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Saksanv.: Rune Hallingstad  
Saksbeh.:  

Arkiv:  Arkivsaknr 
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Rådmannens forslag: 

1. Styringsgruppen vedtar at det bygges en flerbrukshall/håndballhall 
tilknyttet Fremtidens skole. Hallen bygges som erstatning for planlagt 
volleyballhall. 

2. Styringsgruppen legger kostnadsestimat på kr 54 mill til grunn for videre 
prosess og arbeid. Kostnadsestimatet medfører et behov for økt 
økonomisk ramme på kr 20 mill. 

3. Styringsgruppen ber rådmannen fremme en sak for kommunestyret om 
behov for økt økonomisk ramme 

 
 

 
Bakgrunn for saken: 
 
Kommunestyret vedtok 12. april 2015 rammene for Fremtidens skole i Sør-Odal 
kommune. I denne rammen ligger et arealbehov for kroppsøving tilsvarende en 
volleyballhall. 
 
I kommunestyrets møte 21. juni 2015 vedtok kommunestyret prosjektdirektiv 
for fremtidens skole i Sør-Odal kommune. I dette direktivet fremheves det at 
styringsgruppen har ansvar for å gjennomføre prosjektet innenfor de rammer 
som er gitt av kommunestyret, samt fremme saker til kommunestyret der det er 
behov for eventuelle endrede rammer. 
 
I styringsgruppemøtet 13. september vedtok styringsgruppen at 
administrasjonen skulle utrede mulighet for bygging av flerbrukshall og 
kulturscene. 
Aktuelt 
Sør Odal Idrettsråd har etter møte med ordfører og rådmann februar 2016 
utarbeidet en behovsanalyse for hallkapasitet i Sør-Odal kommune (vedlagt). 
Analysen viser at det pr i dag og i tiden fremover er behov for mer hallkapasitet 
enn det kommunen kan tilby. 
 
Med utgangspunkt i bestillingen fra styringsgruppen 13. september (sak 03/16) 
har Norconsult utarbeidet et notat (vedlagt). Dette notatet estimerer en kostnad 
på kr 54 millioner ved bygging av ny flerbrukshall/håndballhall. (erfaringstall). 



Fratrukket dette beløpet kommer tippemidler estimert til kr 10 mill og netto 
kostnad for bygging av volleyballhall (24 mill). Total økt kostnad for kommunen 
ved å bygge flerbrukshall/håndballhall er kr 20 mill. Dette tilsvarer en ny ramme 
for Fremtidens skole på kr 367 mill. 
 
Vurdering: 
Rådmannen er av den oppfatning at det kroppsøvingsarealet som er lagt til 
grunn i Norconsult sin rapport (kst sak 015/16) er tilstrekkelig for å ivareta 
kroppsøvingsbehovet for skolen i tiden fremover.  
Rådmannen er allikevel av den oppfatning at dagens hallkapasitet ikke er 
tilstrekkelig for å videreutvikle idretten i tråd med deres behov. Når nå 
muligheten for å bygge samlet er tilstede er derfor rådmannen av den oppfatning 
at det vil være klokt å bygge en idrettshall for som dekker kommunens samlede 
fremtidige behov, og ikke bare skolens behov for kroppsøvingsareal. 
 
Rådmannen anbefaler derfor styringsgruppen å be kommunestyret om en økt 
ramme på kr 20 mill for å bygge flerbrukshall.  
Plassering, utforming, materialvalg mv vil fremkomme i egen sak til 
styringsgruppen tilknyttet forprosjekt. 
 
 

 
 
Skarnes, 03.10.2016  
 
Rune Hallingstad 
rådmann 
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Til: Olaug Jeksrud 

Fra: Siv Stavem 

Dato 2016-09-30 

Idrettshall og kostnader 
 

Norconsult er engasjert av Sør-Odal kommune å lede brukerprosesser og utarbeide areal- og 
funksjonsprogram for ny 1-10-skole i Sør-Odal. I e-post fra oppvekstsjef Olaug Jeksrud 27/9-2016, ble 
Norconsult gitt som tilleggsoppdrag å utrede kostnader ved bygging av idrettshall av 
volleyballstørrelse og håndballstørrelse i tilknytning til den nye skolen.  

Sammendrag 
Forskjellen i størrelse har størst innflytelse på kostnadene. Håndballhallen har 890m2 større BTA enn 
volleyballhallen.  Innhentede erfaringstall tilsier 25-30 000/m2 ekskl. mva i totale prosjektkostnader. 
Interkommunale prosjekter kan få økt spillemiddeltilskudd.  Dette er ikke tatt med i oppsettet i tabellen 
nedenfor. 

Tabell 1: Grovt overslag for byggekostnader for idrettshaller 

 Håndballhall 1824m2 bta Volleyballhall 935m2 bta 

Byggekostnad 54 mill 28 mill 

Spillemidler 10 mill 4 mill. 

Sum 44 mill. 24 mill. 
 

Krav til idrettsanlegg for spillemiddelsøknad 
I Kulturdepartementets veileder til planlegging og bygging av idrettshaller står det slik: 

Aktivitetsflate 16 x 24 m (Volleyballhall). Tilskudd: inntil 1/3 av godkjent kostnad, maksimalt kr 
4 000 000. Beløpet forutsetter: 7 m fri takhøyde i hallen, to sett garderober og minimum 40 m² 
lager for idrettsmateriell. Lager for bord, stoler og lignende kommer i tillegg.  

Aktivitetsflate 23 x 44 m (Håndballhall). Tilskudd: inntil 1/3 av godkjent kostnad, maksimalt kr 7 
000 000. Beløpet forutsetter 7 m fri takhøyde i hallen, to sett garderober og minimum 70 m² 
lager for idrettsmateriell. Lager for bord, stoler og lignende kommer i tillegg. 

Aktivitetsflate 25 x 45 m (Håndballhall).  Tilskudd: inntil 1/3 av godkjent kostnad, maksimalt kr 
10 000 000. Beløpet forutsetter 7 m fri takhøyde i hallen, to sett garderober og minimum 100 
m² lager for idrettsmateriell. Lager for bord, stoler og lignende kommer i tillegg. 

Interkommunale idrettsanlegg kan få et tillegg på 30 % av ordinært tilskudd forutsatt at 
følgende vilkår er oppfylt: 1. Anlegget er et større, kostnadskrevende anlegg, f.eks. 
svømmeanlegg eller idrettshall. 2. Det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere 
kommuner vedrørende investering og drift. Avtalen må inneholde følgende elementer: a) Hver 
deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets godkjente kostnad i 
investeringstilskudd. Kommunenes tilskudd må dokumenteres. b) Hver deltagende kommune 
skyter inn minimum 5 % av anleggets faktiske driftskostnader i årlige driftstilskudd i 20 år. 
Driftstilskuddet kan ikke begrenses til et nominelt beløp gjennom 20-årsperioden. 
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Krav om idrettsfunksjonell godkjenning er beskrevet her: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/b8888b58e7c64eb59f50598a1a08f83c/veileder_v-
0985_b_idrettsfunksjonell_forhaandsgodkjenning_.pdf  

I kostnadberegningene for Sør-Odal er det håndballhallen på 25x45meter som legges til grunn. 

