Idrettens anleggsplan for Agder
2020-2024

Agder idrettskrets (AIK) skal gjennom sin anleggsplan arbeide frem hvilke større treningsog konkurranseanlegg av regional betydning som må realiseres slik at du som utøver,
innenfor rimelighetens grenser, skal kunne trene og konkurrere i din idrett med under 1
times reise i vårt fylke.»
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Planens mål og hensikt

Planens mål
Agder idrettskrets (AIK) skal gjennom sin anleggsplan arbeide frem hvilke større treningsog konkurranseanlegg av regional betydning som må realiseres slik at du som utøver,
innenfor rimelighetens grenser, skal kunne trene og konkurrere i din idrett med under 1
times reise i vårt fylke.

Planens hensikt
Anleggsplanen skal være et verktøy for å nå AIK sine målsetninger på idrettsanleggsområdet.
Planen fokuserer og avgrenser til konkrete aktiviteter og tiltak innen idrettsanleggsarbeid
rettet mot idrettslag, idrettsråd, særidretter, idrettskrets, kommuner og fylkeskommunen.
Planen skal angi en valgt anleggspolitikk og kriterier for prioriteringer innen anleggsarbeidet.

Planen skal
•

Være et verktøy for gode planprosesser og samhandling av idrettens
idrettsanleggsarbeid inn mot det offentlige

•

Sørge for samhandling i anleggsprosjekter mellom idrettsråd, særidretter, idrettslag,
kommuner, idrettskrets og fylkeskommunen

•

Bidra til å forankre strategisk viktige anlegg av regional betydning og kriterier for
spillemiddelfordeling i kommuner og fylkeskommune
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Oppsummering
Agder idrettskrets har i anleggsplan for Agder 2020-2024 beskrevet hvilke overordnede
målsetninger NIF har vedtatt på idrettsanleggsområdet. Vi har videre brutt dette ned til hva
AIK ønsker å bidra med av strategier og tiltak innenfor vår krets.
Planen viser først til hvilke prinsipper vi ønsker skal gjelde for kommunal og fylkeskommunal
spillemiddelprioritering. Idrettslagseide idrettsanlegg må prioriteres først.
Videre beskriver vi «det ideelle bildet» ut fra hvilke forutsetninger vi mener bør på plass for å
realisere idrettsanlegg generelt, og idrettsanlegg av regional betydning spesielt.
Deretter ønsker vi å synliggjøre en ansvarsfordeling på tvers av ulike aktører i det offentlige
og i idretten og være klare på at AIK ønsker å ta en tydelig rolle for å få anleggsønsker og behov konkretisert og på sikt realisert. Ut fra dette ønsker vi å skape synergieffekter på tvers
av idretten slik at det offentlige får et klarere bilde av hva idretten faktisk ønsker seg.
Vi har et statistisk grunnlag å arbeide ut fra, både på generell basis og inn mot spesifikke
idretter i vår inndeling av fylket i fem regioner, i tillegg til en omfattende kartlegging av
eksisterende og ønskede anlegg av regional betydning. Vårt fokus og største mål er å skape
samarbeid med ulike aktører i og utenfor idrettsorganisasjonen slik at vi får ivaretatt de
eksisterende og realisert de nye idrettsanleggene av regional betydning som det er forankret
behov for en eller flere av disse fem regionene. Arbeidet skal lede frem til en liste over
strategisk viktige idrettsanlegg av regional betydning som AIK skal arbeide aktivt for å rullere
gjennom en innspillrunde med samarbeidsaktørene hvert år, men som ikke skal vedtas på
idrettskretstinget.
Til slutt viser vi til en situasjonsbeskrivelse som beskriver hvilke idretter som er mest
populære i den enkelte region, og dermed hvilke idretter det er naturlig å se nærmere på med
tanke på utvikling av regionale anlegg for trening og konkurranse.

