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FORORD 

Nord-Trøndelag Idrettskrets startet våren 2013 utarbeidelsen av idrettens anleggsplan for 

Nord-Trøndelag som ble godkjent på Idrettskretstinget i 2014.  

Etter høring i seks sonemøter samt Lederråd, så fattet styret høsten 2016 vedtak om å 

igangsette revidering av eksisterende anleggsplan, for fremlegging av ny plan til 

godkjenning på Idrettskretstinget i 2018.  

Etter endring i framdrift på organisasjonsprosessen vedtatt på Idrettskretstinget 2016, så 

legges i stedet anleggsplanen fram for behandling på ekstraordinært Idrettskretsting i 

november 2017.  

Nord-Trøndelag Idrettskrets har en viktig oppgave med å styrke idrettens rolle og bedre 

rammebetingelsene for idrett i Nord-Trøndelag. Med våre 305 idrettslag (pluss 

bedriftsidrettslagene) har vi idrettsaktivitet i alle lokalsamfunn i vårt fylke. Anleggsutvikling 

er en viktig forutsetning for å utøve den idretten vi trives i aller mest. Derfor er denne 

planen viktig. Nordtrønderidretten planlegger for framtida. Vi skal legge forholdene til rette 

slik at nordtrønderen i alle aldre kan kjenne idrettsgleden i anlegg som vi har behov for.  

Nord-Trøndelag Idrettskrets inviterer til samarbeid for å få innholdet i anleggsplanen 

realisert. Dugnad, offentlig og privat finansiering i samhandling vil være suksessfaktoren. 

26.11.2017 

 

Tore Rømo, Leder i Nord-Trøndelag Idrettskrets 
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1. INNLEDNING 

1.1  PLANPROSESSEN 

Anleggsplanen er revidert i samarbeid med idrettslagene, idrettsrådene, særidrettene og 

Fylkeskommunen, gjennom høringer og sonevise møter. 

Innspillene er brukt til videreutvikling av definert «terskel», status anlegg og prioriterte 

behov.  

Det er en intensjon om neste revidering av anleggsplanen på Idrettskretstinget i 2022. 
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2. DEFINISJONER OG AVGRENSNING 

2.1 «ANLEGG AV REGIONAL BETYDNING I SONEN» 

Denne planen omhandler «anlegg av regional betydning i sonen». Der det offentlige ofte 

benytter begrepet region, benytter idretten begrepet sone. Begrepet region benyttes i 

idretten i sammenhengen «landsdel». 

Størrelse og utforming av et «anlegg av regional betydning i sonen» vil variere med 

idrettens egenart og utbredelse i den aktuelle sone. En generell beskrivelse av anlegget 

kan allikevel være «et anlegg, innenfor ca. en halv time reisetid hver vei, som kan være av 

betydning for flere brukergrupper og idrettslag, på tvers av kommunegrensene i sonen».  

Særidrettene har kommet med innspill til en nærmere beskrivelse av hvor «terskelen» for 

et slikt anlegg bør ligge i hver enkelt sone. Disse innspillene er brukt som grunnlag for 

planens utforming, men planen kan ha foreslått justeringer til særidrettens opprinnelige 

innspill. 

2.2 «STØRRE ANLEGG» 

Planen behandler ikke spesifikt anlegg beregnet på nasjonale/internasjonale 

mesterskap/arrangement, men indirekte kan «anlegg av regional betydning i sonen» også 

være anlegg for dette. 

 

3. HENSIKT OG MÅL MED PLANEN 

På tvers av særidrett og geografi, vil denne helhetlige planen legge til rette for best mulig 

ressursutnyttelse på anleggssida, til idrettens og samfunnets beste i fylket. 

Planen skal stimulere til å utnytte de ulike tilskuddsordninger best mulig, og bidra til at 

Nord-Trøndelag utnytter en størst mulig andel av den totale spillemiddelpotten til anlegg. 

Planen legger føringer, for anleggsutviklinga i fylket, på kort og lang sikt. Disse føringene 

kan oppfattes begrensende for enkelte særidretter eller lokale ildsjeler, men på den andre 

siden virke stimulerende på de anlegg planen prioriterer. 

Planen er ment brukt internt i idrettens egne organisasjonsledd, men også som et politisk 

påvirkningsverktøy overfor kommuner og fylkeskommune. 

