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Søknad om støtte til bygging av Gausdal Rullepark 

Anlegg for uorganisert fysisk aktivitet er et viktig punkt i Plan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv. Gausdal skilag har lenge vært på ballen her med prosjektet «Åpen hall» og utvikling av 
Fjerdumparken. Vi ser at aktiviteten på disse arenaene er svært stor, og slike arenaer er viktig 
for å engasjere og aktivisere barn og unge i bygda. Vi ser samtidig at tiltakene når ut til sårbare 
grupper på en god måte. 
 
Gausdal skilag ønsker nå å legge til rette for ytterligere aktivitet og bygge en lenge etterlengtet 
rullepark for skateboard, sparkesykkel, rulleskøyter og sykkel på Segalstad bru. Anlegget vil 
legge til rette for uorganisert aktivitet med hovedfokus på barn og ungdom, og det er flere 
ganger etterspurt av Ungdomsrådet som et anlegg ungdommen ønsker seg i bygda.  
 
Prosjektet er langt på vei prosjektert, finansiert og har mottatt spillemidler. Vi har tidligere søkt 
et samarbeid i dette prosjektet da det er utfordrende for et frivillig lag å eie en slik type anlegg 
for uorganisert aktivitet. Det er av avgjørende betydning for at Gausdal skilag skal gå videre med 
arbeidet at vi får Gausdal kommune med på laget i dette samskapingsprosjektet. 
 
Denne typen anlegg er vanligvis offentlig oppført og drevet, men her har vi sett at vi måtte ta 
ansvar i en periode med trang kommuneøkonomi. Tidligere sendte vi inn en søknad om at 
Gausdal Kommune overtar anlegget etter bygging. Nå følger vi opp med en søknad om bidrag til 
finansiering. Vi håper vi kan finne en snarlig løsning her som gjør at vi rekker å starte bygging 
denne sommeren. 
 
Søknadsbeløp: NOK 100 000 
 
Vi søker Gausdal kommune om 100 000 i støtte for å sluttfinansiere prosjektet. Når det er sagt 
vil et større bidrag føre til at vi kan bygge et bedre og større anlegg for barn og unge i bygda. 
 

Se vedlagt forslag til samarbeidsavtale for budsjett og finansiering. 

Med vennlig hilsen 

Torger Fenstad,  
Gausdal Skilag 


