
75 
 

2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anleggspolitisk plan for Finnmark 



76 
 

1. Innledning 

Idrettens overordnede mål er å skape økt aktivitet. Ett av de viktigste virkemidlene er utbygging av 

idrettsanlegg. For å skape økt aktivitet og legge til rette for fysisk utøvelse generelt, er det behov for 

anlegg og arealer som er egnet for idrett og fysisk aktivitet.  

 

 Idretten har en klart uttalt målsetting om at det offentlige skal ta ansvar for bygging og drift av 

Idrettsanlegg, mens idretten sin oppgave er å fylle anleggene med aktivitet. En anstrengt fylkes- og 

kommuneøkonomi begrenser ofte takten i utvikling av idrettsanlegg. Det vil derfor være behov for å 

søke et samarbeid med andre parter, som eksempelvis andre offentlige forvaltningsnivå eller 

næringslivet, for å oppnå ønsket utviklingstakt. Vi har i denne planen valgt å definere region som et 

område større enn en kommune. 

 

 

 2. Hensikt med planen  

Planen skal være et verktøy i arbeidet med å prioritere utvikling av større idrettsanlegg også av 

regional karakter. Planen skal i tillegg:  

- Gi oversikt over eksisterende større anlegg av regional karakter  

- Utvikle større anlegg i Finnmark til å ha en regional funksjon  

- Øke offentlig eierandel av idrettsanlegg i Finnmark  

- Øke spillemiddelandelen til Finnmark  

- Skape synergieffekt (generelt) gjennom samhandling mellom idretten og det offentlige  

- Fokusere på anlegg av regional karakter som tillegg til eksisterende ordning  

- Fokusere på utligning av etterslepet av spillemidler.  

 

 

3. Avgrensninger 
Planen omfatter KUN større kostnadskrevende idrettsanlegg av kommunal og regional karak- 

ter som er definert i kraft av sin størrelse og/eller funksjon.  

Eksempler på slike anlegg kan være:  

- Idrettshaller også flerbrukshaller  

- Friidretts-/fotballhaller  

- Motorsport  

- Større interkommunale anlegg  

- 25-50 meters svømmebasseng  

- 9-18 hulls golfbaner  

- Større langrenns-, hopp- og alpinanlegg  

- Utendørs fotballanlegg godkjent for Adecco-liga.  

- Utendørs friidrettsanlegg med minst 6 løpebaner og tribuner  

- Nye anlegg for nye idretter i fylket for eksempel ishockey, curling, padling, roing, etc.  

  

Dimensjonering og utforming må tilfredsstille kravene til å arrangere norske mesterskap eller 

internasjonale konkurranser. Planen omfatter IKKE mindre kostnadskrevende ordinære anlegg og 

nærmiljøanlegg. 
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4. Aktører  
 

Idrettslagene  

Idrettslagene/klubbene skal ta initiativ til utbygging/rehabilitering av idrettsanlegg etter de behov 

som fremkommer av lagenes aktivitet. 

  

Idrettsrådene  

Idrettsrådene skal i samarbeid med de enkelte klubbene, kommune, samordne og prioritere 

anleggsprosjekter i egen kommune. 

 

Særidrettene  

Særidretter (krets, region, forbund) deltar i anleggsutviklingen på alle plan i prosessen. Det er  

viktig at disse er representert i idrettsråd og idrettskretsenes anleggsutvalg/- komiteer.  

 

Idrettskretsene  

Idrettskretsene er en samordner ovenfor idrettsråd og særidretter. Idrettskretsene involveres, som  

nå, i fylkeskommunenes årlige prioritering av spillemidler. Idrettskretsen vurderer innkomne  

søknader om spillemidler i eget fylke, og oversender et prioritert forslag til fylkeskommunen.  

Idrettskretsen utarbeider et samordnet anleggspolitisk dokument og har ansvaret for den 

anleggspolitiske kommunikasjonen.  

