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INNLEDNING OG BAKGRUNN
Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt av kommunestyret i sak 32/2015

den 03.09.2015 med planperioden 2015-2019. Av den vedtatte planstrategien for Rennebu kommune

følger det at delplanen for idrett og fysisk aktivitet skal revideres. 

Det er et krav fra Kulturdepartementet at det skal foreligge en kommunal delplan for idrett og fysisk

aktivitet som angir behovet for nye anlegg. Dette er en forutsetning for å kunne søke spillemidler, og er

dermed svært viktig for finansieringen av idretts- og aktivitetsanlegg i Rennebu kommune.

Planhorisonten denne gangen er satt fram til 2030, med bakgrunn i tidshorisonten for FNs

bærekraftsmål. 

Utviklingen av planen er basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag innhentet fra aktuelle planer,

dokumenter, fagetater og gjennom en bred innspills- og involveringsprosess.

Planens handlingsdel vil bli gjenstand rullering i planperioden. Kommunedelplanen skal være et

politisk og administrativt styringsdokument for både kortsiktige og langsiktige tiltak innenfor områdene

idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Det er sunt og riktig å skape et aktivitetsløft gjennom økte investeringer for å skape et mangfold av

organisert og uorganisert aktivitet. Barn og unge i Rennebu er særlig aktive innen organiserte

aktiviteter, men blant voksne er det en høy andel inaktive.  
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INNHOLD
Dette finner du 
i planen



INNHOLD OG UTREDNINGER

Målsetting for Rennebus satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 

Målsetting for anleggsbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv. 

Resultatvurdering av forrige plan med statusoversikt. 

Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. 

Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen. 

Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. 

Oversikt over forventede kostnader tilknyttet drift og vedlikehold av planlagte anlegg. 

Uprioritert langtidsplan over behov for anlegg. 

Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for planlagte

anlegg og friluftsområder bør fremgå av relevante kart. Utover dette står kommunen fritt med tanke på

innhold og utforming av planen, så lenge prosesskravene i plan- og bygningsloven følges. 

Utvikling, status og behovene til den egenorganiserte aktiviteten. 

Vurdering av kapasitetsutnyttelsen når man ser anleggene i hele kommunen, samt nabokommunene, i

helhet.

Trender innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er i stadig endring, og det er derfor viktig å være oppdatert i

henhold til disse for å sikre aktuell kunnskap for politikere, administrasjon og innbyggere.

Kulturdepartementet stiller en rekke minstekrav til innholdet i en delplan for idrett og fysisk aktivitet som

bidrar til dette: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Utover dette står kommunen fritt med tanke på innhold og utforming av planen, så lenge prosesskravene i

plan- og bygningsloven følges. 

Det er det behov for følgende utredninger utover minstekravet: 

1.

2.



BEGREPSAVKLARINGER
Her følger en definisjon av de mest sentrale begrepene i planen.

Definisjonene er hentet fra departementets veileder. 
 

Idrett: Aktivitet i form av trening, eller konkurranse innen den

organiserte idretten.

 

Fysisk aktivitet: Egenorganiserte trenings- og

mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av

lek. 

 

Egenorganisert idrett: aktiviteter hvor utøverne selv definerer

rammene for utførelse og planlegging. Aktiviteten

«organiseres» og utformes på egenhånd. 

 

Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen

fordeler seg i en befolkning. 

 

Friluftsliv: Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med

sikte på miljøforandringer og naturopplevelser. Friluftsliv er

ikke en motorisk aktivitet. Friluftsliv inngår i begrepet fysisk

aktivitet. 

 

Statlig sikret friluftsområde: statlig sikrede områder som gir

befolkningen tilgang til friluftsområder.

 

Nærmiljøanlegg: Anlegg eller område for egenorganisert

fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo-

og/eller oppholdsområder. Kun utendørsanlegg.

Anleggene eller områdene skal være fritt allment

tilgjengelige for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for

barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen forøvrig.

Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et

skoleanlegg eller et idrettsanlegg. Eksempler på

nærmiljøanlegg er skileikanlegg, mindre hoppbakker,

isflater, flerbruksområde inntil 2400 m2 tilrettelagt for

ballspill, løp, kast o.l. 

 

Ordinære anlegg: er i hovedsak anlegg knyttet til

konkurranse- og treningsvirksomhet for den organiserte

idretten (fotball-, friidrettsanlegg, idrettshaller o.l). De

tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar

utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte

særforbund. 

 

Interkommunale anlegg: Større, kostnadskrevende anlegg

hvor to eller flere kommuner går sammen om drifts- og

investeringskostnader. 

 

Nasjonalanlegg: er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og

funksjonelle standardkrav for gjennomføring av relevante

internasjonale mesterskap og konkurranser. Ordningen er

meget begrenset, og det er kulturdepartementet som etter

uttalelse fra Norges idrettsforbund og olympiske og

paralympiske komite (NIF) gir et anlegg denne statusen. 

 

Friluftsområder: blir ofte brukt som fellesbetegnelse på

grønne områder som er tilgjengelige for allmennhetens frie

ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder. Det

er ikke krav om parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging

for bruk. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet

og trening. I kommuneplanens arealdel er friluftsområdene

oftest avsatt under landbruks- natur-, og friluftsområder (LNF-

områder). 

 

Friområder er avgrensede områder med spesiell tilrettelegging

og opparbeiding for allmennhetens uhindrede rekreasjon og

opphold. Områdene blir vanligvis ervervet, opparbeidet og

vedlikeholdt av kommunen, og kan være parkanlegg, turveier,

lysløyper, lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser.

Inngrepsfrie naturområder i nærmiljøet, f.eks. koller, sletter og

bakker kan også defineres som friområder.

