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1.  Innledning 
 

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er et politisk dokument, og et styringsredskap for 
å nå de mål som Tolga kommune har satt for dette området. 
 

Kulturdepartementet har pålagt alle kommuner å lage en kommunal plan for idrett og fysisk 
aktivitet. Planen danner grunnlaget for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og 
friluftsanlegg.  
 

Planens hovedmål er at alle innbyggere skal kunne delta i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
gjennom gode og framtidsrettede anlegg i hele kommunen. Tolga kommune skal ha et godt, 
helhetlig oppvekstmiljø med mestring, tilhørighet og inkludering. 
 
Tolga kommune utarbeidet i 1994 en tematisk kommunedelplan for anlegg og områder for 
idrett, nærmiljø og friluftsliv med tilhørende handlingsplan for perioden 1995-1998 (Ksak nr. 

77/94). Handlingsplanen har senere blitt rullert årlig. 
 

Den nye planens varighet er fra 2017-2020. Handlingsplanen erstatter «Prioritert 
handlingsplan for utbygging og tilrettelegging av anlegg til idretts- og friluftsformål 2016-
2019» (Ksak 113/15). 
 

Tolga er en liten og oversiktlig kommune der det for planperioden 2017-2020 ikke vurderes 
nødvendig å utarbeide en plan med status kommunedelplan. Det er ingen krav til revidering 
av planen, men den foreslås revidert hvert fjerde år – neste gang i 2020. 

 

2.  Bakgrunn og føringer for planen 
 

Planen tar utgangspunkt i statlige forventninger om hvilke oppgaver og interesser som skal 
prioriteres. Dette tydeliggjøres gjennom «Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging» som ble vedtatt i 2011, og skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner 
planlegger ut fra noen overordnede felles målsettinger. 
 
2.1 Statlige føringer 
 

Den statlige politikken for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er i hovedsak fordelt på tre 
departement: Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og 
Miljøverndepartementet. 
 

Viktige satsingsområder for den statlige idrettspolitikken de kommende år er blant annet økt 
satsing på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. En ønsker å 
bedre rammebetingelsene for den organiserte idretten, økt innsats mot ungdomsidretten og 
målrettet satsing for å nå inaktive. 
 

Mål og rammer framkommer gjennom blant annet meldinger, retningslinjer og bestemmelser. 
Det er også lovgrunnlag innen folkehelse og idrett og friluftsliv. Viktige dokumenter er: 
 

 Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid (Fjørtoftutvalget 2016) 

 St. melding 18 (2015-2016) Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet 

 Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv – en satsing på friluftsliv i hverdagen (2014-2020) 

 St. melding 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter 

 St. melding 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen 

 St. melding 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen – Rett behandling til rett sted til rett 
tid 

 St. melding 39 (2000-2001) Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet 
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2.1.1 Den norske idrettsmodellen 
 

Visjon; «Idrett og fysisk aktivitet for alle» 
 

Kulturdepartementet har gjennom idrettspolitikken et ansvar for å legge til rette for idrett og 
fysisk aktivitet i form av trening eller mosjon på fritiden. 
 

På denne bakgrunn kan følgende overordnede mål utledes for den statlige støtten til 
Idrettsformål: 
 

 Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon. 

 Den frivillige, medlemsbaserte idretten skal sikres gode rammevilkår for å gi grunnlag 
for et omfattende og inkluderende aktivitetstilbud. Det legges særlig vekt på å utvikle 
attraktive tilbud til barn og ungdom. 

 Samfunnet skal være godt tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. 

 Toppidretten skal styrkes ut fra dens rolle som identitetsskaper og dens bidrag til en 
positiv prestasjonskultur i det norske samfunn. Toppidrettsutøvere skal derfor gis 
treningsmuligheter som bidrar til prestasjoner på internasjonalt toppnivå innenfor etisk 
forsvarlige rammer. 