 

Kommunene  

Kommunene skal være sentrale aktører i utbygging av idrettsanlegg. Planlegging skal skje gjennom 

revidering og rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Kommunene skal involvere 

idretten dette arbeidet gjennom idrettsrådene. Kommunene skal i tillegg stimuleres til samarbeid om 

interkommunale anlegg og utvikling av større anlegg av regional karakter. Idretten ønsker at 

kommunene skal ta et større ansvar for utvikling, bygging og drift av idrettsanlegg, samt ta hensyn til 

idrettens behov i kommuneplanenes arealdel.  

 

Fylkeskommunene 

Fylkeskommunene skal foreta endelig prioritering av spillemidler til idrettsanlegg i eget fylke, og 

involvere idretten gjennom idrettskretsene i dette arbeidet. Fylkeskommunene skal ta ansvar  

for utvikling, bygging og drift av idrettsanlegg, og i tillegg støtte og stimulere alle aktuelle 

anleggsbyggere gjennom kvalifisert 

rådgivning og veiledning i alle deler av 

anleggsprosessen. 

 Fylkeskommunene skal vektlegge 

finnmarkidrettens prioriteringer, og legge 

disse til grunn for sine  

arealplaner og handlingsplaner for idrett, 

fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Fylkeskommunene anmodes om å 

tilrettelegge egne tilskuddsordninger 

knyttet til større anlegg og arrangement av 

internasjonal karakter. 
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5. Etablering av felles anleggsutvalg for Finnmark  

Et felles anleggsutvalg skal i nært samarbeid med særkretser og idrettsråd i fylket bidra til en god og 

framtidsrettet utvikling og utbygging av større kostnadskrevende idrettsanlegg.  

 

Mandat: 

- Rådgivende organ for idretten og det offentlige vedrørende utvikling og utbygging av større 

idrettsanlegg av regional karakter.  

- Prioritere bruk av spillemidler til idrettsanlegg av regional karakter.  

- Fremme interkommunalt anleggssamarbeid.  

- Styrke idrettens rammevilkår på anleggssektoren.  

- Arbeide for økt offentlig eierskap i idrettsanlegg.  

- Øke regionens andel av de totale spillemidlene, herunder Programsatsingsmidler.  

- Arbeide for å øke de totale rammene til anleggsutbygging i idretten.  

 

 

6. Anleggssituasjonen 

Anleggsdekningen i Finnmark er relativt god, men på grunn av de meget store avstandene vil man 

alltid slite med å gi alle innbyggere et godt nok allsidig anleggstilbud. Det er kun i de 4-5 største 

kommunene man har et slikt tilbud i dag.   

 

Flere kommuner opplever tilflytting, noe som gir store utfordringer med å dekke behovene for  

idrettsanlegg. Spesielt i disse kommunene er det viktig med en aktiv politikk for utvikling av 

idrettsanlegg, nettopp for å dekke de fremtidige behov.  

 

Finnmark mangler større anlegg innenfor idretter som eksempelvis i salaktiviteter (ishaller). En del 

større anlegg har behov for rehabilitering og tilpasning til nye krav.  

 

 De ordinære spillemidlene har fått et kraftig etterslep som følge av stor avstand mellom godkjente 

søknader og tildelte spillemidler.  

 

Ca. 52 % av anleggene i Finnmark eies og driftes av idretten selv, men idrettslagene mangler 

egenkapital til å ta de store utbyggingene.  

 

Idretten i Finnmark gjør en formidabel innsats på frivilighet innen drift/vedlikehold av sine 

idrettsanlegg. Innsatsen utgjør hele 144 årsverk som igjen utgjør en frivillig produksjon hele  

59 000 000 kroner.  

 

 Mange kommuner har behov for økt kompetanse når det gjelder utbygging og drift av idrettsanlegg. 

I Finnmark samarbeider kommunene (interkommunalt samarbeid) etter hvert om mange 

oppgaver/tjenester, men idrettskompetanse og idrettsanlegg er ikke utbredt på lista over 

samarbeidsoppgaver.  
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Plan- og prioriteringsarbeidet må ved større anlegg også ta hensyn til anleggsbehovet til mindre 

idretter, som ikke har egne anlegg eller tilrettelagte områder for å utøve sin aktivitet, samt 

tilfredsstille flest mulig brukergrupper for å gjøre anleggene best mulig anvendelig for alle.  

