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Forord 

  
Fysisk aktivitet og idrett former mennesker, bygger fellesskap og fremmer tilhørighet og 

identitet. Gode muligheter for å være fysisk aktiv, gjennom idrett, friluftsliv og aktivitet i 

hverdagen er avgjørende for Ringsaker kommunes ambisjon om å være en attraktiv kommune 

hele livet. Flere av innbyggerne i Ringsaker utøver idrett og fysisk aktivitet som en sentral del 

av sin fritid, og mange vil hevde at disse tradisjonene er en del av den norske kulturarven.  

 

Mer bevegelse i hverdagen blant befolkningen er viktig for folkehelsen.  Som kommune kan 

vi bidra slik at det er mulig å sykle og gå mer i dagliglivet og ved å sikre at det er god tilgang 

til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv for alle generasjoner. Fremtidens 

idretts- og nærmiljøanlegg skal sikre gode sosiale møteplasser for alle, fremme mangfold og 

inkludering uansett bakgrunn og fysiske forutsetninger. Målet er å fremme økt fysisk aktivitet 

for alle- gjennom hele livet.  

 

Det krever aktiv samfunns- og arealplanlegging for å ivareta disse interessene og for å få til en 

fornuftig tilrettelegging og organisering av de mangfoldige aktivitetene. Denne temaplanen er 

forankret i kommunens overordnede planstrategi og viser Ringsaker kommunes retning og 

innsatsområder til en aktivitetsvennlig kommune med visjon om fysisk aktivitet i det daglige 

– hele livet. 

 

Det rettes en stor takk til alle som har bidratt med deltagelse, kunnskap og engasjement inn i 

planarbeidet. Det er et mål at planen blir aktivt benyttet og at vi sammen når visjon, mål og 

innsatsområder som er nedfelt. 
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1. Bakgrunn og formål 
 

Ringsaker kommunes plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012–2015 ble vedtatt i 

k.sak 118/2012. I henhold til kommunens planstrategi for 2016-2020 skal planen revideres i 

perioden. I k.sak 131/19 ble det vedtatt at ny plan utformes som en kommunal temaplan. 

Arbeidet ble forskyvet pga covid 19 i 2020, og ferdigstilles i 2021.   

 

Som et politisk og administrativt styringsverktøy omhandler planen viktige strategier for å 

fremme økt fysisk aktivitet blant befolkningen. Den skal videre sørge for at utbyggingen av 

idretts- og nærmiljøanlegg forankres i klare behovsvurderinger av samfunnsmessige og 

idrettspolitiske mål.  Planen støtter oppunder kommuneplanens samfunns- og arealdel for å 

sikre fremtidige arealer for lek, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. 

Planen er ikke juridisk bindende eller økonomisk forpliktende. Prioriterte vedtak må følges 

opp i budsjett og økonomiplan i de tilfeller det forutsettes kommunal finansiering av tiltak. 

Eventuelle behov for endringer/omdisponeringer behandles i ordinære budsjettprosesser.  

 

Anleggsutvikling er en viktig del av planen samt at Ringsaker kommune innfrir kriteriene for 

å være stønadsberettighet til statlige spillemidler. Prioritert handlingsplan med tiltak rulleres 

årlig i sammenheng med politisk behandling av spillemiddelsøknader. Der gis det anledning 

til å flytte på rekkefølgen av tiltak og anleggsprioritering.  

 

Planen skal videre gi synergi i form av samskaping og medvirkning på ulike nivåer i 

kommunen. Strukturert samarbeid og dialog mellom kommune, frivilligheten og innbyggere 

gir muligheter for et aktivt liv, gode møteplasser, fellesskap og mestringsopplevelser for alle.  

Temaplanen har et langsiktig perspektiv og vedtatte innsatsområder revideres hvert fjerde år 

parallelt med hver valgperiode. Samtidig må planen være åpen for justeringer ved nye 

politiske føringer, trender eller utfordringer.  
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1.1 Nasjonale, regionale og lokale føringer 

Bærekraft  

Idrettsbevegelsen representerer en viktig bærekraft 

dimensjon i seg selv fordi den fremmer god folkehelse. 

Bærekraftige byer og samfunn, klima og miljø har stor 

relevans i all anleggs- og områdeutvikling. Utjevning av 

sosiale helseforskjeller, inkludering og innvolvering er 

viktige mål i denne temaplanen. Livskvalitet og likeverdige 

muligheter skal styrkes, med vekt på mangfold og livslang 

aktivitet. Organisasjoner og frivilligheten er viktige 

bidragsytere til en bærekraftig økonomi og samarbeid og samskaping med andre er et sentralt 

perspektiv innenfor området.  

 

Nasjonale føringer 

Utforming av regjeringens politikk på dette området er nedfelt gjennom tre departementer: 

 Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for statlig kultur- og idrettspolitikk 

 Miljøverndepartementet har ansvar for utformingen av statens friluftspolitikk 

 Helse og omsorgsdepartementet har ansvar for politikkutforming av statens 

helsefremmende og forebyggende arbeid 

Noen sentrale planer som ligger til grunn er: 

 Regjerningens handlingsplan 2021, Sterkere tilbake 

 Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029; Sammen om aktive liv 

 Stortingsmelding 26 (2011–12), Den norske idrettsmodellen 

 Den norske idrettsmodellen inn i ny tid (2017) 

 Fritidserklæringen (2016) 

 

Regionale planer 

 Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2021-2025 

 Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen 2020. 

 Folkehelsestrategi 2018 – 2021 

 Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2018 – 2020 

 

Kommunale føringer 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2006- 2010 (2018) 

Visjonen i kommuneplanen for Ringsaker 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. 

 

FNs bærekraftsmål. Kilde: FN Sambandet. 

https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/1734118.1897.csscswtpwv/Samfunnsdelen.pdf
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Revisjon av kommunal samfunnsdel er startet i 2021 og arbeidet ferdigstilles i 2022. 

Strategien i gjeldende plan gir en tydelig retning for kommunens arbeid og høringsutkastet til 

ny plan peker på at det er svært viktig å videreføre strategien om å skape vekst og utvikling i 

Ringsaker. Nedenfor vises et utvalg med særlig relevans innenfor temaplanens fagområder. 

  

 Tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet for alle ut fra ulike behov og forutsetninger.  

 Sikre god kvalitet på boligområdene med hensyn på uteaktivitet og rekreasjon. 

 Sikre sammenhengende gang- og sykkelveger og god tilgang til turområder og Mjøsa.  

 Ivareta biologisk mangfold og kulturminner og legge til rette for friluftslivsopplevelser 

i tilknytning til skog og kulturlandskap. 

 Bedre tilgjengeligheten for allmennheten til og i strandsonen, tilrettelegging av 

badeplasser og sikring av viktige naturverdier og kulturminner.  

 Brukerne av pleie- og omsorgstjenester skal gis muligheten til å leve et selvstendig og 

aktivt liv.  

 Sikre at kommunens økonomiske bidrag til kultur og fritid i hovedsak går til 

aktiviteter som har bredde i lokalbefolkningen og til lag og foreninger som rekrutterer 

barn og ungdom.  

 

Andre relevante planer og dokumenter  

 Kommuneplanens arealdel 2014- 2025 

 Årlig budsjett og økonomiplan 

 Tverrfaglig oversiktsdokument, Befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer 

2019 

 Ungdata undersøkelsen 2021 

 Oppvekstprofilen 2021 

 Idrettens huskeliste 2019- 2021. Ringsaker idrettsråd 

 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Ringsaker for 2017-2021 

 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2018 

 Sykkelbyen Brumunddal (2014) 

 Plan for frivillighet (2018) 

 

Planens innhold 

Kapittel 2 i planen presenterer innsatsområder, mål og strategier for kommunens arbeid 

innenfor fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Kapittel 3 presenterer et sammenfattet 

kunnskapsgrunnlag med trender, status og nasjonale anbefalinger. Idrett og friluftsliv omtales    

i kap. 4 og 5. Anleggstatus og behovsvurderinger m/prioritert anleggsliste, kommunale 

tilskuddsordninger beskrives i kapittel 6. Det er utarbeidet en vedleggsdel med rapporter, 

lister, kart og linker til utfyllende kunnskapsgrunnlag. Her beskrives også planprosess og 

oppsummering av innspillene til planen. 

  

https://www.ringsaker.kommune.no/kommuneplaner.397460.no.html
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4683101.1897.sqpibazlbujsis/Oversikt+over+befolkningens+helsetilstand.pdf
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4683101.1897.sqpibazlbujsis/Oversikt+over+befolkningens+helsetilstand.pdf
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4494012.1897.liapanjz7tawns/Idrettens+huskeliste+2019-2021.pdf
https://www.ringsaker.kommune.no/sykkelby.392978.no.html
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4438087.1897.asqpbapitbjsjb/Frivilligplan.pdf
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2. Innsatsområder, mål og strategier 

  

 

 
 

 

 

 

Det er primært økt aktivitet som er det overordnede målet i denne temaplanen. Ambisjonen og 

målene skal gi retning på utviklingen av Ringsaker kommune som et godt sted å leve, der det 

er tilrettelagt for fysisk aktivitet for alle.  

Temaplanen peker på 3 innsatsområder med utvalgte mål og strategier som skal prioriteres 

med bakgrunn i forventede samfunnsendringer og utfordringer. Innsatsområdene må ses i 

sammenheng med hverandre og all utvikling og etablering skjer på en bærekraftig måte- 

miljømessig, sosialt og økonomisk.  Som en innledning til hvert innsatsområde beskrives kort 

noen sentrale føringer og prinsipper som ligger til grunn for fremtidig utvikling innen fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv.   

 
 

 
  

Fysisk aktivitet i det daglige - hele livet! 
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2.1 Innsatsområde 1: Anleggs- og områdeutvikling  

Kunnskap viser at tilgjengelighet til anlegg og områder for variert fysisk aktivitet, idrett og 

friluftsliv, bidrar til økt aktivitet for alle alders- og brukergrupper. Demografisk utvikling 

tilsier at det skal være større fokus på flerfunksjonalitet, økt sambruk og samarbeid ved 

utvikling av nye anlegg og arealer til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Et bærende 

arealprinsipp er å samle og styrke anleggene, fremfor å bygge stykkevis og delt. Klima og 

miljøvennlige løsninger skal velges ved etablering og drift av anlegg og områdeutvikling. 

Forskning viser at god planlegging og medvirkning er viktig for å realisere behovsriktige 

anlegg. Sentrale begreper innen anleggs- og områdeutvikling er nærmiljøanlegg for 

egenorganiserte aktiviteter, utendørs- og innendørs flerbruksanlegg, basis/aktivitetsaler, 

grønne korridorer, turveier/stier, nærfriluftsliv, sosiale møteplasser og mangfold.   