 

I tillegg vil KKDs «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» være 
bestemmende for utviklingen av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 
 
2.1.2 Statlig friluftslivspolitikk 
 

Gjennom St. melding 18 (2015-2016), «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet», vil 
regjeringen bidra til at enda flere driver med friluftsliv, og får oppleve friluftsliv som en kilde til 
bedre helse og høyere livskvalitet. Meldingen omfatter tiltak og føringer innenfor både 
motivering og rekruttering til friluftsliv, og innenfor forvaltning av områder for friluftsliv. 
Regjeringen vil prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle kan delta. Barn og unge er 
prioriterte målgrupper. Meldingen inneholder også blant annet tiltak og føringer for å ivareta 
arealer for friluftsliv i fjellområder med stort utbyggingspress. 
 

Enklere regelverk for å ta høyde for nye friluftslivsformer 
 

- Regjeringen vil gjøre det enklere å drive med friluftsliv gjennom å forenkle og oppdatere 
regelverket. Dagens regelverk tar ikke nok høyde for nye former for friluftsliv, sier klima- 
og miljøminister Vidar Helgesen. 

 

Regjeringen foreslår å åpne for flere aktiviteter i verneområdene. Det vil si at det i 
utgangspunktet blant annet skal bli tillatt å sykle på eksisterende veier og stier i 
nasjonalparkene og i landskapsvernområdene. Regjeringen vil endre verneforskriftene i tråd 
med dette. 
 

Regjeringen vil forenkle og modernisere friluftsloven, slik at det ikke blir tvil om lovligheten 
av nye former for friluftsliv som kiting, fatbike og paragliding. Adgangen til å sykle i utmark 
vil også bli utvidet med denne endringen. (www.regjeringen.no) 
 
«Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv – En satsing på friluftsliv i hverdagen: 2014-2020» 
har følgende målsetting: 
 

 Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og 
miljøvennlig aktivitet. 

 Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir 
ivaretatt. 

 Allemannsretten skal holdes i hevd. 

 Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal medvirke til å fremme et aktivt 
friluftsliv og skape helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlige nærmiljø. 

 

Strategien legger vekt på at de viktigste konkrete handlingene for å nå målene, må skje på 
lokalt nivå. 
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2.1.3 Statlig folkehelsepolitikk 
 

I St. melding 19 (2014-2015), «Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter» bygger 
regjeringen videre på den tverrpolitiske enigheten om de overordnede rammene for 
folkehelsepolitikken. Det er bred enighet om de nasjonale målene: 
 

 Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder 

 Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale 
helseforskjeller 

 Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkingen 
 

Folkehelseloven fra 2012 har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer 
folkehelse, og som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Loven sier blant annet følgende om 
kommunens roller og oppgaver; Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom. 
Kommunen skal også fremme folkehelse gjennom lokal utvikling og planlegging, forvaltning 
og tjenesteyting. 
 
2.1.4 Universell utforming 
 

Det er et krav at idrettsanlegg skal tilfredsstille kravene til universell utforming. 
Universell utforming betyr at anlegget er utformet på en slik måte at det kan brukes av alle 
mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller en spesiell 
utforming. 
 

For idrettsanlegg omfatter disse prinsippene alle som bruker anlegget, både idrettsutøvere, 
publikum, trenere, dommere og arrangementsteknisk personell. 
 
2.2 Fylkeskommunale føringer 
 

«Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2014-2017» har følgende visjon: 
 

Arbeide for glede, mestring, kompetanse og attraktivitet innen fysisk aktivitet. 
 

Hovedstrategier: 
 

 Vokte allemannsretten og bidra til gode muligheter for fysisk aktivitet.  

 Utvikle skolen som arena for mestring og livslang bevegelsesglede for alle.  

 Utvikle ungt lederskap og invitere ungdom til å ta ansvar for eget idretts- og 
aktivitetsmiljø.  

 Videreutvikle samarbeidet med idretten, prioritere breddeidretten og stimulere til 
gjennomføring av mesterskap og store arrangement.  

 Videreutvikle samarbeid med frivillige organisasjoner, og satse på friluftsliv i 
nærmiljøet i det daglige.  

 Fortsette satsing på nærmiljø- og skoleanlegg. Initiere satsing på anlegg for friluftsliv. 
Oppfordre til kommunalt samarbeid om anlegg, og sørge for at store anlegg er nøye 
behovsvurdert.  

