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I Innledning.
I.1.1 Bakgrunn
Etter retningslinjer gitt av Kulturdepartementet ble kommunens første ”Delplan for anlegg og
områder for idrett og friluftsliv” utarbeidet og vedtatt i 1994. Det ble den gang oppnevnt en
egen styringsgruppe for arbeidet, med representanter fra både daværende kulturstyre,
miljøvernutvalg, teknisk styre og Idrettens Kontaktutvalg. Kulturetaten v/idrettsleder hadde
sekretærfunksjonen og sto for utredningsarbeidet i tilknytning til planarbeidet.
Planen har senere, i 1999 og 2004, gjennomgått hovedrevideringer. - Kulturdepartementet
kom i 2003 med nye plankrav. Dette ble lagt til grunn ved revideringen i 2004 (K.sak 13/04).
Planen ble da ”omdøpt” til ”Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet”, da den
da gikk over fra å være en ren anleggsplan, til også å skulle ha fokus på fysisk aktivitet.
Det prioriterte handlingsprogrammet for de nærmeste 4 år (vedlegg V. 5. i planens del V), har
vært rullert hvert år siden planen ble vedtatt første gang i 1994.
Når det gjelder planforslagene ved disse revideringer og rulleringer, er disse blitt utarbeidet av
administrasjonen, før de er blitt lagt fram til politisk behandling. Kommunens Idrettsråd har
hele tiden vært en god og nyttig samarbeidspartner.
Foreliggende planutkast bygger i alt vesentlig på tidligere vedtatte planer, og på de innspill og
forslag som også denne gangen bl.a. Idrettsrådet, idrettslag og andre frivillige lag og
organisasjoner har kommet med etter at det ble bekjentgjort at planarbeidet ble igangsatt
høsten 2008.
I.1.2 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2009-2021
Kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Nore og Uvdal skal






bidra til planmessig og målstyrt utbygging, drift og vedlikehold av anlegg for idrett i
kommunen, i tråd med de overordnete målsetninger som både kommuneplanen og
statlige retningslinjer trekker opp.
klargjøre mulighetene for finansiering av kostnader for nye anlegg,
og utvikle gode opplegg for drift, vedlikehold og rehabilitering av eksisterende anlegg.
gi grunnlag for at det sikres arealer for leik, friluftsliv og idrettsaktiviteter i all
kommunal planlegging, og samordne behovene for dette.
synliggjøre viktigheten av fysisk aktivitet for det enkelte mennesket, og stimulere
innbyggerne i kommunen til økt fokus på dette i det daglige.
klargjøre både kommunens og de frivillige organisasjonenes ansvar og oppgaver i
forhold til å legge til rette for og stimulere innbyggerne til å være fysisk aktive.

Når det gjelder anlegg tar planen utgangspunkt i idrettsaktiviteter og områder for leik og
aktivitet i nærområdene i kommunen.
Bruk og sikring av større utmarksarealer for friluftsliv og aktiviteter i den sammenheng blir
mindre berørt. Dette fordi oppgaver og problemstillinger som ofte oppstår i tilknytning til
dette, primært må løses i forbindelse med kommunens planarbeid på andre områder.
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Ut over en fullstendig registrering av turløypenettet (sommer og vinter) og turisthytter i
tilknytning til dette (Vedlegg VI 1), er det derfor i denne planen kun enkelte mindre tiltak i
friluftssammenheng som er tatt med til vurdering.
II Definisjoner.
II.1. Anlegg og områder.
II.1.1 Klassifisering av anlegg for idrett.
I denne planen vil følgende betegnelser bli benyttet ved klassifisering av de ulike typer
idrettsanlegg:
”anleggstype”,

forteller hvilke aktiviteter og idretter anlegget er beregnet for,
(eks. svømmehall, fotballbane, lysløype etc.).

”anleggskategori”,

forteller hvilket geografisk område anlegget skal betjene,
beliggenhet i forhold til brukerne og hvilken funksjon anlegget
skal ha (eks. nærmiljøanlegg, kommuneanlegg, fylkesanlegg,
riksanlegg).

Da det i vår kommune ikke finnes anlegg som av staten eller fylket er godkjent som riks- eller
fylkesanlegg, vil kun følgende to anleggskategorier være aktuelle å benytte i denne planen:
nærmiljøanlegg:

et enkelt anlegg for fysisk aktivitet som ligger i eller i direkte
tilknytning til et lokalt boområde.
Anlegget er primært beregnet for befolkningen i boligområdet
og skal ivareta behov for trim- og friluftsaktiviteter for alle
aldersgrupper, barnas leikebehov innbefattet (eks. leikeplasser,
ballsletter, turstier ut til de større områdene for friluftsliv etc.).

kommuneanlegg:

et anlegg som skal dekke behov for trening og konkurranser
etter gjeldende regelverk for de aktuelle idretter som anleggstypen er beregnet for.
Boligområdet, grenda eller skolekretsen vil ofte være det lokale
geografiske området et kommuneanlegg skal dekke. Med de
store avstander som det er i vår kommune kan det derfor ofte
være nødvendig med flere kommuneanlegg av samme type.
Betegnelsen ”kommuneanlegg” betyr ikke at kommunen
nødvendigvis står som eier av anlegget.

.
II.1.2 Klassifisering av områder for friluftsliv.
Når det gjelder anlegg og områder for friluftsliv i mer tradisjonell forstand, kan disse deles
inn enten etter:
I

bruksformål:

II beliggenhet:

f.eks. badeplasser, skiløyper, turstier etc.
vil fortelle noe om områdets avstand til hovedtyngden av
brukernes bosted.
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Brukes beliggenheten som grunnlag for klassifiseringen, vil det i vår kommune være naturlig
å bruke følgende to definisjoner ved inndeling av friluftsområdene:
nærområder:

områder i eller event. i nær tilknytning til bebyggelsen.
Benyttes daglig av befolkningen.

utfartsområder:

større områder som ligger lenger unna bebyggelsen. Benyttes
som dagsutfarts- og ferieområder for heldags- eller flerdagsturer både av lokalbefolkningen og tilreisende.

II.2. Idrett og fysisk aktivitet
Idrett.
Med idrett forstås aktivitet i form av konkurranse eller trening i
den organiserte idretten.
Fysisk aktivitet.

Med fysisk aktivitet forstås egenorganisert trenings- og
mosjonsaktivitet, herunder friluftsliv og lekpregete aktiviteter.

Friluftsliv.

Begrepet friluftsliv kan også gis en egen definisjon:
Med friluftsliv forstås opphold og fysisk aktivitet i friluft i
fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.