 

Mål  Strategier 

Utbygging og rehabilitering av 

anlegg skal til sammen sikre god 

og variert anleggsdekning for 

egenorganisert aktivitet, idrett og 

friluftsliv 

 Anleggspolitikken skal bygge på kunnskapsbasert 

tilnærming hvor befolkningsgrunnlag, aktivitetsdekning 

og sentrale føringer legges til grunn. 

 Tilstrekkelig med arealer for friluftsliv som bidrar til 

gode rekreasjons- og opplevelsesmuligheter må sikres. 

 Nye aktivitetstrender som bidrar til mangfold og 

inkludering vurderes som viktig å støttes oppunder. 

 Nye vannaktiviteter og nærfriluftsliv ved Mjøsa vurderes 

som viktig å støtte oppunder. 

 Samarbeid med fylkeskommune, idrettsråd, 

idrettskretsen og nabokommuner i forhold til fremtidig 

anleggsutvikling videreutvikles. 

 Større kostnads-og arealkrevende anlegg søkes løst 

interkommunalt eller i regional sammenheng. 

 

Det skal utvikles inkluderende 

aktivitetsområder som sikrer 

likeverd og økt aktivitet for alle 

innbyggere i hele kommunen, 

uavhengig av hvor du bor, sosial 

status og funksjonsevne. 

 

 Tidlig og aktiv innbyggermedvirkning skal være sentralt 

i utvikling av kommunale anlegg.  

 Universiell utforming skal ivaretas ved anleggsutvikling. 

 Skolegårder med nærmiljøanlegg skal søkes å være 

tilgjengelig for lokalmiljøet som et samlende møte- og 

aktivitetsområde i fritiden. 

Drift av kommunale idrettshaller 

og svømmehaller skal sikre god 

utnyttelse av kapasiteten.   

 

 Det skal søkes å oppnå helhetlige og kostnadseffektive 

driftsmodeller for eier, driftsansvarlige og brukere.  
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2.2 Innsatsområde 2: Rammevilkår og tilrettelegging  

Statlige og kommunale tilskudd til idrett, lag og foreninger er et av de viktigste tiltakene for å 

fremme økt fysisk aktivitet. Gode økonomiske støtteordninger bidrar til å rekruttere nye 

medlemmer og til å opprettholde aktiviteter i regi av frivilligheten. Nærfriluftsliv er den 

aktivitetsformen med lavest kostnader og som flest benytter seg av blant befolkningen. 

Tilrettelegging for nærfriluftsliv er viktige bidrag til likeverd og er sosialt utjevnende. 

Tilgjengelighet til anlegg nær skole eller bosted samt en god grønnstruktur og gang- og 

sykkelvei til anleggene fremmer økt aktivitet, spesielt for barn og unge. Næringsliv har en 

sentral rolle med å stimulere og tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og aktiv transport for sine 

medarbeidere. Tiltak som senker terskelen for å velge aktive reiseformer i hverdagen som å gå 

og sykle skal prioriteres 

 

Mål  Strategier 

Forutsigbare og styrkede 

rammevilkår for idretts- og 

friluftslivsorganisasjoner skal 

bidra til økt aktivitet for alle  

 

 Lokal og nasjonal kunnskap legges til grunn ved 

fordeling av tilskuddsrammen til lag og foreninger. 

 Tilskudd som bidrar til økt rekruttering, mangfold og 

inkludering av barn og unge skal prioriteres høyt. 

 Samarbeid mellom idretts- og friluftsorganisasjoner og 

kommunen videreutvikles. 

Det skal være enkelt å utøve 

friluftsliv i Ringsaker 

 

 Infrastruktur for gjennomgående sti-/tur-/sykkel- og sti-

/løypenett som binder boligområder, skoler, friområder 

og nærmiljøanlegg videreutvikles. 

 Styrke videre samarbeid med grunneiere for å sikre en 

balanse mellom allemannsretten og den private 

eiendomsretten.  

 Tilrettelegging og merking av adkomst til turområder, 

badestrender og andre attraktive områder for rekreasjon 

og fysisk aktivitet nært der folk bor utvikles videre.  

 Arealer med tilrettelagte friområder for personer med 

nedsatt funksjonsevne skal sikres. 

 Arbeidet med statlig sikring av friluftsområder i 

Ringsaker videreføres. 
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2.3 Innsatsområde 3: Kunnskap og samhandling  

Kunnskapen om helsefremmende effekter ved jevnlig fysisk aktivitet er allment kjent og 

idretten er tradisjonelt vår største bidragsyter til god folkehelse med alle aktive og frivillige 

som deltar. Aktivitetsnivået synker med alderen og nedgangen starter tidligere enn før. Det er 

i ferd med å utvikle seg et klasseskille innen idretten med større sosiale forskjeller på hvem 

som deltar. Nye trender og aktivitetsmønstre utvikler seg raskt og kunnskap om 

motivasjonsfaktorer som fremmer økt aktivitet i alle aldre må utvikles videre. Kommunen må  

innhente mer kunnskap om effekten av mest hensiktsmessig bruk av tilskudd, partnerskap og 

andre finansieringsløsninger. Kommunen må  ha en proaktiv rolle i formidling av informasjon 

og støtte opp under frivillig sektor, framtidsrettede initiativ og trender som fremmer økt 

aktivitet i befolkningen. Undersøkelser viser at frivillig innsats er en kilde til god folkehelse. 

Mangfold, inkludering, medvirkning og samhandling er helt sentralt innenfor dette 

innsatsområdet.  

 

Mål  Strategi 

Styrke kompetanse og 

samspill i kommunen om 

målrettede og helhetlige 

tiltak som fremmer fysisk 

aktivitet for alle.  

 Aktivt søke samarbeidsnettverk med relevant forsker- og 

kompetansemiljø. 

 Støtte oppunder aktører og tjenester som tilrettelegger for fysisk 

aktivitet for funksjonshemmede, eldre og utsatte målgrupper. 

 Styrke lokal kunnskap om motivasjonsfaktorer for å være fysisk 

aktiv.  

 Videreutvikle hensiktsmessige strukturer for intern samhandling 

og tverrsektorielt arbeid i kommunen 

Styrke samhandling og 

samspill med 

frivilligheten 

 Etablere videre strukturer for jevnlig dialog med frivilligheten og 

lag og foreninger i kommunen. 

 Være en god støttespiller for lag og foreninger ved store 

idrettsarrangement.  

Informasjon skal være 

lett tilgjengelig for 

befolkningen 

 

 

 Søke å utvikle digitale plattformer som gir nye muligheter for 

formidling, kommunikasjon og samhandling.  

 Utvikle tilgjengelig informasjon om alle aktivitets  anlegg, 

turområder og øvrige aktivitetstilbud i kommunen. 

 Vurdere en helhetlig skiltstrategi til anlegg, turstier, friområder 

og aktivitetsanlegg. 

 Vurdere behov for helhetlig kart med oppdatert oversikt over 

varierte opplevelsesaktiviteter i samarbeid med relevante aktører. 

 Utarbeide enkle veiledere og informasjon til lag og foreninger og 

befolkningen om kommunale prosesser knyttet til 

anleggsutvikling, planprosesser og medvirkning.  
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3. Kunnskapsgrunnlag 

Gjennom planarbeidet utvikles et bredt kunnskapsgrunnlag om mangfoldige temaer innen 

fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Kunnskapsgrunnlaget bidrar til en mest mulig omforent 

forståelse av fremtidige prioriteringer og tiltak på alle nivåer. I dette kapittelet presenteres 

kort trender og demografiske utviklingsstrekk samt anbefalingene om fysisk aktivitet i et 

folkehelseperspektiv. Status om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv både nasjonalt og i 

Ringsaker beskrives kort innenfor ulike målgrupper.  Lenker til sentrale føringer, data 

analyser og rapporter for utfyllende lesing er samlet i eget vedleggsdokument.  

 

3.1 Trender   

Innbyggernes adferd og behov endres og påvirker trender i et større tidsperspektiv. 

Fremtidsbildet med velferdsøkning frem mot 2030 viser trolig et større mangfold og 

spesialisering i ulike aktiviteter for deler av befolkningen. Samtidig er sosial ulikhet økt i 

befolkningen sett under ett. Trender fremover peker i retning av økt urbanisering og mangfold 

samt klimaendringer. Det er stor usikkerhet om hvordan nåværende og framtidige innbyggere 

vil oppleve endringene og operere i forhold til dette, samt hvilke utslag dette vil få for fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv. Daglig fysisk aktivitet blir utfordret av trender som 

digitalisering, skjermbruk og bilbruk. 

Det er stor sannsynlighet at klimaendringer vil påvirke idrett og friluftsliv fremover. Økt 

nedbør, mindre snø og høyere snøgrense skaper høyere slitasje og vil også påvirke sesong, 

tilgjengelighet og aktivitetsvalg. Tradisjonellle aktiviteter kan fases helt ut og helt nye kan 

komme til. I områder med større utbyggingspress vil konflikter om arealdisponering oppstå 

oftere. Særlig grøntområder i byer og tettsteder og nærturområder vil være under økende press 

som følge av befolkningsøkning. Det er derfor viktig å ivareta varierte og nok områder som er 

egnet for friluftsliv og hverdagsaktivitet. 

 

3.3 Utviklingstrekk befolkning    

Befolkningen i framtidens Norge vil etter all sannsynlighet være preget av en større andel 

innvandrere og en stadig større andel eldre. Innlandet fylke er i 2020 i den situasjonen at man 

har flere eldre (65 år og eldre) enn unge (0-19 år).  Fylket som helhet har befolkningsnedgang, 

noe SSB venter vil fortsette i årene som kommer.  Ringsaker kommune er den mest folkerike 

kommunen med ca 35000 innbyggere og har siden 2005 hatt en positiv befolkningsutvikling. 

Bosettingsmønstre i kommunen er relativt desentralisert med 2 små byer og mange 
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bygdesentre. Ca halvparten av innbyggerne bor i tettbebygde strøk, og byene Moelv og 

Brumunddal har forholdsvis stor boligtetthet og et godt servicetilbud. De resterende 

bygdesentrene ligger spredt i kommunen og varierer i størrelse og boligtetthet. SSB sin 

befolkningsframskrivning (Middels vekst) viser at Ringsaker kommune vil ha drøyt 37.000 

innbyggere i 2050. Befolkningen mellom 67 og 79 år er i 2020 4447 personer og vil trolig øke 

til 6040 i 2040. Befolkningen på 80 år og eldre vokser raskt. Ifølge SSB vil antall innbyggere 

i Ringsaker i alderen 80-89 år øke fra 1379 personer i 2020 til 3389 personer i 2050. Gruppen 

over 90 år vil i henhold til framskriving øke fra 294 personer i 2020 til 926 personer i 2050. 

Mange i den eldre aldersgruppen er ressurssterke og mange er aktive i frivillig arbeid. Eldre er 

en viktig ressurs i møte med kommunens framtidige utfordringer. Tilrettelegging for fysisk 

aktivitet og rekreasjon i tillegg til inkludering av denne aldersgruppen må være en sentral del 

av denne planen i tillegg til andre tjenester i kommunen. 