 



OVERORDNEDE FØRINGER

INTERNA-

SJONALE

FNs bærekraftsmål

Global handlingsplan for

fysisk aktivitet (2018-2030)

 

NASJONALE
Kommunal planlegging for idrett og fysisk

aktivitet (2014)

Meld. St. 26. Den norske idrettsmodellen

(2011-2012)

Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid – Rapport

fra Strategiutvalget for idrett

Meld. St. 18. Friluftsliv – Natur som kilde til

helse og livskvalitet (2015-2016)

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013)

Handlingsplan for friluftsliv, Klima- og

miljødepartementet (2018)

Meld. St. 19. Folkehelsemeldinga – gode liv i

eit trygt samfunn (2018-2019)

Meld. St. 34 Folkehelsemeldingen – god helse

– felles ansvar (2012-2013)

Universell utforming for idretts- og

nærmiljøanlegg

Sammen om aktive liv (2020-2029)

REGIONALE

Regional folkehelseplan for

Sør-Trøndelag (2014-2018)

Anleggsstrategi idrett og

friluftsliv (2013-2016)

Trøndelag idrettskrets sin

strategi for anleggsutvikling

 

LOKALE

Kommunal planstrategi for

Rennebu Kommune 

Planprogram kommuneplan

Kommunedelplan for

trafikksikkerhet (2018 –

2022)

Folkehelseplanen 

Sti- og løypeplan

Forvaltningsplan for

Buvatnet (2022-2027)

 

LOVVERK

Lov om friluftslivet

(friluftsloven) 

Lov om folkehelsearbeid

(folkehelseloven) 

Lov om planlegging og

byggesaksbehandling (plan-

og bygningsloven)

Lov om forvaltning av

naturens mangfold

(naturmangfoldloven)

 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272721/WHO-NMH-PND-18.5-eng.pdf
https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/folkehelse-idrett-og-frvillighet/folkehelse-plan-26-05-14_3.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/718036d7bada4208a9695677f6f8024b/anleggsstrategi-idrett-og-friluftsliv.pdf
https://www.rennebu.kommune.no/globalassets/planer/planstrategiforrennebukommune.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100


Politisk

forankring

ORGANISERING OG MEDVIRKNING

Arbeidsgruppe Medvirkning



ORGANISERING OG MEDVIRKNING
Det ble etablert en arbeidsgruppe som har hatt hovedansvaret for utarbeidelse og

framlegging av planen. Hovedutvalg for samfunnsutvikling og drift vedtok i sak

1/2021 sammensetting av arbeidsgruppe og leder for gruppa. Rune Skjolden ble

valgt som politisk representant inn i arbeidsgruppa og som leder av arbeidsgruppa.

Arbeidsgruppa har bestått av: 

Rune Skjolden (KrF), politisk representant fra hovedutvalg for helse, omsorg og

oppvekst, leder for arbeidsgruppa

Merete Olsen, folkehelsekoordinator og fysioterapeut 

Magnar Langklopp, leder Rennebu Idrettsråd

Marit Bjerkås, kultur- og næringskoordinator, sekretær for arbeidsgruppa

I tillegg er det leid inn ressurser fra Plankontoret i arbeidet med

medvirkningsprosessene.

PLANPROSESS
Det ble utarbeidet planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i

2021. Planprogrammet ble vedtatt sendt på høring i 6 uker fra 22. oktober 2021 i sak

46/2021. Planprogrammet ble endelig vedtatt i sak 1/2022 i felles hovedutvalgsmøte

13. januar 2022. 

Planen legges ut på 6 uker offentlig høring av felles hovedutvalg før planen

stadfestes av kommunestyret.

Arbeidsgruppa har gjennomført sine møter både digitalt og fysisk og hatt stort fokus

gode medvirkningsprosesser for å involvere bredt i prosessen.



MEDVIRKNING

FASE 1
Den første fasen av

medvirkningen var å åpne for

innspill fra alle i kommunen med

et tidsvindu på 14 dager. Innspill

kunne bli levert ved å fylle ut et

enkelt Google-skjema med 5

spørsmål

FASE 2
Innspill med kart

Det ble lagt ut kart med alle

anlegg i Rennebu på utvalgte

møteplasser i hele kommunen:

Voll Joker, Joker Nerskogen,

Rema på Berkåk, Rennebu

folkebibliotek, Kroken Bakeri på

Innset mellom 19.01 til 31.01.2022.

FASE 3
2. februar ble det organisert

aktivitetskafe som ideverksted med

kaffe, te og noe å bite i. 

Ideverkstedet ble holdt i

Rennebuhallen som ble delt inn i 5

soner. Deltakerne kunne se på kart,

statistikk og kunne besvare spørsmål

og komme og gå som de ville

innenfor ei tidsramme på 2 timer. 



I løpet av februar og mars 2022 ble det gjennomført

møter og samtaler med ulike grupper og

organisasjoner i Rennebu. I tillegg ble det gjort et

arbeid for å nå så mange mennesker med nedsatte

funksjonsevne i Rennebu som mulig for å kartlegge

ønsker om tilrettelegging for idretter/aktiviteter. Det

ble organisert telefonsamtaler med Norges

Blindeforbund i Trøndelag, Norges Handikapforbund i

Trøndelag, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i

Trøndelag (FFO). Deretter ble det sendt Google-skjema

til aktuelle medlemmer av overnevnte organisasjoner,

aktivitetskontakter i Rennebu, pedagogisk-psykologisk

tjeneste (PPT) og til Råd for mennesker med nedsatte

funksjonsevner. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Pedagogisk-psykologisk_tjeneste
https://no.wikipedia.org/wiki/Pedagogisk-psykologisk_tjeneste


Rennebu kommunes innbyggertall pr 4. kvartal 2021 var 2.443

innbyggere, hvor alderssammensetningen viser høy andel av innbyggere

fra 45 år og oppover. 514 personer er yngre enn 19 år. 

Tilgjengelighet til kultur- og idrettstilbud 
67 % av menn og 70 % av kvinner i Rennebu svarer at tilgjengeligheten til

kultur og idrettstilbud i Rennebu er god eller svært god (HUNT4, 19). 63 %

av ungdomsskoleelevene synes at tilbudet av idrettsanlegg der de bor er

bra i Rennebu, noe som er noe lavere enn landet som helhet som er 70 %.

38 % av ungdomsskoleelevene synes at kulturtilbudet i Rennebu er bra,

noe som også er lavere enn landet som helhet, 56 % (Ungdata 2021). I

Trøndelag har man store områder med spredt bosetting og

konsentrasjonen av mennesker vil naturligvis påvirke tilgjengeligheten til

ulike tjenester og ressurser i de ulike kommunene. Rennebu er en liten

kommune i antall innbyggere, men stor i utstrekning. Likevel Som et

kommunikativt knutepunkt oppleves det likevel som korte avstander til

nabokommuner med mer utfyllende idretts- og kulturtilbud (HUNT4, 19).