III Idrett – fysisk aktivitet - friluftsliv
III. 1.1 Status
Flere undersøkelser viser at aktivitetsnivået blant både barn, ungdom og voksne har gått
betydelig ned de siste 20-30 årene. Den passive livsstilen har mange negative helsemessige
konsekvenser, og det er svært viktig å forsøke å snu denne utviklingen.
Det oppfordres i dag til økt aktivitet generelt i befolkningen, da fysisk aktivitet er et anerkjent
virkemiddel i helsefremmende og forebyggende arbeid.
Det viser seg at det er spesielt viktig å satse på barn og unge, da vaner for mosjon og livsstil
vanligvis dannes før 20-årsalderen.
Forandringene på landsbasis er også typiske i Nore og Uvdal. Mennesker beveger seg mindre
både som følge av økt bilbruk, nye medievaner (TV/data), mindre fysisk arbeid med mer.
Det har i de siste 15-20 år vært et stort frafall fra individuelle idretter i kommunen.
III. 1.2 Kommuneplanens visjoner og overordnede målsetning
I kommuneplanens langsiktigdel som ble vedtatt i september 2003, er området ” fysisk
aktivitet” omtalt flere steder:
I pkt. 3.7 Kultur og fritid står det bl.a. at ”en utfordring blir å synliggjøre verdien av å drive
fysisk aktivitet”, og videre at et mål er å ”stimulere kommunens befolkning til å drive fysisk
aktivitet.”
I pkt. 3.6 Skole og barnehage står det at ”kulturskolen skal gjennom allidrett bidra til å utvikle
elevens fysiske evner og anlegg.”
Og i pkt. 3.3 Helse at ”skolehelsetjenesten er et satsingsområde for fysioterapitjenesten, bl.a.
gjennom stimulering til økt fysisk aktivitet.”
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III. 1.3 Målsetning for fysisk aktivitet
Befolkningen i Nore og Uvdal skal motiveres til å være fysisk aktive, slik at alle etter egen
alder og forutsetning opprettholder en så god fysisk, psykisk og sosial helse som mulig.
III. 1.4. Forutsetninger i planarbeidet
Kommunen bør satse bredt på å motivere og tilrettelegge for økt fysisk aktivitet blant
innbyggerne. Overordnete føringer fra statlig hold legger mer og mer vekt på dette, og
poengterer at dette på lokalt plan vil være et tverrsektorielt ansvar. Dette må derfor vektlegges
både i driften av de enkelte fagavdelingene i kommunen, og også komme til uttrykk i det
øvrige planarbeid som drives i kommunen.
III. 1.5 Innsatsområder
Befolkningen bør i framtiden helt klart motiveres til å tilbringe en større del av sin fritid
utendørs. Det kan enten være gjennom egenorganisert mosjonsaktivitet eller i deltagelse i
organiserte idrettsaktiviteter at både unge og eldre kan få den nødvendige ”dose” med daglig
fysisk aktivitet.
For å oppnå dette er det viktig og nødvendig at kommunen i framtiden bruker økte ressurser
på dette feltet. Det vil trolig være nyttig å dele inn befolkningen i ulike grupper når man
planlegger tiltakene. Slike grupperinger kan for eksempel være:






barn i førskolealder
barn og ungdom i skolealder
voksne
eldre
mennesker med spesielle behov, for eksempel mennesker med fysiske eller psykiske
lidelser