 

Allsidig aktivitet gir mindre frafall i bredden og høyere nivå i toppen. Anlegg bør derfor gi best mulig 

grunnlag, uansett idrett til flest mulig, og representere et tilbud som både bredde og topp kan nytte 

uten å måtte gjøre noen endringer i tilretteleggingen av anlegget. Utøvere med funksjonsnedsettelse 

skal være integrert i idretten. Ved utvikling av anlegg, må derfor krav om universell utforming og 

tilpasninger som kan bedre tilretteleggingen for ulike aktivitetstilbud for utøvere med 

funksjonsnedsettelse gjennomføres.  

 

 Anleggsutviklingen må også tilpasses nye trender og nye aktiviteter. Mange kan tilpasses innenfor 

eksisterende idrettsanlegg. Dessuten vil vi stå overfor en rekke nye krav til standard, og 

forventninger om ”tak over” utendørsidretter.  

 

 Idrettsanlegg bør som regel bygges i tilknytning til skoler, slik at skolen kan benytte anlegget på 

dagtid, og idretten på kveldstid og i helger. Nye flerbrukshaller må ikke bygges med mindre 

idrettsflate enn 23x44m, og haller med flater mindre enn dette (gymsaler) må ikke få tildelt 

spillemidler.  
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7. Finnmark idrettskrets sine anleggspolitiske føringer  
Finnmark idrettskrets prioriterer syv viktige rammebetingelser for idretten i fylket:  

 

1. Etterslep på spillemidler  

Vi må få ned etterslepet på tilskudd/spillemidler til idrettsanlegg i Finnmark, som nå er på  

ca. 4 år  

 

 2. Det offentlige skal sørge for et forutsigbart tilskudd for drift og aktivitet  

 Kommunetilskuddet til idrettsaktivitet og drift av idrettsanlegg må økes. Mange anlegg trenger 

oppussing/oppgradering. Det er en kommunal oppgave å sørge for at anleggene ikke forfaller.  

 

 3. Alle idrettsanlegg skal tilrettelegges for aktivitet på dag- og kveldstid  

Der det er mulig må man bygge skoler og idrettsanlegg på samme område. Det sikrer god 

døgnutnyttelse. Det bør også bygges anlegg som tilrettelegger for flere idretter og for ordinære 

konkurranser.  

 

4. Bedre rammevilkårene for både bredde- og toppidretten  

Det må bygges et tilstrekkelig antall idrettsanlegg som stilles gratis til disposisjon for idretten både 

for bredde og toppidretten.. Vi vil at fylkeskommunen bidrar til å styrke attraksjonsverdien av 

Finnmark fylke gjennom økt satsing på talentutvikling for å skape idrettsutøvere som profiler.  

 

 5. Støtte opp om større idrettsarrangement  

Alle organisasjonsledd må sammen være en pådriver for å få Finnmark som en arena for store  

idrettsarrangementer. Spesielt må særforbundene og fylkeskommunen involveres.  

 

6. Ingen festeavgift på anlegg eid av idrettslag 

Vi skal arbeide for at ingen idrettsanlegg eid av idrettslag skal betale festeavgift eller eiendomsavgift 

til kommunene eller Finnmarkseiendommen. Idretten bærer allerede et altfor stort driftsansvar på 

sine idrettsanlegg. Idretten i Finnmark eier 52 % av alle idrettsanlegg. Det er et offentlig ansvar å eie 

og drifte idrettsanlegg.  

 

 7. Nye arbeidsplasser innen idrett og friluftsliv  

Finnmark fylkeskommune skal bidra til å opprette kultur- og folkehelsearbeidsplasser  

innen idrett og friluftsliv i alle kommuner i Finnmark. 