Status og utviklingstrekk



De nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet hos voksne er minimum 150 minutter med moderat intensitet

eller 75 minutter med høy intensitet per uke. Videre anbefales personer som sitter i ro store deler av dagen å

være mer fysisk aktiv enn disse anbefalingene, for å kompensere for negative helseeffekter ved langvarig

stillesitting.

I Rennebu oppgir 19 % av voksne menn og 27 % av voksne kvinner at de er daglig fysisk aktive og oppfyller

kravene. Nasjonalt oppfyller tre av ti voksne anbefalingene om fysisk aktivitet. Andelen har vært stabil på dette

nivået de siste årene, men andelen varierer noe med alder og utdanningsnivå. Ungdomsskoleelevene i

Rennebu ligger på landsgjennomsnittet når det kommer til fysisk aktivitet, der 55 % oppgir å trene på egen

hånd 1-2 ganger i uken, 51 % trener i idrettslag 1-2 ganger i uken, 21 % trener i treningsstudio 1-2 ganger i uken.

Ungdata viser at 73 % av ungdomsskoleelevene i Rennebu er med i en organisasjon, klubb eller lag, noe som er

høyere enn i landet som helhet, 62 %. 

 49 % av ungdomsskoleelevene har vært med på en aktivitet i en idrettsklubb, noe som er lavere enn

landssnittet på 60 %. Samtidig ser man at 29 % av ungdomsskoleelevene i Rennebu har vært med på en

aktivitet i korps, kor, orkester, musikk-/kulturskole, og dette er høyere enn landssnittet på 16 %. Dette tyder på

at ungdommene i Rennebu deltar både i idrett og kultur, og at kulturtilbudet er ganske viktig for ungdommen i

Rennebu. I tillegg er det så mange som 45 % som oppgir at de deltar i aktivitet i en fritidsklubb/ungdomsklubb,

noe som er høyere enn landet som helhet, og det er også flere enn på landsbasis som deltar i en religiøs

forening,

Av den voksne befolkningen oppgir en stor andel at de deltar i friluftsliv, konsert, teater og kino, samt trening

og idrett (HUNT4, 19)

Fysisk aktivitet i Rennebu



 Rennebu, % Norge, %

Ensomhet 7 11

Bra tilbud av idrettsanlegg 63 71

Nok lokaler til å treffe andre 54 48

Organisert fritid: aldri vært med 4 13

Annen organisert fritid 32 25

Er med i organisert fritid 73 61

Idrettsklubb 49 60

Kulturaktivitet 29 16

Ungdomsklubb 45 26

Fysisk aktivitet: annen organisert trening 16 18

Egen hånd 55 48

Fysisk inaktiv 14 15

Idrettslag 51 50

Trener ukentlig 80 81

Treningsstudio 21 25

Helse: fornøyd med helsa 60 68

Hodepine 25 29

Psykiske plager 11 17

Svarene er basert på svar fra

87 elever på ungdomstrinnet

UNGDATA
2021



Svarene er basert på svar fra

123 personer som deltok i den

åpne innspillsrunden i fase 1 

i medvirkningsprosessen.

Respondentene fordeler seg

som følger:

MEDVIRKNING
Folk i Rennebu er glade i friluftsliv. Ut ifra den digitale undersøkelsen, er

turstier og skiløyper de ledende aktivitetstilbudene for mange i kommunen.

For folk yngre enn 20 år er det viktigere at Rennebu har fotballbaner og

Rennebuhallen, enn turstier og skiløyper. For de som er mellom 12-15 år er

frisbeegolf også en av de viktigste anleggene i kommunen.

Antall svar
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Basseng/Buvatnet/badeplass 

Gym/styrke/spinning 

Skytteranlegg 

Lekeplass 

Alpinanlegg 

Aktivitetspark 
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Turstier Skiløyper Skytteranlegg Fotballbane Rennebuhallen Aktivitetspark
Gokart Frisbeegolf Lekeplasser

12-15 år 16-20 år 21-40 år 41-67 år 67 +

100 % 
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Hvilke

aktivitetstilbud

for fysisk

aktivitet er

viktig for deg?

Rennebuhallen er 

like viktig for alle aldre

ifølge undersøkelsen.

Statistikk viser at viktigheten

av fotballbane synker med

økende alder. Aktivitetspark

er like viktig uansett alder. 



Hvilke

aktivitetstilbud

benytter du i

andre

kommuner?
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ORGANISERT IDRETT

DEFINISJON
Definisjon: Norsk organisert idrett defineres som alle

idrettsaktiviteter som er organisert av Norges Idretts Forbund (NIF).

NIF er per dags dato Norges største frivillige organisasjon, med

rundt 2,1 millioner medlemmer.

RENNEBU
Aktive medlemmer i idrettslaget består hovedsakelig av barn og

ungdom, men det er også mange voksne som deltar aktivt i

konkurranse innenfor flere idrettsgrener. Idrettslagene får fast årlig

driftstilskudd fra kommunen. Utover dette knytter de til seg

hovedsamarbeidspartnere over flere år i tillegg til andre sponsorer

fortrinnsvis fra lokalt næringsliv.



Lag
Medlemmer

Under 20 år/Voksne
Type idrettslag/gruppe

Rennebu Idrettslag 257/443
Fleridrettslag

Håndball, fotball, ski/skiskyting, trim/sykkel/triatlon,
allidrett, friidrett

Innset Idrettslag 44/70 Fleridrettslag(trim/mosjon)

Rennebu skytterlag 179** Særidrettslag(felt-/baneskyting)

Innset Skytterlag 17/111 Særidrettslag(felt-/baneskyting)

NMK Rennebu 50** Særidrettslag(motorsport)

Rennebu Frisbeeklubb 0/0* Særidrettslag(disksport)

Langklopp ride- og kjøreklubb 10** Særidrettslag(ridesport)

SUM: 318/863  

TOTALT: 1181  

Oversikt over idrettslag og særidretter i Rennebu:

*Rennebu Frisbeeklubb åpnet for medlemskap i 2022

** Ikke innrapportert alder til kommunen



Rennebu IL
Rennebu Idrettslag har 6 hovedgrener:

1) Fotball har 137 medlemmer, hvor 121 er i alder 6-19 år. Det finnes også herrelag som har utøvere

opptil 30år. 