III. 1.5.1 Barnehage og skole
Buskerud Fylkeskommune og Buskerud Idrettskrets har gjennomført et større prosjekt med
mål om å få mer fysisk aktivitet inn i skolene. Man ser at skolen er en viktig arena for å nå
alle barn og unge, og spesielt i forhold til de som ellers ikke deltar i organiserte aktiviteter.
Skolene som har deltatt i dette prosjektet, bl.a. i Gol kommune, melder om gode resultater,
ikke bare helsemessig, men også miljømessig. Det er viktig at skolene både har økt fokus på
fysisk aktivitet og legger til rette gode utearealer for leik og aktivitet.
Det er ønskelig at det også vår kommune innføres tiltak som sikrer daglig fysisk aktivitet for
alle elever (og de ansatte!) ved skolene. Dette vil være i tråd med både hva nye læreplaner
legger opp til, og også de førende signaler som kommer fra sentralt politisk hold.
Grunnskolene i kommunen bør derfor ha økt fokus på fysisk aktivitet også i sine årsplaner. I
tillegg til ”den daglige dose” fysisk aktivitet i skolens nærmiljø, bør skolene legge inn flere
faste opplegg for aktivitetsdager fordelt utover hele skoleåret.– Se forslag til dette i planens
vedlegg 7.
For å ivareta alle elevers mulighet til å kunne delta på slike aktivitetsdager, bør skolene også
vurdere muligheter for utlån av utstyr til de som eventuelt trenger det (utstyrssentral).
Kommunen v/kulturavdelingen hadde i noen år tilbud til barn og ungdom i sommerferien om
bl.a. kurs i fjellklatring, fotballskole, ridning, åpen svømmehall osv. Dette var populære
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tilbud. Det er viktig at det legges til rette for videre satsing også på slike tiltak, gjerne i
samarbeid med frivillige organisasjoner.
Ungdomsklubben på Rødberg (Grotta) kan også være en aktuell arena hvor fysisk aktivitet
kan være en del av tilbudet. Bl.a. har åpen gymsal og svømmehall tidligere blitt benyttet.
Det er ingen offentlig bading i kommunen lenger. Det bør arbeides for å gjeninnføre dette.
III. 1.5.2 Frivillige lag og organisasjoner
Idrettslagene og frivillige organisasjoner gir i dag et variert tilbud til befolkningen. Det er god
oppslutning om en del av disse aktivitetene, spesielt for barn (eks. skikarusell, turn, fotball).
Men ungdommen har lett for å falle ifra og komme over i en mer passiv livsstil.
Det blir derfor viktig å oppmuntre lag og foreninger til å ”tenke nytt”, og å utvikle og gi tilbud
også om ”nye” aktiviteter som kanskje spesielt appellerer til ungdom. For eksempel skating,
kiting, snowboard, fjellklatring, motorsport osv. I denne sammenheng blir det viktig også å
spille på lag med organisasjoner som for eksempel Fjellstyret, Røde Kors, Turistforeningen
etc. som alle både har kompetanse og tilbud innen feltet friluftsliv, også på lokalt plan.
”Ti-topper er et eksempel på et lokalt tiltak som har hatt god oppslutning blant befolkningen i
de siste årene. Mange er gjennom dette blitt motivert til økt aktivitet og friluftsliv, og kommet
seg ut på tur og opp på ulike fjelltopper.
Nore og Uvdal kommune har i regi av folkehelsekoordinatoren i kommunen etablert et tilbud
til de som er inaktive på grunn av sykdom, skade eller andre årsaker. Dette er et
lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet med målsetning om å bedre den enkeltes
hverdagsmestring.
Aktivitetstilbudet inngår som en del av en frisklivssatsning i kommunen, og skal sikre et
oppfølgningstilbud for satsningsområdene i St.melding nr 16:”Resept for et sunnere Norge”,
innen fysisk aktivitet, ernæring, tobakk samt psykisk helse.
Nore og Uvdal har dessuten, gjennom sin partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune,
forpliktet seg til å fokusere på forebyggende og helsefremmende arbeid innen de overnevnte
prioriterte områdene. Videreføring og videreutvikling av folkehelsesatsningen, hvor også
frivillige lag og foreninger er tiltenkt en aktiv rolle, bør det legges vekt på også videre.
III. 1.6 Virkemidler – økonomiske tiltak
Kommunen bør i framtiden bruke en større del av kulturmidlene som tildeles til frivillige
organisasjoner, mer direkte mot aktiviteter og prosjekt som stimulerer til økt fysisk
aktivitet i befolkningen.
De ulike lag og foreninger bør oppfordres til økt samarbeid for å kunne sikre bredde og
kontinuitet i tilbudene, og kommunale etater bør samarbeide med frivillige lag og foreninger
om felles prosjekter, bl.a. for å legge til rette for økt aktivitet for spesielle grupper.
De frivillige lag og foreninger bør prioritere å gi trenere og instruktører kurs og opplæring, og
kommunen bør gi spesiell støtte til slik opplæring. – Videre bør kommunen i samarbeid med
Idrettsrådet, arbeide aktivt for at lagene utarbeider konkrete handlingsplaner for fysisk
aktivitet og tilbud til ulike grupper, med mål om at flere både kan bli motivert for økt fysisk
aktivitet og ikke minst aktivisert.
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IV Anlegg og områder for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
IV.1 Kort historikk
Fram til midten av 1980-tallet skjedde praktisk talt all utbygging av idrettsanlegg i vår
kommune i privat regi, dvs. det var idrettslagene og andre organisasjoner som selv sto for
byggingen, kommunens engasjement bestod i at den gikk inn med økonomiske tilskudd.
Dette var en ordning som fungerte bra, og man fikk i denne perioden anlagt en rekke
forskjellige typer anlegg av god kvalitet i alle deler av kommunen. Dette skyldtes ikke minst
stor entusiasme og dugnadsinnsats fra både lagene og enkeltpersoners side.
Kommunens egen store satsing i bygging av idrettsanlegg kom på midten av 1980-tallet, da
utbyggingen av idrettshallen og stadionanlegget på Norefjord ble gjennomført.
Kommunen har så etter hvert også overtatt noen av de tidligere private anleggene:
Idrettsbanen og samfunnshuset m/svømmehallen på Rødberg, samt Norehallen på Norefjord.
Nore og Uvdal kommune har gjennom årene gitt betydelige tilskudd til bygging av lagseide
anlegg. Dette i tråd med et kommunestyrevedtak fra 1980, der det ble vedtatt et prinsipp om at
kommunen skulle dekke 1/3-del av anleggskostnadene i privatbygde anlegg som også fikk
tilskudd fra STUI (spillemidler).
Inntil år 2000 hadde kommunen en egen post på budsjettet til slikt tilskudd. Posten var da på
kr. 160.000,-. - For øvrig hadde kommunen også på sine årsbudsjett en egen post for tilskudd
til vedlikehold av lagenes anlegg. Dette var tilskudd som lagene kunne søke på via den årlige
kulturmiddeltildelingen.
I 2003 var denne posten for vedlikeholdstilskudd på kr. 170.000,-, en sum som da tilsvarte
mellom ½- og 1/3-del av hva lagene selv ved søknad om kulturmidler opplyste at de hadde
som årlige vedlikeholdsutgifter på sine anlegg.
Disse tilskuddspostene er seinere ikke tatt med i budsjettet, noe som har ført til at enkelte lag
har hatt problemer med bl.a. å få gjennomført større vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider
på eksisterende anlegg, til tross for at man har fått tilsagn om spillemidler til slike prosjekt. I
stedet for at kommunen tidligere ”automatisk” kunne gi tilskudd fra denne posten, har
kommunestyret ønsket å få fremmet hver enkelt søknad om tilskudd til større prosjekter som
egen sak.
Både tilskuddene til nye anlegg og vedlikeholdstilskuddet har uten tvil vært en vesentlig
grunn til at vi i dag i vår kommune finner såpass mange gode, funksjonelle anlegg. Det er lite
trolig at lagene uten denne støtten verken kunne klart å bygge eller drive anleggene så godt
som man fram til i dag har gjort.
Dessuten har det gode samarbeidet som har vært mellom kommunen og de frivillige
organisasjonene, i denne sammenheng spesielt med Idrettsrådet (IR), utvilsomt også hatt stor
betydning for at situasjonen på anleggsfronten i dag er så gunstig som den er. IR fungerte i
mange år bl.a. også som kommunalt Idrettsutvalg, og fordelte da bl.a. de kommunale
tilskuddene til lagene og idrettsanleggene.
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Når det gjelder anlegg og områder for friluftsliv i mer tradisjonell forstand, vil en
distriktskommune som Nore og Uvdal, med så store utmarksområder både i skogs- og
fjellterreng, være ”bedre forsynt” enn de fleste andre kommuner. - Det er vel derfor først i de
siste år i forbindelse med økt satsing på turisme og utbyggingsoppgaver i den sammenheng, at
man også har måttet begynne å tenke mer på sikring av områder og utbygging av anlegg til
dette formål.
Kommunen har siden midten av 1990-tallet satset spesielt på feltet ”stier og løyper” bl.a. med
opprettelse av egen kommunal løypenemnd og lokale løypeutvalg, og ved at man ved
budsjettbehandlingen hvert år har satt av betydelige økonomiske midler for bl.a. å ruste opp
sti- og løypenettet og å kjøre opp skiløyper vinterstid. - Kommunen har en egen
kommunedelplan som er retningsgivende for arbeidet på dette området.
Kommunen har dessuten innen sine grenser i mange år hatt et godt tilrettelagt sti- og løypenett
i forbindelse med de mange turisthytter som finnes på Hardangervidda. Gjennom det arbeidet
som ulike turistforeninger og private legger ned i merking og vedlikehold av dette nettet og av
hyttene, kan man trygt si at på dette området har kommunen totalt sett en svært verdifull
ressurs til glede for både tilreisende og fastboende.
IV. 2 Dagens situasjon. Resultatvurdering av forrige plan (anlegg/friluftsliv)
Idrettslag, velforeninger og andre lag er blitt oppfordret om å komme med ønsker og innspill
til foreliggende planutkast. Idrettsrådet har fått seg forelagt og vurdert disse ønskene.
Siden kommunedelplanen forrige gang var oppe til politisk behandling i hovedutvalg og
kommunestyret, er en del anlegg/prosjekter som har stått oppført både i det prioriterte
handlingsprogrammet og på de uprioriterte listen, blitt bygget eller i ferd med å bli
gjennomført:
 O-kart Ljøtelende, Tunhovd
 Løypeprepareringsmaskin, Rødberg
 Strøm til skytebane, Tunhovd
 Opprustning av kjøkken på idrettshallen, Norefjord
Alle disse prosjektene tas derfor nå tas ut av planen. – Anlegg som er under oppføring eller
rehabilitering, bør fortsatt stå oppført i det prioriterte handlingsprogrammet, inntil prosjektene
er avsluttet og sluttregnskap er revidert.
Av anlegg som er oppført i den gamle planen, er følgende ikke lenger aktuelle å ha oppført i
det prioriterte handlingsprogrammet:
 Golfbaner i Uvdal (ikke prioritert)
 Asfalt på go-cartbane i Smådøl (ikke prioritert).
IV. 3. Veien videre.
IV. 3. 1 Målsetning for utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv.
Alle grupper i befolkningen skal ha gode muligheter for å være fysisk aktive der de bor.
Dette innebærer at det alle gis tilgang til egnete områder og anlegg for å kunne drive så vel
allsidig friluftsliv og mosjonsidrett som konkurranseidrett.
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IV. 3. 2 Generelt.
Ved tilrettelegging, utbygging og drift/vedlikehold av anlegg og områder for idrett og
friluftsliv vil både offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner generelt stå foran en
rekke utfordringer og praktiske oppgaver også i årene framover. - Dette gjelder også i vår
kommune, selv om vi på mange måter er gunstigere stilt enn mange andre kommuner.
Dette fordi vår kommune:
* Fortsatt har en relativt solid økonomi.
* Arealmessig har mulighet til å få bygd ut de anlegg som vi fortsatt mener vi vil ha
behov for, og til å sikre både egen befolkning og tilreisende god og kort tilgang til
områder for leik og rekreasjon i uberørt natur.
* Fortsatt har frivillige lag og foreninger som lever ”i beste velgående”, og som også i
årene framover utvilsomt vil være viktige samarbeidspartnere for kommunen i arbeidet
med å bygge ut og drive de ulike anlegg.
IV. 3. 3 Utbygging, drift og vedlikehold.
Den største utfordringen i vår kommune i årene framover mht. utbygging, drift og vedlikehold
på anleggssektoren vil være å få til en best mulig målstyring av virksomheten. Dette gjelder
både den videre utbyggingen av anlegg, men ikke minst på drifts/ vedlikeholdssiden.
For å få til en slik målstyring av virksomheten og best mulig utnyttelse av de økonomiske
midler som kommunen stiller til rådighet på dette feltet, vil denne kommunedelplanen være et
viktig redskap.
Vi har i vår kommune en relativt sett stor anleggsmasse, med både kommunen selv og
frivillige lag som eiere. - Mange av disse anleggene har imidlertid vært i drift i mange år, og
behovet for større vedlikeholdsarbeider/rehabilitering er allerede betydelige, og vil bli stadig
større i de kommende år. Det vil derfor i årene framover opplagt bli mer nødvendige å se på
drift- og vedlikeholdsoppgavene i tilknytning til de eksisterende anlegg, framfor å utvide
anleggsmassen med nye anlegg.
Det vil også være viktig at kommunen i årene framover utvikler et best mulig ”apparat”, dvs.
en administrativ organisering med bestemte personer, som får ansvar for å følge opp vedtatte
planer, drift og vedlikehold av kommunens egne anlegg. Og som også vektlegger å holde god
kontakt og samarbeider aktivt med de frivillige lagene, da det jo er de som egentlig er den
største anleggseieren.
Her vil det dreie seg om både et samarbeid for å få utført praktiske oppgaver, men også å
følge opp det ansvar lagene har for vedlikehold av sine anlegg via årlige økonomiske tilskudd
som gis fra kommunen.
IV. 3.4 Forutsetninger i kommunens planarbeid.
Ved utarbeidelse av kommunale reguleringsplaner for boligområder skal det i følge Plan- og
bygningsloven alltid innarbeides nødvendige friarealer for leik, idrett og friluftsliv som en del
av bomiljøet. Trafikksikre adkomstmuligheter til områder for friluftsliv og idrett skal også
sikres for allmennheten. Dette er viktige forhold som også skal ivaretas gjennom kommunens
Trafikksikkerhetsplan, og som bl.a. Kommunens barnerepresentant skal kontrollere og følge
opp blir ivaretatt i planprosessene.
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Skoleverkets, idrettens og friluftslivets behov for arealer og anlegg bør samordnes mest mulig,
og det bør også legge stor vekt på å sikre områder og bygge anlegg som dekker behovet til
flere idretter, aktiviteter og brukergrupper (flerbruksanlegg). Idrettsrådet i kommunen vil her
være en svært viktig og nyttig ”støttespiller” i det kommunale planleggingsarbeidet.
Alle særidretter med stor utbredelse i kommunen og som det er et naturlig grunnlag for, bør ha
minst et kommuneanlegg for sin idrett. Det skal også vektlegges at funksjonshemmede skal
sikres mulighetene for tilgang til alle idrettsanlegg, og at denne gruppen også gis gode og
muligheter for et variert friluftsliv.
Det bør i alle deler av kommunen være et merket sti- og løypenett i utmark for bruk både
sommers- og vinterstid. Løypenettet bør sammen med gang- og sykkelstiene i kommunen
utgjøre et attraktivt nett av gode og trafikksikre ferdselsårer, som stimulerer og motiverer alle
grupper til økt aktivitet.
Det bør videre arbeides med å legge til rette for sikre og barnevennlige badeplasser i ulike
deler av kommunen. Aktuelle steder for dette kan bl.a. være Tryterudtjønn, Langodden,
Vikangrend, Fønnebøfjorden og Øymoparken.
Ved planlegging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv i Nore og
Uvdal skal det alltid legge stor vekt på landskapsvern og miljømessige/ estetiske forhold.
IV.3.5 Innsatsområder på kort og lang sikt.
De viktigste oppgavene i årene framover blir:
*Å få ferdigstilt de anlegg som pr. i dag er under bygging/rehabilitering, eller som det
eksisterer konkrete planer for
*Å komme i gang med en skikkelig rehabilitering/opprusting av de eldre anleggene
*Å øke oppmerksomheten og innsatsen om vedlikehold og drift av eksisterende
|anlegg.
Med henvisning til de registreringer av anlegg og områder og lister med prioriterte/
uprioriterte utbyggingsoppgaver som ligger bak i denne planen (kap.V), kan i stikkordsform
listes opp følgende anlegg:















Rehabilitering/utskifting av PCB-armatur i lysløypene på Norefjord, i Vikangrend og i
Tunhovd
Oppføring av ballbinger ved barneskolene i kommunen
Ferdigstillelse av leikeplass i Hvaalefeltet på Norefjord
Nærmiljøanlegg i Bekkedalen ved Rødberg skole
Fullføring av Rødberg Fritidspark, m/scene, amfi og toaletter
Rehabilitering av standplass 100 m på skytebanen i Smådøl/sikring av skiløypetrasè
Rehabilitering av klubbhus på Eidsstryken
Kunstgrasdekke på Rødberg Idrettsplass
Rehabilitering av RIF`s klubbhus i Vikangrend
Rehabilitering/vanningsanlegg på motorsenteret i Smådøl
Skiløype event. med lys, klubbhus/grendehus og nytt dekke i ballbinge i Borgegrend
Forlengelse av skiløype/lysløype i Uvdal
Golfbane i Uvdal
Utbygging av Nordstjerna ungdomshus i Uvdal
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Ny tidtagerbu i lysløypa på Norefjord
Rehabilitering av Norehallen
Klubbhus for idrettslaget i lysløypa i Tunhovd
Båtplass ved Nore skole
Oppgradering av uteområde +” lavvoplass” v/Uvdal skole

