
Prioritering av «idrettsanlegg av regional betydning i et aktivitetsfellesskap» 

2022. 
 

Der det skrives «støttes», så betyr dette at styret i Trøndelag Idrettskrets gjennom vedtak har støttet 

prioritering av at dette idrettsanlegget kan bygges.  

 

• Leka, Nærøysund, (og Bindal i Nordland Fylkeskommune): 

o Det er nylig bygget to idrettshaller med til sammen fem håndballflater, svømmehall 

med 6 baner i 25 meter og turnhall.  

o Det er innmeldt ønske fra idrettsråd om bordtennisanlegg. Dette støttes under 

forutsetning av at særkretsen støtter dette.  

o Det er innmeldt ønske fra idrettsråd om bowlinganlegg. Dette støttes under 

forutsetning av at særkretsen støtter dette. 

o Det er innmeldt ønske fra idrettsråd om skatepark på Kolvereid. Dette støttes under 

forutsetning av at særkretsen støtter dette. 

o Det er innmeldt fra særkrets ønske om fotballhall 9er fra SK og 11-er fra IR. Her bør 

det først sjekkes ut om det er ledig kapasitet innenfor de to nybygde idrettshallene, 

samt den gamle som det nå er lagt kunstgress i, før eventuell ytterligere hallbygging. 

Nærøysund Idrettsråd bes vurdere dette. 

o Det er innmeldt ønske om fullskala friidrettsanlegg fra SK og nedskalert 

friidrettsanlegg fra IR. Bygging av primært fullskala, alternativt nedskalert, 

friidrettsanlegg støttes.  

o Det er innmeldt ønske fra idrettsråd om luftsportanlegg. Dette støttes under 

forutsetning av at særkretsen støtter dette. 

o Det er innmeldt ønske fra idrettsråd om motorsportanlegg. Dette støttes under 

forutsetning av at særkretsen støtter dette. 

o Det er innmeldt ønske fra idrettsråd om rehabilitering av tennisbane. Dette støttes 

under forutsetning av at særkretsen støtter dette. 

o Det er innmeldt ønske fra idrettsråd om padel-/squash hall. Dette støttes under 

forutsetning av at særkretsen støtter dette. 

o Det er innmeldt ønske fra idrettsråd om sandvolleybane. Dette støttes under 

forutsetning av at særkretsen støtter dette. 

• Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Høylandet og Grong    

o Det er innmeldt ønske om freestylearena i Bjørgan, Grong. Dette støttes.  

o Det er innmeldt ønske fra fotballkrets om fotballhall. Alle fem kommuner har 

idrettshall med håndballstørrelse, men ingen håndball-lag. Det bør vurderes om 

idrettshallene kan ha ledig kapasitet, samt om befolkningsgrunnlaget er stort nok til 

å fylle en fotballhall med aktivitet uten å tømme andre haller/anlegg/særidretter for 

aktivitet i vinterhalvåret. Her oppfordres til en skriftlig felles uttalelse fra de fem 

idrettsrådene/-lagene. 

o Det er ikke innmeldt ønske om 25 meter svømmebasseng, selv om dette 

aktivitetsfellesskapet er det eneste i Trøndelag som ikke har dette. 

• Flatanger, Namsos og Overhalla (samt nordre del av Osen)     

o Det er fra særkrets innmeldt ønske om turnhall. Dette støttes. 

o Det er fra særkrets innmeldt ønske om tilrettelegging for friidrett innendørs i 

Overhalla. Dette støttes under forutsetning av at idrettsrådet også støtter dette.  



o Det er et ønske om judohall. Dette støttes, men bør søkes som samarbeid omkring 

«kampsportarena» og/eller basishall/turnhall.  

o Det er ønske om permanent anlegg til vektløfting. Dette støttes.  

• Snåsa, Steinkjer og Inderøy     

o Steinkjer er i ferd med å fullføre bygging av 11-er fotballhall.  

o Det er fra særkrets innmeldt ønske om rehabilitering av friidrettsanlegg på Steinkjer. 

Dette støttes.  

o Det er innmeldt ønske om ishall. Dette støttes under forutsetning av at kriteriene for 

ishall i «Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2021-2024 innfris. En eventuell plassering 

på Røra forutsetter at alle idrettsrådene og kommunene i Levanger, Verdal, Inderøy, 

Steinkjer og Snåsa støtter dette gjennom interkommunal avtale. Ellers bør det 

vurderes om en framtidig struktur med en ishall Steinkjer og en ishall 

Levanger/Verdal vil være mer framtidsrettet. 

o Det er fra særkrets innmeldt ønske om nytt snøproduksjonsanlegg ved Steinkjer 

skistadion. Dette støttes under forutsetning av at idrettsrådet også støtter dette.  

o Det er fra særkrets innmeldt ønske om rehabilitering av Steinkjerbakken hopp. Dette 

støttes under forutsetning av at idrettsrådet også støtter dette.  

o Det er fra særkrets innmeldt ønske om tilførselsløype langrenn fra Steinkjer 

videregående skole til Steinkjer skistadion. Dette støttes under forutsetning av at 

idrettsrådet også støtter dette.  

o Det er fra særkrets innmeldt ønske om anlegg for snølagring på Steinkjer skistadion. 

Dette støttes under forutsetning av at idrettsrådet også støtter dette.  

o Det er fra særkrets og idrettsråd innmeldt ønske om turnhall i Beitstad. Dette støttes 

under forutsetning av at denne turnhallen dekker andre behov innen turn, enn den 

turnhallen som allerede eksisterer i Steinkjer. 

o Det er fra særkrets innmeldt ønske om tennishall. Dette støttes dersom Idrettsrådet 

støtter dette, og en grundig vurdering av drifts-/inntektsgrunnlaget er gjort.  