Arealoverslag 
Grovt overslag for arealbruk i flerbrukshall/ håndballstørrelse (berettiget til søknad om spillemidler): 

  NTA BTA 
Hall 25x45m 1125 1350 

Styrketreningsrom 70 84 
Lager 110 132 

Våtrom/ Garderober 165 198 
Øvrige arealer 50 60 

SUM 1520 1824 
 

Arealer for hall er beregnet med en brutto-/ nettofaktor på 1,2 pga. redusert behov for innervegger. 

 

Grovt overslag for arealbruk i flerbrukshall/ volleystørrelse (berettiget til søknad om spillemidler): 

  NTA BTA 
Hall 16x24m 384 460 

Styrketreningsrom 70 84 
Lager 110 132 

Våtrom/ Garderober 165 198 
Øvrige arealer 50 60 

SUM 779 935 
 

Arealer for hall er beregnet med en brutto-/ nettofaktor på 1,2 pga. redusert behov for innervegger. 

Vi gjør oppmerksom på at en tradisjonell gymsal er på 10x20 meter, og at en volleyballhall som deles i 
to, nødvendigvis vil være noe mindre enn 2 gymsaler. 

Prissetting 
Oslo har strengere krav til både akustikk og luftmengder i sine haller enn det som står i veilederen fra 
Kulturdepartementet, og totale byggekostnader på 30 000+mva for idrettshaller.  

Erfaringstall for byggekostnader fra Norconsults Hamarkontor tilsier 30 000 +/- 10 % per m2+mva. 

 

 

1 2016-09-30 Utredning av kostnader til idrettshaller av 
ulik størrelse og kvalitet 

Siv Stavem Julie Norsted Julie Norsted 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 
 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
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Forord 
Sør-Odal idrettsråd (SOIR) har sett at det de siste årene har vokst fram et økende behov 

for bruk av idrettshallen på Skarnes, i dag har idrettshallen for liten kapasitet. I 

forbindelse med ny skolestruktur og 1-10 skole i bygda må det bygges en ny gymsal og 
det er derfor naturlig at SOIR engasjerer seg i valg av løsning. 

 
SOIR har derfor laget en behovsanalyse for å kartlegge idrettens behov for hall i dag og i 

framtida. Behovsanalysen kan brukes som et rådgivende dokument fra idretten til 

kommunens administrasjon, politikere og i den politiske prosessen på veien til bygging 
av en ny gymsal. 

 

SOIR ønsker at dagens idretthall restaureres, videre kan det bygges på dagens hall med 
en ny basishall og koble denne til svømmehallen med nytt inngangsparti. Med denne 

løsningen får vi flere flater, skolen, SFO og barnehagene får gymnastikksal på dagtid og 
idretten får en flerbrukshall som kan brukes vekselvis av flere idretter i kjernetida på 

kvelden. Et nytt inngangsparti med auditorium og kafeteria kan brukes til kulturelle 

formål. Ved å ha fast vakt i hallen kan dagens rom og nye rom brukes mer effektivt og 
hallen kan bli et sosialt samlingspunkt for uorganisert idrett i bygda. 

 

Takk for gode innspill fra lag og foreninger i Sør-Odal. 
 

Slåstad, 30.08.16. 

Hilde Kristin Korbøl, leder Sør-Odal idrettsråd. 
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1. Konklusjon 

Nye muligheter i ny flerbrukshall 

- En flerbrukshall blir gymnastikksal for den nye 1-10 skolen. 
 

- SFO og barnehagene får tilrettelagt rom for basisaktiviteter. 
 

- Med flere aktivitetsflater kan hallen brukes vekselvis til mange idretter samtidig. 

 
- Påbygg som kobler dagens idrettshall og svømmehall gir god utnyttelse av dagens 

garderobeanlegg.  

 
- Rom i dagens hall kan rehabiliteres, omorganiseres og gi nye bruksområder. 

 

- Idrettslagene får basistreningsrom utstyrt med apparater til basistrening for sine 
idretter.  

 
- Fast kommunalt ansatte i samarbeid med idretten vil gi rom for uorganiserte 

lavterskeltilbud og regelmessig vedlikehold.  

 
- Kafeteria/kiosk i nytt inngangsparti kan tilby enkle retter og drikke til de som 

bruker hallen.  

 
- Nytt inngangsparti/auditorium kan brukes til kulturelle formål. 

 

2. Begrepsforklaringer 

 

Idrettshall 

Med idrettshall menes dagens hall. 

Basishall 

Begrepet basishall erstatter tidligere tiders gymnastikksal. 

 

Idrettens basishall er av kulturdepartementet definert som en treningshall for turn med 
permanent oppmontert utstyr (13). En basishall har et stort utvalg av matter og 

skumapparater, samt nedfelt trampoline og grop fylt med fast eller løs skumgummi. 

Dette gir rom for stimulering av balanse, smidighet, allsidighet, styrke og indre 
forståelse. Hallen blir et egnet treningssted for basistrening av barnehager, SFO, skolen 

og alle idretter i Sør-Odal. 

Fleridrettshall 

Ny hall som vil bestå av dagens idrettshall, dagens svømmehall og ny basishall. 
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3. Bakgrunn 
Sør-Odal idrettsråd (SOIR) ønsker å kartlegge framtidig behov for idrettshall i Sør-Odal 

(1). Bakgrunn for analysen er behovet for ny idrettshall som følge av endring i 

skolestruktur og stor pågang i leie av dagens hall. Dagens idrettshall er i størst grad 
tilrettelagt for lagidretter og ballspill. Dette gir skolen og andre idretter store 

utfordringer. Det lette valget blir ofte ballspill, da andre treningskonsepter krever 
innkjøp, lagring og sjauing av utstyr.  

 

Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite (NIF) har i sitt 
plandokument- idrettspolitiske dokument (IPD), vedtatt at idrettsråd må jobbe for at 

kommunen følger prinsippet om at det ved bygging av ny skole skal bygges 

fleridrettshall og utendørs aktivitetsområde (1. s. 19). SOIR sin målsetting for prosjektet 
er at en ny idrettshall skal utformes for høy utnyttelse av mange brukergrupper (2).  