Idrettens anleggsplan og prioriteringsliste over strategisk viktige idrettsanlegg av regional
betydning finnes på idrettskretsens nettside www.idrettsforbundet.no/agder

Spørsmål rundt planens innhold kan rettes til:
Tlf: 370 60 800/E-post: agder@idrettsforbundet.no
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Idrettspolitiske målsetninger for idrettsanlegg i NIF
Planen tar utgangspunkt i NIFs planverk på idrettsanleggsområdet, «Idretten Skal: Flere og
bedre anlegg – 2019-2023». Overordnet visjon, mål og strategier for anleggsområdet er;
Visjon: Idrettsglede for alle
Mål 1: Det skal bygges anlegg slik at all ønsket aktivitet kan
gjennomføres
Mål 2: Idrettslagenes kostnader ved bruk av anlegg skal reduseres.
Anleggsbruk skal være gratis for barn og unge.
Mål 3: Idretten vil ta et miljøansvar ved planlegging, bygging og
drift av anlegg.
Til hvert mål følger en strategi og en rekke tiltak. Av disse tiltakene har
idrettskretsene mye ansvar og AIK viser følgende hvilke tiltak vi tar
sikte på å arbeide med og gjennomføre gjennom planens periode.
Strategi 1: Idretten skal være en pådriver for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg, og
ha innflytelse ved utforming av alle anlegg
•

AIK skal bidra til utarbeidelse av gode behovsanalyser lokalt

•

AIK skal, i samarbeid med lokale idrettsråd og særidretter, utarbeide en oversikt over
hvilke større anlegg som bør prioriteres i vårt fylke

•

AIK skal arbeide for at anleggseiere tar miljøhensyn ved planlegging, utforming,
bygging og drift av idrettsanlegg

Strategi 2: Rammevilkårene for bygging, drift og bruk av idrettsanlegg skal bedres
•

AIK skal arbeide for at det offentlige tar et større ansvar for utvikling av anlegg, både
eksisterende anlegg og nye anlegg

•

AIK skal arbeide for at idretten får økt innflytelse over fordeling av spillemidler

•

AIK skal arbeide for at kommunene tar et økt ansvar for å redusere idrettslagenes
kostnader ved bruk av idrettsanlegg, blant annet ved å tilby mellomfinansiering i
påvente av spillemidlene

Strategi 3: Idretten skal styrke sin kompetanse innenfor områdene anleggsbehov,
anleggsutforming, planprosesser og finansieringsordninger
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•

AIK skal styrke organisasjonsleddenes kompetanse innenfor områdene kommunale
planprosesser og tilskuddsordninger

•

AIK skal arbeide for at kommunene innehar ressurser med god anleggsfaglig
kompetanse

•

AIK kan bruke IVRE AS og deres kompetanse for å yte best mulig hjelp til klubber og
kommuner som ønsker å bygge idrettsanlegg

Agder idrettskrets spillemiddelprioritering
AIK skal arbeide for at Agder fylkeskommune skal vedta følgende kriterier for den årlige
fordelingen av spillemidler til idrettsanlegg:
•

Prioritere anlegg som bygges av idrettslag

•

Sørge for nyskapende og fremtidsrettede idrettsanlegg.

•

Vektlegge idrettsanlegg som er bærekraftige og har gode miljøvennlige løsninger.

•

Være påvirker til regionale og interkommunale idrettsanlegg.