 

 

4. BAKGRUNNSINFORMASJON 

4.1 IDRETTSKRETSENS HANDLINGSPLAN 2018-2022 

Denne planen legger føringer for utviklingsinnsats, i prioritert rekkefølge, innenfor 

aktivitetsområdene ungdomsidrett, barneidrett, folkehelse og toppidrett. Dette skal også 

komme til syne gjennom prioritert utvikling på anleggsområdet.  
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4.2 ANDRE AKTØRER OG PLANER 

Norges Idrettsforbund 

Idrettspolitisk dokument 2015-2019. 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

HUNT 3 undersøkelsen 

Strategi for idrett og friluftsliv 2013-2016, med påfølgende «Handlingsprogram 2014 

– 2016» 

Særidrettene 

De enkelte særidrettene har i varierende grad egne planer for anleggsutviklingen fra 

nasjonalt, eller regionalt, ståsted. 

Kommunene 

Alle kommuner skal ha oppdaterte planer for anleggsutviklingen innen idrett og 

friluftsliv. 

 

4.3 SPILLEMIDLER 

4.3.1 TIDLIGERE TILDELINGER 

Etterslepet av spillemidler til ordinære anlegg i Nord-Trøndelag  var totalt på om lag 160 
mill millioner kroner per 2017, med en utbetalingsventetid på opptil 3-6 år.  
 
De siste årene har tildelingsprosenten vært på om lag 22-26 %  av den godkjente 
søknadsummen til fylket: 

 

 

  

År Antall ordinære søknader 
Godkjent 

søknadssum 
Tildeling 

Prosentvis 

innvilgelse 

2015 164 188139038,- 42151117,- 22,4% 

2016 162 194511170,- 46431754,- 23,9% 

2017 184 214782000,- 54135000,- 25,5% 
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4.3.2 RESSURSKNAPPHET, OG ØKT BEHOV FOR Å PRIORITERE 

I Nord-Trøndelag har det i økende grad vært mangel på samsvar mellom tilgjengelige 

spillemidler og summen av søknadsbeløp. For mange har dette medført 5-7 års ventetid 

for utbetaling av spillemidler til sluttførte anlegg. Dette har bidratt til et økt fokus på hvilke 

anlegg som er viktigst å utvikle nå. 

4.3.3 BETYDNINGEN AV Å SØKE 

Summen av alle søknader er et av grunnlagene for hvor stor del av spillemiddelpotten som 

tilfaller anlegg i Nord-Trøndelag. Selv om ventetiden kan føles lang (og kanskje 

uoverkommelig m.h.p. å betjene lån i ventetiden), så er det allikevel viktig at flest mulig 

anleggsutbyggere til en hver tid leverer sin søknad. Desto større godkjent søknadsbeløp 

totalt i fylket, -desto større pott til å redusere spillemiddelkøen i eget fylke. 

4.3.4 ANLEGGSTYPER 

4.3.4.1 ORDINÆRE ANLEGG 

Ordinære idrettsanlegg innvilges 33 % spillemidler, av godkjent kostnad i søknaden. 

Visse unntak som gir 50% spillemidler eksisterer. Dette gjelder f.eks. oppgradering av 

anlegg m.h.p. nye miljøkrav, samt universell utforming. 

4.3.4.2 NÆRMILJØANLEGG 

Nærmiljøanlegg innvilges 50 % spillemidler, av godkjent kostnad i søknaden. 

4.3.4.3 INTERKOMMUNALE ANLEGG 

Interkommunale idrettsanlegg innvilges 30 % ekstra spillemidler. D.v.s. 40 %, i stedet for 

33 %, for ordinære idrettsanlegg. 

4.3.5 NAMDALSTILLEGGET 

Namdalstillegget innebærer 20 % ekstra spillemidler. Det innebærer at et interkommunalt 

idrettsanlegg i Namdalen kan komme opp i 50 % offentlig finansiering gjennom 

spillemidlene. 

4.3.6 UNIVERSELL UTFORMING 

Alle idrettsanlegg som vil motta spillemidler, skal være utformet slik at mennesker med alle 

funksjonsnivå kan ha tilgang. 
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4.3.7 BESLUTNINGS- OG PÅVIRKNINGSLINJENE 

Anleggsbyggere leverer søknad om spillemidler til kommunen. 

I de kommuner idretten har Idrettsråd, så er dette et av kommunens høringsorgan før 

prioriteringsliste sendes fra kommunen til fylkeskommunen. 

