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FOTBALL OG FRIIDRETT – SAMHANDLING OG DRIFT

Friidrettsanlegg med 400m løpebane og naturgress fotballbane:

• Fullverdig friidrettsanlegg hvor fotballaktivitet i utgangspunktet legges til andre baner. 
Friidrettsaktiviteten prioriteres.

Friidrettsanlegg med 400m løpebane og kunstgress fotballbane:

• Ikke fullverdig friidrettsanlegg. Kast; diskos, slegge og spyd, må legges til eget anlegg. 

• Kan bli konflikt ved bruk. Vanskelig med begge aktiviteter samtidig. 

• Men; sikrer mye aktivitet.



FOTBALL OG FRIIDRETT – SAMHANDLING OG DRIFT

Delanlegg friidrett (110m løpebane og 
kast-/hoppfelt) med 11-er kunstgress 
fotballbane:

• Kan være en god løsning der det er 
begrenset friidrettsaktivitet

• Legg løpebane og kast-/hoppfelt utenfor 
sikkerhetssonen slik at en kan sette opp 
fysisk hinder/barriere slik at begge 
aktiviteter kan drives samtidig. 

• Løsning må forankres i idrettslaget. 

• Felles drift.

• Viktig for fotballen med flere anleggstyper 
samlet. Et idrettsanlegg er en møteplass. 



LINDÅS





FOTBALL OG FRIIDRETT – SAMHANDLING OG DRIFT

ANDRE LØSNINGER FOTBALL OG 
FRIIDRETTSANLEGG:

FriFot anlegget:

• Utgangspunkt anlegget på Finnøy med 40x60m 
kunstgressbane og 230m løpebane + sprint, 
lengde/tresteg og kule. I tillegg aktivitetsflate

• FriFot anlegget: Kunstgressbane 30x50m (7-er) og 
200m rundtøpsbane ++ 

• FriFot samarbeid mellom NFIF og NFF med fokus på 
plassering ved skoler.

• Egen anleggstype fra og med tildelingen av 
spillemidler i 2019. I utgangspunkt 1/3 av kostnad 
maksimert til 2 mill kr .

• Egen veileder ferdig for utsendelse. 

• FriFot tilpasses tilgjengelig areal og tilskudd av 
spillemidlene økes/reduseres forholdsmessig. 



FINNØY





Anlegg ved Universitetet i Stavanger – versjon av «Finnøymodellen»

UNIVERSITETET I STAVANGER
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