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KUNSTGRESSBANE PROSJEKT FOLLEBU STADION. 
 
Arbeidet med kunstgressbane prosjektet på Follebu Stadion går sakte men 
sikkert fremover.  
Vi fikk idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Gausdal Kommune 15.01.19, 
og søknad om tippemidler er godkjent av kommunen og videresendt 
Fylkeskommunen. Finansieringsplanen av prosjektet er godkjent av 
fylkeskommunen. Fylkeskommunen prioriterer søknader og gjør endelige 
vedtak i hver enkelt søknad i juni/juli.  
Prosjektet står nå også høyt på prioriteringslisten om spillemidler i Gausdal 
kommune (årsmøte Gausdal idrettsråd 8.apr 19). 
 
Vi I Follebu Fotballag ønsker å sette i gang prosjektet så tidlig som mulig, vi 
håper å kunne sette i gang på sensommer/ tidlig høst. Det krever endel 
planlegging, spesielt overfor entreprenører.  
I denne forbindelse ønsker vi forutsigbarhet, og søker Gausdal kommune om 
mellomfinansiering av spillemidler tilsvarende vår søknadssum (2.350.000,-). 
 
Nå er vi ikke garantert at vi får tilslag på tippemidler i 2019. Vi kan få hele 
beløpet i år, eller vi kan få tildelt deler av søknadssummen i år og resten neste 
år. Eventuelt delutbetalinger i 2020 og 2021. Hvis dere kan være med å 
mellomfinansiere prosjektet, kan vi starte arbeidet i år. Dette vil bidra stort for 
fotballen i bygda, som er den desidert største idretten i kommunen. 
Kapasiteten på Linflåa er sprengt nå på våren, og lagene får ikke den 
treningsmengden som de ønsker. Dette bedrer seg nå som gressbanene blir 
klare i midten av mai. Samtidig får Follebu et fint nærmiljøanlegg, hvor 
egenaktiviteten og leken vil ta seg opp. Dette blir bygdas møteplass, samtidig at 
det blir mere attraktivt for ny innflyttere til  bygda.  
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Her ser dere finansieringsplan for prosjektet. Vi har ikke muligheter til å låne til 
mellomfinansiering gjennom banken vår, hvor vi har fått lånetilsagn til MVA og 
et langsiktig lån.  
Sponsorarbeidet vårt fortsetter, det er stor vilje blant det lokale næringslivet til 
å støtte prosjektet. Vi har til nå ikke fått tilslag på våre søknader til diverse fond 
og stiftelser, men søknader blir sendt inn fortløpende.  
 

 Finansieringsplan: 
 
Spillemidler Norsk Tipping 2.350.000 
Tilskudd Gausdal kommune 1.000.000 
Gaver/sponsor/egenkapital 800.000 
Dugnadsarbeid 1.250.000 
Lån MVA 800.000 
Lån langsiktig 600.000 
SUM 6.800.000 

 
 

 
Vi håper at Gausdal kommune er positive til bidra med mellomfinansiering av 
prosjektet slik at vi så tidlig som mulig kan sette i gang arbeidet. Når prosjektet 
er godkjent i Fylkeskommunen, er vi garantert tippemidler, vi vet bare ikke når 
utbetalingen vil forekomme. Det er derfor liten eller minimal risiko knyttet til 
denne mellomfinansieringen. Håper kommunen vil bidra til byggestart i 2019. 
Dette vil løfte fotballen i Gausdal til nye høyder, samtidig gi barn og unge en 
god og trygg arena for lek og egenaktivitet. 
 
 
Mvh 
 
Morten Strangstad 
Leder Follebu Fotballag 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