 
Tanken om å bygge flerbrukshall samtidig med ny skole, støtter godt oppunder en 

fornuftig fremtidsrettet prioritering av idrett og kultur for Sør-Odal. Skarnes er et 

naturlig knutepunkt i Sør- Odal, som med dette kan tilby nye aktivitetstilbud og 
arbeidsplasser i lokalmiljøet (3).   

 

Mange idretter har idrettshallen som sin viktigste trenings- og konkurransearena. 
Idrettsanlegg er en grunnleggende forutsetning for ønsket aktivitet der bredde og 

toppidrett kan utvikle seg parallelt i samsvar med idretten sine intensjoner. I IPD er det 

nedfelt en målsetting om at kapasiteten ved idrettshaller bør utvides ved bygging av 
tilleggsarealer for flere idretter (2).  

 
Bygging av en idrettshall skal gjøres på en miljøvennlig og energieffektiv måte. Dagens 

hall vil kunne utvikles til en mer anvendelig flerbrukshall ved å bygge til flere flater. For 

eksempel ved og: 
 

- Restaurere/omorganisere dagens hall (9) og  

- koble dagens hall til dagens svømmehall ved hjelp av en ny basishall med nytt 
inngangsparti.  

- dagens hall har god tilgang til garderober og det er ledig romkapasitet i 2. etasje 
som kan utnyttes til kontor og dommerrom ved stevner og større arrangement.  

- et oppgradert styrketreningsrom kan utvikles og organiseres som et nytt tilbud.  

- det vil være muligheter for drift av en liten kafeteria/kiosk og  
- en flerbrukshall kan gi smidigere løsninger og brukes til mye mer enn idrett. Her 

kan det arrangeres konserter, konferanser, jubileums-gallaer, julebord, messer, 

teaterforestillinger, e.t.c.. 
 

Ikke alle idretter trenger hele hallen. Mange kan klare seg med mindre rom, lavere areal 

og takhøyde. Ved å restaurere dagens idrettshall, bygge en ny basishall med nytt 
inngangsparti vil vi kunne øke aktiviteten i hallen. Vi mener dette vil være en 

kostnadseffektiv måte å fremskaffe flere aktivitetsflater på. Det vil også frigjøre tid for 
de idretter eller kulturarrangement som trenger en hel hall for å få drevet sin aktivitet. 

SOIR ser gode muligheter for et utvidet tilbud for flere brukergrupper i tilknytning til ny 

flerbrukshall (4). 
 

SOIR ønsker å tilby et bredt tilbud av aktiviteter til alle kommunens innbyggere (3). 

Barn, skoleelever, studenter, voksne, barnefamilier, eldre, funksjonshemmede, 
mosjonister, aktive innen konkurranse m.fl. Vi ønsker å bidra for lokalsamfunnet og 
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legge til rette for et attraktivt tilbud langt inn i fremtiden (5). En ny flerbrukshall på 

Skarnes kan være en svært god investering for befolkningens allmenne helse (6, 7, 8). 

4. Hensikten med behovsanalysen 
 Dokumentere behovet for ny flerbrukshall 
 Rådgivende dokument til kommunens administrasjon og politikere i 

planleggingen av gymsal i ny 1-10 skole 

 Øke og opprettholde et lokalt engasjement for en flerbrukshall i Sør-Odal 

 Danne et grunnlag for en politisk tilslutning til en ny flerbrukshall i Sør-Odal.  

5. Generelt 
Sør-Odal kommune har 7859 innbyggere og en positiv befolkningsutvikling, SSBs 
prognoser viser en jevn økning i folketallet også videre framover. Kommunen har et 
areal på 516,8 km². og bosetningsmønsteret er et lite bygdesentrum Skarnes med 

tilhørende 6 grender, Disenå, Sander, Galterud, Ullern, Slåstad og Oppstad.  
SOIR har 2859 medlemmer fordelt over 18 lag tilsluttet NIF. Dagens idrettshall har 

gratis leie til barn til og med 16 år og ligger i bygdesentrumet Skarnes. Lagene er fordelt 
rundt i grendene som i dag har idrettsanlegg med tilhørende 

gymnastikksal/samfunnshus og gressbaner. Framtidig behov for hall vil være noe 

avhengig av framtidig struktur av grendeskolenes gymsaler. På Skarnes ligger også Sør-
Odal idretts og aktivitetspark (SIAP).  

 

Ny 1-10 grunnskole skal bygges og ligge i nærmiljøet til idrettshallen. Nærmiljøet har 
også en videregående skole, omsorgsboliger, sykehjem, helsesenter, hybelhus for 

flyktninger og kontorer for avdeling for integrering.  

6. Lokalt næringsliv, kulturarrangement 
Lokale myndigheter, fylkeskommunen, spillemidler, bedrifter, private og organisasjoner 

kan felles bidra til utvikling av hallen. Det lokale næringslivet i regi av Odal Rotary 

bruker i dag hallen til arrangement som Yrkesmesse. Revygruppa viser revy. Og hallen 
brukes som et samfunnshus ved arrangement som17. mai. Ved opprettelse av flere flater 

vil det bli flere muligheter for næringslivet og kulturen til bruk av hallen. På grunn av 
dagens ene flate i hallen må hallen være stengt for all idrett når det foregår 

kulturarrangement. Ved hjelp av en ny basishall kan idretten fortsette noen av sine 

treningsaktiviteter selv om kulturen er i idrettshallen.  
 

Det er store muligheter for sponsorsamarbeid i idrettshallen. Dette kan settes i system 

til beste for næringslivet og idretten.   

7. Skole, barnehage og SFO 
I dag brukes hallen på dagtid av grunnskole og videregående. Etablering av basishall vil 

åpne opp for allsidig bruk på dagtid for barnehagene i nærmiljøet på Skarnes. Ved 
etablering av 1-10 skole er idretten interessert i samarbeid med SFO ved for eksempel å 

legge til rette for idrettsskole.  
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8. Kollektivmuligheter 
Ved å knytte dagens idrettshall sammen med en ny hall vil det nye tilbudet være lett 

tilgjengelig med gangavstand på dagtid for grunnskolen 1-10 klasse, den videregående 

skolen, barnehagen i nærmiljøet og innbyggere inkludert flyktningene som bor i 
sentrum. Innbyggere i grendene vil ha behov for busstilbud fra grendene og inn til 

sentrum. Idrettens bruk av hallen på kveldstid krever bruk av privatbil og dertil egnet 
parkering. 

9. Sør-Odals vekstmuligheter, samfunnsperspektiv i Sør-Hedmark 
Etablering av en ny flerbrukshall er et godt tiltak for å øke innbyggernes helse, trivsel og 
livskvalitet (5, 6, 7,11) og dermed et tiltak på veien til å nå kommunens ambisjoner i 

innbyggerrekrutteringens(12) mål om økt investeringsvilje og tilflytting. Dette er også i 

tråd med Rapport fra Strategiutvalget for idrett, avlevert 8. juni 2016 til 
Kulturdepartementet.  

