
   
 

Møre og Romsdal idrettskrets 
Idrettsvegen 2 
6413 Molde 
MRIK@idrettsforbundet.no 
419 00 996 

Møre og Romsdal Friidrettskrets v/Erik Vullum 
Møre og Romsdal Skikrets v/Ivar Øyen 
Møre og Romsdal Skytterkrets v/Helge Kristiansen 

Nordmøre og Romsdal Fotballkrets v/Are Lervik 
Mørekretsen DFS v/Ola Krogstad 

Møre og Romsdal idrettskrets v/Mikal Skodjereite   
  

 
Kopi til  
Sunnmøre Fotballkrets v/Bjørn Oskar Haukeberg 

Møre og Romsdal fylkeskommune v/Anders Ellingseter 
 

 

Idrettskretsens Anleggsråd, referat fra møte nr 2 2017 
 

Møtested: Idrettssenteret Molde 

 
Møtedato: Tirsdag 21.03.17 

 
Tilstede: Erik Vullum, Ola Krogstad, Are Lervik, Bente Grudt og Mikal 

Skodjereite 
Skriftlig innspill fra Møre og Romsdal skikrets og Møre og Romsdal 

skytterkrets. 
 

Sekretær: Siri Ask Fredriksen 
 

Sakliste: 
 

1. Avtale med Norsk Tipping om skilting på idrettsanlegg. 
Idrettskretsen har som i fjor fått spørsmål om å sette opp skilt på 

idrettsanlegg. For at dette skal bli vellykket så ønsker idrettskretsen 

innspill fra medlemmene i anleggsrådet og fylkeskommunen på 
hvilke anlegg som det er ønske om skal merker. 

 
Anleggsrådet gir Møre og Romsdal idrettskrets i oppdrag å plukke ut 

nye anlegg som får tilsegn av spillemidler i 2017. 
 

2. Prioritering av spillemiddelsøknader  
 

 

 

Godkjent 
kostnad 

Godkjent 
søknadssum 

Skyteanlegg 11 959 889 3 929 000 

Skianlegg 60 287 591 13 588 000 
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Idrettshus 60 926 442 17 727 000 

Friluftsliv 30 317 260 15 315 000 

Friidrett 28 011 446 5 266 000 

Fotball 241 631 394 52 904 000 

Idrettshall 592 319 372 95 120 000 

 
 

Innspill til fylkeskommunen fra Anleggsrådet i Møre og Romsdal til 
generell sak om prioritering av spillemidler: 

 
- Anleggsrådet ber om at summen av gjentatte søknader holdes så lav som 

mulig for søknadsperiode 2017. 
- Anleggsrådet mener at det er viktig at også idrettshus prioriteres. Dette er 

viktige anleggsenheter for infrastruktur på idrettsanleggene i fylket. 
Tildeling må ses i sammenheng med tildeling av aktivitetsflater innenfor 
de forskjellige idrettene/aktivitetene. For senere år så er det ønskelig at 

idrettshus blir omsøkt innenfor den aktivitetskategori huset tilhører, for 
eksempel fotball, skyting osv. der det er mulig.  

- For årets spillemiddeltildeling mener anleggsrådet at de kategoriene som 
har mange søknader og er med på å påvirke summen spillemidler til Møre 
og Romsdal skal prioriteres høyere enn de som har få søknader 

(prosentvis).   
- Ved tildeling av spillemidler bør anleggsdekning ses opp mot aktivitet og 

behov.   
- Andre større idrettsanlegg, som inneholder en folkehelsedel, og som i dag 

utløser store tilskudd fra spillemidlene, må kunne finansieres over andre 

budsjetter. Eksempel på dette kan være badeland/folkebad, der et 
minimumskrav må være at det som ikke er selve idrettsdelen skal 

finansieres for eksempel over helsebudsjettet. 
- Det bør ikke tildeles spillemidler til flere anlegg som er berettiga 

spillemidler på over 10 millioner i samme periode. Nye kostnadskrevende 

anlegg må vente til prioritert anlegg har fått utbetalt alle midlene. Dette 
for å holde summen av gjentatte søknader nede og for å kunne fordele 

midler til flere anlegg/anleggsenheter pr søknadsår.  
 

 
Lister med prioriteringer fra særidrettene sendes inn fra idrettskretsen til 

fylkeskommunen, frist for innsending til idrettskretsen er 5. mai. 
 

Med hilsen 
 

 
  Bente Grudt/s/              Siri Ask Fredriksen /s/ 

Leder i Anleggsrådet            sekretær i Anleggsrådet 
 