Det er store forskjeller mellom det offentlige og et idrettslag når det gjelder forutsetninger for
å kunne realisere et idrettsanleggsprosjekt. Å minimere antall år ventetid på spillemidler er
viktigere for et idrettslag enn for en kommune og kan avgjøre om et idrettslag faktisk klarer å
realisere sitt prosjekt.
Av hensyn til idrettslagene som bygger egne anlegg og søker spillemidler ønsker vi av den
grunn en prioritering av spillemiddelsøknader fra idrettslag blant søknadene fra
samme søknadsår. Vi anbefaler at dette skal gjelde for både kommunens og
fylkeskommunens prioriteringer.
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Den ideelle situasjonen: Hvordan skal vi realisere
idrettsanlegg i Agder?
Det er en rekke forutsetninger som må på plass for at et idrettsanlegg skal bli realisert. I
denne delen av planen skal vi beskrive hvilke forutsetninger vi mener bør på plass for at vi
skal videre utvikle idrettsanleggssituasjonen i Agder, og særlig med hensyn til idrettsanlegg
av regional betydning.
Den ideelle situasjonen er det denne planen ønsker å arbeide for å skape i samarbeid med
idrettens øvrige organisasjonsledd og kommune/fylkeskommune. Tiltakene som følger i
neste del av planen vil dermed være til for å arbeide seg tettere opp mot denne ideelle
situasjonen.
Vi skal arbeide for at følgende kommer på plass:

Særidrettsprioritering
Det viktigste den enkelte særidrett kan gjøre for å øke sjansen for realisering av sine
anleggsbehov er å sørge for tydelig prioritering og forankring av egne anleggsbehov internt.
Spesielt gjelder dette større anlegg av regional betydning som er til for idrettslag på tvers av
kommunegrenser og i regioner. Særkretser, -regioner og forbund bør av den grunn utarbeide
sine egne prioriteringslister for hvilke anlegg de ønsker realisert, og hvor.
Dette vil styrke det enkeltes idrettsanleggs mulighet til å bli prioritert lokalt i kommunen,
styrke mulighetene for samarbeid med nabokommuner, i fylkeskommunen og til prioritering
til Anleggspolitisk Program.

Idrettsrådsprioritering
Idrettsrådet er kommunens samarbeidspartner for utvikling av idretten lokalt og for å sørge
for gode rammebetingelser. Behovsanalyser utarbeidet i samarbeid med idrettslagene gir
idrettsrådet en tydelig retning og klare prioriteringer som skal arbeides for i kommunen.
Idrettsrådet gir innspill til kommunedelplaner, kommunebudsjetter, lokale
spillemiddelprioriteringer og hvilke anlegg idretten ønsker realisert. Det er av den grunn helt
sentralt at det er gjennomført gode prosesser som gjør at innspillene idrettsrådet gir
kommunen er godt forankret i idrettslagene.
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Idrettskretsens prioriterte, strategisk viktige idrettsanlegg av regional
betydning
Idrettskretsen skal ha en koordinerende funksjon for å samordne behovene fra idrettslag,
idrettsråd og særidretter og arbeide for å forankre anleggsprosjekter det vises til behov for på
tvers av disse. Større enighet om prioriteringer på tvers av idrettens organisasjonsledd bidrar
til å styrke muligheten for at det offentlige tar ansvar for å bygge anleggene og her kan
idrettskretsen spille en sentral rolle.
Anleggene som prioriteres skal komme frem av idrettskretsens liste over strategisk viktige
idrettsanlegg av regional betydning. Listen skal komme som direkte resultat av det arbeidet
denne planen tar seg mål om å gjennomføre.
Prioriteringslisten bestå av opptil 10 anlegg, skal rulleres årlig og ikke være et statisk
dokument i planens 4-årsperiode. Den vil dermed ikke heller vedtas på idrettskretstinget.
Målet med listen er å tydeliggjøre behovet for disse anleggene fra år til år og å synliggjøre
hvilke anlegg idretten ønsker å arbeide sterkt for å realisere.
AIK skal lage en oversikt over de prioriterte, strategisk viktige idrettsanleggene av regional
betydning slik den kommer frem til enhver tid.