 

Utvalgets anbefalinger sier; ”Det bør føres en anleggspolitikk som best mulig ivaretar 
behovene for organisert idrett, egenorganisert idrett samt friluftsliv i hele landet ”  (10, 

kap. 3.2). 

 
Sør-Odal har en attraktiv plassering mellom Gardermoen, Oslo, Kongsvinger og Hamar. 

Sør-Odal er et landlig boalternativ, samtidig som byen er en time unna. Kulturlivet er 
sterkt og variert, og Sør-Odal har et areal for variert, helårs friluftsliv på vann og i skog. 

Således har Sør-Odal flere fortrinn i folkehelsesammenheng. Den særdeles gode plassen 

i bygda og private initiativ med god dugnadsånd gir livskvalitet og helse til innbyggerne 
(8). Boligsituasjonen og den offentlige infrastrukturen er forhold som Sør-Odal er i ferd 

med å videreutvikle (11). 

10. Innspill fra lagene, idrettens behov for flerbrukshall i dag og i 

framtida 

10.1 Skarnes I.L. 

Behovet for økt hallkapasitet i Sør-Odal er etter Skarnes I.L. sin oppfatning stor. 
Skarnes I.L. synes tankene om en ny idrettshall på Skarnes er veldig spennende. Vi 

opplever kapasiteten i dag som sprengt, og ser derfor et stort behov for å øke den. 
Skarnes IL har 3 undergrupper som har/ kan ha behov for plass til å trene inne. 

 

Allidrett/barneidrettskole: er den gruppa som får mest av tida Skarnes IL tildeles i 
idrettshallen. De legger opp til mange forskjellige aktiviteter, men langt de fleste av dem 

løses best inne. Det kan legges til at denne gruppa også har satt stor pris på å ha tilgang 

til svømmehallen noen kvelder i sesongen, og håper derfor at det også i framtida vil være 
mulig å drive svømmetrening på Skarnes.  

 
Ski: Har de siste sesonger kun hatt utendørstreninger. De har heller ikke etterlyst tid i 

idrettshallen, men ser nok at barmarkstreningene i forkant av skisesongen ville blitt 

enda mer populære hvis de hadde fått noen økter inne, og da kanskje spesielt i en ”

basishall” for styrketrening. 

 
Fotball: Kunstgressanlegget på SIAP ble av økonomiske grunner valgt bygget uten 

undervarme. Det betyr at i løpet av en normal vinter må anlegget holde stengt i snitt 8- 
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10 uker. I denne perioden har fotballen stort behov for å kunne drive innendørstrening, 

men pga stor belastning i idrettshallen, har disse utøveren ikke fått noe tid der i 

”kjernetida” (man- tors kl 1700- 2100). Vi har løst denne utfordringen ved å leie tid i 
storhallen på Kongsvinger, samt benyttet gymsalen på ungdomsskolen.  

Skal det bygges en ny idrettshall, tenker Skarnes I.L. at forslaget om å plassere den 

mellom dagens hall og skolen virker fornuftig. Samtidig er det lurt om man i størst 
mulig grad tenker flerbruk. I Nord-Odal har de blant annet fått plass til squash hall og 

treningssenter under samme tak. Legg også merke til hvor stor interesse det har vært 

for kurset i ”basistrening” som nå gjennomføres i kommunen. Om mulig bør et nytt 

anlegg inneholde en hall hvor det er lagt til rette for å drive organisert 
skadeforebyggende trening.  

For å legitimere en så stor investering som det her vil bli snakk om, tenker jeg at det 
ville være lurt om ”kulturen” også kunne få glede av hallen. Sør-Odal mangler et 

kulturhus, en av hallene kunne derfor med fordel inneholde en uttrekkbar tribune/amfi 

og ha mulighet for scene.  
Reidar Bekken, leder Skarnes IL 

 

10.1.1. Skarnes I.L. allidrett 
“Barneidrett skal gi barn et variert og allsidig tilbud av aktiviteter som imøtekommer 

barnas fysiske og psykiske behov, deres behov for lek og samvær og deres behov for 
mestring og spenning”.(NIF, 86:7) 

Skarnes IL allidrett har hatt besøk av Odal klatreklubb og det var svært populært! 

Allsidighet er hele tankegangen rundt barneidrett, og for motorisk utvikling er klatring 
svært gunstig, og etterspørselen er stor for å gjenta suksessen i årene som kommer. 

 

Klatring er en naturlig måte for mange barn å bevege seg på, og barneklatring skal ta 
vare på barns naturlige glede ved å bevege seg og jeg skriver under på at klatring for 

barn hos Odal klatreklubb skjer på barnas premisser. Klatreinstruktørene hos Odal 

klatreklubb imøtekommer barna på et svært profesjonelt nivå. Et klatretilbud i 
kommunen bør i aller høyeste grad ivaretas. 

 
For maksimal helhetlig motorisk utvikling for barna i kommunen er et tilbud om 

klatring kombinert med turning et sterkt innspill fra meg som leder i allidretten da de 

begge kombinerer kroppskontroll, kjernestabilitet og balanse – noe vi ønsker å gi barna 
for deres fremtid. 

Thea Bølling-Haukerud, leder Skarnes I.L. allidrett 

 
10.2. Klatreklubben 
Vi ønsker å opprettholde klubben som en lavterskelklubb der alle er velkomne gamle 
som unge, flinke og nybegynnere. Slik klubben blir driftet i dag har vi et dropp-in tilbud, 

de som ønsker kan kjøpe klippekort a 5 klipp. Det er altså ikke noe medlemskap, dette er 

noe som foreldre setter stor pris på, de trenger ikke å ha noe utstyr eller klatreerfaring 
selv (det er det mange andre klubber som krever). Vi stiller med utstyr og sikring av 

barna, pga dette kommer det barn fra Sør-Odal, Nord-Odal og Nes. Vi har heller ikke 

dugnader, enda en ting foreldrene setter pris på. Vi ønsker å kunne drifte klubben selv 
og ikke være avhengig av et idrettslag da dette innebærer mye ekstra arbeid med 

dugnader for eksempel Vår dugnad er at vi sikrer store og små samt vedlikeholder det 

utstyret vi har.  
 

På en klatrekveld er det mellom 10-30 barn. Når det er ca 20-30 barn og unge hos oss så 
er det litt lite med de 4 veggene vi har, det kan bli mye venting på sin tur. Derfor ønsker 

vi oss en bredere vegg. Ca 9 meter ville vært ideelt da er det mulighet for å lage 6 baner 
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a 1,5m. Siden klatring er en både fysisk og psykisk utfordring ville det vært fint å kunne 

hatt klatring i kroppsøvingstimer på skolen, SFO og som et tilbud for ungdom etter 

skoletid, masse mestringsfølelse for de som ikke er «ballbarn». Hvis vi får et eget område 
som er avskjermet fra selve hallen kan vi ha klatring selv om det er annen aktivitet der, 

et utbygg på ca 45 kvm og ca 13-15 m høyt på en av langsidene av hallen ville vært 

perfekt.  
Morten Neskvern, leder Odal Klatreklubb. 