Idrettskretsen er et av fylkeskommunens høringsorgan, før en samlet prioritering for alle 

anlegg i fylket sendes til Kulturdepartementet. 

4.3.8 SÆRIDRETTENE 

Norges Idrettsforbund er en samleorganisasjon for 54 særforbund. 36 av disse 

særforbundene hadde i 2016 aktivitet i nordtrønderske idrettslag. Hvert enkelt særforbund 

kan organisere flere idrettsgrener.  

Tabellen under her viser aktivitetsutviklingen, i antall aktive medlemmer 13-19 år, i 

nordtrønderske idrettslag. Tallene er hentet fra den årlige Idrettsregistreringen som nå 

kalles «Samordnet rapportering». 

Særidrett 2004 2008 2012 2016 

Fotball 4565 4303 4184 4401 

Ski 1472 1559 2075 1803 

Håndball 1202 1352 1357 1455 

Friidrett 833 985 1624 1337 

Gymnastikk- og Turn 256 235 209 390 

Orientering 306 262 209 361 

Volleyball 2058 645 556 331 

Ridning 238 267 421 323 

Svømming 181 149 268 219 

Skiskyting 140 219 256 199 

Kampsport 203 169 220 198 

Motorsport 44 200 125 151 

Klatring  4 15 103 145 

Golf 270 239 178 139 

Bedriftsidrett 127 113 25 123 

Basketball 39 63 85 110 

Skyting 145 140 131 93 

Sykling 118 101 63 84 

Badminton 142 88 103 74 

Dykking 88 64 59 64 

Judo 121 76 90 59 

Padling 6 25 54 42 

Dans 30 98 36 39 

Bandy   41 60 38 
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Kickboxing 87 116 72 35 

Bueskyting 23 10 9 35 

Seiling 8 14 3 22 

Boksing     28 21 

Bordtennis 6 18 27 18 

Luftsport  3 16 19 14 

Tennis 29 62 27 11 

Styrkeløft 30 46 8 11 

Hundekjøring 36 23 7 11 

Bowling 46 13 9 4 

Vektløfting 9 4 19 3 

Fleridretter     41 1 

Biljard 23 9 15 0 

Rugby     11 0 

 

4.4 SONENE 

Nord-Trøndelag Idrettskrets arbeider gjennom seks soner ut i nordtrønderidretten. Det er 

idrettslagenes egne ønsker om fellesskap/tilhørighet som er basis i soneinndelingen, men 

disse samsvarer også i stor grad med de respektive samarbeidsrelasjoner som eksisterer 

mellom kommunene i fylket. Sonene er: 

 Ytre Namdal (Vikna, Nærøy og Leka, med et naturlig samarbeid med Bindal i 

Nordland) 

 Midtre Namdal (Fosnes, Flatanger, Namdalseid, Namsos og Overhalla) 

 Indre Namdal (Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Høylandet, Grong og Snåsa) 

 Inntrøndelag (Leksvik, Verran, Inderøy og Steinkjer) 

 Innherred (Levanger og Verdal) 

 Værnes (Meråker, Stjørdal og Frosta) 

Som et resultat av framtidige endringer av kommune- og fylkesstruktur, så kan det hende 

at idrettslagene i framtida ønsker justeringer fra dagens soneinndeling. Bruken av planen 

kan naturlig tilpasse seg dette.  
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5. UTFORDRINGER OG MULIGHETER 

5.1  SÆRIDRETTENE 

Særidrettene er meget forskjellige i størrelse, anleggskompetanse og utviklingskraft. Med 

dagens krav til spillemiddelsøknader, og anleggsutforming, kan det ha oppstått en 

skjevfordeling mellom særidrettene i anleggsutviklingen. 

For noen særidretter handler det om å utvikle bedre anlegg, mens det for andre er aktuelt 

å utvikle anlegg som ikke finnes i den aktuelle sonen i dag. 

 

5.2 LOKALE INITIATIV OG PRIORITERINGER 

I Nord-Trøndelag har det i stor grad vært frivilligheten som har utviklet anlegg til idrett. 

Dette forutsetter ildsjeler med kompetanse og kraft til å makte dette. Ildsjelenes 

drivkraft/motivasjon er ikke alltid samsvarende med fellesskapets helhetlige interesse, og 

man kan komme i et dilemma mellom ildsjelenes ideer/ønsker, og det å ikke få til et anlegg 

i det hele tatt. 