På denne listen finnes både kommunale anlegg og anlegg som frivillige lag er eiere av. Noen
av anleggene har ligget på planen siden forrige gang planen ble vedtatt, andre er nye etter
forslag fra lag.
Felles for alle er imidlertid at det i de kommende år trolig vil være nødvendig med
økonomiske tilskudd fra kommunen for eventuelt å få gjennomført ny prosjekt, og ikke minst
for å sikre nødvendige midler til forsvarlig drift og vedlikehold av de eksisterende anleggene.
Det vil dessuten fortsatt i årene framover være viktig i budsjettsammenheng å skille klart
mellom de anlegg som kommunens selv eier og de anleggene som lagene eier. Da vil man få
synliggjort at når kommunen går inn med midler til egne anlegg, er dette å betrakte som
investeringsmidler, men at midler til lagenes anlegg er tilskuddmidler. Kommunens egne
anlegg vil jo dessuten ha egne vedlikeholdsposter på FDV-avdelingens budsjett.
Midler til disse prosjektene ligger pr. i dag ikke inne på det prioriterte handlingsprogrammet
(vedlegg 5.) - Det blir derfor viktig at kommunestyret nå tar stilling til om kommunen fortsatt
skal yte støtte til nye anlegg, og eventuelt fortsatt vil følge dette opp ved kommende årlige
rulleringer. Dette fordi kommunen ved søknad om tippemiddeltilskudd eventuelt forplikter
seg til dette i forhold til finansieringsplanene for enkelte av anleggene. Og også fordi
kommunen ved å ha gått inn i finansieringen av anleggene tar på seg en forpliktelse i forhold
til å se til at anleggene i ettertid blir ”forsvarlig vedlikeholdt”.
IV.3.6. Virkemidler - økonomiske tiltak.
Nore og Uvdal kommune skal i tråd med de målsetninger som er trukket opp i
kommuneplanen, være en kommune hvor både satsing på livskvalitet for innbyggerne og en
fornuftig forvaltning av ressursene skal ha en framtredende plass.
Dette innebærer at det i årene framover fortsatt må være politisk vilje til å tilføre kultur- og
anleggssektoren de økonomiske midler som er nødvendige for også å sikre de områder og
anlegg som er nødvendig.
Og ved at man i årene framover også sikrer eksisterende anlegg det økonomiske fundamentet
som gjør at de nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider etc. kan utføres på en
tilfredstillende måte når dette blir nødvendig.
Kommunens praksis med å gi tilskudd til lagseide anlegg som også får tilskudd fra
spillemidlene, bør videreføres. Men kommunalt investeringstilskudd til nye lagseide anlegg
må vurderes særskilt for det enkelte anlegg. Det settes ikke av driftsmidler i budsjettet til dette
formålet. En forutsetning for at anleggene tildeles midler, er at de står oppført i
anleggsplanen.
Når det gjelder organiseringen av arbeidet og midler til satsingsområdet ”stier og løyper”, har
dette vært lagt opp på grunnlag av ”Kommunedelplan for stier og løyper”. Arbeidet har vært
drevet i mange år og båret gode frukter, og bør utvilsomt fortsatt videreføres i tråd med hva
kommunens sti- og løypeplan legger opp til. Denne delplanen ble seinest ruller i av
kommunestyret i desember 2008.

11

V Registrering av anlegg og aktivitet.

Vedlegg 1. Registrering av anlegg for idrett og friluftsliv,
som er ferdige eller under oppføring.
ANLEGGSTYPE
F.eks. fotballbane,
turveg, hoppbakke
Fotballbane - friidrett
m/garderobebygg
Fotballbane - friidrett
Fotballbane - friidrett
Håndballbane
Fotballbaner - friidrett
m/garderobebygg
Idrettshall m/styrket.rom
og miniatyrskytebane
Samfunnshus m/gymsal
Samfunnshus m/gymsal
og svømmehall + bibliot.
Samfunnshus m/gymsal,
håndballbane, friidrett
Samfunnshus m/gymsal,
utendørs ballbane.
Klubbhus m/garderober
og garasjebygg

KATEGORI STED/
KBELIGGENHET
kommuneanl.
Nnærmiljøanl.
K
Eidsstryken, Nore
K
K
K
K
K
K
K
K
K

