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Søknad om støtte til utvikling av Nyskapende 
aktivitetstilbud på Øyer Idrettspark 

Øyer kommune - Formannskap 

 

Søkerorganisasjon 

ØYER/TRETTEN IDRETTSFORENING 

ØTI-ski 

 

Øyer-Tretten IF søker Øyer kommune om støtte til anlegg på inntil 300 000 kr 

 

Beskrivelse av søkerorganisasjonen 

Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) er en fleridrettsklubb med fokus på bredde, vår 

visjon er Meningsfull fritid for alle. Vi ønsker å aktivisere alle i Øyer kommune til 

fysiskaktivitet. Gode sosiale miljøer med fokus på mestring og utvikling. Alle skal 

føle seg velkommen til å delta på en eller flere av våre aktivitetstilbud. Vi bygger 

anlegg for vår aktivitet og våre anlegg er åpne for organisert og uorganisert 

aktivitet. Øyer Idrettspark ønsker vi at skal fungere som et NAV for organisert og 

uorganisert aktivitet. Vi har utviklet flere aktivitetstilbud de siste årene, men vi har 

fortsatt ønske om å tilrettelegge for enda flere sommer og vinteraktiviteter, 

møteplasser og driftsutstyr.  

Beskrivelse av tiltaket 

Navn på søknaden 

Nyskapende helårs aktivitetsarena på Øyer Idrettspark 

Startdato for prosjektet 

01.09.2022 

Sluttdato for prosjektet 

31.10.2023 

Innenfor hvilket av stiftelsens formålsområde søker du støtte? 

Idrett og lek 

Vennligst kategoriser hva dere søker støtte til 

Materielt (utstyr, faste installasjoner) 

Angi materielle kategorier 

Utstyr (gjenbruk av gammelt og nytt), Faste installasjoner 
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Hva er hovedmålet for tiltaket? 

ØTI ønsker Øyer Idrettspark skal være: 

- tilrettelagt for sommer og vinter aktivitet 

- et NAV for organisert og uorganisert aktivitet 

- rekruttering inn i våre organiserte vinter- og sommertilbud. 

 

Gi en beskrivelse av tiltaket og hvordan det er tenkt gjennomført 

Tiltaket er basert på et initiativ fra noen foreldre i skigruppa, som ønsker å 

tilrettelegge for mere ski aktiviteter på Øyer Idrettspark. Tiltaket blir gjennomført i 

flere byggetrinn. Med støtte fra Øyer kommune kan første byggetrinn starter i 

august 2022 og de resterende trinnene bygges etter hvert for å fordele 

dugnadsarbeidet ut over tid. Se på bruken for å ha mulighet for å tilpasse de neste 

trinnene, basert på erfaringer fra første trinn. 

Trinn 1, Grunnarbeid, nødvendig utstyr, møteplass: 

Bygging av Skicross, hoppbakke 4 m og 6 m, bobbane, reiplykje og andre skileik 

elementer som også kan brukes på sommertid. El-arbeid er også inne i trinn 1 med 

lyssetting av de aktivitetselementene som ikke har lys i dag, samt føre strøm til de 

punktene som trenger strøm i framtidige byggetrinn. Bålhytte/Gapahuk og 

nødvendig utstyr til prepping av området (ATV/anleggstraktor med, fres, 

sporsetter, skjær og beitepusser) ligger også inne i byggetrinn 1.  

Trinn 2, plast hoppbakke, snø produksjon, garasje til nødvendig utstyr: 

Byggetrinn 2 starter på våren 2023 med å etablere plastunderlag i hoppbakken og 

oppstart av bygging av garasje til nødvendig utstyr. Snø produksjon starter opp på 

høsten 2023 så det er klart til vinteren. Det er viktig å kunne planlegge og 

tilrettelegge for snø produksjon, for å sikre vinterdrift i framtiden. Kunstsnø er 

mer slitesterk og tåler varmt vær bedre, dette vil først og fremst sikre en lengre 

vintersesong i skileik området på Øyer Idrettspark. 

Vi har hatt en lengre prosess sammen med medlemmer i ØTI og 

anleggskonsulenter i Norges skiforbund i forhold til utforming og innhold av det 

nye anlegget. Prosjektet følger en grundig rapport fra anleggskonsulenten, som gir 

grunnlaget for utformingen av de ulike elementene i prosjektet. Hele prosjektet er 

et nærmiljøspillemiddel prosjekt. 