 

5.3 HELÅRSIDRETTER OG/ELLER ÅRSTIDSVARIASJONER 

Som et generelt utgangspunkt, så ønsker nordtrønderidretten primært idrettsungdommer 

som er aktive i flere særidretter gjennom året, framfor tidlig spesialisering og helårsidrett. 

Enkelte anleggstyper kan virke motsatt av dette. For eksempel: 

 Haller/tak for tradisjonelle «sommeridretter» (eks. fotballhaller og friidrettshaller) 

 Hoppbakker og «isflater» av plast 

 Helårs ishaller 

 Rulleskiløyper 

 Produksjon av kunstsnø og brøyting av kunstgrasbaner 

Det kan allikevel være gode grunner for å bygge slike anlegg. Flerbruk og samarbeid blir 

da særlig viktig. Primært bør også anlegg for å utvide naturlige sesonger være med 

utgangspunkt i voksne og ungdom, og ikke for barneidrett. 

Samspillet mellom særidrettene gjennom den grønne ungdomsidrettsplakaten «Slik vil vi 

ha ungdomsidrettene i Nord-Trøndelag!» er naturlig å kikke til her. 

 

5.4 FRILUFTSLIV OG UTEIDRETT 

Tilrettelagte idrettsanlegg i naturelementene skog, vann, snø og is skal ha høy prioritet. 
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5.5 INVESTERING KONTRA DRIFT 

Anleggsprosessene i sonene beskriver at ressurser til drift av idrettsanlegg for mange er 

en større kritisk faktor enn finansiering av nybygging. 

 

5.6 ENERGIUTNYTTING 

Noen anlegg trenger varme, andre (is) trenger kunstig kulde. Anleggsbygging bør ses i 

helhet, på tvers av særidrettene. Interregprosjektet «Energismarte anlegg» ser nærmere 

på løsninger for disse utfordringene. 

 

5.7 AREALUTVIKLING/-SIKRING 

Idrettsrådene og idrettslagene bør være sterke pådrivere for å sikre framtidige arealer til 

idrett i nærmiljøene. Grunnlaget for dette legges gjennom kommuneplaner og 

reguleringsplaner. 

 

5.8 BESLUTNINGSPROSESSENE OG REELL STYRING? 

Tradisjonelt har det ikke vært noen reell prioritering av hvilke anlegg som er blitt bygd hvor. 

Har man først fått forhåndsgodkjent sin anleggssøknad, så har man gått inn i køen for 

spillemidler. Denne planen mener å legge tydeligere føringer for hvilke anlegg som bør 

bygges på hvilke steder. I samspill med fylkeskommunen og kommunene ønskes det å 

komme fram til rutiner som i større grad innebærer reelle prioriteringer, og ikke «bare» et 

køsystem. 

 

5.9   «1/2 TIME REISETID» 

Anlegg skal som utgangspunkt ligge nærmest mulig der folk bor. 

Høringsprosessene bekrefter at vi allikevel «for anlegg vi ikke kan forvente å ha i alle 

nærmiljø», ofte kan akseptere reiseavstand på inntil ca. en halv time hver vei med bil. 

Dette gjelder i større grad anlegg til organiserte konkurranser enn anlegg til trening, og i 

større grad anlegg til voksne enn til barn. 
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5.10 ANLEGG FOR UNGDOM? 

Hva er egentlig «anlegg for ungdomsidrett»?  

 For idrettens del så tenker vi i første omgang på anlegg til organisert trening og 

konkurranse, men at anleggene er tilrettelagt/tilgjengelig for egenorganisert aktivitet 

er også av stor betydning. 

 Ungdomsidrett innebærer gjerne nye trender, og anleggsutviklingen må ta høyde 

for å tilpasse seg disse. Her må man også akseptere at trender «går over». 

 Ungdom må i større grad spørres om egne ønsker og behov. 

 Den grønne ungdomsidrettsplakaten «Slik vil vi ha ungdomsidretten i Nord-

Trøndelag!» beskriver også dette. 

 

5.11 SAMBRUK OG UTNYTTELSESGRAD 

Idrettsanlegg ønskes utnyttet til flest mulig utøvere i flest mulige timer. Sambruk mellom 

idretten på fritid, og barnehager, skoler, m.m. i arbeidstid, må tilstrebes. Beliggenhet blir et 

stikkord. 

