
Sak 4 - Vedlegg  

 
Oppsummering av innspill fra idrettslagene vedr anleggsutvikling 
 
Med bidrag fra daglige ledere i de største idrettslagene, har vi arbeidet med å få frem underlag for 
oppgavene slik at de svares ut på en god måte (vedlegg 1). Vi har også invitert idrettslagene til å 
sende inn sine innspill skriftlig. De mindre idrettslagene ble invitert særskilt til et møte om anlegg og 
anleggsbehov. Vi ser det som viktig å få frem bredden av synspunkter og behov på tvers av idretter, 
størrelser på idrettslag og geografisk tilhørighet. Nedenfor følger en kort oppsummering av  
hovedtrekk i innspillene vedrørende anleggskapasitet og –hensiktsmessighet som er kommet fra 
idrettslagene. Det er sentralt å lese dette ut fra at med få unntak, så gjelder innspillene breddeidrett.  
 
For liten kapasitet i flerbrukshaller 
Idrettene som er avhengige av flerbrukshaller (håndballbanestørrelse), rapporterer gjennomgående 
at de har for liten tid til å tilby tilstrekkelig tid i hall for trening til dagens medlemmer og utøvere. 
Flere rapporterer om at de har ventelister, med andre ord klarer vi ikke å gi et tilbud til alle som 
ønsker å delta.  
 
Utfordringen vil med kapasitetsmangel vil øke for flere av de største idrettslagene, på grunn av 
befolkningsveksten som forventes. Problemet vil derfor øke i tiden fremover.   
 
Uhensiktsmessige lokaler 
Opprigging og nedrigging av utstyr rapporteres av flere som et problem. Dette gjelder flere idretter, f 
eks. kampidretter som ikke har permanente lokaler men må legge ut matter for hver trening. Lagring 
er ikke godt tilrettelagt og sliter på utstyret. I tillegg tar tilrigging tid, og reduserer effektiv bruk av 
tiden i lokalene.  
 
For lav takhøyde er et gjennomgående problem for flere idretter.  
 
Kapasitetsproblemer for fotball 
Det er hensiktsmessig å se på mulighetene for sommer- og vinterfotball hver for seg. De fleste 
klubber rapporterer tilstrekkelig kapasitet for fotball i sommersesongen. Flere er avhengige av 
gressbaner, noe som gjør situasjonen sårbar for flere. Infrastruktur som garderober og toaletter er 
flere steder en utfordring. For vintersesongen rapporteres det gjennomgående om for liten kapasitet. 
Det meldes inn behov for mer og bedre innendørstrening (f eks en innendørshall) og for større 
kapasitet på kunstgressbaner som kan brukes om vinteren.  
 
Nordre Follo har to toppfotball-lag som trenger bane som tilfredsstiller kravene til kampavvikling. De 
trenger da også å kunne trene på baner av samme størrelse.  
 
Anleggsutfordringer for friidrett 
Når det gjelder kapasitet, er det innendørsbehovet som er særlig utfordrende.  
 
Det pekes også på kvaliteten på anleggene som en utfordring.  
 
Anleggsutforinger for tennis 
Utendørsbehovet synes å være dekket med dagens kapasitet. Men det er behov for økt kapasitet 
innendørs.  
 
Kapasitetsproblemer for ishockey fremover 
Fo rå dekke forventet vekst i utøvertall, vil det bli kapasitetsproblemer for ishockey i nær fremtid.  



 
Starte nye idretter og gi tilbud til nye grupper 
Flere idrettslag kunne ønske seg å starte nye idretter eller etablere tilbud for nye grupper. 
Kapasitetsmangelen gjør dette vanskelig, da det vil måtte forsterke problemene for de øvrige.  
 
Behov for kampsportsenter 
Det er flere idrettslag som tilbyr ulike typer kampsport. Flere av dem har små og/eller 
uhensiktsmessige lokaler. Det er også kapasitetsproblemer i de lokaler som brukes. Disse idrettene 
kan være særlig aktuelle for å tilstrekke seg nye grupper av utøvere. Det pekes på muligheten for å 
etablere et kampsportsenter for å dekke behovene.  
 

Større utendørsanlegg 
For golf er det ikke meldt inn kapasitetsproblemer for banespill, men det er mangel på 
treningsområder og infrastruktur som klubbhus etc. Det er også mangel på innendørstilbud.   
 
Bedre infrastruktur for tenings og arrangementer for skisport (langrenn) er også meldt inn.  
 
Planen for orienteringskart, anses dekkende for behovet. Det pekes på viktigheten av at o-kart føres 
opp i kommunens prioritering av spillemidler.  