Alle områdene i kommunen har hatt jevn vekst i folketallet, men sterkest vekst har det vært i 

Brumunddal, Moelv og Furnes. Det preger også de senere års prioriteringer av større 

kommunale anlegg: 2018 ny flerbrukshall og svømmehall i Moelv, Mjøsbadet og Mjøsparken 

i Brumunddal i 2019 /2020 og senest Furneshallen ved Stavsberg skole som åpnet i 2020. 

 

3.3 Folkehelse i Ringsaker    

Mange har det godt i Ringsaker. Det er gode oppvekstmiljøer, rikt kulturliv og muligheter for 

å leve et aktivt og deltakende liv. Det er befolkningsvekst og vekst i næringsliv og 

arbeidsplasser. Mange er stolte av å bo i kommunen og er tilfreds med livene de lever. 

Samtidig er det helseutfordringer knyttet til befolkningen generelt, og til ulike grupper 

spesielt. Demografiske endringer, med en økende andel eldre, og sårbare grupper som faller 

utenfor fellesskapet er eksempler på utfordringer det må rettes ekstra oppmerksomhet mot. 

Klimaendringer vil også kunne påvirke helsetilstanden i befolkningen framover. 

Et nasjonalt mål for folkehelsearbeidet i kommunene er utjevning av forskjeller i helse og 

livskvalitet. Sosial ulikhet i helse og livskvalitet har i stor grad sammenheng med ulik tilgang 

til materielle og psykososiale ressurser. Til tross for en jevn velstandsøkning og mange 

medisinske og sosiale framskritt, øker de sosiale ulikhetene i Ringsaker og nasjonalt. 

Folkehelseoversikten 2019 for Ringsaker kommune peker på fire hovedutfordringer:  

 Ulikheten i tilgang til helsefremmende arenaer øker 

 Belastninger i tidlige leveår 

 Utenforskap er en utfordring i deler av befolkningen 

 Uheldige levevaner gir risiko for sykdom og plager 
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Det er definert tre helsefremmende ressurser for å møte utfordringene og styrking av disse blir 

viktige for å møte utfordringene:   

 Utvikle gode lokalsamfunn med vektlegging på å senke terskelen for fysisk aktivitet  

 Tverrsektorielt samarbeid og nye måter å samarbeide på.  

 Styrke frivilligheten som ressurs og bidrag for at flere blir aktive. 

 

3.4 Betydningen av fysisk aktivitet   

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er helt sentrale aktiviteter på individ- og gruppenivå for 

helse, sosiale ferdigheter, trivsel og oppvekst. Gjennom deltakelse skapes samhørighet og 

fellesskap for alle grupper av befolkningen. Fysisk aktivitet og naturopplevelser fremmer god 

folkehelse og gir en stor velferdsgevinst for den enkelte innbygger gjennom flere leveår og 

økt livskvalitet. Et sunt kosthold, tilstrekkelig med hvile/søvn og regelmessig fysisk aktivitet 

er noe av det viktigste alle kan gjøre for å ta vare på egen helse. Regelmessig fysisk aktivitet 

har en betydelig helsefremmende og sykdomsforebyggende effekt og er nødvendig for normal 

vekst og utvikling hos barn og unge. Den beste effekten av fysisk aktivitet får en person 

dersom man begynner med aktivitet som barn og fortsetter livet ut. Samtidig er det mye 

helseeffekt i å begynne med aktivitet uansett alder. Forskningen viser en klar sammenheng 

mellom mengde fysisk aktivitet og helsegevinst. Litt aktivitet er bra, og mer er bedre. 

Beregninger viser at en person kan vinne drøye tre ekstra leveår ved å gå fra å være inaktiv til 

å bli aktiv. I tillegg kan en person få over åtte år med bedre livskvalitet og helse ved å bli 

aktiv. Samfunnsmessig besparelse ved åtte ekstra leveår med god helse er beregnet til 4,8 

millioner pr. person gjennom et livsløp. 

3.5 Helsemyndighetenes anbefaling  

De nasjonale anbefalingene sier at voksne og eldre bør være aktive minst 150 minutter pr. 

uke. Barn og unge bør ha dobbelt dose med minst 60 minutter hver dag. Alle bør redusere 

stillesitting hver dag. En undersøkelse gjennomført av Helsedirektoratet (IS-2183) viser at 

kun 31 prosent tilfredsstiller denne anbefalingen; 34 prosent av kvinnene og 28 prosent av 

mennene. Vi går mindre, kjører mer bil og er mindre mobile. Det er et overordnet mål fra 

helsemyndighetene at hverdagsaktiviteten blant befolkningen skal øke. Det anbefales å 

bevege seg til fots og på sykkel – til og fra fritidsaktiviteter, skole, arbeidsplass og gjøremål, 

og å velge egentransport framfor bilbruk på korte turer. 
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3.7 Status nasjonalt og lokalt 

Aktivitetsnivå barn og unge 

Fysisk aktivitet registrert med aktivitetsmåler viser at gutter har et høyere aktivitetsnivå enn 

jenter. Aktivitetsnivået til 6-åringene er henholdsvis 20 % og 53 % høyere enn aktivitetsnivået 

til 9- og 15-åringene. Videre har 9-åringene et gjennomsnittlig aktivitetsnivå som er 28 % 

høyere enn aktivitetsnivået til 15-åringene. Fra 2005 til 2018 har det fysiske aktivitetsnivået 

vært stabilt blant 6- 9- og 15-åringer, med unntak for 9-årige gutter der fysisk aktivitetsnivået 

er redusert. 9-årige gutter bruker i gjennomsnitt 10 minutter mindre i moderat-til-hard fysisk 

aktivitet per dag i dag sammenlignet med i 2005. 

 

Tabell 1: Registrert fysisk aktivitet viser et tydelig fall i andelen som oppfyller minimumsanbefalingene 6- 9-og 15 år. 

 

Inaktivitet barn og unge 

Nasjonale tall viser at de yngre barna bruker en mindre del av dagen i ro sammenlignet med 

de eldre barna. 6-åringene er i ro omtrent halvparten av dagen, 9-åringene 60 prosent av dagen 

og 15-åringene sitter stille 70 prosent av dagen. Skolehelse- og helsestasjonstjenesten i 

Ringsaker kommune melder om at de ser en økende tendens til inaktivitet og overvekt blant 

barn og unge. 

 

Aldersgruppe  Jenter Gutter 

  Minutter/dag Prosent/dag Minutter/dag Prosent/dag 

6 år 392  54  376  52 

9 år 470  61  450  59 

15 år 571  73  558  71 

 

Tabell 2: Registrert inaktiv tid med aktivitetsmåler og andelen del av dagen (prosent) blant 6- 9- og 15-åringer.   

 

Aktivitetsnivået synker nokså dramatisk i løpet av barne- og ungdomstiden. Tall fra Ungdata-

undersøkelsen i 2021 indikerer at 50 % av elever i ungdomsskole og 19 % av elever i 

videregående skole i Ringsaker er svette eller andpustne max 2 ganger pr.uke. 18 % er aktive 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-for-barn-unge-voksne-eldre-og-gravide/fysisk-aktivitet-for-barn-og-unge
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mindre enn 1 gang pr.uke. Økt skjermbruk kan være en av årsakene til en økende inaktivitet.  

93 % av ungdomsskoleelevene i Ringsaker bruker i snitt 2-3 timer eller mer hver dag foran 

skjerm utenom skoletid. Blant elever ved videregående skole bruker 92% like mye tid foran 

skjerm utenom skoletid.  Barn i barneskolen 5.- 7. klasse er andelen som driver sport eller 

trening mindre enn en gang pr uke 63% blant jentene og 57% av guttene. Vi kan forvente at 

tallene fra 2021 er såpass høye på grunn av restriksjoner i forbindelse med covid-pandemien.  

 

Voksne 

Statistikken viser at en av tre (32 prosent) voksne oppfyller 

Helsedirektoratets minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet om minst 150 minutter moderat 

fysisk aktivitet per uke eller 75 minutter med høy intensitet. Dette er en økning på 4% siden 

2008–2009. Kvinner har et høyere aktivitetsnivå enn menn. I aldersgruppen 20–64 år ser man 

at 34 prosent av kvinnene og 29 prosent av mennene oppfyller Helsedirektoratets 

minimumsanbefaling for fysisk aktivitet. Aktivitetsnivået holder seg stabilt i aldersgruppen 

20–69 år, men synker etter dette. Blant den voksne befolkningen i Ringsaker er forekomsten 

av livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, KOLS, muskel og skjelettsykdommer 

og diabetes mer utbredt enn ellers i landet. Dette er tilstander som blant annet knyttes til 

inaktiv livsstil. 

 

Eldre mennesker -  en gruppe som vokser 

Eldre er en heterogen gruppe og det er store forskjeller i aktivitetsnivået mellom ulike grupper 

eldre med ulik funksjonsnivå. I aldersgruppen over 65 år oppfyller 34 prosent av kvinnene og 

29 prosent av mennene anbefalingene. I aldersgruppen 67–79 år er de vanligste aktivitetene 

raske turer, skiturer, jogging og svømming. Det er en nasjonal trend med betydelig økning i 

antall eldre som driver i styrketrening i treningsentre. 

I aldersgruppen over 65 år er det 15 prosent som oppfyller anbefalingene om muskelstyrkende 

aktivitet. Andelen av dagen som brukes i ro er uforandret blant eldre fra 2008–2009 til 2014–

2015. De nasjonale anbefalingene om redusert stillesitting er dermed ikke oppfylt.  

Undersøkelser viser at deltakelse i fysisk aktivitet, og sosial deltakelse fører til mindre 

ensomhet, færre får psykiske lidelser og lavere dødelighet for aldersgruppen opp til 70 år. 

Med befolkningsvekst og nesten dobbelt så mange over 80 år de neste 20 årene har 

kommunen en viktig rolle i å tilrettelegge så eldre har gode muligheter for hverdagsaktivitet i 

sitt nærmiljø. Eldre som er fysisk aktive og i god fysisk form vil i større grad kunne være 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-for-barn-unge-voksne-eldre-og-gravide
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selvhjulpne i hverdagen og kan bo hjemme lengre. En av tre eldre over 65 år faller hvert år. 

Fallforebyggende trening er det enkelttiltaket som er mest effektivt for å forebygge fall blant 

hjemmeboende eldre. 

