimuleres til aktivitet
 Anleggene skal legge til rette for ulike aldersgrupper
 Det oppfordres til samarbeidsprosjekter mellom to eller flere lag, også på tvers av
kommunegrenser
Forslaget til årlig utbyggingsprogram er utarbeidet i nært samarbeid med RIR. RIR har gjort innstilling
av søknader om tilskudd både til nærmiljøanlegg og til ordinære idrettsanlegg. Anleggene under er
listet ut ifra sist vedtatte årlige rullerte utbyggingsprogram, og deler av denne vil inngå i kommende
fireårsplan, sammen med de to nederste som har vært litt til og fra på lista.
Ordinære anlegg:
Type anlegg
Flerbrukshall
Tilleggssøknad – snøproduksjonsanlegg
Kunstgress med lys, bane 2
Sanitærbygg, Jessnes
Rehabilitering av lysløype
Rehabilitering av lysløype
Rehabilitering av lysløype
Rehabilitering av skiskytterstadion
Rehabilitering av skytehall
Liten flerbrukshall, Brøttum
Kunstgress med lys
Nyanlegg/rehabilitering av skytteranlegg
Rehabilitering av Moelvhallen

Sted/idrettslag
Nes
Brumunddal Alpin
Brumunddal Allianseidrettslag
Ringsaker kommune
Brøttum IL
Nybygda
Nes
Veldre sag
Lismarka skytterlag
Ringsaker kommune
Furnes fotball
Kvemyra
Moelv
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Nærmiljøanlegg:
Type anlegg
Skileikområde
Ballbinge

7.4

Sted/idrettslag
Kylstad skole
Nes Sportsklubb

Handlingsplan for aktivitet innenfor folkehelsearbeidet

Ringsaker kommune ble fra 01.06.07 med i FYSAK-Hedmark med en 20 % koordinatorstilling, som et
prøveprosjekt. Da var målgruppa barn og unge med hovedvekt på forebyggende helsearbeid med
vekt på fysisk aktivitet. Ringsaker kommune fikk tidligere et årlig tilskudd fra Hedmark
fylkeskommune på kr. 50.000,- for sitt folkehelsearbeid. Ringsaker kommune har satset ytterligere
innenfor dette viktige området med en 100 % stilling som folkehelsekoordinator f.o.m. 01.05.09.
Denne stillingens hovedarbeidsoppgaver er forebyggende folkehelsearbeid gjennom fysisk aktivitet.
Det er et mål at det skal utarbeides en egen folkehelseplan for Ringsaker kommune, med skole som
viktig arena for å nå alle barna i hele kommunen.
Ringsaker kommune skal legge til rette slik at alle deler av befolkningen gis mulighet til å utøve fysisk
aktivitet gjennom idrett, friluftsliv, mosjon og lek på ulike nivå. For at idretts- og
friluftsorganisasjonene skal kunne bidra til en bedre helse og økt fysisk aktivitet i større deler av
befolkningen, er det viktig å legge til rette for tilbud som når frem til alle. Særlig de som har et ønske
om å bli mer fysisk aktive, men som ikke finner sine muligheter i dag. Større bredde og motiverende
aktiviteter for barn og unge er en utfordring. Folkehelsearbeidet i kommunen skal ha fokus på å
styrke faktorer som fremmer helsen.
Den nye folkehelseloven (01.01.12) sier at alle sektorer skal fremme folkehelse, ikke bare
helsesektoren. Formål med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og
utjevner sosiale helseforskjeller. I § 4 i denne loven defineres kommunenes ansvar i
folkehelsearbeidet. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillige sektorer.
Folkehelsearbeidet i Kultur og fritid er i hovedsak lagt inn under avdeling Idrett, friluftsliv og
folkehelse med egen folkehelsekoordinator. Arbeidet innbefatter:
 Fremme folkehelse gjennom kulturaktiviteter
 Være pådriver og samordningsfunksjonær i folkehelsearbeidet
 Stimulere og motivere for fysisk aktivitet
 Samarbeide med frivillige organisasjoner
 Utvikle arenaer for aktivitet og lavterskeltilbud
Tiltakene skal medvirke til at Ringsaker kommune når sine målsettinger innen idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv.
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Eksempel på tilbud