 
2.3 Kommunale føringer 
 

2.3.1 Kommuneplanens samfunnsdel 
 

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2015-2027 har følgende visjon, mål og 
satsingsområder: 
 

Overordnet visjon: Tolga – kommune med tæl! 
 

Planen har tre overordnede mål: 
 

 Å ta vare på, utvikle og forsterke de kvaliteter og det særpreg som kjenne gir Tolga 
kommune 
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 Å arbeide målbevisst for en bærekraftig utvikling 

 Å arbeide for å opprettholde bosettinga på nåværende nivå 
 

Kommunen skal legge til rette slik at alle skal kunne delta på alle områder så langt det er 
mulig. De siste årene er det vedtatt to overordna strategiske føringer; Folkehelse og 
Omdømme. 
 
2.3.2 Folkehelse 
 

Folkehelse er et viktig satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel. Folkehelseloven 
tillegger ansvaret for folkehelse til kommunene som helhet og ligger ikke lenger festet til 
noen enkelt tjeneste. Med et bredere samfunnsperspektiv på folkehelse blir plan- og 
bygningsloven og kommunal planlegging sentrale verktøy for å løse oppgaver knyttet til 
folkehelse. Tolga kommune har valgt å satse aktivt på folkehelse, og har utarbeidet egen 
plan med strategiske overordna føringer som har konsekvenser for samfunnsplanleggingen i 
hele kommunen. 
 

Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og skal bidra til forebyggende og helsefremmende 
helsearbeid, fysisk, psykisk og sosialt. Arbeidet omfatter tiltak i mange samfunnssektorer. De 
fem nasjonale hovedstrategiene i folkehelsearbeidet er; Utjevning, Helse i alt vi gjør, 
Bærekraft, Føre var, Medvirkning (Folkehelsemeldingen 2013). 
Satsingen i Tolga og nasjonale føringer tilsier en flytting av ressurser til mer forebyggende 
arbeid, for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. 
 

I Tolga skal tiltak som utløser ressurser og deltakelse hos flere av innbyggerne være 
retningsgivende for måten å tenke på: 
 

 Universell utforming der det er mulig, gode holdninger til inkludering og tilrettelegging 
skal være bærende prinsipper, som bidrar til høy deltakelse og at mange bidrar 

 Like viktig for å skape økt deltakelse som fysisk tilgjengelighet, er å bidra til trygghet 
og mestring. Innbyggerne skal utfordres, og få bistand til å bidra ut fra egne 
forutsetninger. Økt deltakelse krever at man når de som trenger det mest 

 

Tverrfaglig samarbeid i kommunen og medvirkning fra innbyggere og brukergrupper er viktig 
for å skape et helsefremmende lokalsamfunn med plass til alle. 
 
2.3.3 Styringsplattform for Samfunnsutvikling 
 

Styringsplattform for Samfunnsutvikling for perioden 2015-2020 har følgende visjon, mål og 
hovedfokusområder: 
 

Visjon: For et aktivt lokalsamfunn med hjerte for mat og kultur 
 

Hovedmålsettingen er å bidra til et aktivt lokalsamfunn med fokus på Tolga som god 
bokommune, med en framtidsrettet verdiskaping basert på natur- og kulturgitte 
forutsetninger. 
 

Plattformen har tre hovedfokusområder: 
 

 Aktivt lokalsamfunn 

 God bokommune 

 Verdiskaping 
 

Det skal tas hensyn til de strategisk overordnede satsingene, folkehelse og strategi for 
omdømme – «Tolga dyrker måltidet», i alt arbeid innen sektoren. 
 

Prioriteringer: 
 

 Tolga kommune skal være en lokalsamfunnsutvikler. 

 Tolga kommune skal prioritere fellesskapsprosjekter og utviklingsprosjekter innenfor 
utvalgte satsingsområder. 
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Tolga kommune skal ha et helhetlig utviklingsfokus, og være pådriver, bidragsyter, motivator 
og støttespiller i utvikling av et attraktivt lokalsamfunn. 
 

