
Resultatvurdering av anlegg og områder i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 

2016-2019 

Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder (kap 8.2 i planen): 

K= kommunale midler/tilskudd SPM= spillemidler PR= private/egne midler  

 
Anlegg 

 
Sted 

 
Eier/ansvarlig 

 
Kostnad i 
1000 kr. 

Søknad om spillemidler/anleggstart – finansiering 

2016 2017 2018 2019 

K SPM PR K SPM PR K SPM PR K SPM PR 

A: Ordinære anlegg                

 1.Skeikampen Skiarena, stadion 
og løype traseer                            c) 

Skeikampen  Skei skistadion AS 6.843  2.161 4.682          

2.Rehab. Gausdalhallen     Segalstad bru Gausdal kommune 6.300 4.213 2.087           

 3.Gausdal Arena, klubbrom Segalstad bru Gausdal kommune 3.030 2.330 700           

 4.Idrettshus, garderobeanlegg     a) Linflåa idr. park Gausdal kommune 1.930 1.309 621           

 5.Linflåa idrettspark, garasje med 
lager  

Linflåa 
idrettspark  

Gausdal fotballklubb  399  132 267          

 6.Lysanlegg, stadionanlegg Linflåa idr. park Gausdal kommune 903 602 301           

7.Skeikampen skiarena, 
skiskytteranlegg, rulleskiløype      d) 
 

Skeikampen  Skei Skistadion AS  19489   3 100 16. 389          

 8.Svømmehall                              b) Gausdal u-
skole 

Gausdal kommune 4.403 3.203 256           

9. Åpen speider hytte  Follebukjølen  Speidergruppe         X X x    

10. Basisaktivitetshall                 f)  Gausdal Turnforening         X X X    

B: Nærmiljøanlegg                

1. Skileik/helårsanlegg                  e)         
c)                     

Fjerdum  Gausdal skilag x    
   

      

2. Lysløype i Engjom, oppgradering  
 

Engjom  Skilag  X    X X x       
 

3. Kremmerlibakken, 
snøproduksjon 

 Skilag X    X X x       

Totalsum A+B   43.297 11.657 9.358 21.338 
  

       

a) Kr. 23 000,- reduseres på søknadssum pga. avkortning. Sak 10/992-8.  b) Tilleggsbevilgning. Tidligere utdelt spillemidler kr. 944 000.  c) Søknaden inneholder: skistadion, sprinttrase, rød og 

blå skiløype og oppvarmings – tilførselsløype.  d) Søknaden inneholder: skiskytteranlegg, lysanlegg og målhus/speakerbu.  e) Utsatt i påvente av skoleutbygging, KS sak 37/13. Gausdal Skilag 

planlegger å være ferdig med planer for skileikanlegg i løpet av 2016. Gausdal Skilag blir involvert i planarbeidet for uteområdet for den nye skolen. f) Gausdal Turnforening eier 

utbyggingsprosjektet og er ansvarlig for realisering herunder også lokalisering av anlegget.  



Vurdering av mål og resultat av forrige plan 
Resultatvurderingen av forrige plan gjelder til og med 2021 i og med at planen ble prolongert til og med 2020. 

I forbindelse med utbyggingsprosjekter har det fra kommunens side vært viktig å holde et tett samarbeid mellom lag og foreninger og skoler. Tiltakene fra 

handlingsprogrammet er enten etablert eller påbegynt. Særlig tiltakene Åpen hall og UtstyrsArena’n har bidratt til at Gausdal kommune oppnår sin 

målsetting om at alle innbyggere i Gausdal skal stimuleres til å få en livslang interesse for å utøve fysisk aktivitet. Tiltakene har også bidratt til økt deltakelse 

blant barn og unge fra familier med lav inntekt og til at barn og unge som ellers ikke deltar i organisert fritid fikk en mestrings- og opplevelsesarena og økt 

fysisk aktivitet.   

For forutsigbarhet og variasjoner i aktivitetstilbudet bør samarbeidet videreføres og utvikles. Det er viktig å opprettholde lavterskel-aktiviteter som 

inkluderer barn og unge som ikke deltar i organisert fritid av ulike årsaker. 

Per 15.11.2021 er det registrert 181 anlegg i Gausdal (anleggsregisteret).  