Spesifikasjoner

10 topper i Ringsaker

Dette er et turtilbud til alle. Gratis turbrosjyre/turkort fås
bl.a. i sportsbutikker og kommunale servicesentret. Turene
kan tas fra midt i mai til begynnelsen av oktober, og har
varierende lengde og vanskelighetsgrad. Minimum en tur er
tilrettelagt for rullestolbrukere. Alle som sender inn
turkortet etter sesongslutt er med i trekningen av gavekort.
10 topper i Ringsaker er et samarbeid mellom Ringsaker
kommune, Ringsaker O-klubb og Hamar og Hedmarken
Turistforening – Ringsaker krets.
Dette er et lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet hvor
aktivitetene stort sett styres av deltagerne selv. Ungdom fra
13 år og oppover møtes i uformelle omgivelser og drive
fysisk aktivitet med ballspill og andre hallaktiviteter.
Tilbudet er gratis, rusfritt, sosialt og en “uorganisert”
møteplass. Dette er et samarbeid mellom Idrettsrådet, lokale
idrettslag og Ringsaker kommune. Pr dags dato finnes dette
tilbudet i 2 haller i Ringsaker; Fagerlundhallen og Neshallen.

Åpen hall

Bystafett

Naturlos

Stafetten arrangeres sammen med Tinestafetten for elevene
i grunnskolen i Ringsaker. Friidrett/løp, trivsel og
kameratskap står sentralt. Hver skole kan stille med så
mange lag de ønsker på banestafett (1. – 4. trinn) og
gatestafett (4. – 10. trinn). I tillegg til stafetten presenteres
barna for andre friidrettsøvelser. Bystafett arrangeres i
mai/juni på Sveum idrettspark i samarbeid med Veldre
friidrett, Moelven IL friidrett og Tinestafetten
(Friidrettsforbundet).
Dette er organiserte turer med naturlos/guide. Tursesongen
går fra april til oktober. Dette er et interkommunalt
samarbeid og foregår i kommunene Elverum, Løten, Stange
og Ringsaker. Det samarbeides lokalt mellom lag og
foreninger, kommunene, Hedmark fylkeskommune og
hamar og Hedmarken turistforening (HHT).
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8. Fireårig utbyggingsprogram
Under følger en liste over behov for rehabilitering og nybygg av idrettsanlegg i kommunen, sett i et
fireårsperspektiv. Det presiseres at kun “årlig prioritert utbyggingsprogram” blir innarbeidet i
kommunens økonomiplan. Årlig prioritert utbyggingsprogram vedtas i kommunestyret på slutten av
året, etter innstilling fra Ringsaker Idrettsråd (RIR).
Ordinære anlegg:
Type anlegg
Tilleggssøknad – snøproduksjonsanlegg
Rehabilitering av lysløype
Rehabilitering av lysløype
Rehabilitering av lysløype
Rehabilitering av skiskytterstadion
Rehabilitering av skytehall
Liten flerbrukshall, Brøttum
Kunstgress med lys
Nyanlegg/rehabilitering av skytteranlegg
Kunstgressbane
Friplassen (friidrettsanlegg)
Rehabilitering av Moelvhallen
Kunstgressbane, Tømmermyra
Utvidelse av Ulveløypa
Hoppbakke/rekrutteringsbakke
Rehabilitering av skytteranlegg
Rehabilitering av eksisterende
svømmeanlegg på skolene
Sti rundt Sjusjøvannet
Nærmiljøanlegg:
Type anlegg
Skileikområde
Diverse aktivitetsanlegg
Rehabilitering skateanlegg
Sandhåndballbaner
Diverse aktivitetsanlegg, Mørkved

Sted/idrettslag
Brumunddal Alpin
Brøttum IL
Nybygda
Nes
Veldre sag
Lismarka skytterlag
Ringsaker kommune
Furnes fotball
Kvemyra
Moelv idrettspark
Moelven IL
Ringsaker kommune
Brøttum IL
Brøttum IL
Moelven IL
Lismarka Pistolklubb
Ringsaker kommune
Idrettsanlegget Sjusjøen

Sted/idrettslag
Kylstad skole
Moelv Ungdomsskole
Garveriparken, Moelv
Moelv idrettspark
Ringsaker kommune

I tillegg er det registrert behov for skateanlegg i Brumunddal og flerbrukshall i Furnes. Alternativ til
rehabilitering av svømmehallene ved skolene er et folkebad i kommunen. I forbindelse med
utbygging av ny skole på Mørkved vil det i et byggetrinn 2 bli behov for en liten flerbrukshall ved
skolen. Alle de overnevnte anlegg er anlegg som kan bli tatt opp til årlig vurdering i forbindelse med
prioritert utbyggingsprogram, etter at prosjektene er prioritert i handlingsprogram med
økonomiplan. Inntil da er dette bare å se på som registrerte ønsker/behov.
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Alle kart i planen er utarbeidet av Lars Holen, Planseksjonen Ringsaker kommune.
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