 

Motiver, sosial ulikhet og barrierer 

Helsedirektoratet påpeker i sine rapporter at de viktigste motivene for fysisk aktivitet er 

knyttet til helse: gir fysisk og mentalt overskudd, forebygger helseplager og gir 

avstressing/avkobling. Minst viktig for befolkningen som helhet, men viktig for ungdom er 

motivene: konkurrere/måle krefter og gir spenning/utfordring. Undersøkelser viser også at 

ungdom ikke etterspør økt kvalitet eller kvantitet av tilbud, men et sted å drive med fysisk 

aktivitet, uten konkurranse og forventninger, påmelding eller kontingent til såkalte 

lavterskeltilbud. Gode erfaringer gjøres med åpne og gratis aktivitetsarenaer. I perioden 

1989–2015  har instrumentelle motiver hatt økende betydning, mens glede har hatt en 

nedadgående kurve. Når det gjelder alder, opplever de yngste størst grad av barrierer, og 

opplevelsen av barrierer avtar med økende alder. Sosio/økonomiske faktorer har betydning for 

opplevelse av barrierer. Særlig når det gjelder organisering og utstyr/anlegg, opplever de med 

lavere inntekt i større grad barrierer enn andre. En større prosentandel med høyere inntekt 

benytter seg av ulike aktivitetsformer i forbindelse med fysisk aktivitet. Det er også en 

sammenheng mellom utdannelseslengde og sannsynligheten for å oppfylle anbefalingene for 

fysisk aktivitet. Friluftslivsaktiviteter er unntak med jevn fordeling i forhold til egen og 

foresattes utdannelse, egen inntekt og husstandsinntekt. Barn av foreldre med høyere 

utdanning har et høyere aktivitetsnivå enn barn med foreldre med lavere utdanning. Vi kan 

ikke si noe direkte om denne sammenhengen i Ringsaker kommune, men vi vet at andelen 

med høyere utdanning er vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet.  

Mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Nasjonale levekårsundersøkelser viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne er mindre 

fysisk aktive enn befolkningen for øvrig. For mennesker med funksjonsnedsettelser kan det 

medføre ekstra utfordringer da de ofte er avhengige av at andre legger til rette, viser og bistår 

i aktivitetene. Erfaring fra pårørende og rådet for funksjonshemmede peker også på at 

inaktivitet blant voksne med funksjonsnedsettelser i institusjon er en utfordring. Transport og 

tilgang til utstyr er en barriere for deltakelse i fysisk aktivitet. Universiel utforming av anlegg, 

kompetanse og samarbeid om tilrettelegging av aktiviteter er viktige områder å utvikle for 
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denne målgruppen. Tilpasset fysisk aktivitet (TFA) er et fagområde med et tverrfaglig 

grunnlag og kunnskap om hvordan tilrettelegging bør skje for at alle skal oppleve 

aktivitetsglede ved fysisk aktivitet. 

Figur 1 til høyre viser at tilpasset fysisk aktivitet ofte 

foregår i et samspill mellom fysisk aktivitet, deltaker og 

ressursperson, i ulike miljø og kontekster. En 

ressursperson bistår med innspill for en optimal 

tilpasning. En ressursperson kan være en fagperson, 

familiemedlem, støttekontakt/aktivitetskontakt, trener 

eller venn. Den tilpassede fysiske aktiviteten kan foregå i 

ulike miljøer i idrett, friluftsliv, skole eller 

(re)habilitering (den ytterste sirkelen). En deltaker kan 

møte en ressursperson som utøver sin rolle i ett eller 

flere av miljøene, for eksempel på skolen og i idretten. 

Aktivitetsnivået synker med alderen. 

Det er store forskjeller knyttet til andelen som oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet og 

alder. Figur 2 nedenfor viser hvordan kurven avtar fra 6-årsalderen og frem mot 20-årene før 

den stabiliserer seg, og deretter vises en liten oppgang frem mot 60 årene, før den igjen avtar.  

 

 

Figur 2: Aktivitetskurven og alder.  Kilde: Helsedirektoratet 

 

 

Figur 1: TFA, videreutviklet av Bergkvist m.fl. 2020, etter 
Morisbak 2014 
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Covid 19  

Covid-19-pandemien har påvirket både aktivitetsnivå, vekt og kosthold, viser en ny 

undersøkelse fra FHI. Endringen er størst blant yngre voksne. 34 prosent av de mellom 18 og 

24 år svarer at de har gått opp i vekt siste året.  En stor andel av befolkningen, 48 prosent, 

oppgir at de har endret aktivitetsvaner under pandemien, i alle aldersgrupper. De fleste er nå 

mindre aktive enn før pandemien (totalt 34 prosent), men noen er også mer aktive (totalt 14 

prosent). Tre prosent svarer at de vet ikke om de har endret aktivitetsnivå.   

 

Figur 3, Kilde: Den nasjonale folkehelseundersøkelsen, oktober 2020. 

 

Pandemien har også endret noen av våre vaner når det gjelder hvordan vi møtes, og hvordan 

vi bruker naturen. Både ungdom og voksne møtes mer ute i friluft på tur, overnatter med 

hengekøyer, ved bålpasser og aktiviteter som kajak, frisbee og golf har vokst enormt det siste 

året. 

4. Idrett 

4.1 Idrettens betydning 

Den organiserte idretten og den norske idrettsmodellen innebærer at det skal være et 

aktivitetstilbud  for alle. Ved å inkludere så mange som mulig i barne- og ungdomsidretten er 

det et mål å skape grunnlag for livslang glede av å drive idrett og fysisk aktivitet. Deltakelse i 
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idrett betyr også deltakelse i sosiale fellesskap. Idrett har stor verdi som arena for sosial 

integrering. I tillegg er det svært viktig for regjeringen å bidra til at samfunnet skal være godt 

tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. Idretten er derfor viktig i seg selv, som 

fellesskapsarena og på grunn av dens potensial til å bidra til å løse utfordringer på andre 

samfunnsområder. 

Idrett er for mange en viktig aktivitet og fellesskapsarena gjennom hele livet.  Et yrende 

idrettsliv i kommunen har stor nytteverdi ved at det bidrar til positive helseeffekter generelt i 

befolkningen. I tillegg er de frivillige organisasjonene viktige arenaer for meningsdannelse, 

kunnskapsformidling, og bidrar til samfunnsmessig mangfold.  

Idrett er viktig i et inkluderende lokalsamfunn og deltakelse hindrer utenforskap. Det gjelder 

både deltakelse i selve idrettsaktiviteten og deltakelse som frivillig. 

 

Idretten står fortsatt sterkt blant barn og ungdom. De aller fleste ungdommer i dag trener eller 

driver med en eller annen form for idrett. Tall fra NIF viser at 93 prosent av norske barn 

under 12 år er eller har deltatt i organisert idrett, mens denne andelen har sunket til cirka 40 

prosent ved 17-års-alderen. Samtidig skjer det i løpet av ungdomsårene en dreining i 

treningsmønstre. Mens færre deltar i organisert idrett, øker andelen som trener egenorganisert 

eksempelvis på treningssentrene. I tillegg er det et tydelig trendskifte til mer uorganisert 

aktivitet som i større grad utøves ved nærmiljøanlegg, friområder og innenfor friluftsliv. 

Frafallet fra organisert idrett kan derfor dreie seg om en overgang til andre former for fysisk 

aktivitet. Frafall fra idretten i tenårene ser ut til å være en større utfordring enn manglende 

rekruttering. 

 

Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet og Norges idrettshøgskole har et forskningssamarbeid 

der målet er økt kunnskap om ungdoms deltakelse i idrett. 

Forskningen viser nasjonalt at 75 prosent av alle mellom 13 og 18 år er med i et idrettslag i 

løpet av ungdomstiden. Tall fra ungdata 2021 viser at det i Ringsaker er 52% av elever ved 

ungdomskolen og 36% av elever ved videregående skole er aktive i et idrettslag. Dette er 

lavere enn landsgjennomsnittet. Ingen andre organiserte fritidsaktiviteter aktiviserer en så stor 

andel av ungdom. Samtidig viser forskningen at nærmere seks av ti som er med i 

ungdomsidrett slutter før de fyller 18 år. Frafallet er jevnt økende utover i ungdomstiden fram 

til 16–17 års alder. Den mest kritiske perioden for å slutte er siste året på ungdomsskolen og 

første året på videregående. Årsaken til frafall er ofte knyttet til faktorer som prestasjonspress, 

kostnader, mangel på motivasjon, flytting, endring i interesser eller ønske om å bruke tiden på 
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andre ting. De fleste som slutter fortsetter å trene på andre måter. Om lag 20 prosent slutter å 

trene, og ytterligere 10 prosent trener sjelden. 

Varierte aktiviteter og trygge miljø for barn og unge påvirker til at flere fortsetter lenger. Et 

utfordringsbilde i idrett er å tilby mer variasjon for ungdom, voksne og eldre. Et bredere 

mangfold i aktivitetsmuligheter for egenorganisert aktivitet er derfor et sentralt 

satsningsområde. Norges Idrettsforbund har utarbeidet egne retningslinjer for utvikling av 

ungdomsidretten. Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, og et 

viktig mål er å tilrettelegge for trivsel og utvikling av vennskap. Et helhetlig samarbeid med 

Antidoping Norge vil her være viktig å videreføre for å motvirke doping og prestasjonspress 

på alle arenaer tilknyttet idrett og fysisk aktivitet. 

 

Toppidrett  
Idrettslag i Ringsaker har gjennom mange år utviklet flere toppidrettsutøvere som bidrar til 

entusiasme, glede, stolthet og tilhørighet. Gode forbilder for yngre barn som blir inspirert til å 

trene. For å bedrive toppidrett kreves anlegg med høy standard som tilfredsstiller kravene til 

idretten. Flere anlegg i kommunen holder høy internasjonal standard og det avholdes jevnlig 

større nasjonale arrangementer, spesielt i ski- og skiskytteranleggene. Store arrangement «på 

hjemmebane» blir et høydepunkt for de lokale utøverne. Kommunen ønsker å være en god 

støttespiller og bidragsyter inn mot større arrangement. Det bidrar til økt deltakelse fra 

innbyggere, positiv omdømmebygging og et ledd i å utvikle Ringsaker som et attraktivt sted. 

Kulturstrategien for Innlandet 2021-25 fremhever også arrangement som et viktig 

satsingsområde som skal skape motivasjon for deltakelse og frivillighet, samt bidra til 

innovasjon og profilering av innlandet.   

  

Idrett og barrierer  
Idrettspolitiske føringer vektlegger at idretten har en viktig rolle i å skape tilhørighet, 

felleskap, sosiale nettverk og utjevne sosiale forskjeller. Nasjonale undersøkelser tyder på at 

sosial ulikhet er en utfordring for den organiserte idretten. Sosial bakgrunn og etnisitet har 

betydning for deltakelsen og bruken av anlegg og uteområder. Innvandrerungdom er 

underrepresentert som medlemmer av idrettslag, sammenlignet med norske ungdommer. 

Innvandrerungdom fra ikke-vestlige land, spesielt jenter, er minst med i organisert idrett. En 

målsetning er å arbeide for økt inkludering i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å 

motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for deltakelse.  
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Det er klare forskjeller knyttet til idrettsdeltakelse og sosial klasse. Det er en større 

prosentandel med høy sosioøkonomisk status som benytter seg av idrettens aktivitetstilbud 

enn de med lav sosioøkonomisk status. Kommunen har et viktig ansvar for å forsøke å utjevne 

disse forskjellene. 