 Kommunen bør prioritere utviklingstiltak som har betydning for hele samfunnet eller 
som kan ha stor overføringsverdi. 

 Kommunen må være samlende, og utnytte synergier mellom aktiviteter i hele 
regionen. 

 Kommunen må dra i felles retning for å skape positiv endringskultur i stedet for 
fragmenterte prosjekter. 

 Kommunen må bli tydeligere på å avklare kommunens rolle og medvirkning i 
utviklingsprosjekter. Dette gjelder både eksisterende og framtidige prosjekter. 

 

3.  Kommunens idretts- og friluftspolitikk 
 

Tolga kommune ønsker at alle innbyggere skal kunne delta i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
gjennom gode og framtidsrettede anlegg i hele kommunen.  
 

Tolga kommune skal ha et godt, helhetlig oppvekstmiljø med mestring, tilhørighet og 
inkludering. 

4.  Resultatvurdering av forrige plan – Kommunedelplan for anlegg og 

områder for idrett, nærmiljø og friluftsliv i Tolga kommune fra 1994 
 

Kommunedelplanen fra 1994 hadde følgende målsettinger: 
 

 Sikre muligheten for å drive organisert eller uorganisert idretts- og friluftsliv. 

 Innarbeide arealer for lek, idrett og friluftsliv som en del av bomiljøet. 

 Sikre adkomsten til områdene for idrett og friluftsliv. 

 Samordne skoleverkets, idrettens og friluftslivets behov for arealer. 

 Sikre områder og bygge anlegg som dekker behovet for flere idretter, aktiviteter og 
brukergrupper (flerbruksanlegg). 

 Medvirke til opprettelse av tilfredsstillende anlegg for særidretter med stor utbredelse. 

 Tilrettelegge turveger, stier og løyper slik at de utgjør et attraktivt nett med grønne 
ferdselsårer i bebyggelsen, skogen og kulturlandskapet. 

 Få en god, trafikktrygg adkomst til utmark, sjø og vassdrag. 

 Etablere og merke et hovedsti- og løypenett hvor start og mål kan nås til fots, med 
sykkel eller ved kollektiv transport. 

 Utvikle offentlige badeområder. 

 Sikre funksjonshemmede tilgang til alle idrettsanlegg samt gode og varierte 
muligheter for friluftsliv. 

 Ivareta hensynet til landskapsvern, miljømessige og estetiske forhold ved all 
anleggsutbygging. 

 
Oppgavene skulle løses med følgende virkemidler: 
 

 Økonomiske virkemidler som blant annet innebærer muligheten for å prioritere idrett 
og friluftsliv i budsjettsammenheng. 

 Administrative virkemidler som gjelder forvaltning av lovverket (plan- og bygningslov, 
motorferdsellova, skoglov, viltlov m.v.) og forskrifter til disse. 

 Informative virkemidler som innebærer informasjon om friluftslivet i kommunen, 
støtteordninger for anleggsutbygging, drift m.v. 

 
Med noen unntak er hovedmålsettingene fra 1994 blitt fulgt opp. Når det gjelder 
anleggsutbygging har det heller ikke i denne perioden lyktes å opparbeide en flerbrukshall. 
Kommunen står fortsatt uten dette basisanlegget, 40 år etter at de første planene forelå. Det 
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har heller ikke vært mulig å finansiere bygging av en full kunstgrasbane. Ser en bort fra disse 
behovene er kommunen i dag godt dekket med anlegg. Ikke minst gjelder dette anlegg for 
vinteraktiviteter, med hopp- og skilekanlegget i Hamran som den desidert største 
investeringen. 
 

De økonomiske rammebetingelsene for idrettslagene har endret seg vesentlig de siste 25 
årene, fra årlige kommunale tilskudd til lagenes drift og anleggsutbygging, til de 10 siste 
årene der de kommunale tilskuddene i all hovedsak er tatt vekk, men der kommunen har gått 
tungt inn utbyggingen av hopp- og skilekanlegget i Hamran. 
 