Ivaretakelse av eksisterende idrettsanlegg av regional betydning
Agder har allerede en rekke eksisterende idrettsanlegg av regional betydning. Disse spiller
viktige roller for sine idretter med hensyn til trening og konkurranse på tvers av kommuner
og i noen tilfeller hele fylket. Disse er viktige å ivareta og gi muligheter for utvikling.
Særlig i de tilfeller der det er idrettslag som drifter disse anleggene er det sentralt å ivareta
idrettslagets mulighet til å tilby gode trenings- og konkurranseforhold for utøverne utover
aktivitet i egen klubb. Det offentlige må tilrettelegge for at disse overlever og har muligheten
til å følge med på utviklingen som kreves i den enkelte idrett og gren.
Idrettskretsen vil kartlegge behovet for disse anleggene slik at vi kan arbeide for deres
ivaretakelse.
________________________________________________________________

Kommunale spillemiddelfond/midlertidige kommunale lån
Ventetid på spillemidler er en stor utfordring og skaper usikkerhet i idrettsanleggsprosjekter,
spesielt for idrettslag som bygger egne anlegg. Ved å opprette spillemiddelfond eller oppta
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billige kommunale lån kan kommunen forskuttere spillemidler til idrettslag og andre
godkjente spillemiddelmottakere.
Slike løsninger vil skape større trygghet for det store antall idrettslag som har vilje og
kapasitet til å bygge og utvikle sine egne anlegg og vil være en stor fordel i alle kommunene
som finner rom for dette i sine budsjetter.

Kommunale idrettskonsulenter
Alle kommuner har mulighet til å søke spillemidler til egne anlegg og har i tillegg et ansvar
for å saksbehandle og hjelpe alle spillemiddelberettigede søkere med sin søknadsprosess.
Kommunens størrelse avgjør hvor store stillingsressurser som settes av til dette og dette må
finne sin lokale form.
Spesialiserte idrettskonsulenter med kunnskap om idrettsanlegg og spillemidler er en viktig
forutsetning for at både kommunen og andre tar initiativ til bygging av idrettsanlegg – en
hjelp som bør finnes i alle kommuner.

Kommunedelplaner
Alle kommuner som skal søke spillemidler skal ha en vedtatt kommunal plan for idrett og
fysisk aktivitet. Alle idrettsanlegg av en viss størrelse skal være en del av denne planen for
være berettiget for spillemidler.
Gode kommunedelplaner der idrettsrådene har vært en del av planprosessen og får mulighet
til å komme med sine ønsker og behov bidrar til god planlegging og forutsigbarhet i alle
idrettsanleggsprosjekter. Idrettsrådets deltakelse i slike planprosesser bør være forankret i en
samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet.
__________________________________________________________________________________

Kommunale investeringstilskudd til idrettsanlegg
Kommunene er på landsbasis idrettens største økonomiske bidragsyter gjennom å bidra med
bygging av idrettsanlegg, men også gjennom å tilby investeringstilskudd til idrettslag som
ønsker å bygge egne anlegg. Kommunale investeringstilskudd er særlig idrettslag avhengige
av for å bygge egne anlegg, ved siden av spillemiddeltilskuddet og idrettslagets egenkapital.
Avsatte midler i kommunen til dette formålet bidrar til mer forutsigbarhet for
idrettsanleggsprosjekter og i kommuner der idretten bygger mye selv må
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investeringstilskuddet være i tråd med idrettslagenes investering, slik at ikke ventetiden på
midlene blir for lang og det kreves kostbar mellomfinansiering.

Retningslinjer rundt hvilke idrettsanlegg som bør bygges ved skoler, både i
kommunal og fylkeskommunal regi
Ved bygging av skoler er det gode muligheter for synergi og samarbeid med idretten. I Oslo
kommune er det eksempelvis bystyrevedtak på at det skal bygges flerbrukshaller i forbindelse
med skoleutbygging for å sørge for at investeringen også kommer befolkningen til gode
gjennom idrettslag og andre lag og foreninger. Dette bør vi også i Agder strekke oss etter i alle
kommuner i tillegg til fylkeskommunen.