 

Idrett og funksjonsnedsettelser  

Staten gir tilskudd til inkludering av personer med funksjonsnedsettelser gjennom det 

ordinære tilskuddet til Norges idrettsforbund og lokale idrettslag. Idretten har selv påtatt seg å 

prioritere og ivareta denne målgruppen. Regjeringen har etablert en ny tilskuddsordning for 

arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser skal ha mulighet til å 

delta på idrettsarrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med 

andre. Arrangementer for barn og unge kan prioriteres. Det er krav om universell utforming 

ved anlegg som er spillemiddelfinansiert, og kravene finner man i Kulturdepartementets 

bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.  

I forvaltning av statlig sikrede friluftsområder og i tilskuddsordninger til friluftslivsformål er 

universell utforming prioritert. 

 

Rammevilkår  

Idrettslagene utfører en betydelig innsats for planlegging, bygging, utvikling, drift og 

vedlikehold av anlegg som kommer medlemsmassen og øvrige brukere til gode. Uten 

ildsjelene og de frivillige ute i klubbene ville idretten stått stille. Kommunen har en sentral 

rolle i å støtte opp under det gode arbeidet som avtalepartner, rådgiver og økonomisk 

støttespiller. Ringsaker kommune har nærmere 15 ulike støtte- og tilskuddsordninger som lag 

og foreninger kan søke på. Driftstilskudd, klubbutvikling, arrangementer, aktivitetsskoler og 

løypepreparering er noen eksempler. En utfyllende beskrivelse av kommunale støtteordninger 

og kriterier for tildeling vises i kapittel 6.3. 

 

 Andre tiltak som bidrar til å bedre rammevilkårene for lag og foreninger og utøvere er: 

 Årlig bytte-salgsdag av utstyr i ulike idrettslag og foreninger 

 BUA-ordning, med gratis utlån av utstyr til enkeltpersoner, skoler, idrettslag og andre 

foreninger. BUA Ringsaker er et viktig tiltak for å styrke barn og unges mulighet for 

aktivitet og deltakelse og er i ferd med å etablere seg flere steder i landet. 
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 Aktivitetskortet i Ringsaker er et målrettet tiltak fra 2019 i regi av NAV som gir barn 

fra lavinntektsfamilier gratis tilgang til aktiviteter og opplevelser. Tall fra 

folkehelseoversiken 2019 viser at 10,5 % av barna i Ringsaker kommune vokser opp i 

familier med vedvarende lav inntekt. Dette tilsvarer 820 av kommunens 7809 barn. 

Landsgjennomsnittet var på samme tidspunkt 10,7 %.   

 

Barne- og familiedepartementet har gjennom  2020/21 startet med å utrede en ny 

fritidskortordning med tilhørende utprøving i utvalgte kommuner. Arbeidet med fritidskortet 

skal sees i sammenheng med arbeidet med Fritidserklæringen. Målet er at alle barn og unge 

skal kunne delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter. Fritidskortet skal være universelt og for 

alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Samtidig skal det arbeides særskilt for at utsatte grupper 

som i utgangspunktet har lav deltakelse, kan benytte kortet.  

I mange idretter stilles det store krav til utstyr og deltakelse, og det kan koste en god del å 

være med. Dette kan være en utfordring for å nå det overordnede målet for norsk idrett «idrett 

for alle» Strategiutvalget for idrett (Kulturdepartementet 2017) kom i sin rapport «Den norske 

idrettsmodellen inn i en ny tid» med anbefalinger til tiltak. I aldersbestemte klasser opp til 

junioralder bør alle særforbund fastsette og formidle en anbefalt maksimumsgrense for 

kostnader med å delta i idrett i dette forbundet. Summen bør inkludere medlemskontigent, 

treningsavgift, kostnader til utstyr og reiseutgifter. De foreslår også å gjøre "Allemed-

verktøyet" bedre kjent i alle organisasjonsledd i idretten. 

 

4.2 Organisert idrett i Ringsaker 

I Ringsaker viser tall i 2019 43 registrerte idrettslag, hvorav 30 er særidrettslag, 11 er 

fleridrettslag, og to er allianseidrettslag. Totalt er det 9.360 medlemskap per. 2019. Om lag 

halvparten av medlemmene er mellom 0–19 år. 60 % av medlemmene er gutter, og 40 % 

jenter.  

Tallene fra 2021 viser at det fra 2019 har vært en markant nedgang på medlemstallene i 

organisert idrett i Ringsaker. I 2019 var medlemstallet  9 360 og i 2021 8 365.  Nedgangen  

skyldes i stor grad pandemien i 2020/21. Størst nedgang vises i alderstrinn 6-12 år med 26% 

reduksjon av medlemstallene. Med bakgrunn i pandemien ble det i 2020 ikke gjennomført 

idrettskoler på det yngste årskullet, noe som er viktig i forhold til å rekruttere nye medlemmer 

til organisert idrett.  
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Prosentvis nedgang fra medlemstallene 2019 til 2021 viser: 

0-5 år: 10 %   6-12 år: 26 %   13-19 år: 14 % 

Vi kjenner ikke godt nok hvilke effekter pandemien vil ha på medlemstallene på sikt. Det vil 

derfor være nødvendig å se nyansert på tallene inntill videre.  Kommuen har en viktig 

oppgave sammen med RIR og idretten med å følge opp om regjeringens idrettstrategi 

«Sterkere tilbake – en mer inkluderende idrett» (2021). For å følge opp strategien bevilger 

myndighetene ytterligere betydelige tilskudd gjennom spillemidlene. De samlede midlene 

utgjør 355 millioner kroner. Det er satt av 179 millioner kroner, og i tillegg kommer et 

samarbeid mellom privat næringsliv og det offentlige om en ny søknadsbasert ordning for 

barn og unge. 

Tilskuddene skal bidra til å dempe de negative konsekvensene av koronapandemien, samt 

styrke aktivitetsskapende tiltak og tiltak for inkludering og mangfold i norsk idrett. 

 

Idrettsmangfoldet i Ringsaker er stort, og diagrammet i figur 4 på neste side gir en oversikt 

over idrettslag og medlemstall i kommunens 43 idrettslag. Noen idrettslag har flere 

undergrupper som ikke kommer frem i oversikten. 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. 
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Figur 4: Idrettslag og medlemsmasse i Ringsaker per. 2019 
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Figur 5: Kjønnsfordeling medlemmer 
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4.3 De mest populære aktivitetene 

De store aktivitetene for den voksne befolkningen er fotturer i skog og mark og fjellet, 

skiturer i skog og fjell, styrketrening, sykling til jobb og i fritid, mosjon- og treningsaktiviteter 

som jogging, langrenn og sykling. Mange av disse aktivitetene er knyttet til friluftsliv og de 

målrettede styrke- og utholdenhetstrening drives i stor grad egenorganisert og med beskjeden 

tilrettelegging i form av anlegg. 

 

Nye aktivitetstrender  

Det finnes flere aktiviteter som ikke alltid faller naturlig i kategorien organisert idrett, som de 

senere årene har fått større tilstrømning og oppmerksomhet. Noen eksempler er frikjøring, 

snowboard, klatring, parkour og skating. Padletennis, pickleboard, E-sport og fatbike er andre 

eksempler. I motsetning til organisert idrett vil egenorganisert idrett ses mer som en kreativ 

lek på bakgrunn av egne preferanser, der aktiviteten organiseres og utformes på egenhånd. For 

fremtidig anleggsutvikling vil det være helt sentralt at anleggsprofilen harmonerer med de nye 

aktivitetstrendene  for å imøtekomme behov og øke aktivitetsnivået generelt.  

 

Frivilligheten 

Idretten er utvilsomt den største frivillige bevegelsen i kommunen. I årsverk kan den frivillige 

innsatsen utgjøre cirka 5% av antall personer som bor i kommunen. I Ringsaker, med ca 

35000 innbyggere pr 2.kvartal 2021 utføres trolig frivillig arbeid tilsvarende 1.700 årsverk per 

år. En stor del av denne verdiskapningen kan tilskrives idretten og andre lag og foreninger. 

Aktiv deltagelse av eldre i frivillighet vil være en viktig en ressurs i fremtidige 

samfunnsutfordringer. Nasjonale tall viser at 61 % av befolkningen over 16 år bidrar med 

frivillig innsats. Over halvparten av det frivillige arbeidet legges ned i kultur- og 

fritidsorganisasjoner og mest innenfor idrett og sport. Samtidig ser man at økte forventninger 

og krav til profesjonalisering og kompetanse i idretten utfordrer rekruttering til frivillighet og 

økonomien i klubber/lag. 

Det arrangeres i samarbeid med frivilligheten i Ringsaker en rekke aktivitetstilbud i naturen, 

som Turpostkasser, 10 topper og Stolpejakten. I tillegg er det orienteringsaktiviteter av 

Ringsaker O-klubb, turmarsjer og et mangfold av aktiviteter og kursing i regi av velforeninger 

og idrettslag. Seniordansen er et godt eksempel på helsefremmende aktivitet for eldre. Mye av 

anleggsutviklingen skjer i et samspill mellom frivillige krefter og det offentlige. 

Kommunen jobber aktivt for å fasilitere og støtte opp om små og store arrangement i regi av 

frivilligheten. Arrangement på frivillighetens premisser skaper ytterligere motivasjon for 
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frivillighet, samt en arena for involvering av både ungdom og eldre og lokal stedsutvikling. 

En årlig frivillighetsfestival er et eksempel på tiltak kommunen og frivilligheten samarbeider 

om i gjennomføringen. Det er viktig at kommunen understøtter frivillig sektor som en svært 

viktig samfunnsaktør. 

5. Friluftsliv 

5.1 Friluftslivets betydning 

Betydningen av friluftsliv er vel dokumentert, og hele 78% av befolkningen oppgir at de går 

fotturer i skogen eller fjellet (SSB 2017). Å være fysisk aktiv i naturen er den aktiviteten 

nordmenn oppgir at de helst ønsker å gjøre mer av.  Blant ulike former for fysisk aktivitet er 

friluftslivsaktiviteter de som viser størst grad av sosial likhet i deltakelse. Å gå tur er den 

vanligste aktiviteten i alle grupper, og det er lav terskel for å bli med. Friluftslivet har en verdi 

i form av umiddelbar glede ved selve aktiviteten, følelse av mestring, naturopplevelsen og 

muligheten til f.eks. fysisk aktivitet, rekreasjon, avkobling og samvær med andre. Dette gjør 

at friluftslivet har flere direkte nytteverdier, som bedre helse og økt livskvalitet.  