I 1992 var det årlige kommunale øremerkede tilskuddet til nyanlegg og rehabilitering av 
anlegg på til sammen kr. 174.000. Tilskuddet ble gradvis redusert ned til utgjorde kr. 40.000 i 
2001. Dette medførte at den kommunale andelen av finansieringsplanen tilsvarende bble 
gradvis senket fra 33 % til 10 % av godkjent kostnadsoverslag i 2000. 
Etter 2008 har det kommunale anleggstilskuddet blitt strøket i sin helhet fra driftsbudsjettet, 
med unntak av tilskudd til rehabilitering av Vingelen skiskytteranlegg. 
 

I tillegg ble grunnlaget for graderte stønadssatser endret fra og med fordelingen av 
spillemidler i 2002. Lagene fikk etter den tid spillemidler med 1/3 av godkjent 
kostnadsoverslag, mot tidligere 1/3 pluss 40 % av 1/3. 
 

5. Beskrivelse av nåsituasjonen, anleggsstatus og 

behovsvurderinger  
 

Anleggssituasjonen er generelt god, med unntak av behovet for opparbeiding av en egen 
flerbrukshall. Dagens anleggsenheter vedlikeholdes, rehabiliteres og utvikles i takt med 
endrede krav og behov. 
 

En samlet oversikt over dagens anleggsenheter følger vedlagt som vedlegg 3. 
 
5.1 Ordinære anlegg 
 

Fotball 

Det er 4 fotballbaner i Tolga, fordelt på 3 grasbaner og 1 grusbane. I tillegg er det 
opparbeidet nærmiljøanlegg ved Tolga skole (kunstgras) og i Hodalen (gras). 
Det ble i 2014 opparbeidet 2 nye ballflater med kunstgras (nærmiljøanlegg) ved Tolga skole. 
Disse ballflatene har sammen med leie av timer i fotballhallen på Tynset og i Oshallen, 
redusert bruken av grusbanen i Kåsdalen til et minimum. Grusbanen ble opparbeidet i 1984, 
men foreslås nå lagt ned. 
Tolga-Vingelen fotball hadde i 2016-sesongen 9 lag med i seriesystemet. Hvor av 6 11’er-
lag. Når det fortsatt er behov for å opparbeide en egen kunstgrasbane med fulle mål, skyldes 
dette i hovedsak at bruken av grasbanene ved Sætersgård idrettsanlegg begrenser seg på 
våren og sent på høsten. 
 

Det er i tillegg ønskelig å opparbeide nærmiljøanlegg med kunstgras ved Morabben 
idrettsanlegg, i nær tilknytning til Vingelen skole (2019). 
En full kunstgrasbane bør opparbeides i nærhet til et eksisterende garderobeanlegg (2021-

2024).  
 
Friidrett 

Tolga har ikke ett eget kommuneanlegg med rundbane for friidrett. 
Nord-Østerdalen er i dag den eneste regionen i Hedmark uten et komplett friidrettsanlegg 
med kunststoffdekke. 
Det foreligger ingen ønsker om opparbeiding av et eget kommuneanlegg for friidrett i 
langtidsperioden. 
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Friluftsliv 

Det gis spillemidler til bygging/opparbeiding av turstier, turløyper, turveger, skiløyper, turkart 
og dagsturhytter. Videre gis det spillemidler for å bedre tilgjengeligheten for 
funksjonshemmede slik som kanoutsett, fiskebrygger, plankestier med mer. 
 

I Tolga kommune er det opparbeidet, ryddet og merket ca 100 km turløyper/skiløyper med 
bruk av spillemidler. Etterhvert vil det bli behov for å rehabilitere disse utover vanlig 
vedlikehold, både med hensyn til rydding av vegetasjon, skilting og fornying av tilhørende 
turkart. Det er først behov for å rehabilitere deler av turløypenettet Tolga øst turløyper; 
Bruengrunden i Hodalen (7 km) og opp lia opp fra Sætersgård Idrettsplass (3 km) (2018). 
 