Fylkeskommunalt investeringstilskudd til nye, regionale idrettsanlegg og
utbedring og utvikling av idrettsanlegg som kan avholde større mesterskap og
konkurranser
Nye og eksisterende idrettsanlegg av regional betydning er strategisk viktige for trenings- og
konkurransemuligheter for særidretter i Agder og også for muligheten for gjennomføring av
større arrangement og mesterskap.
Nye, kostnadskrevende idrettsanlegg har ofte behov for ekstra økonomisk tilskudd for at en
kommune skal påta seg prosjektet. Eksisterende anlegg av regional betydning har sjeldent
mulighet til å bekoste ny utvikling av anlegget for å påta seg eksempelvis større
arrangementer.
En tilskuddsordning for både investering i nye og utvikling av eksisterende idrettsanlegg av
regional betydning ville vært en særdeles viktig faktor for å kunne skape nye, gode
spesialanlegg for særidretter og tillegg påvirke kommuner og idretten til å påta seg
arrangementer og mesterskap i fylket vårt.
________________________________________________________________

Fylkeskommunal tilskuddsordning til planlegging og forprosjekt for
idrettsanlegg av regional betydning
En viktig forutsetning for å realisere planer om idrettsanlegg, og særlig større idrettsanlegg
av regional betydning, er gode planer og forprosjekter. Ofte er dette kostbart for de som
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ønsker å berede grunnlaget for et nytt anlegg, spesielt om initiativtaker er et idrettslag, og
dette er ikke tilskuddsberettiget i spillemiddelordningen.
Av den grunn er en slik tilskuddsordning et veldig godt bidrag til å skape muligheter for dem
som sitter på en god ide om et nytt anlegg.

Vilje til interkommunalt samarbeid
Ved samarbeid om investering (minimum 5% fra samarbeidende kommune) og drift
(minimum 5% av driftskostnader over 20 år fra samarbeidende kommune) mottar et tillegg
på 30% av ordinært tilskudd til anlegget. Vilje til å se flere større idrettsanleggsprosjekter
over kommunegrensene kan bidra til bedre planlegging og større sjanse for realisering av
idrettsanlegg av regional betydning gjennom økt tilskudd.
Kommuner og idrettsråd må være villige til å samarbeide om anlegg på tvers av
kommunegrensene. Flere anlegg bør planlegges samtidig, slik at alle involverte kommuner
drar nytte av samarbeidet.

Vilje til samarbeid på tvers av særidretter om større anlegg
Mange særidretter mangler egne spesialanlegg, særlig gjelder dette de særidrettene som ikke
har organiseringen og økonomien til å bygge egne anlegg og heller ikke har medlemstallene
til å argumentere for at kommunen skal bygge spesialanlegg for dem.
Disse særidrettene er nødt til å samarbeide for å få realisert anleggene sine. Dette krever
samarbeidsvilje og koordinering på tvers av idretter med utgangspunkt i den enkelte
særidretts prioritering av egne anleggsbehov.

Hvordan skaper vi den ideelle situasjonen i samarbeid
mellom idrettskrets, idrettsråd, særidretter, idrettslag,
kommuner og fylkeskommune?
Agder idrettskrets
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Idrettskretsenes ansvar er å koordinere idrettens innspill overfor regionale og lokale
myndigheter og bidra til utvikling i idrettsrådene innenfor områdene anleggspolitikk,
tilskuddsordninger og kommunale planprosesser.
Tiltak AIK skal arbeide konkret med:
•

Å følge opp tiltakene vedtatt i denne plan og arbeide aktivt for å støtte, påvirke og
bistå prosessene rundt anleggene som er prioritert og bidra til ivaretakelse av de
eksisterende idrettsanleggene av regional betydning

•

Å bidra med råd om kommunale planprosesser og tilskuddsordninger til idrettslag
som planlegger bygging av egne anlegg