Ulike typer idrettsanlegg kan ha anleggselementer (eks. parkering, garderober, 

oppholdsrom) som kan benyttes i fellesskap, i stedet for at hver enkelt særidrett bygger for 

seg selv. For særidretter med ulik konkurransesesong kan dette være ekstra aktuelt.  

Tilsvarende kan vi også tenke idrettsanlegg i samarbeid med anlegg for annen type kultur. 

Idrettsanlegg ønskes i større grad tenkt som framtidige møteplasser, slik som 

kjøpesentrene og treningsstudioene m.m.. 

 

5.12 STORE OG LANGE LÅN FOR FRIVILLIGE IDRETTSLAG 

For de frivillige idrettslagene er låneopptak en utfordring.  

En ting er å ha sikkerhet i tråd med bankenes krav til å i det hele tatt bli innvilget lån, samt 

å bli innvilget gunstig rentebelastning. 

En annen side er å håndtere de ekstra driftskostnadene som et lån medfører i 

venteperioden på spillemidlene, med de konsekvenser dette kan få for 

aktivitetsproduksjonen. 

 

5.13 KOMPETANSE OG KAPASITET 

Dagens krav til formaliteter, knyttet til bygging av idrettsanlegg, utfordrer i større grad 

frivilligheten i idrettslagene. Idretten ønsker i enda større grad assistanse fra kommunene 

m.h.p. byråkratiet og regelverket i prosessene. 
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5.14 ANLEGGSPLANER PÅ TVERS AV KOMMUNEGRENSENE I SONEN? 

Alle kommuner vedtar årlig rullerte anleggsplaner. Det er imidlertid ikke en tradisjon å se 

disse planene på tvers av kommunegrensene. Nordtrønderidretten ønsker nå en utvikling i 

retning felles anleggsplaner for kommunene i de respektive soner. Disse planene trenger 

ikke å inneholde alle mindre, lokale, anlegg, men kan legge vekt på «anlegg av regional 

betydning i sonen». 

 

 

6 PRIORITERINGER 

6.1 INNSPILL TIL ØNSKET PRIORITERINGSREKKEFØLGE PÅ KRITERIER FOR 

IDRETTSRÅDENES, KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ÅRLIGE 

SPILLEMIDDELPRIORITERING TIL ANLEGG 

Disse foreslåtte kriteriene er nevnt i prioritert rekkefølge: 

1. Sluttførte idrettsanlegg, der frivillige organisasjoner sitter med låneopptak i påvente 

av spillemiddelutbetaling 

2. Særidretter som mangler anlegg, innenfor en halv time reisetid hver vei, i den sonen 

idrettslaget geografisk ligger 

3. Interkommunale idrettsanlegg 

4. Anlegg som er tildelt kommende nasjonale/internasjonale mesterskap 

5. Anlegg til idrett og friluftsliv i ulike naturelementer 

6. Anlegg som søker sambruk om anleggselementer på tvers av særidretter 

 

 

6.2 INNSPILL TIL PRIORITERINGSPROSESSEN I IDRETTSRÅDENE, KOMMUNENE 

OG FYLKESKOMMUNEN 

Idrettsrådene og kommunene prioriterer rekkefølgen på anlegg i egen kommune, men N-T 

Fylkeskommune kan fritt justere rekkefølgen i disse prioriteringene ut fra 

fylkeskommunens helhetlige kriterier. 

Der «anleggsplan på tvers av kommunegrensene i sonen» eksisterer, kan idrettsrådenes 

og kommunenes prioriteringer legges sterkere til grunn, så lenge de er i tråd med 

prioriteringskriteriene over her. 
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7. VURDERING AV KONKRETE ANLEGGSDISKUSJONER/-PLANER 

7.1 KUNSTIS OG TAK 

Det finnes per 2017 ingen aktivt nedkjølte isflater i Nord-Trøndelag. Det er sannsynlig at et 

eventuelt slikt anlegg bør: 

 være minimum på størrelse med en ishockeybane, og være tilrettelagt for flere 

typer isaktiviteter 

 ha tak 

 ha sambruk av anleggselementer (parkering, garderobe) med andre kultur- og/eller 

idrettsanlegg 

 «selge» varmeutviklingen tilknyttet produksjonen av kulde til islegging 

 primært ha is i den kaldeste delen av året, og få anlegget utnyttet til andre 

særidretter i resten av året 

 bør ligge i et befolkningstett område, og utnytte leiepotensialet fra kommuner 

(barnehage, skole, fritid), fylkeskommuner (videregående skole), høyskoler, etc. 

 selge aktivitetstid til egenorganiserte målgrupper, også utenfor idrettslagene 

 

7.2  FOTBALLHALLER 

Fotball som særidrett har vært blant de dyktigste på anleggsutvikling det siste tiåret, og har 

generelt god anleggsdekning i fylket.  