 

10.3. DNT Odal 

Klatring er en fysisk og mentalt utviklende aktivitet som gir store mestringsopplevelser. 
For DNT Odal vil en dedikert klatrevegg / buldresone i en ny hall være et godt 

supplement til våre egne aktiviteter og da i samarbeid med Odal Klatreklubb. 

Hjalmar Nergaard, styreleder DNT Odal. 
 

10.4. Odal svømmeklubb 

Odal Svømmeklubb stiller seg svært positive til en ny flerbrukshall. Vi ser dette med 

egne øyne og vi ser dette i et større bilde, der bredde og toppidrett kan utvikle seg 

parallelt i samsvar med idretten sine intensjoner. Odal svømmeklubb ser gode 
muligheter for et utvidet svømmetilbud for flere brukergrupper i tilknytning til ny 

flerbrukshall. 
 

Odal Svømmeklubb har søkt råd og veiledning fra Norges Svømmeforbund sentralt og de 

kan bistå videre i prosessen, når planene blir mer konkrete. Dette ser vi på som positivt 
både økonomisk og byggteknisk for utvikling av svømmetilbudene for skoler, idrettslag, 

fellesbad og for all svømmeopplæring i området. 

 
For svømmeopplæringen i sin helhet ser Odal Svømmeklubb for seg en utvikling der en 

fremtidig svømmehall kan være åpen fra morgen til kveld, med et bredt tilbud til 
befolkningen. Vi ser for oss at hallen har en daglig leder og at kommunen har faste 

ansatte knyttet til hele flerbrukshallen. 

 
Odal Svømmeklubb ser en stor fordel med utvidelse av svømmehallen mot hovedvegen – 

med et nytt opplæringsbasseng på 12 ½ x 8 ½ m, oppvarmet og med heve og senkbart 

gulv. I den forbindelse kan det legges til rette for 3 m bredde mellom basseng og vegg, på 
begge langsider av svømmehallen. Da vil det bli bedre plass for svømmearrangement og 

andre svømmeaktiviteter for flere brukergrupper. 

 
Odal Svømmeklubb ser at det er behov for nye og større garderober i tilknytning til 

svømmehallen. Her kan nevnes låsbare skap med funksjonelle systemer for å låse. 
Badstuen kan utvides og gjøres tilgjengelig også på dagtid. 

 

Odal Svømmeklubb mener det er behov for et kombinert kontor, møterom og 
dommerrom som kan brukes til større arrangement/svømmestevner. I denne 

sammenheng ser vi et stort behov for et nytt utstyrsrom for svømmeklubben. 

 
Odal Svømmeklubb har behov for et basistreningsrom med treningsapparater med 

magasin og utstyr for basistrening for svømming og andre idretter. Dette 
treningsrommet kan brukes av alle brukere av flerbrukshallen, men til oppsatte tider. 

Odal Svømmeklubb har behov for helt nye start paller. Nåværende paller tilfredsstiller 
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ikke de krav som svømmesporten krever i forbindelse med trening og stevner i 

svømming. 

 
Odal Svømmeklubb kan se muligheter for drift av en liten kafeteria, som kan tilby enkle 

retter og drikke til de som bruker hallen. For eksempel kan morgensvømming bli et nytt 

tilbud for mennesker som liker å være i aktivitet tidlig på morgenen. 
 

Odal svømmeklubb kan bistå skolene med svømmeopplæring. Det betyr at skolens 

ledelse og lærere i kroppsøving, må inngå i et tettere samarbeid med svømmeklubben. Vi 
ser det som viktig at skolen får mer hall tid. Odal svømmeklubb ser på drift av 

svømmehallen med kombinert tilbud for fellesbad og svømmeopplæring. 
 

Odal svømmeklubb ønsker å tilby et bredt tilbud av aktiviteter til alle mennesker. Vi 

snakker om barn, skoleelever, studenter, voksne, barnefamilier, eldre, 
funksjonshemmede, aktive svømmere og konkurranse svømmere m.fl. Vi ønsker å bidra 

for lokalsamfunnet og legge til rette for et attraktivt svømmetilbud langt inn i fremtiden. 

En ny flerbrukshall på Skarnes kan være en svært god investering for befolkningens 
allmenne helse. 

Odal Svømmeklubb      Norges Svømmeforbund 
Tor Slotsvik       Erlend Alstad 

Leder        Anleggskonsulent 

 

10.5.  Sør-Odal kickboxingklubb 

Kampsportidrettene i Norge har de siste årene samarbeidet med kulturdepartementet og 
har utarbeidet en veileder for kampidrettsanlegg. 

( http://kampsport.no/anlegg/veileder-for-kampidrettsanlegg/ ) 

Her finner man helt ifra starten fra planleggingsfase, byggefase og litt om økonomi og 
finansiering (det er vel den delen dere er i gang med) 

Man finner i del 2 konsepter og krav for kampidrettsanlegg, der finner man det man bør 
ha av minimum for å ha effektiv og forsvarlig treningslokaler (Gulvflate til aktivitet bør 

være 12 x 24 meter to kampflater). 

Man vil finne igjen alt jeg ønsker av ett kampsportlokale i veiledningen del 2. 
 

Det satses hardt i kickboxingforbundet på barneidrett, nå med egen ansatt 

barnekoordinator (http://kickboxing.no/Artikler/ID/5155/NKBFs-nye-barnekoordinator. 
Med egne lokaler vil kickboxingklubben kunne kjøre egne barnetreninger i tillegg til 

flere treninger for ungdom og voksne. 
Og hvis lokalene blir romslige nok og eventuelt ha plass til boksering vil jo også 

turnering og stevner være aktuelt i den grad stevnene ikke blir nasjonal skala over flere 

dager ( dårlig innkvarterings muligheter for 200-300 utøvere i Odalen). 
Mattesett fra ett slik lokale er jo løse og sammen med en ring er det eventuelt mulig å 

flytte over i tradisjonell idrettshall, hvis man vil arrangere stevner som krever større 

publikumsplass en det ett treningslokale eventuelt kan tilby. 
Jeg ser for meg at i ett eget kickboxinganlegg at jeg kan tilby kickboxing treninger hver 

dag og treningssamlinger 3-4 helger i året hvor jeg henter inn litt instruktørhjelp ifra 

forbundet, gamle verdensmestere osv.. Som også kan være med å inspirere og motivere 
ungdommen til videre satsing. 