•

Veiledning av idrettsrådene og ved behov bidra ved utarbeidelse av behovsanalyser
over nye idrettsanlegg samt samarbeide med idrettsrådene om innspill til kommunale
planer

•

Å utfordre idrettsråd og kommuner til samarbeid på tvers med spesielt søkelys på
samarbeid om interkommunale idrettsanlegg

•

Å utfordre særidrettene til tydeligere prioritering av egne anleggsønsker og behov

Idrettsrådene i Agder
Idrettsrådenes ansvar er å koordinere idrettslagenes innspill overfor kommunale
myndigheter, arbeide for bedre rammebetingelser for idretten og at kommunene bygger
anlegg i tråd med idrettens ønsker og behov.
Tiltak AIK skal hjelpe idrettsrådene med:
•

Utarbeidelse av idrettspolitiske handlingsprogram der prioritering av fremtidige,
ønskede idrettsanlegg basert på gode behovsanalyser er en sentral del

•

Å konkretisere hvilke rammebetingelser som må på plass i den enkelte kommune
gjennom ovennevnte idrettspolitiske handlingsprogram, herunder arbeid for
kommunale spillemiddelfond, tilstrekkelige administrative ressurser for idrett i
kommunen, årlige investeringstilskudd til idrettsanlegg m.m.

•

Å inngå og fornye samarbeidsavtaler mellom idrettsrådet og kommunen som sikrer
idretten rett til å spille inn sine behov i forbindelse med kommunedelplaner for idrett
og fysisk aktivitet, kommunebudsjetter, årlige møter med politikere og
kommuneadministrasjon, samarbeid om utvikling av idrettsanlegg ved
skoleutbygging og ved prioritering av lokale spillemiddelsøknader.
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Særidrettene i Agder
Særidrettenes ansvar er å prioritere sine ønsker for store trenings- og rekrutteringsanlegg.
Uten at særidretten selv blir enig internt for hvilke anlegg de ønsker hvor vil det bli
utfordrende for samarbeidspartnere å arbeide for deres anleggsønsker og -behov.
Tiltak AIK skal utfordre særidrettene til:
•

Å utarbeide oversikt over sine egne prioriterte idrettsanlegg av regional betydning
som de kan vise til behov for i Agder.

•

Å spille inn sine prioriteringer til aktuelle idrettsråd og idrettskretsen for å sikre
koordinering av innspill på tvers av idrettens organisasjonsledd.

•

Å vurdere og initiere til samarbeid med andre særidretter for å øke sjansen for
realisering av egne anleggsønsker og -behov.

Idrettslagene i Agder
Idrettsaktiviteten skjer i idrettslagene og det er de som kjenner til det lokale og regionale
behovet for anlegg i sin idrett. Initiativet for igangsetting av anleggsutvikling skjer derfor som
oftest på idrettslagsnivå.
AIK skal hjelpe idrettslagene med:
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•

Å sørge for at rammene er til stede for at det enkelte idrettslagets anleggsbehov blir
hørt og fulgt opp av idrettsråd og det offentlige

•

Å arbeide sammen med idrettsrådene for best mulig rammer til utvikling og
realisering av lokale og regionale behov

•

Å knytte på anleggsfaglig kompetanse til konkrete idrettsanleggsprosjekter

Agder fylkeskommune
Fylkeskommunen er en viktig aktør i idrettsanleggsutviklingen og har muligheten til å skape
gode rammebetingelser for utvikling av idrettsanlegg av regional betydning i fylket vårt. De er
siste saksbehandlingsledd for spillemidlene og vedtar i tillegg fylkets endelige
spillemiddelfordeling. De har også ansvar for utbygging av videregående skoler og er
ansvarlig for konkrete tilskuddsordninger som påvirker muligheten for å realisere
idrettsanlegg av regional betydning.
AIK skal arbeide for at Agder fylkeskommune:
•

Tar initiativ til å inngå leieavtaler på idrettsanlegg med kommuner der videregående
skoler skal bygges

•

Forlengelse tilskuddsordningen for planlegging og forprosjekt av idrettsanlegg av
regional betydning.