 

Det har lenge vært et nasjonalt mål for friluftslivspolitikken at alle skal ha mulighet til å drive 

friluftsliv i nærmiljøet. Nærhet til natur og mulighetene for å være fysisk aktiv har avgjørende 

betydning for hvor aktive folk er. Avstand til nærturterreng for  norske boliger er anbefalt å 

ligge inntil 500 meter eller nærmere. Skilting og merking av stier og turruter er viktig for å 

øke bruken av nære turområder. Nærhet til grønne områder som er tilrettelagt for turer og har 

opplevelseskvaliteter, stimulerer til bruk. I tillegg vet vi fra utallige undersøkelser; inaktive 

ønsker å gå tur i sitt nærmiljø i grønne omgivelser. Samlet vil en styrking av tilrettelegging av 

områder og stimulering til aktivitet gi en stor gevinst i form av høyere fysisk aktivitet. 
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Ringsaker kommune har svært gode naturgitte forhold til 

mangfoldig friluft-og naturopplevelser. Det er godt tilrettelagt 

for turer og opplevelser i nærheten av der folk bor og kommunen 

har store utmarksområder som er godt egnet for friluftsliv. Langs 

Mjøsa er det over 110 kilometer med strandlinje, og flere 

opparbeidede badestrender ved andre vann og innsjøer. Med stor 

variasjon i landskapet fra Mjøsa, kulturlandskap, skogsområder 

og fjellområdene er det gode muligheter for turer, sykling, 

langrenn, alpint, bading, padling, jakt og fiske gjennom hele året. 

Tall fra folkehelseundersøkelse «Nærmiljø og livskvalitet 2019», 

viser at 94 % av innbyggerne i Ringsaker sier de trives i sitt 

nærmiljø. Den viktigste faktoren ser ut til å være å ha tilgang til 

natur- og friluftsområder.   

Frivillige lag og foreninger med Hamar og Hedemarken 

turistforening (HHT), Moelvmarkas venner (MMV) og 

Lillehammer DNT i spissen, er viktige tilretteleggere for 

friluftsliv i Ringsaker. De utfører merking og vedlikehold av et 

imponerende stort stinettverk som tjener til transportruter, i 

tillegg til tur- og rekreasjonsområder. Flere av stiene i Moelv, 

Brumunddal, Sjusjøvannet og Vollkoia egner seg også for 

sykkel, barnevogn og rullestol.  

I tillegg bidrar flere idrettslag, velforeninger og andre med viktig 

tilrettelegging for nærfriluftsliv rundt bolig- og hytteområder. 

Bjønnåsen vel har gjennomført et treårig folkehelseprosjekt med 

tilrettelegging for allsidig fysisk aktivitet i fjellet ved hytteområdene.  

 

Nærfriluftsliv  
For å kunne være fysisk aktiv i det daglige hele livet, må det tilrettelegges for fysisk aktivitet 

nært der folk bor. I Ringsaker bor de aller fleste i en avstand på mindre enn 500 meter til skog 

eller annet grøntområde. Flere studier, blant annet «Stiprosjekt 2015» viser at bruken av stier 

øker hvis stiene merkes og skiltes godt. Det er i kommunens interesse å opprettholde og 

videreutvikle muligheter for nærfriluftsliv. Framover vil det være behov for flere hvilesteder 

langs de mest bynære stiene, og kommunen vil være pådriver til at dette etableres.  

Nøkkeltall friluftsliv i 
Ringsaker 

 94 % av innbyggerne i 
Ringsaker trives i sitt 
nærmiljø 

 To av tre mener det er 
viktig å ha tilgang til 
natur- og friluftsområder 
for å trives i sitt nærmiljø 

 445 km merket sti fordelt 
i hele kommunen 

 Om lag 900 km 
maskinpreparerte 
skiløyper 

 110 km strandlinje mot 
Mjøsa 

 Ringsakers jakt og 
fiskeområde dekker ca. 
600 kvadratkilometer av 
Ringsaker 

 Over 30 større og mindre 
vann, og ca. 40 km med 
elver og bekker med fisk 

 Flere topper 900 meter 
over havet 
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Uteområder ved skoler og barnehager er svært viktige arenaer for fysisk aktivitet for barn og 

unge. Disse områdene er gode nærmiljøanlegg for hele befolkningen og bør gjøres 

tilgjengelig for allmennheten utenom skoletid. Uteområdene ved skolene ligger ofte i 

tilknytning til skogsområder, som egner seg godt for nærfriluftsliv.  

I kommunen er det aktiv skogsdrift flere steder og skogsbilveiene bli flotte turveier både for 

syklende og gående. Et godt samarbeid med grunneiere, grunneierforeninger (skogeierlag) og 

tilretteleggere for nærfriluftsliv blir derfor viktig framover. Det vil bidra til flere gode 

sykkelruter for innbyggerne og turister.  

 

Mjøsa  

Mjøsa er et bindeledd for hele Innlandet, og et samlende hjertet i regionen. Den 110 km lange 

strandlinjen som strekker seg fra Jessnes i Furnes til Brumunddal og Moelv, inviterer til 

sommeridyll og naturopplevelser for store og små, innbyggere og besøkende. Midt i Mjøsa 

ligger Helgøya som er norges største innlandsøy. I tillegg til strandliv, sammenhengende 

sykkel-og fotturer har kajakkpadling og nærturer med kano hatt en stor økning i de senere 10 

årene, men spesielt de siste årene. Klubbene og kajakkmiljøer i Innlandet melder om 

rekorddeltagelse på kurs og klubbaktiviteter. Nærturer med kajakk og kano nådde i 2020 en 

«all time high» mye grunnet nasjonale korona restriksjoner. Familier, vennegrupper og 

klubber fant «nye» turmål i nærmiljøene i regionen. Opplevelsen av å gli fredfullt framover 

langs land og oppleve nærområdet fra en nye side ga mersmak. Padleklubbene rundt Mjøsa 

har opp mot 2 000 medlemmer som padler ukentlig. Innlandet fylke initierte i 2020 oppstart 

av samarbeid med næringsliv, kommuner og aktuelle lag og foreninger til etablering av 

padleleden langs Mjøsa og tilrettelegging av rasteplasser. En etablering av tilrettelagde 

overnatting /camp plasser og turforslag samt kart skal øke bruken av innsjøer i Innlandet som 

rekreasjons- og turmål. Det er også et ønske om å se på muligheten for å kombinere nye 

padleruter med sykkelruter, skøyteaktiviteter og eventuelt pilegrimsleden der hvor det er 

mulig. Etablering av Dagsturhytta er også et prosjekt som Ringsaker kommune valgt å delta i. 

Utfyllende prosjektbeskrivelsen ligger i vedleggsdelen til planen. 

  

Fjellet 

Ringsaker har store fjellområder med unike muligheter for å drive variert friluftsliv. I disse 

områdene er det friluftsforeninger, velforeninger, kommersielle aktører og grunneiere som 

tilrettelegger for friluftsaktiviteter. God tilrettelegging i form av skilting og merking av 

stier/løyper viser seg å ha stor betydning for at flere er aktive i naturen, både sommer og 
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vinter. Det merkes og skiltes fortsatt på litt forskjellige måter av de ulike tilretteleggerne, selv 

om flere følger merkehåndboka (https://www.merkehandboka.no/).  

Kommunen ønsker å være pådriver for at merking og skilting gjøres så likt som mulig i hele 

kommunen. I planperioden vurderes behovet for en helhetlig plan for skilting og merking.  

 

Ringsaker og spesielt Sjusjøen er kjent for å ha lang og snørik vinter og er et viktig 

folkehelsetilbud for befolkningen i regionen. De fleste skiløypene kjøres i fjellområdene og i 

tilknytning til skianleggene i kommunen. På snørike vintre kjøres det også løyper i bygder og 

i kulturlandskapet.   

  

Nye friluftslivsaktiviteter 

Vi kan forvente en økende interesse for nye trender innen friluftsliv. Ringsaker kommune har 

en viktig rolle med å ivareta at de ulike aktivitetstrendene også tar hensyn til dyreliv, sårbar 

natur og ulike interesser. Nye aktiviteter som bruk av el-sykkel, kiting, terrengsykkel på 

skogs- og fjellstier, og hundekjøring, er i ferd med å etablere seg som aktiviteter i kommunen.  

Denne utviklingen krever andre måter å tilrettelegge på enn de tradisjonelle gå- og 

sykkelstiene/rutene.  Det er viktig med god dialog med grunneiere og unngå konflikter med 

andre aktiviteter. Det er registrert noe tilløp til konflikt mellom fotturister og terrengsyklister 

på fjellstiene i Ringsaker og høyere slitasje på en del etablerte stier. Sykling utenfor 

opparbeidede veier setter gjerne nye og tydelige spor i terrenget. Det kan være hensiktsmessig 

i neste planperiode å lage en samlet oversikt for utvikling og regulering av ulike aktiviteter 

særlig i fjellområdene for fremtiden i takt med økt utbygging av hytter og turisme. 

 

Jakt & fiske 

I Ringsaker jakt- og fiskeområde finnes rundt 30 større og mindre vann og 40 kilometer elver 

og større bekker med fisk. Jakt og fiske er for mange en viktig friluftslivsaktivitet og en god 

måte å holde seg fysisk aktiv på. I Ringsaker er det flere tilretteleggere for fiske og 

småviltjakt. Allmenningene og Pihlske sameie har organisert seg i Ringsaker Jakt og 

Fiskeområde (RJFO) som dekker omlag 600 kvadratkilometer av Ringsaker. De organiserer 

salg av felles fiskekort og jaktkort for området. Pihl har også lagt til rette for lett tilgang til 

fiske i en del tjern og oppdemte vann i Ringsakerfjellet gjennom tilrettelegging for 

rullestolbrukere og utsetting av fisk. Både Pihl og allmenningene tilbyr utleie av hytter 

 

https://www.merkehandboka.no/
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Sykkel og Ferdelsårer  

Nasjonal transportplan 2018- 2019 har satt mål om 20 % sykkelandel i byene og 8 % på 

landsbasis, samt at 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. I Statens vegvesen sin 

«Nasjonale gåstrategi» fra 2012 beskrives to hovedmål:  

 Det skal være attraktivt å gå for alle  

 Flere skal gå mer.  

Ringsaker kommune satser videre på utbygging av sammenhengende turveier for gående og 

syklende. Innen utgangen av 2021 skal det være sammenhengende turvei mellom 

Mjøsparken, via Framnesbrua, til Mjøsa ferie og fritidssenter og rundt Botsenden. Likeledes 

mellom Brumunddal og Moelv. I forbindelse med vedlikehold av fylkesveier jobbes det med 

å bedre forholdene for gående og syklende på prioriterte strekninger.  Siden 2014 har 

Brumunddal hatt en særlig satsning på økt tilrettelegging for sykling gjennom «Sykkelbyen 

Brumunddal».  

Etablering av gang og sykkelvei i 4 km radius fra skoler er også et godt eksempel på viktig 

tiltak som bidrar til redusert bilbruk til fordel for en aktiv reiseform.  