EIER

STØRRELSE

Il Noringen

90x60 m, 333 m
130 m2
108x70 m gras,
400 m løpebane

KVALITET, BEHOV FOR
UTBEDRING - ANDRE MERKNADER

Anlegget har i de siste år vært leid bort til hundeklubben.
Plan for rehabilitering av garderobebygget er utarbeidet.
Norefjord
N/U kommune
Ligger i tilknytning til Numedalshallen/ Numedal Vgs.
Felles garasjebygg m/idrettslaget, ferdig i 1996. Gressbane
i god stand, løpebanen må rustes opp.
Rødberg
N/U kommune 100x60 m, 100m
Banene er en del av anlegget i tilknytning til
40x20 m. Flomlys.
Rødberghallen/Rødberg skole. Restaurert og lys i 1998.
Bakkøya, Uvdal
Uvdal il
100x60 m gras,
Nytt gressdekke, vanningsanlegg og lysanl. vurdert.
60x40 m grus, 100m Garderobebygg oppført i 1994.
Norefjord
N/U kommune 45x24 m, 12x8 m
Anlegg i meget god stand. Utvidelse med kjøkken og
15m skyteb.
rehabilitering av gulvet i 2004
Norefjord
N/U kommune 20x10 m
Gymsalen brukes daglig av skolen. Heis planlegges.
Rødberg
N/U kommune 20x10 m
Anlegg i god stand. Rehabilitert og utvidet 1995- 2005
12,5x10 m
Uvdal, kombinasjon N/U kommune 20x10 m (sal)
Gymsalen brukes daglig av skolen.
m/skoleanlegget
40x20 m (bane)
Uteanlegget typisk nærmiljøanlegg.
Tunhovd, kombi.
Privat andelslag 19x8 m (sal)
Gymsalen brukes daglig av skolen.
m/skoleanlegget
60x40 m (bane)
Uteanlegget typisk nærmiljøanlegg.
Vikangrend,Rødberg Rødberg if
140m2
Er en del av lysløype-/aktivtetsanlegget i Vikangrend.
Huset trenger rehabilitering.
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Ungdomshus/grendehus

K

Garasje/lagerbygg
Lysløype
Lysløype
Lysløype

N
K
K
K

Lysløype
Hoppbakke
Hoppbakke
Hoppbakke
Hoppbakke
Aktivitetsanlegg

N
N
N
N
N
N

Motorsportanlegg

K

Skytebane, pistol
Skytebane, gevær

K
K

Skytebane, gevær
Orienteringskart
Orienteringskart
Orienteringskart
Orienteringskart
Orienteringskart
Orienteringskart
Orienteringskart

K
K
K
K
K
K
K
N

Nordstjerna, Uvdal

Nordstjerna
Ungdomslag
Breidset
Åsbøseterd. vel
Norefjord
Il Noringen
Vikangrend,Rødberg Rødberg if
Tunhovd
Tunhovd il
Nordstj. Øvre Uvdal.
Norefjord
v/Rødberg skole
v/Uvdal skole
Nordstj. Øvre Uvdal.
Øymoparken,
Hvammen
Smådølvollen,
Smådøl
Haugsfoss, Smådøl
Haugsfoss, Smådøl

Uvdal il
N/U kommune
N/U kommune
N/U kommune
Uvdal il
Vassbotn Vel

Tunhovd
Skjønnemarka, Nore
Vestlia, Uvdal
Åmot, Nore
Ljøtelende, Tunhovd
Økta Vest
Pålsbumoen,Tunhov
Nore skole,
Norefjord

Tunhovd skl.
Il Noringen
Il Noringen
Il Noringen
Tunhovd il
Il Noringen
Tunhovd il
N/U kommune

NMKNore&Uvdal
NU-Pistolklubb
Nore/Uvdal skl.
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Planer for utvidelse er under vurdering.
10 x 7m
5 km
13 km
2,5 km
2,1 km
10 m (K.pkt)
22 m (K.pkt.)
18 m (K.pkt.)

Garasje for tråkkemaskin og utstyrslager
Start v/ stadionanlegget. Rehabilitering pågår.
Utvidelse ferdig 1998. Rehabilitering av lyset pågår
Rhabilitering av lyset planlagt. Planer for klubbhus
i tilkn. til løypa.
Ferdig -98. Planer for forlengelse og varmebu.
Ligger i tilknytning til lysløypa.
Utgjør en del av nærmiljøanlegget ”Bekkedalen”

Ferdig -98. Planer for varmebu.
Omfatter badeplass, ballslette, leikeplass, scene etc.
samt to sandvolleyballbaner.
Motorcross: 900m Anlegget omfatter også et område for trial- kjøring,
Bilcross: 750 m
samt klubbhus.
25m skyteavstand Innendørsanlegg med 6 baner, klubbhus.
200m &100m
16 skiver på hver avstand.
elgbane, feltbane Felles klubbhus/skytterhus m/pistolklubben
100m
14 skiver
54 km2
Kartet er gammelt (1974). Dekkes delvis av nye kart.
9 km2
Kartet er gammelt (1981) og under revidering.
6 km2
16 km2
Nytegnet i 2008
10 km2
Ferdig 1996.
7 km2
3 km2
Utarbeidet og finansiert via et samarbeid
Arbeidsmarkedsetaten/STUI./Kommunen

Orienteringskart

N

Orienteringskart
Orienteringskart
Turkart
Turkart
Turkart
Alpinsenter
Alpinsenter
Half Pipe (snowboard)
Turhytte m/overnatting
Turhytte m/overnatting
Turhytte m/overnatting
Turhytte m/overnatting
Turhytte m/overnatting
Turhytte m/overnatting
Turhytte m/overnatting
Turhytte m/overnatting
Turhytte m/overnatting
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer

N
N
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Rødberg skole, Rødberg

N/U kommune

Utarbeidet og finansiert via et samarbeid
kommunen/Arbeidsmarkedsetaten/STUI.
Tunhovd skole, Tunhovd N/U kommune
3 km2
”
Uvdal skole, Uvdal
N/U kommune
3 km2
”
Øvre Numedal Statsallm. ØN Fjellstyre
1800 km2
M/ info om jakt, fiske, stier, løyper mm.
Nore og Uvdal Øst
N/U kommune
1900 km2
M/ div info. Ny utgave i 2008
Dagalifjell
Dagalifjellets Vel 45 km2
M/ detaljkart over hytteområdet i 1: 8000
Uvdal Alpinsenter
Aksjeselskap
Totalt 17,0 km løype Div.nedfarter, 3 heiser, varmestue, skiutleie.
Uvdal Alpinpark
Aksjeselskap
1200 m løype
1 heis, varmestue. Arbeides med nye løyper
Uvdal Alpinsenter
Aksjeselskap
10 x 80 m
Ligger i anlegget til Uvdal Alpinsenter.
Torsetlia Fjellstue
Privat
70 overnattingspl.
Ligger på Dagalifjellet.
Vasstulan Høyfjellsseter Privat
150 overnattingspl.
”
Solheimstulen ”
Privat
43 overnattingspl.
Ligger i Jønndalen.
Jønndalen
”
Privat
50 overnattingspl.
”
Selvhusholdning.
Imingfjell Turistheim
Privat
34 overnattingspl.
Ligger på Imingfjell.
Hein Seter Turisthytte
Privat
40 overnattingspl.
Ligger på Hardangervidda.
Lågaros
”
DNT
32 overnattingspl.
”
Selvbetjeningshytte.
Rauhelleren
”
Drammen Turistf. 58 overnattingspl.
”
Langedrag Fjellgård
Privat
70 overnattingspl.
Ligger i Tunhovd. Godkjent leirskole.
Vasstulan-Langedrag
DNT (vedlikeh.) 6 timer
Del av DNTs løypenett, rødmerket.
Langedrag-Haglebu
”
7 timer
”
Vasstulan-Åan
”
7 timer
”
Hein seter-Åan
”
4 timer
”
Åan-Rauhelleren
”
8 timer
”
Hein seter-Tuva
”
3 timer
”
Hein seter-Rauhelleren
”
3 timer
”
Imingfjell-Mårbu
”
9 timer
”
Imingfjell-Lufsjåhytta
”
6 timer
”
Imingfjell-Solheimstulen
”
5 timer
.
”
Solheimstulen-Mårbu
”
5 timer
”
Solheimst.-Rauhelleren
”
10 timer
”
Mårbu-Lågaros
DNT (vedlikeh.) 7 timer
”
14

3 km2

Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer
Turløype, sommer

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Turløype, sommer

K

Turløype, sommer

K

Turløype, sommer
Turløype, vinter

K
K

Turløypenett, vinter

K

Mårbu-Rauhelleren
Solheimstulen-Åan
Hein seter-Lappestein
Lågaros-Sandhaug
Lågaros-Mogen
Sandhaug-Rauhelleren
Rauhelleren-Halne
Rauhelleren-Tinnhølen
Rauhelleren-Stigstuv
Uvdal v.-Tessungdalen
”Stonglina”
Øvre Uvdal-Dagali
”Dagalivegen”
Kirkebygda-Dagali
”Kyrkjeslepa”
Sunde-Skagsoset
Vasstulan-Rødberg.
”Vasstulanløypa”.
Tunhovdområdet

”
”
”
”
”
”
”
”
”

6 timer
5 timer
4 timer
6 timer
5 timer
7 timer
4 timer
5 timer
5 timer
8 timer

Turløypenett, vinter
Turløypenett, vinter
Turløypenett, vinter
Turløypenett, vinter
Turløypenett, vinter
Turløypenett, vinter
Turløypenett, vinter
Turløypenett, vinter
Turløype, vinter
Turløype, vinter
Turløype, vinter
Turløype, vinter

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Imingfjellområdet
Åsbøseterdalen
Dagalifjellet
Smådølområdet
Borgegrend
Øygardsgrend
Jønndalen
Øvre Uvdal
Imingfjell- Lufsjåhytta
DNT (kvisting)
Imingfjell-Mårbu
”
Imingfjell-Solheimstulen DNT (kvisting)
Solheimstulen-Mårbu
”

5 timer
7 timer
2 timer
35 km
Totalt 71 km

15

” 26 km
” 47 km
” 71 km
” 20 km
” 58 km
” 57 km
” 17 km
” 24 km
15 km
22 km
20 km
18 km

Del av DNTs løypenett, rødmerket
”
”
”
”
”
”
”
”
Gammel ferdselsveg.
Staket av NU-løypenemnd.
Gammel ferdselsveg.
Ryddet/merket av NU-løypenemnd.
Gammel ferdselsveg.
Delvis ryddet/merket av NU-løypenemnd.
”
”
Permanent staket. Oppkjørt
Oppkjørt/ merket m/ tilskudd fra kommunen.
Ligger på kommunens godkjente løypekart.
”
”
”
”
”
”
”
”
Rutene vil være kvistet etter tidsplan fra DNT.
”
”
”

Turløype, vinter
Turløype, vinter
Turløype, vinter
Turløype, vinter
Turløype, vinter
Turløype, vinter
Turløype, vinter
Turløype, vinter
Turløype, vinter
Turløype, vinter
Turløype, vinter
Leikeområde
Leikeområde
Leikeområde
Leikeområde
Leikeområde
Leikeområde
Leikeområde
Leikeområde
Leikeområde
Leikeområde/grusbane
Leikeområde

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Mårbu-Lågaros
”
Mårbu- Rauhelleren
”
Solheimst.-Rauhelleren
”
Hein-Tuva
„
Hein-Fagerheim
„
Lågaros-Mogen
”
Lågaros-Sandhaug
”
Lågaros-Rauhelleren
”
Sandhaug-Rauhelleren
”
Rauhelleren-Hein
”
Rauhelleren-Stigstuv
”
Øvre Skogen, Rødberg
N/U-kommune
Nedre Skogen, Rødberg
”
”Bekkedalen” v/Rbg.sk.
”
v/Rødberg skole
”
v/Rødberg barnehage
”
Bakkehaugan, Uvdal
”
v/Uvdal skole-barnehage
”
Hvaalefeltet, Norefjord
”
Langodden, Norefjord
”
Nore skole, Norefjord
”
v/Norefjord barnehage
”

16

24 km
22 km
31 km
13 km
15 km
15 km
20 km
16 km
24 km
13 km
13 km
1400 m2
1350 m2
5000 m2
1900m2
2500 m2
730 m2
4000 m2
1100 m2
800 m2 + 500 m2
2500 m2
1100 m2

Rutene vil være kvistet etter tidsplan fra DNT
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Ligger i boligfeltet.
Ligger i boligfeltet.
Planer for utvidelse bl.a. med ballbinge
Er en del av skolens uteområde.
Barnehagens uteområde.
Ligger i boligfeltet.
Er barnehagens og en del av skolens uteområde.
Ligger i boligfeltet. Under opparbeidelse.
Ballplass og leikeplass. Ligger i boligfeltet.
Er en del av uteområdet ved skolen.
Barnehagens uteområde.