2) Håndball har 66 medlemmer, og det er hovedsakelig barn og unge opptil 17 år. 

3) Trim/sykkel tilbyr aktiviteter gjennom:

·19 trimposter

·App «trimpoeng», vinterturer i Rennbeu

·Organisering av topptrim om sommer

·Sykkelkarusell – 4-5 ganger i løpet av vårsesong med sykkelturer for alle. Antall deltakere varierer

mellom 50 til 120 personer i alle aldersgrupper

4) Ski/skiskyting har 21 medlemmer, hvor 16 personer er i alder 6-19 år.

5) Allidrett har 78 medlemmer, hvor 50 av dem – aktive i alder 4-10år. 

6) Friidrett definerer seg som terrengløparrangement som foregår 4-5 ganger i løpet av

sommersesong med rundt 50 barn og Nerskogen halvmaraton i august som i hovedsak retter seg

mot ungdom og voksne, men har også en kortere distanse for yngre deltakere.

 

Innset IL

Innset Idrettslag tilrettelegger til

aktivitet gjennom skiløyper, turstier,

trimposter og skøytebane på Ulsberg

i tillegg til samarbeid med Rennebu

IL om topptrim hver sommer. 



EGENORGANISERT IDRETT
OG FYSISK AKTIVITET

DEFINISJON
Definisjon: Begrepet “egenorganisert idrett og fysisk aktivitet” inkluderer alt fra

generelt friluftsliv, trening på kommersielle treningssentre, fotball på

kunstgressbanen utenom treningstid, til bruk av skateboard i selvbygd eller

offentlig bygd rampe. Dette er aktiviteter hvor utøverne selv definerer rammene

for utførelse og planlegging. Aktiviteten «organiseres» og utformes på

egenhånd. Egenorganisert idrett og fysisk aktivitet favner også det vi omtaler

som uorganisert aktivitet som kan defineres som følger: uorganisert idrett

betegner ikke bare en aktivitet, men mennesker eller grupper av mennesker som

uten hjelp fra en autorisert instruktør, trener eller leder, selv initierer og

gjennomfører en idrett eller fysisk aktivitet. Begrepet favner om all idrett og

fysisk aktivitet som gjøres på egenhånd utenfor organiserte rammer.



I Rennebu kommune er det mange som bruker naturen for aktivitet på egenhånd: gå/stå på ski, gå på tur, fiske osv. Skisporet.no er en viktig kanal for brukerne til å finne løypetraseer

og gir nyttig informasjon om når det legges spor. I tillegg er det noen private sporkjørere som ikke oppdateres på nettsiden. Rennebu kommune gir løypetilskudd til de som kjører

skispor i hele kommunen med forutsetning om at det kjøres i henhold til avtaler og løyver. 

Stier og løyper . Det er et rikt stinett over hele kommunen. Flere av løypene er merket og skiltet, likevel gjenstår det mange. I forbindelse med stiene er det også oppført gapahuker

eller benker som fine turmål og hvilesteder. Gjennom kartlegging og bruk av verktøyet "Rett i kartet"  vil vi kunne synliggjøre flere turalternativer.

Barnas Naturverden er et unikt, tilrettelagt friluftlivstilbud for små fjellfolk. Her er det godt merket og et tilrettelagt stinett tilpasset barn. Det er tre åpne sælehus i Barnas

naturverden med enkel standard med kjøkkenkrok og overnattingsmuligheter. Området har vært populært i mange år, men er spesielt mye brukt på sommeren fra 2020. 

Stisykling har økt interesse og behovet for tilrettelegging er økende. Ifølge undersøkelsen arbeidsgruppa gjennomførte fordeler interessen seg i alle aldersgrupper, og synliggjør

derfor behov for sykkelstier for både nybegynnere og mer drevne. Tilrettelegging av mountainbike-stier(mtb-stier) hvor det er mulig å hoppe kan være aktuelt. På mtbmap.no finner

man stier som brukes for sykling. Mange av disse er ikke tilrettelagt eller skiltet. 

Tuftepark i aktivitetsparken – i 2021 ble anlegget flyttet fra skistadion til den nye aktivtetsparken TrønderEnergi Arena på Berkåk. 

For aldersgruppen 65+ finnes det privattilbud med seniordans i Rennebuhallen. Ut ifra den digitale undersøkelsen 2022 er det ønskelig med gruppetimer innen dans/yoga for voksne. 

Buvatnet – offentlig badeplass på Berkåk som er arena for aktivitet både sommer og vinter. Om sommer brukes Buvatnet aktivt for bading, padling, fisking, turgåing og

sandvolleyball. Området er definert som statlig sikra friluftsområde og er underlagt egen forvaltningsplan. Området er tilrettelagt med gapahuk, bålpanne, naust med båt/kajakk,

flytebrygge, stupebrett, toaletter, sandvolleyballbane og gangstier med trimpost. På vinteren benyttes området til isbanekjøring i regi av NMK Rennebu, Rennebu kommune brøyter

gangstien rundt vannet. 

Mjuken Gym . Privat treningssenter som tilbyr styrketrening, spinning, cardio og planlegger for tilbud om gruppetrening og personlig trener. Spinningtilbudet i lokalet driftes av 

OppSpinn som flyttet inn i lokalene i 2020.

Nerskogen skisenter benyttes av både lokale og tilreisende. Et familievennlig anlegg med tre heiser og flere ulike nedfarter. Det er behov for å oppgradere anlegget de kommende

årene.

Nærmiljøanlegg og lekeplasser : Det er tilrettelagt med lekeplasser og ballbinger over hele kommunen. I dag er det i stor grad grendalag/nabolag som utvikler disse

nærmiljøanleggene. Spesielt lekeplassene flere steder bærer preg av mye bruk og behovet for vedlikehold er økende. 



Rennebu kommune tilrettelegger aktivitetstilbud for mange grupper gjennom det kommunale

tjenestetilbudet. Også frivilligheten strekker seg langt for å inkludere flere, men det kan være

utfordrende for frivilligheten å ha tilgjengelig kompetanse for å gi et godt nok tilbud. 

I arbeidet med planen oppleves det vanskelig å få oversikt over folk med sensitiv bakgrunn og

spesielt utfordrende er å nå dem for å engasjere til idrett og fysisk aktivitet. Gjennom synliggjøring

og tilgang på kompetanse gjennom det nye paraidrettssenteret i Trøndelag håper kommunen å

kunne ha bedre tilbud for denne gruppen. 

