
Gausdal Idrettsråd v/Torger Fenstad har gitt følgende tilbakemelding 02.12.21 vedr. 
Resultatvurdering av anlegg og områder i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
naturopplevelse 2016-2019:  
  
 Ser det er en god del feil her som må rettes. Det er mye som tyder på at Gausdal Kommune bør 
koble seg litt tettere på frivilligheten framover. 
 
Kommentar/vurdering: Noe misforståelse ang. dokumentets virkning. Dette dokumentet er 
vurdering av tiltak som opplistet i forrige plan. Tiltak for framtiden skal framkomme av 
Handlingsplan for 2022 -2025. Dette dokumentet var med ved offentlig ettersyn.  
 
Ordinære anlegg 
  
7. Skeikampen skiarena, skiskytter-anlegg og rulleskiløype Skeikampen 
Gjennomført, rulleskiløype asfalteres til sommeren. Her gjenstår vel flere ting i prosjektet: Lysløype, 

asfalt, kunstsnøproduksjon, bygningsmasser mm. Det er vel å strekke det at denne står som 

gjennomført. Under utbygging er vel riktigere. Se hovedkommentar over. 

 9. Åpen speider hytte Follebukjølen 
Gjennomført. Denne er vel ikke engang prosjektert? Speiderne i follebu ønsker seg jo en sånn, men 
den er ikke bygget. Kan godt fortsette å stå på lista. Fjerdum speidergruppe har fullrestaurert den 
gamle damvokterbua på Rausjøen, men denne er ikke åpen for allmuen om det ikke telles at den vil 
være tilgjengelig for leie. Trykkfeil – rettet til ikke gjennomført. 
  
10.Basisaktivitetshall   Gausdal arena?                                                                                                                                              

Ikke gjennomført - uaktuelt. Dette er et prosjekt som bør realiseres interkomunalt. Vi tenker at det er 

viktig at den står på lista for å kunne realiseres feks på lillehammer i samarbeid med flere kommuner. 

Se hovedkommentar over. «Uaktuelt» slettet. 

Nærmiljøanlegg: 

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

Dette prosjektet kan realiseres raskt da snøproduksjonsanlegget som kommer opp i 

Fjerdumparken neste uke er mobilt. Anlegget må stå på lista da det er en forutsetning for å få 

godkjenning til de tiltak som må gjøres for vanntilgang mm. Se hovedkommentar over.  

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

Åpen hall: Tiltaket gjennomføres i samarbeid mellom Gausdal Freeski (Rettes til: Gausdal Skilag 

(Freeskigruppa) da Gausdal freeski ikke er en organisasjon som finnes), Gausdal ungdomsråd og 

Gausdal kommune ved ungdomskontakt. Gausdal Lions bidro med vakthold inne i Gausdal Arena. 

Tilbudet har hatt 139 på barnegruppa og 68 på ungdomsgruppa på det meste. Totalt har over 400 

unger og ungdommer vært innom tilbudet i perioden. Rettet. 

Opparbeiding av anlegg og områder til sesongbruk: 

Skatepark og paintball-bane er vel strengt tatt ikke bygget. Skatepark blir forhåpentligvis bygget til 

våren mens paintballklubben ikke fikk lov å bruke tiltenkte arealer. Og så heter det Freesbee-

golfbane :-) Endret til prosjektert/opparbeidet. «Freesbee» rettet. 

Vurdert av Rigmor Myhre 03.12.2021 