Per i dag eksisterer det sjuerfotballhaller i Namsos, Verdal og Meråker. 

Norges Fotballforbund, og Trøndelag Fotballkrets, ønsker kunstgrasarealer prioritert 

framfor fotballhaller. Nordtrønderidretten støtter dette. 

Dersom dette skulle endre seg gjennom planperioden, så blir et naturlig første 

utgangspunkt å samle seg om en felles 60*40 meters hall per sone. 

 

7.3 FRIIDRETTSANLEGG 

Nordtrønderidretten ønsker at alle seks soner skal ha et friidrettsanlegg på nivå med den 

terskel som N-T Fridrettskrets har definert. I tillegg ønskes enklere/mindre anlegg i de 

aktuelle nærmiljø med friidrettsaktivitet i klubb. 

 

7.4 SVØMMEHALLER 

Indre Namdal er eneste sone i fylket som ikke har et svømmeanlegg med minimum 25 

meters lengde. Nordtrønderidretten ser gjerne at disse seks kommunene i fellesskap får til 

et slikt anlegg med minimum seks baners bredde. 

Ytre Namdal har per i dag fire baner over 25 meter i Rørvik. I framtid er det ønskelig med 

et anlegg med seks baner i Ytre Namdal, inkludert Bindal sør for fjorden. 
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7.5 TURNHALLER 

Fylkets første turnhall ligger i Steinkjer og er blitt godt mottatt. Bruksfrekvensen er god.  

 

7.6 KAMPSPORTANLEGG 

Det er mange nært beslektede kampidretter, med nyanser i krav til gulv/matter.  

Kampidretten ønsker anlegg der gulv/matter kan ligge permanent, framfor gymsaler som 

må rigges for hver økt. Dette reduserer også behovet for lagerplass. 

I Levanger har Judoklubben kjøpt den gamle gymsalen ved tidligere Frol videregående 

skole, og rigget den for fast bruk til Judoaktivitet. 

På Røra er en egen kampsporthall med utgangspunkt i TaeKwonDo ferdigbygd. 

Generelt bør kampidrettene se på muligheter for samarbeid om anleggselementer. 

Kampsport inkluderes som ønske og prioritering for regionalt anlegg i Anleggsplanen i NT 

2018-2022. Det nedsettes en arbeidsgruppe for å kunne kartlegge de konkrete behovene 

for regionalt anlegg i Trøndelag. 

 

7.7 RULLESKILØYPER 

Asfalterte rulleskiløyper er interessante i den grad de faktisk bidrar til å redusere bruk av 

offentlig vei til denne aktiviteten. 

Rulleskiløyper må gjerne kombineres med kunstsnøproduksjon, og i arealplanleggingen 

(ikke nødvendigvis utbygging) bør også arealer til skiskyting tenkes. 

Rulleskiløyper bør primært ligge i tilknytning til ungdoms- og videregående skoler, slik at 

målgruppen ungdom kan nytte disse tilknyttet sin skoledag. 

I sentrumsnære strøk bør også sambruk med mosjonsaktivitet tilstrebes.  

 

7.8 KUNSTSNØPRODUKSJON  

Generelt ønskes slike aktivitetsanlegg nært der folk bor. Ved bygging av rulleskiløyper bør 

kunstsnøproduksjon også vurderes/planlegges.  

Ved eventuell planlegging av nye anlegg til større konkurranser i langrenn/skiskyting bør 

det tenkes: 

 Nærhet til overnattingskapasitet 

 Nærhet til eksisterende infrastruktur (trafikk, parkering, hus, …) 

 Nærhet til videregående skoler med idrettsfaglig studieretning dersom mulig 
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7.9 BASKETBALL 

Basketball kan utnytte vanlige idrettshaller, men har noe utfordringer angående 

oppmerking av baner og riktige justerbare høyder på kurver til konkurransebruk.  