I oversiktsdokumentet for folkehelse i Rennebu er det flere parameter som viser sammenheng

mellom lavt utdanningsnivå og lite fysisk aktivitet. HUNT-undersøkelsen viser også at en høy andel

voksne menn er inaktive. Det vil være viktig i arbeidet fremover å tilrettelegg for tiltak som kan

motivere flere til fysisk aktivitet.



Tiltak Sted Status

Bygg og stadionanlegg Selvanvisere Ferdigstilt, fullfinansiert

Rulleskiløype Rennebu skistadion Ferdigstilt, fullfinansiert

Asfaltering Rennebu skistadion Ferdigstilt, fullfinansiert

Tuftepark NM-bakken, Rennebu skistadion Ferdigstilt, fullfinansiert

Ballbane Aktivitetsparken Ferdigstilt, fullfinansiert

Flerbrukshall, rehabilitering Kultursalen og Rennebuhallen Ferdigstilt, fullfinansiert

Turkart Lauvåsen-Furusjøen – Hestvatnet Ferdigstilt, ikke finansiert

Pumptrack Aktivitetsparken Ferdigstilt, fullfinansiert

Friidrettsanlegg 100-metersbane Aktivitetsparken Ikke ferdig, ikke finansiert

Klubbhus, toalettanlegg Kunstgressbanen Ikke prosjektert, ikke finansiert

7er-bane Ved Berkåk kunstgress Ikke prosjektert, ikke finansiert

Rehabilitering gymsal med garderober og sanitær Voll skole Ikke prosjektert, ikke finansiert

Klubbhus Frambanen Ikke prosjektert, ikke finansiert

Skibakke/rekrutteringsanlegg Rennebu skistadion Ferdigstilt, fullfinansiert

Selvanvisere
Rennebu skistadion, skiskytterarena

 
Ferdigstilt, fullfinansiert

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN



ANDRE NYE ANLEGG I
PERIODEN

Frisbeegolfbane etablert sommeren 2021 –

ikke søkt spillemidler. Ferdigstilt.

Flytting av skytterhus/skytterbane, ferdigstillt

vår 2022. Erstatningssak, ikke spillemidler.

Treningssenter Mjuken Gym ferdigstilt januar

2021 – kommunal næringsstøtte.



Folkehelse-prosjekt

Program for

folkehelse

Status: Under arbeid

ANDRE TILTAK
i regi av Rennebu kommune

Gratis halleie for

aktiviteter til barn

under 16 år

Status: Gjennomføres

Gratis dag i skiheisen

for skoleelever

Status: Gjennomføres



ANLEGG FOR
FRILUFTSLIV

Tiltak Sted Status

Skøytebane/isflate i
aktivitetsparken

Aktivitetsparken Gjennomføres årlig

Skytteranlegg for
leirdueskyting

Svenskdalen Ferdigstilt

Pilegrimsleden
42 km gjennom

Rennebu
Vedlikeholdes årlig

Turstier, Rett i kartet Hele Rennebu Under arbeid

Buvatnet, statlig sikra
friluftsområde

Buvatnet
Ny forvaltningsplan fra

2022



ANLEGGSBEHOV OG KAPASITETSUTNYTTELSE
Rennebu kommune har en god anleggsdekning sammenlignet med gjennomsnittskommunen om en ser

det totale tilbudet under ett. Landsgjennomsnittet ligger på ca. 300 innbyggere per anleggstilbud,

mens i Rennebu er vi på i underkant av 200 innbyggere per tilbud.

Et viktig aspekt å være oppmerksom på i utbyggingen av idrettsanlegg er at barn på 5-6 år oppholder

seg hovedsakelig mindre enn 100 meter fra egen inngangsdør. De fleste opp til 8 år oppholder seg i

hovedsak inntil 200 meter fra hjemmet. 

Det er varslet fra regionalt og nasjonalt hold at man ønsker at kommunene i større grad må tenke

interkommunalt ved planlegging av idrettsanlegg. Dette innebærer at det er mer ønskelig at man ser

utover sin egen kommune når man vurderer anleggsbehov og anleggsdekning.

Gjennom anleggsregisteret har kommunen oversikt over anleggene i kommunen. Kommunen har selv

ansvaret for å vedlikeholde dette systemet som ligger offentlig ute på www.anleggsregisteret.no.

http://www.anleggsregisteret.no/


Oversiktskart
Kartet viser alle aktivitetstilbud spredt i

kommunen. Den blå streken viser

tilrettelagte langrennsskiløyper. Ikoner

med rød strek viser organisert idrett,

ikoner med rød stiplet linje viser at

anlegget brukes både til organisert og

egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.



Rennebuhallen på Berkåk

Rennebuhallen er et kommunalt anlegg. Den inneholder kultursalen og hallen. Arealene i Rennebuhaller er booket hovedsakelig av

Rennebu idrettslag for håndball og fotball. Hallen er også leid ut til treningstimer for brannvesen arbeidere og til seniordans på privat

initiativ. Foruten bruker helseavdeling hallen for trening til barn og unge, og for «Sterk og stødig» trening for folk med alder 65+.

Rennebuhallen har god kapasitet. Fra mandag til torsdag fra 17.00 til 19.30 er salen oftest leid ut. Utenom dette tidsrommet er det mulig å

finne ledige timer. På fredager og helger er Rennebuhallen for det meste ledig, men det forekommer både kampaktivitet og

kulturarrangement i lokalene. Innset samfunnshus og Voll skole har gymsaler tilgjengelig som har god kapasitet.

Fotballbaner

Kunstgressbane på Berkåk, naturgressbane på Frambanen. Begge baner er godkjent som kamper til og med seniornivå. Kunstgressbanen

på Berkåk er mye brukt både til organisert og uorganisert aktivitet. Kapasiteten er presset. Frambanen brukes noe mindre enn

kunstgressbanen, her er kapasiteten god. 

Skiskytterstadion

Anlegget er mye brukt både til egentrening og organisert trening. Anlegget er et treningsanlegg og brukes ikke til konkurranser, til det er

det for lite. Kapasiteten er god.

Mjuken gym har foreløpig (2022) rundt 200 medlemmer, og kapasiteten er fortsatt stor. 