•

Etablerer faste tilskuddsordninger for nye idrettsanlegg og utvikling av eksisterende
idrettsanlegg av regional betydning.

•

Prioriterer idrettslagseide idrettsanlegg i den årlige spillemiddelfordelingen.

Kommunene i Agder
Kommunene bør involvere idretten i arbeidet med planer og prioriteringer som omhandler
idretten. Dette samarbeidet bør forankres i samarbeidsavtaler lokalt som sikrer at ingen
unngår tjenestevei i arbeidet med å skaffe rammebetingelser til sine prosjekter.
AIK skal arbeide for at kommunene:
•

Inngår samarbeidsavtaler med sitt tilhørende idrettsråd som styrer alt formelt
samarbeid partene imellom, særlig i forbindelse med kommunebudsjetter og
kommunedelplaner for idrett og fysisk aktivitet

•

Tar ansvar for bygging av idrettsanlegg av regional betydning og vurderer samarbeid
med nabokommuner og fylkeskommunen om interkommunale anlegg når det jobbes
med anleggsplaner som omfatter idrettsanlegg av betydning for tilhørende region
14

•

Ivaretar behovene for vedlikehold, drift og utvikling av eksisterende idrettsanlegg av
regional betydning

Godt samarbeid mellom alle disse aktørene bidrar til bedre forankring av
konkrete anleggsprosesser, bedre rammevilkår som bidrar til realisering av
idrettsanlegg og bedre planlegging og koordinering på tvers av alle aktørene.

Situasjonsbeskrivelse for idrettsanlegg av regional
betydning i Agder
Idrettsanlegg av regional betydning – Hva innebærer det?
På nasjonalt nivå ligger Agder godt over gjennomsnittet når det gjelder anlegg beregnet pr
innbygger og medlemmer, slik modellen under viser.

Vi har i kartleggingsarbeidet i forbindelse med Idrettens Anleggsplan for Agder delt opp
Agder i fire regioner. Disse er flg:
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•

•

•

•

Setesdal regionråd
o

Bykle

o

Valle

o

Bygland

o

Evje & Hornnes

o

Åseral

Østre Agder Regionråd
o

Grimstad

o

Arendal

o

Froland

o

Tvedestrand

o

Risør

o

Gjerstad

o

Vegårshei

o

Åmli

Region Kristiansand
o

Birkenes

o

Lillesand

o

Iveland

o

Lindesnes

o

Kristiansand

o

Vennesla

Listerrådet
o

Farsund

o

Flekkefjord

o

Hægebostad

o

Kvinesdal

o

Lyngdal

o

Sirdal

Vi bruker disse regionene som utgangspunkt i vår definisjon av idrettsanlegg av regional
betydning. Et idrettsanlegg som tydelig er med på å dekke behovet for trening og
konkurranse i en eller flere av disse regionene kategoriseres som idrettsanlegg av regional
betydning.
Aktivitetstallene per region er interessante å bruke som utgangspunkt. Hvilke idretter som
drives i de ulike regionene viser behovet for trenings- og konkurranseanlegg for ulike
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idretter. Samtidig kan det være at disse idrettene er utbredt nettopp fordi det er gode anlegg
for aktivitetene. En stor kunstgressbane (11er) har for eksempel en større kapasitet og
dermed en høyere idrettslig kvalitet enn en mindre kunstgressbane (7er). Tilsvarende kan en
liten kunstgressbane (7er) vurderes til å ha høyere idrettslig verdi enn en stor gressbane
(11er), på grunn av potensielt større brukstid.