Prosjektgruppa har hentet inn priser fra Hafjell Maskin, Lillehammer El-

installasjon, Motorspeed, Simek, Grimstadgarasje, Techno-alpin, Elverdal. Dette 

ligger til grunn for kostnadene i prosjektet. 
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Skriv kort hva pengene skal brukes til? 

Pengene blir en del av finansieringsplanen for hele prosjektet. Det vil si bygge 

trinn 1 og 2. Det er veldig avgjørende at vi får støtte fra Øyer kommune, for at vi 

kan starte opp prosjektet. Får vi disse midlene kan vi starte i 2022 grunnet at 

Øyer-Tretten IF. forskutterer spillemidler og MVA kompensasjon selv. 

 

Initiativ takerne i skigruppa har representert opplegget i Hovedstyre i ØTI og i ØTI-

ski styret, begge plasser har dette prosjektet blitt positivt mottatt og fått grønt lys 

til å fortsette planlegging og gjennomføring av prosjektet, med forbehold om at 

ekstern finansiering av finansieringsplanen kommer på plass. 
 

Hvor mange aktive brukere eller deltakere anslår dere vil benytte seg av tiltaket 

dere søker støtte til? 

10 000 

Hvilke aldersgrupper retter tiltaket seg primært mot? 

Unge voksne (20-25 år), Førskolealder (0-6 år), Ungdom (13-19 år), Barn (7-12 år) 

Anslå hvor mange timer frivillig innsats og dugnad som vil bli utført ved 

gjennomføringen av tiltaket 

500 

http://www.oti.no/ 

https://www.anleggsregisteret.no/ 

 

Bærekraft 

Innebærer tiltaket inngrep i naturen? (fysiske inngrep, lyd- og lysforurensing?) 

Ja 

Beskriv på hvilken måte dette vil skje 

Øyer Idrettspark er eid og driftet av Øyer-Tretten Idrettsforening. Hele 

idrettsparken er regulert til idrettsformål. De nye tiltakene vil innebære noe 

inngrep i naturen, men områdene som prosjektet har omfatter ligger i gamle 

skiløyper eller i skråningen mot den store grassletten som har vært gravd i 

tidligere når grassletten ble etablert. 

 

Idrettsplassen har allerede lys- og lyd forurensning, de nye tiltakene vi påføre noe 

større lys- og lyd forurensning i perioder. Våre nærmeste naboer, som bor på 

tomtene vi har solgt er klar over dette og dette er avtalefestet i salgskontrakten. 

Samtidig blir de nabovarslet i forbindelse med byggesøknaden til Øyer kommune. 

 

http://www.oti.no/
https://www.anleggsregisteret.no/
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Har dere tenkt på bærekraft når dere har planlagt tiltaket? 

Ja 

Kryss av det som er relevante for deres prosjekt (det er mulig å krysse av flere): 

Velger bærekraftige materialer , Bidrar til universell utforming, Bidrar til økt fysisk 

aktivitet blant barn og unge, Jobber for å redusere skjevfordeling mellom 

kjønnene , Bidrar til å styrke samarbeidet mellom organisasjoner og det offentlige 

i lokalsamfunnet, Sørger for at flere kan delta uavhengig av økonomi, Sørger for at 

lokaliseringen av tiltaket er bærekraftig, Gjenbruk og mer bruk av arealer og 

bygninger, Gir flere tilgang til lavterskel tur-, gange- og aktivitetsområder, Tar vare 

på pollinerende insekter, Sørger for god avfallshåndtering og gjenvinning, Gjør 

energibesparende tiltak 

Fortell gjerne mer om hvordan dere vil jobbe med bærekraft i prosjektet 

Øyer-Tretten Idrettsforening er opptatt av bærekraft, vil benytte lokale firmaer i 

gjennomføringen av prosjektet. Vi vil også velge de mest energieffektive løsninger 

til prosjekt. Vi vil velge produkter som er resirkulerbare og miljøvennlige, så langt 

de eksisterer. 

 

Vi vil prøve å være så energieffektive som mulig i alle prosjektets faser; bygge-, 

drift- og sluttfase. Dette er et spillemiddelfinansiert anlegg som da krever at vi 

følger de vilkår som er gitt av Kulturdepartementets gjeldene bestemmelser om 

tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Anlegget må også prosjekteres slik 

at minstekravene satt av gjeldende byggeteknisk forskrift blir innfridd (TEK 17). 