Svømmehallen i Oppdal, Svømmehall på Støren, Orklandbadet

Svømmehallen i Oppdal brukes mye av både Rennebu kommune og frivilligheten. Utenom private, fritidsbesøk er svømmehallen leid ut til

fysioterapitjenesten, Rennebu barne- og ungdomsskole, flykningstjeneste, Rennebu IL Allidrett. Ifølge lederen til badeanlegget er hallen

hovedsakelig fullbooket, og det er vanskelig å finne ledige timer. 

Svømmehallen på Støren har sprengt kapasitet. Ingen faste grupper fra Rennebu leier bassenget, men kan bruke det når det er åpent for

publikum.

Nytt badeland på Orkanger. Lang reisevei og lite ledig tid på dagtid gjør det ikke aktuelt å bruke innen kommunale tjenester. Flere

benytter seg av anlegget i fritidsøyemed, på lik linje med Pirbadet.

Det er et behov for et inngjerdet område for hundetrening. Det finnes en hund i snart hvert hus og det er flere som hadde hatt interesse av

å få sluppet sin hund i fri lek eller trene uten å være redd for at den stikker av.

OVERSIKT KAPASITETAnleggsdekning



MÅL OG STRATEGIER

Planprogrammet for ny kommuneplan bygges rundt «Barnas Rennebu» med fokus på balansen mellom attraktivitet og bærekraft. Rennebu kommune forholder seg til Trøndelagsplanens

tema om nærmiljø og møteplasser tilrettelagt for opplevelser og aktivitet.

 "Barnas Rennebu er et samspill mellom bærekraft og attraktivitet. Rennebu har et potensiale til å posisjonere seg som et drømmested for barn og barnefamilier,

hovedsakelig som bosted, men også som destinasjon for besøkende. Rennebu kommune ser verdien i å tilrettelegge for barn og gode oppvekst-vilkår. Rennebu

har allerede mye å tilby barna og dette kan utvikles videre"

                                                                      Jf. Planprogram kommuneplan 2021-2023

 Livskvalitet kommer inn i planprogrammet som eget område under attraktivitet. Livsglede i alle livets faser er et stort satsingsområde og omfatter en videre styrking av både

utviklingstiltak og kultur. Rennebu skal være en kommune hvor sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft balanseres. 

Gjennom ulike undersøkelser og statistikk bekreftes det at barn og unge i Rennebu i stor grad deltar på fritidsaktiviteter gjennom organiserte tilbud. Det er viktig for kommunen å

være en god medspiller i arbeidet frivilligheten gjør slik at vi sikrer et fortsatt godt og inkluderende tilbud for aldersgruppen under 20 år. Gjennom Ungdata-undersøkelsen kommer

det samtidig frem at aldersgruppen er mindre fornøyd enn landet forøvrig med tilgangen på idrettsanlegg og møteplasser.

Blant voksne er aktivitetsnivået lavere enn på landsbasis, spesielt blant menn. Gjennom arbeidet med tilrettelegging for fysisk aktivitet er det viktig å ha fokus på tilrettelegging som

kan redusere andelen inaktive.

Med dette bakteppet er det utarbeidet mål og strategier for arbeidet med idrett og fysisk aktivitet i Rennebu kommune i planperioden.



I Rennebu skal vi ha trygge og

inkluderende arenaer for idrett og

fysisk aktivitet for alle!



STRATEGIER
Slik skal vi nå målet:

Tilbudene som gis skal ha fokus på

bredden med rom for talentene.

Gjennom å legge til rette for at

flest mulig er med lengst mulig

skaper vi et positivt oppvekst- og

aktivitetsmiljø i Rennebu 

Styrke og utvikle utstyrssentralen

gjennom økt tilgjengelighet og

attraktivt utstyr 

Utvikling av eksisterende og nye

anlegg skal ivareta sosial,

økonomisk og miljømessig

bærekraft

Tilrettelegge for gode

nærmiljøanlegg der folk bor og

utvikle sentralidrettsanlegget i og

rundt TrønderEnergi Arena

Tilrettelegge for tiltak og aktivitet

som reduserer andel inaktive

innbyggere

Sikre gode kanaler for medvirkning

i utvikling og behovsvurderinger av

tilbud for fysisk aktivitet. Spesielt

viktig å sikre god barne- og

ungdomsmedvirkning

 

Sikre kommunale tilskudd for å gi

forutsigbarhet for idrettslagene og

løypekjørere

Styrke samarbeidet mellom

idrettslag, flyktningetjenesten og

frivilligsentralen for å skape økt

deltakelse blant bosatte

flyktninger

 



FINANSIERING AV ANLEGG OG TILRETTELEGGING

NASJONALE
Kompensasjon av MVA ved bygging av idrettsanlegg (Lotteri- og

stiftelsestilsynet) 

Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer (Kulturdepartementet) 

Spillemidler til utstyr (Norges idrettsforbund) 

Antidopingarbeid (Kulturdepartementet) 

Tilskudd til tiltak for grupper med spesielle behov (Kulturdepartementet) 

Tilskudd til tiltak rette mot lavinntekt (BUFDIR)

 Friluftstiltak for barn og ungdom (Kulturdepartementet) 

Støtte til byggeprosjekt og friluftstiltak som legger til rette for fysisk

aktivitet (Gjensidigestiftelsen) 

Tilskudd til friluftsliv (Miljødirektoratet – en rekke ulike tilskudd)

Frifond: Støtte til utgifter for gjennomføring av prosjekt. Kan søke: frivillige

grupper som består av minst 3 personer, og minst 1/3 av personene må

være under 26

Lokale aktivitetsmidler: Støtte til lagenes primæraktiviteter

(Kulturdepartementet)

Statskogmillionen: Støtte til aktiviteter for friluftsliv og folkehelse

Tilskudd til friluftsaktivitet: Støtte til tiltak som stimulerer til friluftsaktivitet

(Miljødirektoratet)

REGIONALE
Tilskudd til idrett og idrettsrelaterte

prosjekter (Trøndelag fylkeskommune)

Tilskudd til helsefremmende og

forebyggende arbeid i Trøndelag (Trøndelag

fylkeskommune)

Tilskudd til friluftsformål (Trøndelag

fylkeskommune)

Støtte til utstyrsentraler (Trøndelag

fylkeskommune)

 

LOKALE

Lokale sponsorer og

bidragsytere

Aktivitetsstøtte – støtte basert

på rapportert aktivitet for barn

og unge mellom 6 og 19 år.

