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Søknad om støtte til bygging og drift av Motocrossbane 

NMK Sør-Gudbrandsdal(NMK SGD) har vært et aktivt idrettslag siden 1952, og har rekruttert  og 

engasjert barn og unge, i tillegg til en del voksne, innenfor aktiviteter som Gokart, Bilcross, Rally, 

Rallycross, Motocross og Enduro. Klubben har i alle år rekruttert medlemmer fra kommunene 

Gausdal, Øyer, Ringsaker og Lillehammer. NMK SGD har aldri hatt eget område for utøvelse av 

idrettene. Midlertidige områder har vært benyttet både til treninger og til arrangementer. Mange av 

klubbens medlemmer kjører på andre klubbers baner, som ligger langt unna Lillehammer-regionen. 

Lange reiseavstander er spesielt krevende for rekrutteringen av de yngste. 

I 2007 fikk NMK SGD regulert, i en privat reguleringsplan, et område på 360 mål for å bygge bilsport 

og motorsportanlegg. Reguleringsplanen ble i sin helhet bekostet av NMK SGD. Samtidig fikk 

Lillehammer Skytterlag regulert et tilgrensende område, i en tilsvarende prosess. Området ligger på 

åsen mellom Saksumdal og Lillehammer. 

Hele motorsport-anlegget, som skal innholde mange flere elementer og baner enn det som nevnes her, 

ble forhåndsgodkjent av KUD i 2012. Godkjenningen er fornyet og fortsatt aktuell. 

I 2018 har NMK SGD ferdigstilt 1,8 km vei inn til det regulerte området. Veien er bygget i samarbeid 

med Lillehammer Skytterlag. NMK SGD startet også en dialog med Lillehammer kommune, 

vedrørende mulighetene for få støtte til å overta området. Tanken var fram til 2018, å leie området. 

Men med hjelp fra Lillehammer Idrettsråd fikk NMK SGD en god dialog med kommunen. Søknaden 

ble anbefalt av Lillehammer Idrettsråd og 13.november 2018 vedtok formannskapet i Lillehammer 

kommune følgende: 

1. Lillehammer kommune erverver grunn på totalt ca. 360 daa regulert til idrettsformål- 

Motorsportanlegg på Korsåsen på de vilkår som framgår av intensjonsavtalen mellom 

grunneierne og NMK SGD.  

2. Kjøp av grunn på ca. kr. 3 600 000,-, med tillegg for omkostninger på ca. kr.250 000-, 

dekkes innenfor vedtatt låneramme 2018 ved en omdisponering av investeringsmidler 

innenfor Tjenesteområde Eiendom.  

3. Det utarbeides en bruksavtale for disponering av grunn mellom Lillehammer 

kommune og NMK Sør-Gudbrandsdal hvor grunn til ordinær lokal aktivitet stilles 

vederlagsfritt til disposisjon. Det må påregnes leie for grunn ved gjennomføring av 

nasjonale og internasjonale arrangement.  

4. Bruksavtalen med en varighet på minimum 30 år skal forutsette at NMK Sør-

Gudbrandsdal selv dekker alle kostnader som påløper for utbygging av anlegg, drift og 

vedlikehold av disse. 
 



 
 

Denne positive behandlingen i Lillehammer kommune, og støtten NMK SGD har fått fra Lillehammer 

Idrettsråd har ført arbeidet et stort steg framover. NMK SGD arbeider nå med å involvere Regional-

enheten i Oppland fylke for å øke klubbens egenkapital. NMK SGD søker også om støtte fra flere 

forskjellige fond, som kan bidra i samme økonomiske retning.  

NMK SGD har i 2019, sammen med Lillehammer Idrettsråd, hatt kontakt med Idrettsrådene i Øyer og 

Gausdal. Idrettsrådene har gitt en positiv respons. Dersom disse to kommunene støtter arbeidet etter de 

retningslinjer som er skissert i møtene, vil også egenkapitalbehovet avta noe, ved at spillemiddelsatsen 

økes. 

NMK SGD har i denne lange prosessen utøvd forsiktighet og realsime i framdrift og 

realiseringsingsmuligheter. Klubben har opparbeidet noe egenkapital, men dette er på langt nær nok til 

å finansiere anlegget. NMK SGD må  søke lån for å kunne finansiere 1. byggetrinn i anlegget. 1. 

byggetrinn innbefatter motocross og Bilcross/Rallycross baner. NMK SGD har hatt dialog med bank 

om mulighet for lån. Klubben har også søkt Lillehammer kommune om bankgarnti for banklån. 

NMK SGD har hatt en stor økning i antallet utøvere i 2019. En av hovedgrunnene til dette, er den 

velviljen og innsatsen Lillehammer kommune og Lillehammer Idrettsråd har bidratt med. Det er en 

stor tro blant utøverne om at nå er nye banemuligheter like rundt hjørnet! 

NMK SGD har dessverre også mottatt oppsigelse av det lånte området i Hovemoen, der motocrossen i 

dag foregår. Oppsigelsen vil gjelde fra 2020. Fra dette tidspuntket skal området omdisponeres i 

forbindelse med bygging av ny E6. 

NMK SGD har også vært i kontakt med Gausdal videregående skole, med ønske om et samarbeid for 

motocross linje på skolen. Dette har Gausdal VGS besvart at de ønsker å bli med på. 

NMK SGD vil herved søke Gausdal kommune om støtte til etablering og drift av Motocrossbane på 

Korsåsen. Dersom Gausdal kommune støtter NMK SGD med det som er beskrevet under, vil 

spillemiddelsatsen økes fra 33% til 40% av investeringsbehovet. Gausdal Idrettsråd har fått presentert 

modellen for dette tidligere, men ikke med oppdaterte tall. 

Modellen er slik: 

Dersom Lillehammer kommune + annen kommune gjør avtale om interkommunalt anlegg på MotoX 

økes rammen slik nenvt over. Dette utgjør følgende pr. kommune 

Investering:  

Brutto 4,25 mill, dvs. bidrag pr kommune på minimum kr. 212.000,- NOK (5%) 

Drift:  

årlig driftskostnad på kr. 300.000,- NOK, noe som gir årlig bidrag pr. kommune på 

minimum kr. 15.000,- NOK (5%) 

 

Dokumentasjon om anlegget ligger vedlagt. 

Vi håper på positivt svar på vår søknad og ser fram til et snarlig svar. 

NMK SGD stiller selvsagt opp for å besvare spørsmål og gi utfyllende informasjon, både i forkant og 

under en eventuell politisk behandling. 



 
 

Vedlegg: 

- Kalkyler for driftsbudsjetter Bilcross og Motocross 

- Prosjektbeskrivelse 

- FDVU plan 

- Uttalelse fra Gausdal Idrettsråd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

NMK Sør Gudbrandsdal 

 

Frank Hølen 

Leder 

 