Ringsaker har et stort og varierende nettverk av tur- og sykkelstier i flotte naturområder. Det 

er flere gode sykkelveier i skogsområdene i kommunen, jfr. skogsbilnettet innenfor Veldre 

sag/Danseråsen, Brøttumsmarka, området mellom Sjusjøen, Bergundhaugen og Ljøsheim, 

mellom Bergundhaugen og Mesnali (langs Sør-Mesna på vestsiden), området rundt 

Bøverlund, for å nevne noen. Helgøya er også et yndet turmål på sykkel. 

Forvaltning av friluftsliv i Ringsaker Kommune 

Ansvaret for forvaltning av friluftsliv er nært knyttet til folkehelsearbeidet, og er 

fordelt på flere nivåer og i ulike enheter i kommunen. Frivillige organisasjoner, allmenninger, 

landbruksorganisasjoner og private grunneiere er de viktigste bidragsytere for tilrettelegging, 

aktivisering, vedlikehold og drift. Fylkeskommunen har også en viktig rolle i forvaltning av 
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friluftsliv, både som en samarbeidspart og i forhold til juridiske og økonomiske ressurser som 

kanaliseres gjennom kommunen.   

Kommunen har med hjemmel i plan- og bygningsloven ansvar for å sikre areal til friluftsliv 

og sikre varierte muligheter for befolkningen. Kommunen har etter Friluftslovens § 22 et 

selvstendig ansvar for å fremme allmennhetens friluftsinteresser. Kommunen må identifisere 

og sikre viktige og attraktive arealer for bading, fotturer, skiturer o.l. Det vil ofte være behov 

for ulik grad av tilrettelegging, som opparbeidelse av parkeringsplasser, oppmerking av stier 

og løyper, oppsetting av informasjonstavler, renovasjon o.l.  

Plan er et viktig redskap for å sikre muligheter for friluftsliv. Kommunen kan også stimulere 

til bruk ved opplysninger og informasjon, i form av kart, opplysninger om områder og arealer 

på kommunens hjemmesider og via andre informasjonskanaler. Kommunen har også 

muligheten til å påvirke ved å gi drift- eller investeringsstøtte til prioriterte tiltak.  

Kommunen har et særlig ansvar for å tilrettelegge for nærturer. Det er et tverrfaglig 

arbeidsfelt som inngår i arbeidsoppgavene til kommunale enheter som har ansvar for 

friluftsliv, transport, folkehelse og arealplanlegging. Det krever godt tverrsektorielt samarbeid 

og koordinering.  

 

Samarbeid med grunneiere  

Flere grunneiere, frivillige lag og foreninger har avtaler med kommunen om bruk av utmark 

til skiløyper, naturstier m.m. for å ivareta både egne og allmenhetens hensyn. Enkelte har også 

på eget initiativ anlagt stier over dyrket mark, ryddet rasteplasser, laget enkle 

oppstillingsplasser for bil o.l. Denne samhandlingen mellom de ulike aktørene er viktig for de 

store, varierte friluftslivsmulighetene i Ringsaker.  

Allemannsretten står sterkt i utmarksområdene og i fjellet. Samtidig må organisert aktivitet 

eller annen tilrettelegging for bruk ha grunneiers tillatelse. Det er viktig med et godt 

samarbeid mellom grunneier og lag, foreninger, grupper, eller privatpersoner som ønsker å 

legge til rette for eller organisere friluftsaktiviteter. Kommunen kan være en pådriver og 

katalysator for å finne gode løsninger.  

 

Tilskudd friluftsformål :  

Kommunen kan søke om tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområder fra 

Miljødirektoratet. Et viktig tiltak for å ivareta grønne områder nært der folk bor. For å kunne 

søke midler på statlig sikrede friområder er det et krav om tilhørende forvaltningsplan og det 

kreves som regel en kommunal egenandel. Ringsaker har en forvaltningsplan for statlig 
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sikrede friluftslivsområder i Ringsaker 2017-2021. Det vil være behov for å videreføre den i 

neste planperiode. 

Gjennom jordbruksavtalen er det avsatt midler til «Spesielle Miljøtiltak i jordbrukets 

kulturlandskap» (SMIL-midler). Eiere av landbrukseiendom kan søke om midler for å øke 

tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og for å holde verdifulle områder åpne. Eksempel 

er rydding av stier og gamle veifar i jordbruksområder.  

6. Anleggstatus og behovsvurdering 

I Ringsaker kommune er det registrert 459 eksisterende idrettsanlegg; 317 ordinære anlegg og 

142 nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet.  

Data om anleggene er hentet ut fra www.anleggsregisteret.no. Her finnes alle detaljer og 

opplysninger, som mål, lengde, byggeår og spillemidler på alle anlegg i Ringsaker kommune. 

Den generelle oppfatningen er at Ringsaker kommune har en anleggsdekning som er 

tilfredsstillende innenfor de fleste tradisjonelle idrettsaktivitetene, som fotball og håndball. 

Det har vært en jevn økning i antall idrettshaller som har blitt bygget de siste ti årene og i 

2021 er det til sammen fem kommunale idrettshaller i kommunen: Moelvhallen, 

Brøttumshallen (2/3), Neshallen, Fagerlundhallen og Furneshallen. I tillegg er  

Brumundalshallen ved Ringsaker vgs. (fylkeskommunal) samt en flerbrukshall ved 

Natrudstilen som driftes av private aktører.  

Til sammen 14 gymsaler er også tilgjengelig for lag og foreninger uten om skolens bruk. De 

benyttes i noe grad av lag og foreninger. 

 

Kommunen har etablert 2 nye svømmehaller i 2018 og 2019. Anleggsdekningen er 

tilfredsstillende både for skolesvømming, idrett-  helse- og folkebad i lengre tid fremover. 

Målgrupper som benytter svømmeanleggene i dag er: Skolesvømming, SFO/AKS, folkebad, 

varmtvannstrening med kommunal fysioterapi, Ringsaker revmatikerforening, vanngym 

tilrettelagte kulturtilbud, babysvømming, barnehagesvømming, barnefysioterapi. 

Morgensvømming for publikum er startet opp høsten -21. En helhetlig driftsmodell og 

åpningstider i svømmehallene bør videre vurderes å utredes for å kunne gi ennå bedre 

utnyttelse av kapasiteten og tilgjengelighet for flere målgrupper i anleggene. Det etterspørres 

tilbud for eldre på dagtid, svømmeklubber, og hotellgjester.  

Det etterspørres basishall, turnhall, tennishall, sykkelanlegg, padletennis, utendørs isflate med 

vant, parkour og frisbee anlegg. Dette er innspill  fra både organisert idrett og egenorganiserte 

miljøer i forbindelse med planarbeidet. 
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Innlandet fylkeskommune, idrettskretsen og kommunale idrettsråd i regionen har i 2020 

initiert samarbeid mellom nabokommunene for å gi innspill på interkomunale anlegg som bør 

prioriteres i regionen. Det er f.eks. høyt press på eksisterende ishaller i regionen og et reelt 

behov for en ishall som supplerer hallene i  Hamar, Gjøvik og  Lillehammer. Dagens 

hallkapasiteten er begrensende for videreutvikling av medlemstall innenfor ishockey i vår 

region.Videre er det drøftet behov for en større turnhall, fotballhall, friidrett og innendørs 

sykkelanlegg. Dette er store areal-og kostnadskrevende anlegg som er naturlig at regionen 

samhandler om i forhold til videre utvikling og prioriteringer. 

Videre følger en oversikt over geografiske områder og vurdering av fremtidige anleggsbehov 

i Ringsaker. Vurderingen baserer seg på kommunens lokalkunnskap i dialog med Ringsaker 

idrettsråd, lag og foreninger. I presentasjonen er kommunen delt inn i fem geografiske 

områder; Brumunddal, Moelv, Furnes, Nes og Nordre Ringsaker. I anleggsregisteret 

www.anlegg.no kan det hentes ut kart og mer detaljerte opplysninger som mål, lengde, 

byggeår og spillemidler på alle anlegg i Ringsaker kommune. 

 

Brumunddal  

I Brumunddal bor cirka 40 % av befolkningen i kommunen.  

Hallflater: Anleggsdekningen per 2021 er delvis tilfredsstillende for tradisjonelle 

idrettsaktiviteter. Mindre aktivitetshaller og basishaller til turn, dans, tennis, padle, friskis og 

svettis, frisklivsentralen, kampsport og styrketreningsrom er eksempler på anlegg som 

etterspørres sentralt i Brumunddal. Frem mot 2030 vil det bli et press på anlegg for den 

organiserte idretten, særlig innendørs. 

Sveum idrettspark: Anlegget har til tider veldig høy belastning. På dagtid benyttes anlegget i 

stor grad av skoler, og på kveldstid er det hovedsakelig idrettslag og andre målgrupper. Det er 

signalisert et behov for å bygge ut kapasiteten for fremtiden.  

Skianlegg: Anleggsdekningen anses som god gjennom idrettsanleggene på Veldre sag, 

Nybygda og Vollkoia. Tørudbakken fungerer i tillegg som et godt nærmiljø for alpint og 

annen ski- og snowboardaktivitet.  

Nærmiljøanlegg: I Brumunddal er det generelt god dekning av nærmiljøanlegg ved skoler, 

strandområder og turområder. Det vil være behov for en oppgradering av uteareal ved 

ungdomsskoler. Det er etablert gode sykkeltraseer og anlegg ved Veldre sag og Hempa skole. 

Sykkelklubben i Brumunddal har meldt inn ønsker om videreutvikling av sykkelanlegget ved 

Veldre sag med downhill og plankesti. Mjøsparken med et mangfold av ulike 

aktivitetsmuligheter er blitt realisert siden forrige plan og er blitt et særdeles populært 

http://www.anlegg.no/
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treffsted for alle innbyggerne i kommunen store deler av året. Mjøsparken vil være et naturlig 

stoppested også for tilreisende til kommunen. Sammenhengende gang- og sykkeltraseer er 

etablert gjennom Brumunddal  
HHT er den største tilretteleggeren av turstier bynært i Brumunddal. Det er et rikt stinett med 

godt merkede stier. Nytt friluftskart for området er under utarbeidelse i regi i HHT.  

Svømmehall: Mjøsbadet ble etablert i 2019 og kapasiteten til skolesvømming og folkebad vil 

være tilfredstillende i lang fremtid.    

 

Moelv 
 

I Moelv bor cirka 15 % av befolkningen i kommunen.  

Hallflater: Flerbrukshallen i Moelv åpnet i 2018 og har både idrettshall, klatrevegg og 

svømmehall. Anleggsdekningen per 2021 er til dels tilfredsstillende for håndball og basket 

med antall aktive lag. Det etterspørres noe mer hallflater og ved forventet befolkningsvekst og 

økt aktivitet vil det være behov for flere hallflater både for håndball og andre 

innendørsidretter. Garderobekapasitet begrenser mulighetene i forhold til mer mangfold på 

aktivitetsnivået. Det etterspørres basishall i tilknytning til flerbrukshallen for å løse fremtidig 

vekst. Kilde gymsal reåpnes i 2022 som en ny gymsal etter brann i 2020. 