Kommunen bruker omkring

130.000 i året på aktivitetsstøtte. 

 

 

Den viktigste kilden til ekstern finansiering av idrettsanlegg er spillemidler. Spillemidlene kommer fra overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk

Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål. Av dette går 64% av overskuddet til idrettsformål, 18% til kultur og 18% til andre

humanitære/frivillige organisasjoner. Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger:

ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Prosjekteier må utarbeide søknad og tilhørende vedlegg for sitt prosjekt/anlegg, mens det er kommunen sitt ansvar for å sende søknader med

nødvendige vedlegg til fylkeskommunen som saksbehandler søknader. Søknader som sendes til videre behandling fra kommunen skal politisk behandles før de sendes videre. I

tillegg til spillemidler bidrar lokalt næringsliv med en stor andel midler til idrettsformål, både anlegg og aktivitet.

Oversikten viser noen av ordningene og mulighetene som finnes, men

det også mange flere. En rekke stiftelser, bedrifter og organisasjoner

deler årlig ut midler til gode tiltak innenfor idrett og friluftsliv.

https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/folkehelse-idrett-og-frvillighet/folkehelse-plan-26-05-14_3.pdf
https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/folkehelse-idrett-og-frvillighet/folkehelse-plan-26-05-14_3.pdf
https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/folkehelse-idrett-og-frvillighet/folkehelse-plan-26-05-14_3.pdf
https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/folkehelse-idrett-og-frvillighet/folkehelse-plan-26-05-14_3.pdf
https://www.rennebu.kommune.no/globalassets/planer/planstrategiforrennebukommune.pdf
https://www.rennebu.kommune.no/globalassets/planer/planstrategiforrennebukommune.pdf
https://www.rennebu.kommune.no/globalassets/planer/planstrategiforrennebukommune.pdf


Delte aktivitetsflater
Utfordring: Overordnet er kapasiteten god i Rennebu. Likevel er det stort

press innenfor enkelte tidsrom, spesielt gjelder dette for kunstgressbane

og Rennebuhallen på ukedagene. Flere lavterskeltilbud blir stående uten

tilgjengelige treningsfasiliteter. Rennebuhallen er også en viktig arena

for kulturlivet og tar også opp noe av kapasiteten her.

Tiltak: Gode rutiner og tydelige, kjente prioriteringer er viktig for at dette

skal flyte godt. God dialog mellom de ulike brukergruppene og

kommunen som utleier (Rennebuhallen) er viktig for å legge til rette for

mest mulig bruk. Det bør vurderes å se på mulighetene for

utvidelser/videreutvikling av anlegg for å øke aktiviteten.

UTFORDRINGER OG TILTAK Gjennom medvirkningsprosessen ble
det løftet opp og drøftet ulike
utfordringer og tilhørende muligheter.
Disse er oppsummert i denne delen
og vil være retningsgivende for
arbeidet og prioriteringene i
planperioden.

Aktivitetstilbud
Utfordring: Det kommer flere ønsker om nye aktivitetstilbud. Flere av

tilbudene stopper i mangel på kompetanse om nye tilbud, feks e-sport,

eller tilgang på frivillige som vil lede eller være ansvarlige for nye tilbud.

Tiltak: Bistå med å finne nettverk og miljøer for erfaringsutveksling og

tilby kurs for å trygge ledere/ansvarlige i rollen. Tilbudene som gis er i

dag i stor grad preget av den kompetansen voksne har med seg fra før.

Det er derfor viktig med gode arenaer og tilrettelegging for at nye tilbud

kan etableres om det kommer ildsjeler med kompetanse innen nye

aktivitetstilbud. Det vil være vanskelig for en kommune som Rennebu å

ha et enormt mangfold av aktiviteter, det vil derfor være viktig med en

god dialog med nabokommunen for å få et mer utfyllende fritidstilbud

Rekruttering til styrer og verv
Utfordring: Det oppleves mer krevende å rekruttere foreldre til å bidra i

styrer og som aktivitetsleder i den organiserte idretten. Det gir økt

belastning på de foreldrene som bidrar og kan i ytterste konsekvens

fører til at tilbud må avvikles. 

Tiltak: Bistå med å finne nettverk og miljøer for erfaringsutveksling,

inspirasjon og motivasjon, og tilby kurs for å trygge ledere/ansvarlige i

rollen. Lokalsamfunnet er avhengig av frivilligheten og dugnadsånden for

å opprettholde gode tilbud. I samspill mellom idrettslaget og kommunen

vil det settes i gang et trenerveiledningsprogram for å trygge flere

voksne til å ta på verv eller trenerroller.

Frafall fra idretten
Utfordring: Rennebu har ingen videregående skole, noe som fører til at

mange må reise langt eller flytter på hybel etter endt grunnskole. Dette

fører til at flere lagidretter avvikles når ungdom kommer i junioralder. 

Tiltak: Se på muligheten for alternative aktiviteter som gjør at

ungdommene fortsetter med idrett og fysisk aktivitet fremfor å falle helt

ut. Søke samarbeid med klubber/lag i regionen for å opprettholde et

tilbud. 

Nå ut til grupper med lav
deltakelse

Utfordring: Det er krevende å nå ut til grupper med lav deltakelse. Det er

derfor vanskelig å si hva som er årsaken til lav deltakelse i enkelte

grupper. Det kan være et kostnadsspørsmål, men også mangel av trygge

felleskap. 

Tiltak: Få på plass gode støtteordninger som gir mulighet til flere å delta

på cuper og felles arrangementer. Styrke utstyrssentralen gjennom

tilgjengelighet og godt utstyr for økt bærekraft og redusere kostnader

knyttet til å delta. Fokus på kultur for inkludering i alle ledd; mellom

barn, foreldre og ledere. Ha tilgang på kompetanse ved behov for

ekstraordinær tilrettelegging. 

Aktivitetstilbud for voksne
Utfordring: Det er få aktiviteter for voksne som ønsker gruppetilbud eller

drive lagidretter uten konkurransedelen. 