 

7.10 INNEBANDY 

Innebandy vil gjerne ha innpass i ordinære idrettshaller. De trenger da tilgang til mobilt 

«vant» rundt spilleflaten. Viktig at dette kommer med i planleggingen ved rehabilitering og 

nybygging av idrettshaller.  

 

8. TABELL SOM OPPSUMMERER STATUS, ØNSKER OG 

PRIORITERINGER, PER SONE OG SÆRIDRETT, M.H.P. UTVIKLING AV 

«ANLEGG AV REGIONAL BETYDNING I SONEN» I NORD-TRØNDELAG 

Prioriterte anlegg som allerede er under utvikling er skrevet med grønn skrift. 

Prioriterte behov for øvrig er skrevet med rødt. 

Tabellen kan leses vannrett per særidrett, og/eller loddrett per sone. 

Der opplysninger mangler, så er disse ikke mottatt fra den aktuelle særidrett. 

Sone 

Ytre Namdal 

Leka, Vikna, 

Nærøy og 

Bindal 

Indre Namdal 

Høylandet, 

Namsskogan, 

Røyrvik, Lierne, 

Grong og Snåsa 

Midtre 

Namdal 

Fosnes, 

Namsos, 

Osen, 

Namdalseid 

og 

Overhalla 

Inn-

trøndelag 

Verran, 

Steinkjer, 

Inderøy 

og 

Leksvik 

Innherred 

Levanger 

og Verdal 

Værnes 

Frosta, 

Stjørdal og 

Meråker 

 

Badminton 
Kolvereid 

Nærøy 
Grong Namsos Leksvik Verdal Stjørdal  

Terskel: Takhøyde minimum 9 meter. Avstand fra sidelinje til vegg må være minimum 1,25m, og 1,5 m fra baklinje til 

vegg.  Nettstolper, nett og dommerkrakker. 

Bandy 

(innebandy) 
 Grong    Stjørdal  

Terskel: Fast merket bane, og godkjent vant til seriespill. 

Basketball Mangler Mangler 

Namsos: 

oppgradering 

under 

arbeid? 

Mangler? 
Levanger 

Verdal 
Stjørdal  

Terskel: Kurver som kan senkes fra normal høyde på 3,05 til høyden 2,60. Korrekt oppmerking av baner iht 

internasjonal standard. 

Fotball 
Rørvik 

Kolvereid 

Røyrvik  

Høylandet 

Grong 

Lierne 

Namsos 

Overhalla 

Namdalseid 

 

Fotballhall 

Namsos 

Egge 

Steinkjer 

2 

Sparbu 

Inderøy 

Verdal 2 

Levanger 

3 

Skogn 

 

Fotballhall 

Verdal 

Frosta 

Tangmoen 

Remyra 

Stjørdal 

Lånke 

Meråker 
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Fotballhall 

Meråker 

Terskel: 11-er kunstgrasbane innenfor en halv time reisetid 

Friidrett 

Interkommunalt 

anlegg under 

utredning på 

Kolvereid. 

Mangler 

Overhalla 

utendørs 

 

Namsos 

innendørs 

Steinkjer 

utendørs 

 

Steinkjer 

innendørs 

Mangler 

Stjørdal 

utendørs 

 

Stjørdal 

innendørs 

 

Terskel utendørs: 6 rundbaner med kunststoffdekke, komplett med kastbur, hinder, hekk, stav, naturgress og tribune 

m/u tak.  

Terskel innendørs: Tilrettelagt for bruk av piggsko i sprint og tekniske øvelser. 

Golf Vikna, 9 hull  

Overhalla, 9 

hull Namsos, 

6 hull 

Steinkjer, 

9 hull 

Verdal, 18 

hull 

Stjørdal, 18 hull 

Frosta, 6 hull 
 

Terskel: Alle soner, med unntak av indre Namdal, har golfbane så slik blir alle anleggene viktige i sin region/sone. 

Størrelsene og standarden varierer noe, men de eksisterende banene dekker et lokalt behov samtidig som de har en 

regional betydning. 

Gymnastikk 

og turn 
  Mangler Steinkjer Mangler Mangler  

Terskel: Fast monterte apparater – basishallmodellen i størrelse 23x44 m, hvor NGTFs standard innredningsplan er 

tilrettelagt for trening i både troppsgymnastikk og konkurranseturn. 