Ronny Madsen, leder/trener Sør-odal kickboxingklubb 
 

http://kampsport.no/anlegg/veileder-for-kampidrettsanlegg/
http://kickboxing.no/Artikler/ID/5155/NKBFs-nye-barnekoordinator
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10.6. Sindre Odalen Kølle-Swingers Club 

Vi har leid 1/2 idrettshall fra år 2000 og vil fortsette med dette 1 kveld i uka i 20år til.. 

I den forbindelse har vi brukt for 1stk garderobe i tillegg til 1/2 hall. 

 
Ser at det bli flere og flere lag og foreninger som bruker hallen og leietider føre klokka 

21.00 er nesten umulig utenom i helgene. Å utvide tilbudet med si ca. 1/2 idrettshall til 

vil nok ikke være noe problem å få leid ut, i hvert fall ikke i kjernetiden 17-21.00. 
Håndballen på Skarnes bruker hallen hele vinteren og hadde man fått til en avtale med 

fotballen også ville nok hallen vært fullbooket hele vinteren. 
 

Flere kommuner rundt omkring har en mer ”aktivt” bruk av hallene sine med kanskje 

flere aktiviteter samlet og en felles foaje som ungdom kanskje kan få sitte og snakke litt 
etter trening for å skape et sosialt miljø rundt treningen. Noe slik er det ikke på Skarnes 

i dag da det ikke er plass slik hallen er utformet/laget. Har besøkt Stangehalen flere 

ganger og denne er jo mye større enn hallen på Skarnes, men en «miniatyr» utgave av 
denne hadde etter min mening vært helt topp. Å bygge på hallen med en ½ størrelse til 

samt større inngang/foaje ville nok gjort underverker bare det. 

Jan Gunnar Aurstad, talsperson for Sindre Odalen Kølle-Swingers Club 
 

10.7. Odal helsesportlag 

Odal Helsesportlag har vanngym 2 timer i uken, i svømmehallen. Terapibassenget er det 

aktivitet 3.timer i uken. 
Ragnar Rognhaug, leder Odal helsesportslag 

 

10.8. Sander I.L. fotball 

Behovet for fremtiden vil være todelt; 

- Litt avhengig av hva som skjer med gymsalen på Sander Samfunnshus på sikt, men de 
aller minste vil trenge et sted de kan trene fotball vinterstid innendørs. For de vil en 1/2 

håndball-bane være tilstrekkelig areal for denne type aktivitet.  
- De eldre lagene (ungdomsfotball) vil kunne ha behov for areal til styrke/basistrening på 

vinterstid. Kan være snakk om 1 økt i uka feks. Dette er også avhengig av om hva som 

skjer med gymsalen på Sander Samfunnshus.  
 

For Sander IL pr nå er ikke vårt behov veldig stort, da vi stort sett vil ha fotball-

aktiviteten på Sandermoen året rundt. Hvis gymsalen på Sander Samfunnshus består, 
vil behovet bli mindre. Men, en hall med utstyr og tilrettelagt for basis/styrketrening vil 

alltid være attraktiv for våre medlemmer, og da spesielt i november-april. 

Øyvind Nilsen, sportslig leder Sander I.L. fotball. 

10.9. Oppstad I.L. friidrett 

Friidretten har behov for mer hall. Det hadde vært ideelt for oss å kunne ha kanskje to 

treninger i en hall, da dette gir oss mer spillerom. Og det hadde vært best om vi hadde 

en hel hall ved treningene. Det blir stadig mer populært å bygge flerbrukshaller, da flere 
ulike idretter kan trene samtidig. Tror dette hadde vært noe å satse mot.  

Synne Berteussen, leder Oppstad I.L. friidrett  
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10.10. Skarnes håndball 

Idrett og fysisk aktivitet har positive effekter både for hver enkelt og for samfunnet.  Det 
går ikke noe klart skille mellom egenverdien ved fysisk aktivitet og den 

samfunnsmessige betydning idrettsarbeidet har. Idrett er viktig på alle nivåer, for alle 

som driver med det, for mange rundt dem, og verdiene og effektene knyttet til utøvelse 
av idrett er hovedbegrunnelsen for den statlige støtten til idrettsformål.   

Og det er viktig med gode idrettsanlegg som gir flest mulig anledning til å drive idrett og 

fysisk aktivitet som speiler aktivitetsprofilen i befolkningen, her vi må starte med den 
viktigste målgruppen som er barn og ungdom. 

Skarnes håndball ønsker innledningsvis å signalisere at dette er et viktig og nødvendig 
arbeid, og vi vil bidra med det vi kan ovenfor SOIR for at vi i fellesskap jobber for at 

kommunen følger prinsippet om at det ved bygging av ny skole skal bygges flerbrukshall 

og utendørs aktivitetsområde. Vi har et mulighetsvindu i Sør-Odal nå, som vi må utnytte 
til det beste for mange brukergrupper, og ved å kombinere noe av de anleggene vi har i 

tillegg til eller sammen med ny skole kan vi virkelig få en kapasitet som vil gi mange 

aktører mulighet til bedre tilbud. 
Skarnes håndball er en klubb med håndballtilbud til alle barn og unge i Nord- og Sør-

Odal. Vi er en inkluderende klubb for alle som har lyst til å være i fysisk aktivitet, 
oppleve mestring, lagfølelse og allsidighet med ball. Skarnes Håndball har lag fra 7 år og 

eldre.  Lagene trener i Skarnes Idrettshall, som er hovedretnings- og konkurransearena, 

og alle lagene våre har behov for treningstid utover det de har i dag. De to siste 
sesongene har vi ikke kunnet gi lagene i eldres avdeling tilstrekkelig treningstid. Det er 

helt åpenbart at dagens idrettshall har ikke kapasitet til å håndtere dagens behov, noe 

som gjør at våre barn og unge ikke har mulighet til å trene tilsvarende mye som 
konkurrerende lag. Dette kan virke demotiverende og kan være en årsak til at vi på sikt 

ikke kan få frem de gode talentene, og at vi ikke kan konkurrere om de beste plassene i 

tabellen for de eldre. Vi må tenke både bredde og toppidrett samtidig, slik at det er 
attraktivt for barn og unge å satse på idretten. 