 

Det viktigste at anlegget blir bygget med god funksjonalitet, som er en viktig 

nøkkel for bærekraftig idrettsanlegg, da dette bestemmer verdien målt i både 

bruk av kroner og klimautslipp. At anlegget blir mye brukt og er behovsprøvd er 

viktig. Vi vet at idrettsplassen allerede blir mye brukt i organisert og uorganisert 

aktivitet, grunnet beliggenheten på Granrudmoen der 2000 bor i gangavstand til 

idrettsparken, samt at barnehager og skoler også benytter idrettsparken i 

skoletiden. Ved å tilrettelegge for enda flere aktiviteter gjør at enda flere finne 

aktiviteter de liker og at det blir plass til alle sommer og vinter. Dette gjør 

prosjektet og Øyer Idrettspark bærekraftig. 
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Gjennomføring og fremdriftsplan 

Gjennomføring 

Har barn og unge vært aktivt engasjert i planleggingen av dette prosjektet? 

Ja 

På hvilken måte har dette skjedd? 

Vi har hatt ulike involveringer blant barn og unge i utviklingen av Øyer Idrettspark, 

med bruk av blant annet elevråd og ungdomsråd. I tillegg har Øyer kommune 

kartlagt behov for nærmiljøanlegg bredt i kommunen med involvering av alle 

institusjoner, skoleelever og innbyggere. Her kom det fram ulike ønsker for videre 

utvikling av Øyer Idrettspark, som er med i dette prosjektet. 

Skal barn og unge involveres direkte i gjennomføringen av prosjektet? 

Ja 

På hvilken måte vil dette skje? 

Vi kommer til å ha med den eldste treningsgruppa i ØTI-ski på befaring i 

grunnarbeidet og byggingen av de ulike elementene. Slik at de kan komme med 

noen ideer i utformingen av de ulike elementene i nærmiljøanlegget, ut fra deres 

erfaringer som skiløpere. 

Hva kan gjøre det utfordrende å gjennomføre tiltaket? 

Vi er litt bekymret for strømpriser i forhold til drift av snøproduksjonsanlegget, 

men dette vil foregå over en begrenset tidsperiode i starten av sesongen, så vi 

håper at dette blir dyrere enn først antatt. Vi håper også at dugnadsviljen for å få 

til anlegget, er så stor at vi klarer å gjøre det vi har tenkt på dugnad. 

I hvilken grad vil dere knytte til dere faglig kompetanse i forbindelse med 

gjennomføringen av prosjektet? 

Prosjektgruppa har benytter seg av kompetansen til våre samarbeidspartnere i; 

Hafjell Maskin, Innlandet El-installasjon, Motorspeed, Simek, Grimstadgarasje, 

Techno-alpin, Elverdal. Dette ligger til grunn for kostnadene i prosjektet. 

 

Hafjell maskin står for prosjektering og byggesøknaden til kommunen. Øyer 

kommune er også behjelpelige hvis det er noe vi trenger hjelp eller støtte til. 

Krever tiltaket at det innhentes offentlige og/eller andre type godkjennelser? 

Ja 

Hvilke offentlige og/eller andre godkjennelser kreves? 

Enkel byggesøknad til Øyer kommune 

Er godkjennelsen allerede innhentet? 

Nei 

Er det en plan for hvordan tiltaket skal vedlikeholdes? 

Ja 
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Beskriv plan for vedlikehold 

Prosjektet vil driftes med en blanding av dugnad og profesjonell hjelp som er 

avtalefestet. ØTI-ski er ansvarlig for økte driftskostnader. ØTI-ski har god økonomi 

og budsjetterer for økte kostnader. 