Vedlegg 3.
SAMLESKJEMA FOR ANTALL ”AKTIVE” MEDLEMMER I IDRETTS- OG FRILUFTSORGANISASJONER, OG I %
AV BEFOLKNINGEN.
Organisasjonens navn

Antall medlemmer
ANTALL UNDER 20 ÅR
Kvinner Menn

Idrettslaget Noringen
Rødberg Idrettsforening
Uvdal Idrettslag
Tunhovd Idrettslag
NMK Nore og Uvdal
Nore og Uvdal Hesteklubb
Nore og Uvdal Pistolklubb
Nore/Uvdal Skytterlag
Tunhovd Skytterlag
Øvre Numedal Hundeklubb
Uvdal 4H
Borgegrend Velforening
Myrabakken Vel





Sum
58
201
207
32
74
19
0
50
18
8
40
36
12

Antall medlemmer
ANTALL OVER 20 ÅR
% av befolkn.
2,3
8,0
8,2
1,2
2,9
0,7
0,0
2,0
0,72
0,3
1,6
1,4
0,4

Kvinner Menn

Sum
120
89
40
49
170
14
35
265
87
56
4
54
14

% av befolkn.
4,8
3,5
1,6
1,9
6,8
0,5
1,4
10,6
3,4
2,2
0,1
2,1
0,5

Ved utregningene av %-andelen, er kommunens innbyggerantall satt til 2500 personer.
Det er ikke tatt hensyn til hvor i kommunen folk bor i forhold til lagenes ”naturlige nedslagsfelt”.
Kun de såkalte ”aktive”, dvs. medlemmer som regelmessig deltar i lagenes organiserte aktiviteter, er tatt med i denne tabellen.
Mange innbyggere er medlemmer i flere ulike lag og deltar i mange aktiviteter. Dette medfører at en del er ”dobbeltregistrert” som
aktive utøvere.
Punktene nevnt ovenfor medfører så mye usikkerhet at tabellen og utregningene må tolkes med stor forsiktighet!
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Vedlegg 5.
PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM
UTBYGGING OG TILRETTELEGGING AV ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG
FRILUFTSLIV
NORE OG UVDAL KOMMUNE 2009 - 2012
FINANSIERINGSPLAN
2009
Anlegg/
tilrettelegging
Leikeplass, Hvaalef.
Ballbinge, Rbg.skole
Rehab. lysløype
Rehab. lysløype (lys)
Rehab. lysløype (lys)
Garasje/lager Åsbøseterdalen
Klubbhus, Eidsstryken
Rødberg Fritidspark.
toalett, lys, scene & amfi
Nærmiljøanlegg Bekkedalen
Ballbinge, Uvdal skole
Nærmiljøanlegg v/ Tunh. skole
Rehab/vannanlegg, Smådøl Motor
Klubbhus Vikangrend
Klubbhus/grendehus, Borgegrend
K

= Kommunale midler

SM = Spillemidler
PR = Private midler

Eier

Sted

Kom/Priv
Komm.
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Komm.

Norefjord
Rødberg
Norefjord
Rødberg
Tunhovd
Åsbøserd.
Norefjord
Rødberg

Kostnad
i 1000kr
80
400
2100
1700
400
295
675
2 mill

Komm
Komm.
Komm.
Privat
Privat
Privat

Rødberg
Uvdal
Tunhovd
Smådøl
Rødberg
Borgegrend

150
400
80
210
1500
2,4 mill

*= allerede innvilget

K

T SM

40*
350**

40***
200
700***
580
200
97
225

2010
PR

K

1400
1100
200
200
450

PR

K

SM

2012
PR

K

SM

PR

500

1000

1100

1,7 mill*
75*
75
350* 200
40
70 140

40**

800 1600

**= kommunalt tilskudd + prosjektmidler ”uteskole”

(tildelingstidspunkt vil være usikkert.)

SM

2011

***=allerede innvilget

(inkl. dugnad og gaver)
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Vedlegg 6
Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg og friluftsområder i
Nore og Uvdal kommune 10-12 år framover (2010-2021)

.

Områdetype
Anleggstype
Skytebane Smådøl
Kunstgras Rødberg Idr.plass
Klubbhus Tunhovd Idr.lag
Skiløypetrasè, Borgegrend
Kunstgras i ballbinge, Borgegrend
Lysløype i Borgegrend
Leikområde + lavvoplass, Uvdal skole
Uteområde + båtplass v/Nore skole
Rehabilitering av Norehallen
Forlengelse lysløype, Uvdal
Utbygging Nordstjerna, Uvdal
Golfbane Uvdal
Ny tidtakerbu, lysløype Norefjord

Kategori

Dimensjonering

Eier/utbygger

K
K
N
N
N
N
K
N
K
K
N
K
K

Rehab standplass/sikring skiløype
60x100

NU skytterlag
NU kommune
Tunhovd il
Borgegrend vel
”
”
NU kommune
NU kommune
NU kommune
Uvdal il
Nordstj. ungdomsl
Øvre Numedal Golf
IL Noringen

14x23 m
2,5 km
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Kostnader
(anslått)
300`

507
120`
735`

Driftsutgifter
(anslått)

Vedlegg 7.
Forslag til aktivitetsdager/”minimumstiltak” i barnehage og skole
ÅRSTRINN

HØST

BARNEHAGE

Minimum 1 ”halvdagstur” hver uke
gjennom hele året, avpasset etter
ungenes alder og øvrige forhold

SMÅTRINNET

Min. 1 heldagstur,
i skog e. på fjellet

Min. 1 heldagstur ski,
i skog event. fjellterreng

MELLOMTRINNET

Min. 1 dagstur/overnattingstur,
sykkel e. fottur

Min. 1 heldagstur
på ski, event med
overnatting
Min. 2 skidager,
event. med overnatting.
(Ikke bare alpintilbud!)

UNGDOMSTRINNET Hvert skoleår starter m/ 2

aktivitets-dager/friluftsliv/fjelltur,
event med overnattingstilbud

VINTER

VÅR

GJENNOM HELE
ÅRET
Økt vektlegging på
”utetid”/friluftsliv også i den
daglige ”fritiden” både i
barnehage og skole

Min. 1 heldagstur,
event. ”hyttetur”
m. overnatting
Min. 1 heldagstur, sykkel
e. fottur event. med
overnatting
Min. 1 heldagstur, gjerne i
tilknytning til avslutning,
sykkel eller fottur

”
Minimum 1 time fysisk
aktivitet hver skoledag
Minimum 1 time fysisk
aktivitet hver skoledag

De foreslåtte aktivitetene/aktivitetsdagene er ”minimumtiltak” som kommer i tillegg til den øvrige
fysiske aktivitet som barnehagene/skolene har på faste tider, og i tillegg til obligatoriske
leirskoletilbud etc.

20