I dag mister vi mange treningstimer på grunn av annen aktivitet og andre 
arrangementer i idrettshallen gjennom året. Viktige og gode arrangementer som revy, 

juletrefester, avslutninger, yrkesmesse med mer tar mange viktige og verdifulle 

treningstimer. 
Ved bygging av ny hall og oppgradering av eksisterende er det viktig å kvalitetssikre at 

kapasiteten er beregnet riktig. I dag er det dobbelt bruk av garderober når både barne-, 

ungdoms og videregående skole bruker garderobe og hall samtidig. I tillegg brukes 
gymsalen på Sør-Odal Ungdomsskole for å få gjennomført noen av gymtimene for 

ungdomsskolelevene. 
Vi støtter fullt ut innspillet om å restaurere dagens hall, og koble dagens hall til dagens 

svømmehall ved hjelp av en basishall. Her kan et auditorium bygges, med plass til store 

kulturelle arrangementer og aktiviteter. Denne delen kan også huse viktige andre deler 
som for eksempel klatrevegg, kafeteria og et oppgradert styrketreningsrom.   

Kari Irene Indgjerd Holter, leder Skarnes håndball 

10.11. Fjelltun I.L. 

Fjelltun I.L. har behov for å leie hall til barneidrett og basistrening for barn og voksne. 

Jens P. Bjørgum, leder Fjelltun I.L. 

10.12. Slåstad I.L. 

Slåstad il har behov for svømmehall og klatrevegg. Ut fra dagens behov er det spesielt 

barneidrett som benytter seg av dette. Et godt utstyrt tilbud for turnaktiviteter vil også 
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være et godt tilskudd for en grunnleggende og allsidig fysisk aktivitet. Dette vil også 

kunne brukes av ungdommer, ungdommene vil i tillegg ha behov for styrketreningsrom 

og mulighet for basistrening.Løpebane bør integreres i hallen. 
 

Idretten og kommunen burde kunne samarbeide om en vaktmesterordning i hallen. Ser 

mange fordeler med å knytte svømmehall og idrettshall sammen med en foaje / kafe. 
 

For tilbud til fotball for yngre og voksentrim har idrettslaget i dag tilbud i samfunnshus/ 

skole lokalt i Slåstad. 
Karsten Thoner, leder Slåstad I.L. 

11. Behovsanalyse 
Behovsanalysen nedenfor tar utgangspunkt i dagens bruk av idrettshall med 
tidsrom/omfang tilpasset mulighetene i en ny flerbrukshall. I tillegg beskrives en del 

utviklingstrekk som kan forventes fordi en flerbrukshall gir nye muligheter.  
 

SOIR legger følgende til grunn: 
En flerbruksall skal være en hall som ivaretar flest mulig relevante samfunnsbehov som 
kan løses i et slikt bygg. Flerbrukshallen må utvikles som en del av Sør-Odal kommunes 

oppvekstsenter. En hall uten samarbeid med idretten og det offentlige ansees som 

urealistisk.  
 

Kulturen har utfordringer som kan løses i samme grep som oppføring av en ny 

flerbrukshall. Flerbrukshallen må etableres for å utfylle tilsvarende kapasiteter. Den må 
nødvendigvis bli Sør-Odal kommunes nye flerbrukshall. Kultur- og idrettsaktiviteter 

med tilhold i Sør-Odal må kunne bruke hallen, spesielt i kjernetiden på kvelder og 
helger hvor presset på nåværende idrettshall er stort.  

 

11.1. Oversikt over idrettens bruk av hall i dag og behov for flerbrukshall i 

framtida  

 

Tabell 1. Beskrivelse av idrettslagenes bruk av hall i dag og framtidens ønsker om bruk 

av idrettshall i Sør-Odal. 

Lag Bruk i dag Ønsket brukt i framtida 
Klatreklubben 4 klatrevegger, ¼ hall. Tirsdag kveld 3 timer og 

søndag ettermiddag 3 timer 
9 meter vegg med mulighet for 
å lage 6 baner a 1,5m. 
Utbygg på ca 45 kvm og ca 13-
15 m høyt på en av langsidene 
av hallen ville vært perfekt. 
Ønsker å utvide tilbudet til 
skolene og SFO. 

Innebandy 1. time ½ hall Som tidligere 

Sør-Odal 
brannvesen 

1,5 time, ½ hall  Som tidligere 

Odal Vollyball 1 time ¼ hall Som tidligere 
Oppstad friidrett 2 timer i uka 1/1 4 timer 1/1 hall 

Kickbokserne Bruker gymnastikksal på Sander samfunnshus Treninger hver dag og 
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1 kveld i uka. Ei gruppe på sena, tre grupper i 
salen. Rydder alle matter og utstyr for hver 
time. 

treningssamlinger 3-4 helger i 
året 

Skarnes I.L. Allidrett har 1,5 timer i dag, deltar også på 
klatreklubben sitt tilbud i hallen. 
Fotballen leier tid på Kongsvinger og 
gymsalen på ungdomsskolen de ukene på 
vinteren som kunstgressbanen er stengt 

Allidretten: ønsker utvidet tid  
Skigruppa: Styrketrening  
Fotballen: Styrketrening og 
fotball de periodene som 
kunstgresset er stengt 

Skarnes Håndball 14 timer, 1/1 hall pluss helg 1/1 hall alle dager i uka. Ca. 20 
timer pluss helg 

Køllesvingere 1 time, 1/2 idrettshall, 1 kveld i uka  
1 stk. garderobe  

Som tidligere 

Sander I.L. Ingen Ønskelig å bruke 
styrketreningsrom/basistrening 

Fjelltun I.L. Ingen Ønsker hall til barneidrett og 
basistrening barn og voksne 

Slåstad I.L. Barneidrett i svømmehallen og klatring Barneidretten som i dag, i 
tilegg løpebane, styrketrening 
og uorganisert tilbud for 
ungdom 

 

 

 

Diagram 1. Idrettslag i Sør-Odal, timer i dagens hall og ønsket timer i framtida. 
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11.2. Lag og foreningers bruk av svømmehallen 

 

Tabell 2. Bruk og ønsket bruk av svømmehallen 

Lag Bruk i dag Ønsket brukt i 

framtida 
Svømmeklubben 10 timer fordelt over to kvelder og lørdag 

formiddag 

Hver kveld, pluss 

stevner i helgene 

Odal 

Helsesportlag 

Vanngymnastikk 2 timer i uka 

Terapibassenget 3 timer i uka 

Som tidligere 

Allidrettslag Barneidrettsskolene Som tidligere 

11.3. Kulturaktiviteter i hallen 

 

Tabell 3.  Kulturaktiviteter i idrettshallen 

Dagens kulturaktiviteter 

 Antall dager der hallen er stengt for 

idrett? 

Framtidig behov for hall 

Yrkesmesse En kveld på høsten ? 

Revy To uker på høsten ? 

Dansegalla ? ? 

17. mai ? ? 

 

 

11.4. Nye muligheter som følge av etablering av en flerbrukshall 

En utvidet flerbrukshall skal kunne brukes vekselvis til mange idretter, som for 

eksempel badminton, basketball, bordtennis, håndball, fotball, innebandy, volleyball, 

kampsport, turn, friidrett, klatring og til annen fysisk aktivitet, uten spesiell klargjøring 
eller omgjøring med tap av brukstid mellom de ulike aktivitetene. 