Idrettshall 

Det har i over 40 år blitt arbeidet med forskjellige planer for opparbeiding av et basisanlegg 
for idrett i form av en flerbrukshall. Siste skisseprosjekt ble utarbeidet i 2015. Planene er ikke 
tatt inn kommunens investeringsbudsjett for 2017-2020. I denne perioden prioriteres bygging 
av nytt lokalt kulturbygg til erstatning for Vidarheim. 
I dag er det kun 3 kommuner i Hedmark som ikke har en eller annen form for flerbrukshall; 
Alvdal, Folldal og Tolga. Av disse har Alvdal vedtatt bygging, med byggestart i 2017. 
 
Idrettshus 

Med idrettshus menes klubbhus/skytterhus, garderober, hus for vedlikeholds- og 
idrettsmateriell, varmestuer osv.  
Det er til sammen registrert 9 slike hus i Tolga. I tillegg er det garderober i tilknytning til 
samfunnshuset Fjellheim og miniatyrskytebane og garderober i Øversjødalen samfunnshus. 
Fjellheim brukes både av Vingelen skole og Vingelen IL til treningsaktiviteter. 
 

I perioden 2017-2020 er det behov for å bygge garasjeanlegg ved både Morabben 
idrettsanlegg (2017) og Tolga hopp- og skilekanlegg i Hamran (2020). 
Det er i tillegg ønskelig å opparbeide et garderobeanlegg i tilknytning til Sæteråsen 
utfartshytte (2020). 
 

Orienteringskart 

Det er i dag registrert 15 eksisterende o-kart i idrettsanleggsregisteret. 6 av disse er 
skolekart/nærmiljøkart. Hodalen er den eneste grenda som ikke har et eget fullverdig o-kart. 
Planer for et slikt kart er under utarbeiding (2018). 
 
Ski - hopp 

Tolga hopp- og skilekanlegg i Hamran framstår som Tolgas mest moderne 
rekruteringsanlegg. Anlegget ble tatt i bruk i januar 2015. Det består i dag av 7 ordinære 
anlegg og 3 nærmiljøanlegg. 8 av 10 anlegg har fått innvilget og utbetalt spillemidler. 
Hoppbakkene, K10, K20, K40, W60, var alle opprinnelig planlagt med plast. Nå prioriteres 
anskaffelse av fast snøproduksjonsutstyr foran legging av plast i bakkene. 
 

I prioritert handlingsprogram for 2017-2020 foreslås det lagt plast i de minste bakkene K10 
og K20 i slutten av planperioden (2019). For K40 og W60 er det først aktuelt med legging av 
plast før i perioden 2021-2024.  
 
Ski - langrenn 

Tolga kommune har 3 lysløyper og 2 kommuneanlegg for skiskyting med tilhørende 
konkurransetraseer. Lysløypene og konkurransetraseene på Tolga og i Vingelen er nylig 
utvidet og rehabilitert. 
 

Det er behov for å rehabilitere lysløypa i Øversjødalen med utskifting av dagen lysarmaturer 
og overgang til energisparende LED-belysning (2020). 
 
Ski - skiskyting 

Tolga har 2 kommuneanlegg for skiskyting i henholdsvis Vingelen og Øversjødalen.  
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Vingelen skiskytteranlegg på Morabben idrettsanlegg har 20 skiver. Anlegget ble rehabilitert i 
årene 2010-2012. 
Nord-Østerdalen har 2 skiskytteranlegg med 30 skiver i Håmmålsfjellet på Os og i 
Stormoegga i Folldal. 
 
Snøproduksjonsanlegg 

Tolga hopp- og skilekanlegg i Hamran har i dag en mobil snøkanon. Endringer i klima gjør at 
det ønskelig med et større permanent anlegg for å kunne ta på seg større arrangementer 
(2018). 
 
Skyting 

Det er registrert 4 skyteanlegg (DFS-anlegg) i Tolga kommune; 4 utendørs skytebaner, 3 
innendørs skytebaner og 3 skytterhus. Stormyra skytebane i Vingelen har anlegg for 
feltskyting. Det er opparbeidet elgbane både ved Månknausen skytebane på Tolga og i 
Øversjødalen. Månknausen skytebane har i tillegg pistolbane og lerduebane, tilhørende 
henholdsvis Tolga Pistolklubb og Tolga Jeger og Fiskeforening. 
 