Svømmehall: Ny svømmehall ble åpnet i 2018 i flerbrukshallen og kapasiteten til 

skolesvømming og folkebad vil være tilfredstillende i lang fremtid. 

Moelv idrettspark: Moelven IL har startet rehabilitering av friidrettsanlegget og etablering 

av en kunstgressbane. Arbeidet ferdigstilles i 2021/22.  

Skianlegg: Et nytt flott skianlegg i Amlisberget ble ferdigsstilt høsten 2020. Anlegget består 

av hoppbakke, skicrossløype for langrenn, akebakke og lysløype. Sammen med Veldre sag og 

Natrudstilen vurderes anleggsdekningen for skiaktiviteter i området som tilfredsstillende.  

Nærmiljøanlegg: Nærmiljøanlegget ved Moelv skole er tilrettelagt for mange ulike 

aktiviteter og aldersgrupper. Garveriparken er også oppgradert med skateanlegg, isflate og 

lekeapparater. Det er behov for oppgradering av uteområde ved Moelv ungdomsskole. Private 

aktører har i 2020 etablert parkouranlegg i Moelv. Moelvmarkas venner, MMV, er den største 

tilretteleggeren for stier i Moelv og omegn. Stinettet i Moelv og omegn er rikt. Det er over 

220 km merkede stier som vedlikeholdes gjennom dugnad.  

 

Golf: Anleggsdekningen for golf i Ringsaker er godt ivaretatt gjennom Mjøsen Golfklubb 

med 18-hullsbane.  
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Det er startet opp etablering av ny Frisbee golfbane i 2021 som planlegger åpning i 2022. En 

frisbeegolfbane vil bidra til å gi forsterke ytterligere  mangfold av aktivtetstilbudet i 

Moelvområdet. 

 

Furnes  

I Furnes-regionen bor cirka 14 % av kommunens befolkning.  

Hallflater: Flerbrukshall ved Stavsberg skole åpnet i 2020, og anleggsdekningen for 

innendørsidretter er tilfredstillende.  

Fotballanlegg: Gaalas med ny kunstgressbane, gressbaner og fotballhall gjør at 

anleggsdekningen for fotball er tilfredsstillende. Det er også opparbeidet tursti i tilknytning til 

anlegget. Det etterspørres nytt klubbhus. 

Skianlegg: Nybygda og Vollkoia benyttes som anlegg for skiidrett. Anleggsdekningen anses 

som god.  

Nærmiljøanlegg: Ved barneskolene i søndre Ringsaker er det tilfredsstillende 

anleggsdekning. Det er et stort behov for oppgradering av uteområdet ved Furnes 

ungdomsskole. Området ved Jessnes både langs Mjøsa og omkring kulturlandskapet er det 

gode fasiliteter for aktivitet og rekreasjon. Benker og hvileplasser vil være et behov å supplere 

og vedlikeholde i området. 

 

Nes 

I Nes-regionen bor cirka 16 % av kommunens befolkning.  

Hallflater: Kapasiteten i Neshallen er tilfredsstillende opp imot dagens aktivitetsnivå.  

Fotballanlegg: Ny fotballstadion på Stavsjø gjør at fasiliteter og kapasitet er godt ivaretatt. 

Nytt lagerbygg ble også startet opp i 2021. I tillegg finnes det gressbaner på Helgøya, 

kunstgressbane i Gaupen og flere ballbinger.  

Skianlegg: Lysløype på Stavsjø og Øvernløypa gir god dekning for skiaktivitet. Det kjøres 

også skiløyper i store deler av området.  

Nærmiljøanlegg: Ved skolene er det tilfredsstillende uteområde for aktivitet. I tillegg er det 

nærmiljøanlegg ved Tingnes, friluftsanlegg på Skurven, og badeplasser ved Tingnes og 

Helgøya som gir gode muligheter for aktivitet, nærfriluftsliv og rekreasjon.  
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Nordre Ringsaker  

I regionen nordre-Ringsaker bor cirka 15 % av befolkningen.  

Hallflater: 2/3 hall på Brøttum begrenser noe aktivitetsmangfoldet  for håndball. Hallen 

fungerer godt som treningsarena for andre aktiviteter og skole. Det er foreløpig ikke 

kapasitetsutfordringer for trening i hallen per i dag. Ring IL trener  i Moelvhallen ved behov 

for hel hallflate og ved kampavvikling. Det er bygget ny flerbrukshall på Natrudstilen som i 

fremtiden kan fungere som en god treningsarena for flere idretter dersom anleggsbehovet øker 

i området. 

Fotballanlegg: Det finnes baner i de fleste bygder og tettsteder i nordre Ringsaker og 

anleggsdekningen vurderes som tilfredstillende i forhold til behov. 

Skianlegg: Det er særdeles gode muligheter for skiaktivitet i Nordre Ringsaker, spesielt med 

Natrudstilen og Sjusjøen som tilbyr flere hundre kilometer oppkjørte løyper. Anlegget på 

Natrudstilen holder også internasjonal standard for å avvikle ski- og skiskytterkonkurranser. 

Det er i tillegg gode løypenett i bygdene som Brøttum, Ring, Åsmarka, Lismarka og Næroset. 

Det er meldt inn behov for ny tråkkemaskin i tilknytning til Ulveløypa.  

Nærmiljøanlegg: Opparbeiding av uteområdet ved Brøttum barne- og ungdomsskole ble 

ferdigstilt i 2021. Det finnes ytterligere nærmiljøanlegg på Sjusjøen og velforeninger i fjellet 

har gitt innspill med ønsker om utvikling av flere nærmiljøtiltak i fjellområdet. Eksempler er 

naturstier, fiskeplasser, tufteparker, sykkelcross, frisbeebaner, utbedring av lokalt stinett og 

informasjonstavler og skilting. Sjusjøen Vel ønsker en opprustning av trivselsplassen med 

sand og flytebrygge, varmestue/badstu ved Sjusjøvannet og badeplass nedenfor Sjusjøstallen. 

Det nevnes også at økende utbyggingspress i Graaten-området øker behovet for å sikre lett 

tilgjengelige natur- og rekreasjonsområder i gangavstand fra hytte/leilighet i trygge 

omgivelser. Sjusjøen disc golf ble etablert i 2021 med en 9 hullsbane og vil bli utvidet til 18 

hullsbane i 2022. 
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6.1 Prioritert utbyggingsprogram 2020-2022 

Under følger oversikten over prioriteringene fra 2020-21.  Anlegg som står i uprioritert liste i 

planperioden kan tas inn i prioritert liste etter behov ved årlig rullering.  
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6.2 Uprioritert utbyggingsprogram 

I tillegg til den detaljerte oversikten for «prioritert utbyggingsprogram for idrettsanlegg 2021– 

2022, vise her en uprioritert liste over langsiktig behov og ønsker i et lengre tidsperspektiv. 

Denne listen er mindre detaljert i forhold til byggestart, kostnader og fremdrift. En eventuell 

byggestart for flere av disse anleggene vil ligge langt frem i tid. Etter hvert som det prioriterte 

utbyggingsprogrammet rulleres kan det være at disse anleggene tas inn i listene forutsatt at det 

søkes om spillemidler.  I løpet av planprossessen har det kommet inn en del innspill fra lag og 

foreninger om fremtidige anleggsbehov.  

Anlegg/område/sted Ansvarlig / 

initiativtaker innspill 

Anslått 

utbyggingkostnad 

Tenkt oppstart 

Klubbhus 

Kunstgress 

Furnes fotball 20 000 000 

 7 500 000 

2023-2025 

Rehabilitering 

kiosk/klubbhus/bane 

Mjøsa Speedwayklubb  550 000 2021-2030 

Etablere heis, rehabilitering 

dommertårn, sommerhopp 

Lierberget Hoppsenter 1 350 000 2021-2025 

Allidrettshall, innendørs 

fotballhall, flomlysanlegg 

(bane 2), garderober, 

kunstgress (bane 4), 

høytaleranlegg, 

kiosk/speakerbu (bane 1) 

Brumunddal 

Allianseidrettslag 

103 000 000 2022 - 2026 

Påbygg garasje, rehabilitering 

kunstgress/ballbinge 

Ringsaker 

Idrettsforening 

N/A N/A 

«Friluftshus» (Mjøsparken), 

klubbhus/kajakkhotell 

(Pellervika),  

Padleleden langs Mjøsa 

Furnesfjorden 

Kajakklubb, 

Hedemarken 

luftsportklubb, 

Ringsaker o-klubb 

1 – 5 000 000 N/A 

Pumptrack (Mjøsparken), 

plankesti (veldre sag), 

dagsturhytte, downhill, 

rundbaneløype,nærmiljøanlegg 

Brumunddal 

Sykleklubb 

N/A N/A 

Innendørshall 

tennis/padletennis 

Brumunddal 

tennisklubb 

N/A N/A 

Orienteringskart 

(Konkurranse/sprint, nærkart, 

skolekart) 

Ringsaker O-klubb  500 000 2021  

Tråkkemaskin (ulveløypa) Brøttum IL N/A N/A 

Flerbrukshall (håndballflate), 

utendørsanlegg  

Veldre Håndball N/A N/A 

Ombygging av Moelven 

idrettspark (friidrettsanlegg og 

kunstgress/gressbane 

Moelven Idrettslag 20 000 000 2021  
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6.3 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, avdeling Idrett 

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   

 

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 fra 2019  begrenset opp  til kr. 1.000.000,- 

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. oktober året før.  

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. 

 

Tilskudd skiløyper 

Ringsaker kommune gir årlig tilskudd til preparering av et stort nettverk av skiløyper både i 

fjellet og i lavlandet. Tilskuddet er basert på søknader etter at sesongens aktiviteter er 

avsluttet. 
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6.4 Idrettsråd 

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i Norges 

idrettsforbund gjennom idrettskretsen. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk 

medlem i idrettsrådet i sin kommune. Idrettskretsen i Innlandet bestod i 2020 av 47 idrettsråd, 

744 idrettslag og 157.000 medlemmer. Idrettsrådet skal arbeide for best mulig forhold for 

idrett i kommunen og være en arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale 

myndigheter, og mellom lagene og idrettskretsen.   

Ringsaker idrettsråd (RIR) og Ringsaker kommune har et aktivt og godt samarbeid over flere 

år og det er er viktig å opprettholde og styrke dette arbeidet ytterligere i fremtiden. Det er 

jevnlige samarbeidsmøter og løpende dialog mellom kommunen og RIR. Med bakgrunn i 

etablering av Innlandet fylket i 2020 er det også etablert et regionalt samspill innen fagfeltet 

fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv med idrettsrådene. 

 

 

 

 

Til temaplanen er det utarbeidet en vedleggsdel med  lister, linker til kart og utfyllende 

kunnskapsgrunnlag. Beskrivelse av planprosess, evaluering av forrige plan og alle innspillene 

til ny temaplan er vedlagt i vedleggsdelen. 

. 