• Verdal og Levanger (samt Inderøy og delvis Frosta)   

o Fylkeskommunen vurderer fotballhall ved Verdal Videregående Skole. Dette støttes 

ikke, da det allerede er fotballhall i Vuku, -ti minutter unna.  

o Det ønskes fra idrettsråd og særkrets treningsanlegg friidrett i Verdal. Dette støttes.  

o Det ønskes turnhaller både i Levanger og Verdal. Det er allerede en turnhall (Løa) i 

Levanger. Her utfordres idrettsrådene i Levanger og Verdal til å bli enige om maks en 

ekstra turnhall, før prioritering kan støttes.  

o Det er innmeldt ønske om ishall. Dette støttes under forutsetning av at kriteriene for 

ishall i «Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2021-2024 innfris. En eventuell plassering 

på Røra forutsetter at alle idrettsrådene og kommunene i Levanger, Verdal, Inderøy, 

Steinkjer og Snåsa støtter dette gjennom interkommunal avtale. Ellers bør det 

vurderes om en framtidig struktur med en ishall Steinkjer og en ishall 

Levanger/Verdal vil være bedre. 

o Det er innmeldt ønske om kampsporthall. Dette støttes ikke, da anlegget må 

forankres bedre hos idrettsrådene i Levanger og Verdal først. 

o Det er innmeldt ønske om klatrehall i Verdal. Det er allerede en klatrehall/-vegg i 

Trønderhallen Levanger (denne tar dessverre plass inn på ei av håndballflatene). Det 

støttes en ekstra klatrehall under forutsetning av at Levanger og Verdal Idrettsråd er 

enige om plasseringen av denne. 



o Det er fra særkrets innmeldt ønske om tennishall på Levanger. Dette støttes dersom 

Idrettsrådet støtter dette, og en grundig vurdering av drifts-/inntektsgrunnlaget er 

gjort.  

• Søndre del av Osen, Åfjord, Ørland og Indre Fosen       

o Det er i ferd med å bli fullført rytteranlegg i Ørland og seilsportanlegg i Rissa.  

o Det er innmeldt ønske om fotballhall i Rissa. Dette støttes ikke, da det allerede er 

fotballhaller i Bjugn, Vanvikan og Åfjord.   

• Meråker, Stjørdal, Frosta, Selbu og Tydal       

o Det er innmeldt ønske om sykkelvelodrom. Dette støttes. 

o Det er innmeldt fra særforbund ønske om kastebur cricket. Dette støttes. 

o Det er nevnt mulig 11er fotballhall i Stjørdal. Dette finnes imidlertid allerede i 

nabokommunen Malvik 15 km, 15 minutter, unna, samt at Trondheim kommune har 

vedtatt å bygge tilsvarende i Granåsen 42 km, 38 minutter, unna. Det finnes allerede 

fotballhaller i Meråker og Selbu. En eventuell fotballhall i Stjørdal bør derfor i så fall 

støttes av idrettsrådene i både Meråker, Stjørdal og Selbu, i tillegg til fotballkretsen.  

o Det er fra særkrets innmeldt ønske om rehabilitering av friidrettsanlegget innendørs i 

Fjellhallen. Dette støttes under forutsetning av at idrettsrådet også støtter dette.  

o Det er fra særkrets innmeldt ønske om anlegg for snølagring i Meråker. Dette støttes 

under forutsetning av at idrettsrådet også støtter dette.  

o Det er ønske om turnhall i Stjørdal. Dette støttes. 

o Det er innmeldt ønske om en ishall i Stjørdal/Malvik. Dette støttes under 

forutsetning av at kriteriene for ishall i «Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2021-2024 

innfris, samt at Stjørdal og Malvik Idrettsråd er enige om plassering. 

• Malvik, Trondheim og Melhus (samt også Orkland, Skaun og Stjørdal) 

o Så lenge prioriteringene ikke er tydelig i motsetning til «Idrettens anleggsplan i 

Trøndelag 2021-2024» så støttes alle langsiktige og årlige prioriteringer fra 

Trondheim Idrettsråd. Det pekes i tillegg særlig på: 

▪ Mange særidretter ønsker anlegg i Trondheim. I utgangspunktet støttes alle 

idrettsanlegg til særidretter som ikke har anlegg.  

▪ For å dekke behovet for idrettsanlegg til mange særidretter så kreves 

løsninger på tvers av kommunegrensene. I utgangspunktet så støttes alle 

idrettsanlegg med interkommunale avtaler.  

• Skaun, Orkland, Rindal, Heim, Hitra og Frøya   

o Det er innmeldt ønske om fotballhall fra særkrets. Selv om det allerede er 

fotballhaller på Frøya, Hemne, Meldal og Rindal, så støttes dette.  

o Det er ønske om golfbane i Orkland. Dette støttes.      

o Det er ønske om turnhaller i Hemne, Lensvik og Meldal. Dette støttes. 

o Det er innmeldt ønske om en ishall i Skaun/Orkland. Dette støttes under forutsetning 

av at kriteriene for ishall i «Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2021-2024 innfris, samt 

at Skaun og Orkland Idrettsråd er enige om plassering. 

o Det er innmeldt ønske om motorsportarena. Dette støttes.  

o Det er innmeldt ønsker om utendørs tennisbaner på Frøya og i Orkland. Dette 

støttes. 

• Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal 

o Det er innmeldt fra særkrets ønske om fotballhaller i Oppdal og på Støren. Fotballhall 

på Oppdal støttes, men fotballhall på Støren vurderes å ligge for nært/kort til 

Melhus.  

 



 

8/2-2022, saksbehandler Einar Lund.  