 

 
  



81 
 

Begrunnelse  

Idretten ønsker å samarbeide med det offentlige, andre frivillige organisasjoner og 

samarbeidspartnere for øvrig til:  

 

1. En mer aktiv oppvekst gjennom å påvirke aktivitetstilbudet i skolehverdagen.  

2. En bedre folkehelse gjennom et allsidig og kvalitativt godt aktivitetstilbud i lagene.  

 

Idretten kan imidlertid ikke ta et slikt ansvar uten at det tilføres ressurser, kompetanse og økonomi 

utover dagens ramme, fra nye finansieringskilder – for å kunne ta et slikt utvidet samfunnsansvar.  

  

I et folkehelseperspektiv vil gratis trening gi alle barn og unge, samme mulighet til å kunne delta i 

aktivitetstilbud, samt gi grunnlag for å skape gode holdninger til egen helse og riktige kostholdsvaner. 

Rammetilskuddet til idretten i fylket er meget lavt i forhold til det idretten bidrar med. 

Idrettsbevegelsen i fylket har i dag en stor medlemsmasse på ca 28000 medlemskap. Den frivillige 

verdiskapingen i idretten i fylket utgjør ca 459 årsverk – tilsvarer en frivillig produksjon til en verdi av 

ca kroner 188 000 000.  

 

Verdiskapingen i fylket synliggjør idretten som en betydelig samfunnsaktør i et folkehelseperspektiv. I 

dag mottar idretten ca 1,77 millioner i tilskudd fra fylket altså kun 1 % av den frivillige produksjonen. 

En økning i fylkeskommunale og kommunale tilskudd vil gi en folkehelsegevinst, styrke frivilligheten 

og forbedre rammevilkårene for lag og foreninger.  

 

Idretten i Finnmark eier hele 52 % (559 anlegg) av alle idrettsanlegg. Dette er en meget skjev 

fordeling i forhold til mål og oppgaver. ”Idretten skal drive med aktivitet og det offentlige skal legge 

dette til rette med å eie og drifte idrettsanleggene”. Dessverre går det altfor mange dugnadstimer 

(144 årsverk) med til å drifte anleggene, dette skulle vært rettet mot aktivitet.  

 

Samarbeid og konstruktiv dialog mellom idretten og kommunene skal være fundamentert gjennom 

et velfungerende idrettsråd. Skal idrettsrådet fungere, krever det tilfredsstillende rammevilkår. Et 

velfungerende idrettsråd er en stor ressurs for kommunen, i arbeidet med å utvikle blant annet 

kommunens idrettsanlegg, i prosessen med rulleringen av kommunedelplan idrett og friluftsliv, samt 

fordeling av lokale aktivitetsmidler fra Norges idrettsforbund til idrettslagene. 

 

Kommunene bør yte et årlig driftstilskudd til idrettsrådet. Et tilskudd vil gjøre idrettsrådet bedre i 

stand til å utføre sin oppgave som bindeleddet mellom kommunen og idrettslagene, øke 

idrettsrådets anseelse og ansvarliggjøring.  

 

 

  



82 
 

 8. Kriterier for prioritering av idrettsanlegg av regional karakter 
I Finnmark har vi i dag følgende større anlegg som kan karakteriseres som anlegg av regional 
karakter: 
 
 

Type anlegg Anleggsnummer Sted 
Basseng   

Svømmebasseng 25 m 2004000301 Hammerfest 

Svømmebasseng 25 m 2021001501 Karasjok 

Svømmebasseng 25 m 2020002302 Porsanger - Lakselv 

Svømmebasseng 25 m 2003001801 Vadsø 

Svømmebasseng 25 m 2012012001 Alta 

Svømmebasseng 25 m 2030006101 Sør-Varanger - Kirkenes 

Storhaller   

Storhall 100x60 2030006301 Sør-Varanger- Kirkenes 

Storhall 100x60 2012005002 Alta 

Treningshall 70x50 2004003002 Hammerfest 

Treningshall 70x50 2020002304 Porsanger - Lakselv 

Treningshall 70x50 2003002801 Vadsø 

Friidrettsanlegg   

Friidrett kunststoffbane 2012002203 Alta 

Friidrett kunststoffbane 2004000103 Hammerfest 

Friidrett kunststoffbane 2020002201 Porsanger - Lakselv 

Friidrett kunststoffbane 2003001702 Vadsø 

Golfbaner   

Golfbane 9 hull 2012012302 Alta 

Golfbane 9 hull 2020003901 Porsanger - Lakselv 

Golfbane 9 hull 2003004501* Vadsø – Kariel (* privat) 