Håndball   

Namsos, ny 

hall av 

regional 

betydning 

Steinkjer Levanger Stjørdal  

Terskel: Idrettshaller som tilfredsstiller Norges Håndballforbunds arenakrav til elitespill. Elitehaller er anlegg som skal 

benyttes til å arrangere landskamper, e-cup og eliteseriekamper, samt å arrangere store håndballturneringer for 

aldersbestemte lag. Norges Håndballforbund Region Midt-Norge har ut fra geografiske og sportslige vurderinger 

ønsket regionale anlegg på følgende steder i Nord-Trøndelag: Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Per i dag 

mangler Namsos idrettshall av regional betydning. 

Ishockey, 

curling, ….. 
   Mangler Mangler Mangler  

Terskel: Is under tak 

Judo  Grong   Levanger   

Terskel: Permanent matteareal. 

Kampsport        

Kampsport inkluderes som ønske og prioritering for regionalt anlegg i Anleggsplanen i NT 2018-2022. Det nedsettes 

en arbeidsgruppe for å kunne kartlegge de konkrete behovene for regionalt anlegg i Trøndelag. 

Klatring   
Flatanger 

utendørs 

Steinkjer 

inne 

Levanger 

inne 
Stjørdal inne  

Terskel:  

Motorsport 

Interkommunalt 

anlegg under 

utredning i 

Nærøy 

 Overhalla  
Verdal 

Levanger 
Stjørdal  

Terskel:  

Ridning  Grong Namsos Steinkjer    

Terskel:  

Ski 
Langrenn: 

Mangler 

Alpint/telemark: 

Grong 

 

Langrenn: Grong 

Hopp: 

Namsos 

 

Langrenn: 

Namsos 

Langrenn: 

Steinkjer 

og 

Inderøy 

 

Rulleski: 

Steinkjer 

Langrenn: 

anlegg 

under 

bygging I 

Verdal 

Langrenn: 

Meråker + 

Stjørdal 

 

Rulleski: 

Meråker + 

Stjørdal 
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Hopp: 

Sprova og 

Steinkjer 

 

Alpint/Telemark: 

Meråker 

 

Hopp: Stjørdal 

Terskel: Anlegg av betydning for flere enn et idrettslag i sonen 

Skiskyting Mangler Grong Mangler 

Steinkjer 

 

Inderøy 

 

Verdal 

under 

bygging 

Meråker 

 

Stjørdal 

mangler 

godkjente 

selvanvisere 

 

Terskel: 30 godkjente selvanvisere med rulleskiløype og kunstsnø 

Skyting    Steinkjer Levanger 
Stjørdal 

Meråker 
 

Terskel: 50 meter innendørs, med elektroniske skiver 

Svømming 

Rørvik, 25 m 

med fire baner 

Mangler med 

seks baner. 

Mangler 25 m 

basseng 

Namsos, 50 

m 

Steinkjer, 

25 m 

Levanger, 

25 m 

Verdal, 25 

m 

Stjørdal, 25 m  

Terskel: 25 meter innendørs med minst 6 baner 

Sykkel     

Levanger, 

velodrom 

under 

utredning 

Stjørdal, 

utendørs 
 

Terskel:  Bruker landeveien som konkurranse arena. Må få til et godt samarbeid med politi og veimyndigheter slik at vi 

kan konkurrere på en trygg måte. 

Tennis    Steinkjer Levanger Hegra  

Terskel:  

Vektløfting     Mangler Mangler  

Terskel: Sterkt gulv og minimum 2,40 meter takhøyde. 

Volleyball 
Rørvik 

Kolvereid 

Namsskogan 

Lierne 

Grong 

Namsos 

Steinkjer 

Mære 

Inderøy 

Verdal 

Skogn 

Stjørdal*2 

Skatval 

Hegra 

Lånke 

Meråker 

 

Terskel: Anlegg med tre treningsbaner for volleyball, samt en konkurransebane på tvers av disse. Banestørrelse, 

linjebredde og sikkerhetssoner i henhold til regelverk. 

 

9. SLUTTORD 

Idretten i Nord-Trøndelag har et ansvar for at innbyggerne i kommunene har muligheter til 

å utøve idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.  

Nordtrønderidretten vil bidra til å etablere gode vaner for fysisk aktivitet gjennom blant 

annet gode og varierte anlegg. 

Tilgjengelighet til anlegg er en viktig faktor for økt aktivitet. 