Tiltak: Det er viktig for et lokalsamfunn å ha en god sosial infrastruktur

gjennom å ha et aktivitetstilbud i kommunen etter kl 17.00. Gode

møteplasser for både kultur og idrett bidrar til å styrke livsgleden og

bolysten. God informasjon om tilbudene og mulighetene som finnes vil

være viktig og ildsjeler som tar ansvar.

Det er en klar oppgave for det offentlige, samt for frivillige

organisasjoner, å legge til rette for økt aktivitet blant befolkningen.

Likevel er det den enkeltes ansvar å ta vare på egen fysisk helse og

velvære. Det samme gjelder ansvar for egne barn slik at de får mulighet

til å utfolde seg fysisk og utvikle ulike fysiske ferdigheter.

Endring i barnetall og antall
innbyggere

Utfordring: Det har over år vært nedgang i barnetallet i Rennebu og en

stadig større andel av innbyggerne er eldre. Med mange gode tilbud

innen idrett og kultur vil tilbudene i stor grad rette seg mot samme

målgruppe noe som igjen kan føre til lav deltakelse innen

enkeltaktiviteter.

Tiltak: Det er viktig med god dialog mellom aktørene som yter tilbud på

fritid slik at man, så langt det går, samarbeider om å skape et godt og

mangfoldig totaltilbud på fritiden gjennom hele året. 

Turløyper og stier
Utfordring: Det er fine turmuligheter i hele kommunen, men det er behov

for bedre merking og informasjon. Det er også mange flotte turmål for

både langtur og nærtur som krever lokalkunnskap for å finne.

Tiltak: Invitere til informasjonsmøter og samle kunnskap for å kartlegge

turmål og stier i Rett i kartet og følge opp denne kartleggingen med

skiltprosjekt og tilretteleggingstiltak. Videreutvikle produkter som «40

turer i Rennebu» og turkart.



Handlingsprogram
2022 - 2030

Handlingsprogrammet

rulleres i planperioden med

prioritering av anlegg og

innkomne søknader, samt

uttrekk av fullfinansierte

tiltak.



ORDINÆRE ANLEGG
Det er de tilskuddsberettigede anlegg som fremgår av «Bestemmelser om tilskudd

til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Med ordinære anlegg menes anlegg for

organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet.

PROSJEKTEIER

Turkart Lauvåsen – Furusjøen – Hestvatnet

KOSTNADTILTAK OG ANLEGGSSTED PRIORITET BYGGESTART

IL NOR

RENNEBU IL

RENNEBU IL

RENNEBU IL

RENNEBU

KOMMUNE

RENNEBU IL

NMK RENNEBU

RENNEBU

SKYTTERLAG

VOLL

FLERBRUKSHUS

Friidrettsanlegg 100-metersbane,

TrønderEnergi Arena

Klubbhus med toalettanlegg ved

kunstgressbanen

Rehabilitering gymsal med garderober og

sanitær, Voll skole

Klubbhus Frambanen

7er-bane ved kunstgressbane

Gokartbane i Flåmoen

 Rehabilitering og utvikling

Rehabilitering av elektroniske skiver

Etablering av standplass og skyteskiver

Fotballhall

RENNEBU IL Nytt stadionbygg på Rennebu skistadion

510.000

0*

0*

0*

0*

0*

0*

851 .000

0*

0*

0*

2018

202*

202*

202*

202*

202*

202*

2022

2022

202*

202*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11NERSKOGEN

SKISENTER
Videreutvikling av alpinanlegg



NÆRMILJØANLEGG
Det er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet,

hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Områdene

skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet,

primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen forøvrig

Det er ikke et krav for nærmiljøanlegg at de er omtalt i planen.

PROSJEKTEIER

Ballbinge ved Voll skole

KOSTNADTILTAK OG ANLEGGSSTED PRIORITET BYGGESTART

SMÅJUTULAN 1 2022 599.432



LANGSIKTIGE, UPRIORITERTE TILTAK
Her kommer en liste basert på innspill som har kommet gjennom medvirkningsarbeidet. Mange har fremmet ønsker til utbedringer og nye

anlegg og disse er samlet og satt inn i oversikten. 

For å realisere disse tiltakene må det være en prosjekteier på plass, dette kan være kommunen, idrettslag eller andre lag og foreninger.

Prosjekteier er ansvarlig for søknadsprosessen som vil synliggjøre kostnader, finansiering, vedlikeholdsansvar og rettigheter til bruk av

grunn/eiendom. 

Søknadsprosess og søknadsskjema er godt beskrevet på anleggsregisteret.no

PROSJEKTEIER TILTAK OG ANLEGGSSTED BESKRIVELSE

UAVKLART

UAVKLART

UAVKLART

UAVKLART

UAVKLART

UAVKLART

UAVKLART

UAVKLART
Tilrettelagte løyper/traseer for

sykling/downhill/med hopp. 

Gang/sykkelfelt ned

Eibakkene

Ridehall

Padel/tennis

Aktivitetstilbud knyttet til

svømming

Organisert turn med

turnhall

Enkel bane for

airsoft/softgun og paintball
Parkering ved startpunkt for

skisporene på Berkåk

UAVKLART

PROSJEKTEIER

Tursti langs Orkla på Voll

TILTAK OG ANLEGGSSTED

UAVKLART

BESKRIVELSE

Nye lekeapparater på

Innset skole/ lekeplass
UAVKLART

Stibelysning rundt Buvatnet til

gåturer i høst og vintermørket

UAVKLART

UAVKLART

UAVKLART

UAVKLART

UAVKLART

UAVKLART

UAVKLART

Rundturen om Kleiva med

bru

Oppgradering av Ulsberg

lekeplass
Gapahuk opp ved myra ved

skitraseen på Ulsberg

Område for hundetrening

Overordnet merking av

turstier og trimpoeng

Klatrepark i området rundt

Mjuklia ungdomssenter

Buldring/klatrevegg inne

En sti langs elva fra kirka og oppover. I første omgang fra kirka til

Hoveng – ca. 1800 meter. Men det kan også være en ide å ha tursti

langs elva helt opp til Grøtan/Flå.

Eks: stikkut.no, stolpejakten.no, trimpoeng.no

Turstier skal ha ulik vanskegrad, og mulighet til helårsbruk. 

Klatrestativer, sandkassa, trampoline osv

F.eks. nedgravd trampoliner, Taubane/mini zipline, sandkassa

m. lokk, vedlikehold og reparasjon av alt som er der fra før

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