A: Ordinære anlegg  Status 

 1.Skeikampen Skiarena, stadion og løypetraséer Skeikampen  Gjennomført 

 2.Rehab. Gausdalshallen     Segalstad bru Gjennomført 

 3.Gausdal Arena, klubbrom Segalstad bru Gjennomført 

 4.Idrettshus, garderobeanlegg      Linflåa idrettspark Gjennomført, men dessverre nedbrent 

 5.Linflåa idrettspark, garasje med lager  Linflåa idrettspark  Gjennomført 

 6.Lysanlegg, stadionanlegg Linflåa idrettspark Gjennomført 

 7.Skeikampen skiarena, skiskytter-anlegg og 
rulleskiløype       
 

Skeikampen  Gjennomført, rulleskiløype asfalteres til sommeren 

 
 8.Svømmehall                             Gausdal u-skole Gjennomført 

 9. Åpen speiderhytte  Follebukjølen  Ikke gjennomført 

10. Basisaktivitetshall                 Gausdal arena? Ikke gjennomført - uaktuelt 

B: Nærmiljøanlegg   

1. Skileik/helårsanlegg                 Fjerdum  Gjennomført 

2. Lysløype i Engjom, oppgradering  
 

Engjom  Lysløypa er nå nedlagt 

 
3. Kremmerlibakken, snøproduksjon Fykselia Ikke gjennomført – søker evt. på nytt 

 



Status for andre tiltak framsatt i forrige plan (kapittel 8.3): 

Tiltak Gjennomført Beskrivelse 

Åpen Hall  Ja, etablert 

september 2019 

Hver onsdag (unntatt ferier og helligdager) mellom kl. 18 og 21 holdes flerbrukshallen i Gausdal Arena åpen, for 
allsidig aktivitet. 

Tiltaket har vært godt besøkt med mellom 80-120 barn opptil 11 år, og gjennomsnittlig 50 ungdommer hver gang.  

Tiltaket gjennomføres i samarbeid mellom Gausdal Skilag (Freeski-gruppa), Gausdal ungdomsråd og Gausdal 
kommune ved ungdomskontakt. Gausdal Lions bidro med vakthold inne i Gausdal Arena.  

Utfordringer: Mangel på frivillige til å drifte tiltaket. Tiltaket videreføres, og det bør jobbes ytterligere med å sikre 
mange nok voksne. 

Tilgjengelig utstyr  Ja, etablert 2016 Tiltaket driftes av Bibliotek og frivilligsentralen i samarbeid. Utlån fra UtstyrsArena`n skjer i bibliotekets og 

frivilligsentralen sin åpningstid. Tilbudet benyttes av både enkeltpersoner og skoler. 

Opparbeiding av anlegg og 

områder til sesongbruk 

 Prosjektert/opparbeidet i perioden: Skatebane, paintballbane og terrengløp-trase etablert i nærheten på 

Linflåa/ved videregående skole. Freesbee-golfbane ved Gausdal ungdomsskole. «Fosserunden» - populær tursti 

ved Kveine/Myra - etablert av Turløypekomiteen. Turløypekomiteen har også etablert flere gapahuker i perioden. 

Samarbeid om frivillig innsats   Samarbeidet mellom Gausdal kommune og frivillige lag og foreninger er styrket gjennom tett samarbeid om 

tiltakene i dette handlingsprogrammet og arbeid med anleggsutbygging i kommunen. 

Aktiviteter for integrering og 

inkludering av flyktninger  

 Fokuset har vært å inkludere barn og unge fra flyktningfamilier inn i allerede eksisterende tilbud, bla. deltakelse i 

sommerklubb, åpen hall og som ordinære medlemmer hos lag og foreninger.  

Kartlegging og verdisetting av 

friluftsområder  

Ja, ferdigstilt 2019 Områdene er lagt inn i www.naturbase.no 

Utarbeiding av kart  Ja, ferdigstilt 2018 Sti- og løypekart over Gausdal fås kjøpt på kommunes Servicetorg og andre utsalgssteder. 

Figur: Fra handlingsprogram for aktivitet (kap. 8.3) i KDP 2016 -2019 

I løpet av planperioden er det realisert 9 nærmiljøanlegg. 

http://www.naturbase.no/