Det er behov for rehabilitering av lerduebanen, som i dag er ute av funksjon. 
 
Skøyter 

Det har ikke eksistert permanent skøytebane i Tolga kommune siden midten av 1960-tallet. 
De siste tiårene har det vært størst behov for nærmiljøanlegg i form av islagte flater. Ikke 
minst har disse aktivitetsanleggene vært etterspurt av våre nye innbyggere fra Nederland og 
Frankrike. De siste årene har det vært tradisjon å lage isflate ved Tolga skole. 
 
Svømming 

Svømmeanlegget ved Tolga skole har et opplæringsbasseng med en lengde på 12,5 m og 
bredde 10 m. Bassenget ble tatt i bruk i 1972, og har blitt rehabilitert i 1998-1999 og 2004-
2005. Bassenget brukes fra etter høstferien til påskeferien. 
 
5.2 Rehabilitering av ordinære anlegg 
 

 

«Rehabilitering av et anlegg er en istandsetting av anlegget som skal gi en vesentlig 
funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. Rehabilitering kan 
bety et inngrep i anleggets struktur og utforming for å tilpasse det til nye funksjoner og 
bruksområder». 
 

 

Forutsetningen for å yte stønad til rehabilitering av eldre anlegg er at det gir større og bedre 
forhold for idrettsutøvelse og at ombyggingen ikke skyldes mangelfull planlegging, feil drift 
eller dårlig vedlikehold. 
 

Hedmark fylkeskommune har i «Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2014-2017» påpekt 
viktigheten av å ta vare på de anleggene vi har. Dette er i tråd med Statens idrettspolitikk. 
Rehabilitering av eksisterende anlegg skal derfor prioriteres ved tildeling av spillemidler i 
Hedmark fylke. Midlene som fordeles til rehabilitering, er fra den samme potten som til 
ordinære anlegg. 
 

For status vises det til pkt. 5.1. 
I planperioden 2017-2020 er det behov for å rehabilitere kunstgraset i ballbingen ved Tolga 
skole (2018). Det er i tillegg behov for å utbedre løypetraseen for Dalaskirennet (2019) og 
rehabilitere Øversjødalen lysløype (2020). 
 
5.3 Nærmiljøanlegg 
 

 

«Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, 
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder». 
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Disse anleggene er viktige i lokalsamfunnet og nærmiljøet, spesielt for barn og unge, og gis 
derfor høy prioritet ved tildeling av spillemidler i Hedmark fylke. Det er viktig å samlokalisere 
disse anleggene til skolenes uteområder og/eller idrettsanleggene. 
 

Ordningen for mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg er tatt bort. 
 

I Tolga finnes det følgende typer nærmiljøanlegg: 
Skilekanlegg, hoppbakker, forskjellige ballflater, ballbinge, nærmiljøkart, tursti med gapahuk 
og ulike småanlegg. 
 

For status vises det til pkt. 5.1. 
I planperioden 2017-2020 er behov for å legge plast i K10 (2019) og opparbeide en ny K5 
(2020) i hopp- og skilekanlegget i Hamran.  
 

6.  Prioritert handlingsprogram 2017-2020 
 

Det er på driftsbudsjettet for 2017 ikke foreslått avsatt midler til anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet. Det er heller ikke foreslått avsatt midler i investeringsbudsjettet for perioden 2017-
2020. Det betyr at det i planperioden 2017-2020 ikke er funnet rom for midler til hverken 

idrettshall eller full kunstgrasbane. Dette er lagt til grunn for vedlagte forslag til prioritert 
handlingsprogram for perioden 2017-2020, som følger vedlagt som vedlegg 1. 
 

7.  Uprioritert langtidsplan 2021-2024 
 

Uprioritert langtidsprogram for perioden 2021-2024 følger vedlagt som vedlegg 2. 
 
 