Motorsportanlegg   

Motorsport Snøscooterbane 2020003802 Porsanger - Gairasmoen 

Motorsport Snøscooterbane 2012006106 Alta - Kvenvikmoen 

Hestesportsanlegg   

Ridehall 2004003101* Hammerfest (* privat) 

Ridehall 2025004601 Tana - Holmfjell 

Ridehall 2030007601 Sør-Varanger - Sandnes 

Ridehall 2030007701 Sør-Varanger - Sandvik 

Skianlegg   

Alpinanlegg 2021000701 Karasjok 

Alpinanlegg 2012003601* Alta – Rafsbotn (* privat) 

Alpinanlegg 2004002001 Hammerfest 

Alpinanlegg 2030004601 Sør-Varanger - Sandnes 

Alpinanlegg 2019000301 Nordkapp - Nordvågen 

Alpinanlegg 2017002101* Kvalsund – Skaidi (* privat) 

Langrennsanlegg 2025001704 Tana - Seida 

Langrennsanlegg 2003002501 Vadsø 

Langrennsanlegg 2012005701 Alta - Kaiskuru 

Langrennsanlegg 2030007201 Sør-Varanger - Sandnes 

Hoppbakke 2012002301 Alta 

Hoppbakke 2030003402 Sør-Varanger 

Skiskytteranlegg   

Skiskytteranlegg 2012010101 Alta - Kvenvikmoen 

Skiskytteranlegg 2025002401 Tana 
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Idrettens behov  
Idrettens behov må være det viktigste kriteriet for all prioritering av idrettsanlegg. Idrettens aktivitet  
og utbredelse, særidrettenes anleggsplaner, idrettens anleggsdekning og utviklingsbehov vil sammen  
med muligheter og begrensninger i lokalmiljøet være grunnleggende faktorer i arbeidet med plan- 
legging, utvikling og prioritering av idrettsanlegg.  
 
Planlegging og utvikling av større idrettsanlegg av regional karakter må derfor alltid ta utgangspunkt i 
en grundig behovsanalyse. Behovsanalysen må synliggjøre standard, fasiliteter og aktiviteter i 
eksisterende anlegg, antall aktive og potensielle brukere sett i sammenheng med antall anlegg 
tilrettelagt for de ulike aktivitetene.  
 
Lokalisering av større idrettsanlegg av regional karakter må vurderes og tilpasses idrettens naturlige 
nedslagsfelt i regionen.  
 
Ombygging og rehabilitering av eksisterende større anlegg må vurderes som en mulighet for å 
realisere større anlegg av regional karakter.  
 
Mesterskapsanlegg - Lokalt initiativ  
Eksisterende mesterskapsanlegg oppdateres fortløpende etter gjeldende normer/krav for og få  
arrangere NM og internasjonale konkurranser.  
 
Nye store anlegg i regionene bygges etter kravene til de enkelte idrettene for å avvikle NM og 
internasjonale konkurranser.  
 
Oppgradering/nyanlegg er avhengig av lokalt initiativ og en godt forankret idé. Grunnlaget for 
tilstrekkelig fremdrift i større anleggsprosjekt er stort engasjement hos alle involverte aktører.  
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Anleggsprosjekter som er godt forankret i idrettens behov med stort engasjement hos offentlige  
(kommuner) og private aktører (næringsliv) vil alltid være attraktive utviklingsprosjekter med svært 
stor gjennomføringskraft.  
 