Utbredelse idretter Kristiansand region
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Diagrammet over viser at det i Kristiansand Region er behov for anlegg i alle de store
idrettene, og at fotball er dobbelt så stor som de nest største idrettene, håndball og turn. Det
er få spesial turnhaller i regionen, men slike anlegg er av en størrelse som gjør at de er
kommunale, og ikke skal inn på en regional plan. Unntaket kan kanskje være i Setesdal
region, der turn er lite utbredt, nettopp pga. manglende anlegg.
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Utbredelse idretter Østre Agder
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I Østre Agder er også fotball dobbelt så stor som håndball og turn. Ski er i denne regionen
større enn både svømming og friidrett

Utbredelse idretter Lister-regionen
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I Lister-regionen er fotball enda mer dominerende enn ellers i Agder, mens håndball og turn
er like mht utbredelse.
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Utbredelse idretter Setesdalregionen
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I Setesdal er ski den aller største idretten, med fotball som nr 2. Turn og svømming er helt
fraværende. Ulikt fra nederst til øverst i dalen. Mangel på utbredelse av svømmeidretten
skyldes ikke mangel på anlegg i denne regionen.
Disse grafene viser hvilke idretter som er størst i de ulike regionene, men sier lite om behovet
for nye anlegg.

Behov for idrettsanlegg av regional betydning i fylkets fire
regioner
Når vi skal finne frem til hvilke anlegg som trengs av regional verdi, dvs at man har en
reisetid på ca 1 time eller under, har vi i tillegg til å bruke statistikk, hatt ute forespørsel i alle
idrettsråd, i særkretser og i klubbmiljøer. Det har fremkommet betydelig flere innspill fra
østre Agder enn fra midtre, nordre og vestre. I tillegg er det enklere å realisere større anlegg i
områder der store kommuner kan samarbeide. Derfor er plasseringen av foreslåtte anlegg
oftest i f nærheten av folkerike områder.

Agder idrettskrets har kommet frem til en liste over idrettsanlegg som vi mener bør
prioriteres de neste årene.
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Type anlegg

Idrett(er)

Multianlegg
bestående av både
nye haller og rehab.
av Gimlehallen
Konkurranseanlegg
innendørs for
Champ L. håndball
– ombygging

Mange

Innbygging og
utvidelse av
Arendal
kunstisbane
50 meters
svømmehall
Kampsportanlegg

Hurtigløp
skøyter,
ishockey,
kunstløp
Svømming

Fotballhall

Fotball

Komplett
rytteranlegg

Sprang,

Hovedanlegg for
innendørs
volleyball

Volleyball

Skiskytteranlegg
internasjonalt
Hoppanlegg
komplett

Skiskyting,
langrenn
Skihopp alle
aldre

Klatreanlegg

Klatring

Turnhall

Turn og
basistrening

Håndball og
andre
hallidretter

Alle
kampsporter

Geografisk
plassering
Gimle, Kristiansand

Begrunnelse/kommentar
Utbygging av område
rundt VGS, universitetet,
Olympiatoppen

Myra, Arendal

Mangler anlegg for
Champ L. og
landskamper i kretsen.
Ombygging av
eksisterende anlegg
Myra, Arendal
Utendørs rundbane
som ønskes bygd inn
og med etablering av
hockeybane
Arendal/Grimstad Behov!
Alle regioner

Behov. Mange holder
til i dyre og/eller
dårlige lokaler
Grimstad/Arendal Behov pga manglende
oppvarmede baner
Lyngdal
Dårlig dekning av
større rytteranlegg
vest i fylket
Kristiansand
For liten kapasitet i
konkurranse med
håndball og andre
inneidretter
Froland
Behov pluss lokalt
engasjement
Vegårshei
Behov for ett kompl
hoppanlegg alle
bakker inkl 90 m i
regionen
Myra Arendal
Behov pga stor
etterspørsel og
medlemsvekst
Setesdal
Behov pga manglende
tilbud

Arendal/Kristiansand, 3. august 2020
Styret i Agder idrettskrets
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