 

Beskriv kort tiltakets fremdriftsplan med hovedaktiviteter som skal 

gjennomføres for at tiltaket skal nå sitt mål 

HOVEDAKTIVITET FRA DATO TIL DATO 

Grunnarbeid 01.09.2022 01.11.2022 

Lys og strøm installasjoner 01.09.2022 01.11.2022 

Nødvendig utstyr 01.10.2022 01.11.2022 

Annen Infrastruktur 01.09.2022 01.10.2023 

Hoppbakke plast 01.04.2023 01.06.2023 

Snø produksjon 01.09.2023 01.11.2023 

Økonomi i prosjektet 

 

BALANSE 0 

INNTEKTER 2022 

Søknadsbeløp Øyer kommune 300 000 

Tilskudd fra det offentlige – søkt om og 

tildelt 
300 000 

Tilskudd fra det offentlige - innvilget 0 

Andre tildelinger/tilskudd - søkt om 1 311 000 

Andre tildelinger/tilskudd - innvilget 0 

Andre inntekter (salg, deltakeravgift osv.) 0 

Egne midler  823 096 

Sum 2 734 096 

KOSTNADER 

 
 
 

Faste installasjoner 2 384 096 

Utstyr 350 000 

  

Sum 2 734 096 
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Øyer-Tretten IF årlige omsetning ligger på over 4,2 millioner kroner i normal år, 

totalt.  

 

Øyer-Tretten idrettsforening, ØTI-ski har en årlig omsetning på underkant av en 

million kr. De har godt med et stort overskudd hvert år, så det er rom for flere 

driftskostnader. 
 

Søknadsbeløp, kostnader og finansiering knyttet til tiltaket 

Kommentar til kostnadsbudsjettet 

Kostnader er basert på tilbud fra Hafjell Maskin, Lillehammer El-installasjon, 

Motorspeed, Simek, Grimstadgarasje, Techno-alpin, Elverdal. Dette ligger til grunn 

for kostnadene i prosjektet. Lønn og sosiale utgifter er med i tilbudene under faste 

installasjoner. 

 

Totale kostnadene vil være inntil 2,73 millioner kroner for hele prosjektet som 

omfatter byggetrinn 1 og 2. Vi skal gjennomgå prisene på tilbudene med 

entreprenørene i juni/august med tanke på prising av dugnad inn i tilbudene. Noe 

som er et krav for å få dokumentert dugnad inn i spillemiddelsøknaden. Dette gjør 

at kontant behovet i prosjektet går ned og blir erstattet med dugnad. 

 

Øyer-Tretten Idrettsforening søker støtte fra Øyer kommune på inntil 300 000 kr 
 

Har tiltaket søkt støtte hos offentlige og/eller andre ordninger? 

Ja, 300 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB innvilget juni 2022. 

Hvilke offentlige og/eller andre ordninger har dere søkt/fått støtte fra? 

Momsrefusjon/-kompensasjon, Spillemidler, Kommunale midler, 

Gjensidigestiftelesen. 

Hvilket kontonummer skal en eventuell tildeling utbetales til? 

20022024532 

Avslutning 

Helt avslutningsvis, fortell oss hvorfor det er viktig for nærmiljøet og/eller deres 

organisasjon at akkurat dette tiltaket får støtte fra Øyer kommune? 

Vinteren er det mange som er inaktive, vi har bygget isbaner i 2021 som vi ser har 

økt den uorganiserte aktiviteten på Øyer og Tretten. Ved å tilrettelegge for enda 

mere uorganisert aktivitet vinterstid på Øyer idrettspark vil enda flere komme seg 

ut for å leke og aktivisere i et innbydende aktivitetsområde for, skøyter, ski, 

alpinski, hoppski, akebrett og lignende. I tillegg sikrer vi at vinteren kommer tidlig 

og er stabil i aktivitetsområdene gjennom vinteren. 
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Når våren kommer er aktivitetselementene bygget inn i terrenget, så de kan 

benyttes av rullende og til fots når bakken er bar. Her kan; motorikk, kondisjon, 

spenst, hurtighet, allsidighet, kreativitet og sosiale ferdigheter utvikle seg i både 

organiserte- og uorganiserte former. 

 

For mere informasjon om tiltaket ta kontakt med daglig leder Øyer-Tretten IF. 

 

Øyer, 29.juni 2022 

 

Med vennlig hilsen 

 

Skileik komiteen: 

Erlend Moe (ØTI) 

Kai Tangen Lunheim (ØTI) 

Linda Berger (ØTI) 

Kristian Brenden (NSF) 

Marianne Myklebust (NSF) 

Jan-Erik Fossheim (ØTI) 

 

Kontakt informasjon: 

dagligleder@oti.no  

92426488 

ski@oti.no  

mailto:dagligleder@oti.no
mailto:ski@oti.no