Nye idretter - idretter uten anlegg  
Plan- og prioriteringsarbeidet må ta hensyn til anleggsbehovet til mindre idretter som ikke har egne 
anlegg eller tilstrekkelige anlegg for å utøve sin aktivitet. Eksempler på idretter: Biljard, bowling, 
frisbee, fekting, bueskyting, styrke-/vektløfting, squash, soft- og baseball, isidretter, turn 
hundekjøring osv. Slike aktiviteter kan ofte innpasses i større bygningsmasser, eller kombinert både 
som inne- og uteaktiviteter eksempelvis casting og triatlon.  
 
Utøvere med funksjonsnedsettelse skal være integrert i idretten. Ved utvikling av anlegg, må derfor 
krav om universell utforming og tilpasninger som kan bedre tilretteleggingen for ulike aktivitetstilbud 
for utøvere med funksjonsnedsettelse gjennomføres. Egne anleggselement for utøvere med 
funksjonsnedsettelse, eksempelvis bocciabane, kan gjerne tas inn i et anlegg tilrettelagt for 
andre/større idretter.  
 
Stedsutvikling – næringsutvikling  
Stedsutvikling gjennom sikring av livskvalitet og næringsgrunnlag for et lokalsamfunn kan være et 
grunnlag for utvikling og lokalisering av anleggsprosjekter. Større anlegg av regional karakter må i 
tillegg til dette også vurderes med bakgrunn i en geografisk fordeling der en tilstreber å oppnå en 
balansert utvikling i regionen.  
 
Idretten bidrar årlig med 11,4 mrd. (28.000 årsverk) gjennom sin frivillige innsats, og tilfører 
næringslivet store verdier. Et samarbeid mellom idretten, det offentlige og næringslivet, er som 
oftest en investering i mer enn bare god helse, læring, aktivitet og et godt bomiljø.  
 
Flerbruk  
Planlegging og utvikling av større idrettsanlegg av regional karakter må i størst mulig grad sette 
idrettens behov inn i en samfunnsmessig sammenheng. Utformingen av anlegg må tilpasses slik at 
anlegget kan ha flere brukere. I tillegg bør bygningsmessige fasiliteter og moderne standarder, krav 
til tilgjengelighet og flerbruk samt annen tilpasning til nærmiljø- og lokalsamfunnets behov være 
viktige stikkord i planarbeidet.  
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9. Om prioriteringen 
En prioritering vil kunne oppleves urettferdig for idretter som ikke blir tilgodsett. Finnmarksidretten 
har store anleggsbehov, og alle nye idrettsanlegg er velkomne. Det er stort behov for flere for- 
skjellige typer anlegg av regional karakter, selv om disse ikke er nevnt i følgende prioritering. I en 
prioritering må en nødvendigvis velge enkelte behov framfor andre.  
 
Grunnlag for prioriteringen er svar fra særkretser og særforbund på forespørsel, samt kriteriene i  
kapittel 8. 
 
 

10. Prioritering – utvikling av større kostnadskrevende idrettsanlegg av 
regional karakter i Finnmark 2012-2016 

 
Anleggsutvalget vil prioritere de tre første anleggene som er spilt inn til planen. 
De øvrige anleggene settes opp i uprioritert rekkefølge, og realiseres i henhold til ordinære kriterier. 
 

Navn/sted Idrett Kommentar 
1. Barentsishall/ Kirkenes Ishockey, kunstløp, kortbaneløp, 

curling m.m 
Ny ishall  

2.Kvenvikmoen motorsenter/ Alta Scooter /bil /motorsykkel Nytt og komplett motorsenter  
Godkjent for NM/EM og VM 

3. Arena Alta Fotball Meldt inn av Finnmark Fotballkrets 

   

Ridehall/ Alta Ridesport  

 Flerbrukshall/ Alta Håndball/ innebandy 
kampsport/klatring 

2 spilleflater m/ fasiliteter 

Plastanlegg Hopp/ Alta Hopp  

Kaiskuri skianlegg/ Alta Ski og skiskyting Oppgradering. Meldt inn av 
Finnmark Skikrets 

18 hulls golfbane / Alta Golf  

 Friidrettsstadion / Vadsø Friidrett Rehabilitering av regionsanlegg 

 Friidrettsstadion / Lakselv Friidrett Rehabilitering av regionsanlegg 

 Ridehall/Vadsø Ridesport Ny hall 

Svømmebasseng 25m/ 
Honningsvåg  

Svømming Nytt basseng 

Flerbruksanlegg m/basseng / 
Vardø 

Kampsport, svømming Meldt inn av Vardø IR 

Skianlegg / Igeldas Porsanger Ski,skiskyting, lassokasting Meldt inn av IL Stil 

 Motorsportanlegg/ Tana - 
Holmfjell 

Motorsport Meldt inn av Tana IR 

 Hammerfest Arena  Storhall Alt.1 Meldt inn av Hammerfest IR 

Flerbrukshall/ Hammerfest Turn, bryting mm Alt.2 dersom alt.1 ikke realiseres 

Flerbrukshall/Loppa-Øksfjord Fleridr. Meldt inn av Loppa IR 

Flerbrukshall/ Hasvik Fleridr. Meldt inn av Hasvik IR 

Fridrettsstadion/ Karasjok Friidrett Meldt inn av Karasjok IR 

Flerbrukshall/ Karasjok Fleridr. Meldt inn av Karasjok IR 

Sami Sportsarena/Karasjok Reinkappkjøring, standplass lasso-
kasting  / skiskyting, rulleskiløype 

Meldt inn av Karasjok IR 

Klubbstaller/Sør-Varanger- 
Kirkenes 

Ridesport Ønsker regionanlegg for å kunne 
arrangere større mesterskap 

 Rehablitering av 10 
kunstgressbaner 

Fotball Finnmark Fotballkrets ønsker å se 
anleggene under ett 
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11. Fylkesanlegg 
På møte mellom NIF’s presidentskap og de nordnorske idrettskretsene i Oslo 1.februar 2012 
utfordret presidenten idrettskretsene til å få realisert et fylkesanlegg, ”fyrtårnsanlegg”, i hvert fylke. 
Dette skal være et anlegg som har godkjente mål og fasiliteter for å avholde større mesterskap, 
nasjonale og internasjonale, i sin idrett. Et slikt anlegg vil NIF være med på å få realisert i forhold til 
anleggseier, kommune, fylkeskommune, kulturdepartementet og evt. andre involverte. 
 
Finnmark idrettskrets vil prioritere Barents Ishall på første plass som ”Fyrtårnsanlegg” i fylket. 
Finnmark mangler denne typen anlegg i dag. I Sør-Varanger har man et miljø innen ishochey, og 
Kirkenes Puckers spiller i dag i Barentsligaen sammen med lag fra Nord-Finland og Nordvest-
Russland. Laget spiller på en utendørsbane med de utfordringer det stiller i forhold til vær og vind i 
Finnmark.  
En ishall vil imidlertid ikke bare være et tilbud til ishockey, men også andre isaktiviteter som curling, 
kortbaneløp, kunstløp m.m. 
Erfaringer fra andre steder i Nord-Norge som har fått realisert ishaller nylig, har vist at behovet for 
slike anlegg er stort og rekrutterer mange barn og unge til idretten. 
 
Alternativt prioriteres Kvenvikmoen motorsenter/ Alta på andre plass. Finnmark har god 
kompetanse innenfor motorsport og mange utøvere som holder et høyt nivå nasjonalt og 
internasjonalt. Dette vil være et anlegg der Finnmark har svært gode muligheter til å få arrangert 
NM, EM og VM innen de ulike grenene i motorsport. Dette er også et anlegg som vil være attraktivt 
for ungdom, og være med å rekruttere utøvere til disse idrettene. 
  
På tredjeplass prioriteres Alta Arena. Dette er en ny innendørs fotballhall som tilfredsstiller NFFs krav 

til spill i norsk toppfotball, henholdsvis Adeccoliga og tippeliga. Fotball er idretten med størst antall 

deltakere, og står sterkt i samfunnet. En ny fotballstadion skal bidra til å muliggjøre fortsatt 

deltakelse fra Finnmark i norsk toppfotball.   

 
 
 