 
Flere aktivitetsflater i samme anlegg gir god utnyttelse av felles fasiliteter og gir 

grunnlag for et godt sosialt miljø. I området på Korsmo ligger det godt til rette for 

kulturdepartementets anbefalinger om å samlokalisere idrettshall og skole (4). 
 

Dagens hall vil kunne utvikles til en mer allsidig flerbrukshall ved å koble en ny 

basishall sammen med svømmehallen. Dette vil åpne opp for flere flater og en mer 
allsidig bruk. Dagens hall har rom som ikke er i bruk og har per i dag et stort potensial 

ved at det sette i system ubrukte rom og lager.  

 
Vi ser for oss at hallen har en daglig leder i samarbeid med idretten og at kommunen 

har faste ansatte knyttet til flerbrukshallen. Dagens idrettshall har rom som kan 
utnyttes i større grad til kombinert kontor, møte og dommerrom ved større arrangement 

og stevner innen for eksempel svømming, kicboxing, klatring og håndball.  

 
Odal Svømmeklubb, håndballen, fotballen og ski har per i dag behov for et 

basistreningsrom med treningsapparater med utstyr for basistrening for sine idretter. 
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Styrketreningsrommet kan brukes av alle brukere av flerbrukshallen, men til oppsatte 

tider.  

 
SOIR ønsker å ha fokus på den ikke-organiserte idretten for ungdommer, i dag drives 

denne mye av kommersielle aktører. Idretten har stort frafall av ungdom. Ved hjelp av 

en velorganisert idrettshall vil ungdommene ha større mulighet til å utføre 
lavterskelaktivitet til en rimelig penge gjennom sitt idrettslag.  

 

Ved å ha en felles kafeteria/kiosk i et felles inngangsparti kan det tilbys enkle retter og 
drikke til de som bruker hallen, som for eksempel morgensvømmerne, foreldre som 

venter på barna som er på trening. Ved å ha vakt/ansatt i hallen kan dette bli et sosialt 
samlingspunkt for uorganisert idrett for hele bygda.  
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Vedlegg I: Uttalelser fra foreldre til barn i klatreklubben 

Odal Klatreklubb gjør en fantastisk innsats for våre klatreglade barn! Da vi kommer blir 

barna møtt med ett smil og entusiasme. Barna stråler der de sitter på vent på benkene 
for å ta seg tur i veggen. De venteperiodene blir det en del av, for med så mange som har 

møtt opp til såpass liten vegg. Hadde sett på det som en absolutt fordel om veggen hadde 

blitt utbedret, oppgradert og utvidet.  
Klatringen er noe som fenger begge kjønn og det spiller ingen rolle hva slags 

utgangspunkt man har fysisk sett. Heia Odal klatreklubb og takk for det dere gjør for 

barna, for det sunne miljøet i Sør Odal.  
Linn. 

 
Vil med dette si at klatretilbudet som er i Sør-Odal er genialt, det fenger store og små. 

Her er det muligheter for alle. Har selv klatret, ble utsatt for massivt press av min sønn, 

jeg hadde store sperrer for dette, men etter vel gjennomført, så var det ikke så farlig, 
tvert imot, veldig gøy. De som leder dette er en super gjeng som gir ungene variert 

utfordring i veggen og psykisk støtte til at alle pusher seg litt ekstra og får mer sjøltillit 

til å prøve å strekke seg lengre, kort sagt, dette er noe ungdommene trenger. 
Klatremiljøet gir nye venner og holder ungdommene unna dårlige miljøer, det burde 

derfor være et satsningsområde for kommunen, vedrørende ny hall, å gi god plass og 
økonomisk støtte til å bygge et sunt og sosialt tilbud til ungene til de som bor i Sør-Odal. 

Min sønn har vokst på klatring: vi ser en ungdom som er roligere hjemme, og har blitt 

sterkere i kropp og sinn. 
Tore. 

 

Vi flyttet til Sør-Odal kommune for 4 år siden. Min datter på 14 år ble tatt utrolig godt 
imot på skole og andre instanser i Odalen.  Hun falt raskt for klatring, i Odal 

klatreklubb ble hun varmt mottatt. Hun blomstret opp og i dag er klubben hennes støtte 

og motivasjon. Dette skyldes det gode miljøet og ikke minst de flinke menneskene som 
hver uke gir av seg selv for å få dette til å fungere med minimale midler.  

Min henstilling er at det i ny idrettshall på Skarnes blir lagt vekt på at vi trenger ny 
klatrevegg på Skarnes. Dette er et kjempebra tiltak for de unge. Et sted de kan få 

mestringsfølelse og ha det gøy. På klatredager er det mellom 15 og 30 barn mellom 2 og 

14 år. Så derfor håper jeg at det settes av plass og midler til ny klatrevegg på Skarnes, 
slik at det kan gjennomføres klatring selv om hallen brukes til ballidrett og andre 

aktiviteter. 

Christian.  
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3ab984dc671847bebe9a1cd2ec11f0ec/statlig-idrettspolitikk-inn-i-en-ny-tid.-rapport-fra-strategiutvalg-for-idrett.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3ab984dc671847bebe9a1cd2ec11f0ec/statlig-idrettspolitikk-inn-i-en-ny-tid.-rapport-fra-strategiutvalg-for-idrett.pdf
https://issuu.com/odalen/docs/grunnlagsdokument.%20Lastet%20ned%2001.07.16
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHE/08%20Plan%20og%20bygg/Pbl2015/Erfaringer%20planstrategi%20-%20S%C3%B8r-Odal.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHE/08%20Plan%20og%20bygg/Pbl2015/Erfaringer%20planstrategi%20-%20S%C3%B8r-Odal.pdf


19 

 

19 

 

Vi har en sønn som har prøvd mye forskjellig idrett, men aldri helt funnet seg til rette. 

Ikke før han ble spurt om han ville begynne på klatring. Fra dag en har han stor trives, 

selvtilliten vokste og han har blitt en mer utadvendt gutt. Miljøet i klatreklubben er 

supert, de gir mye ros og støtte, noe som har hjulpet masse på vår sønn’s selvbildet. 

Han blir tatt godt vare på og har blitt opplært til å være med å sikre andre som klatrer, 

det gleder han masse. En ny, høyere og mer utfordrende vegg vil bidra til at klatringen 

blir mer attraktiv i Sør-Odal.  
Anita og Atle. 

 

Som nyinnflyttet familie ser vi at det er et sterkt, godt og positivt klatremiljø i klubben, 
på tvers av alder og kjønn, klatremiljøet bør bevares og ny vegg i ny hall bør prioriteres. 

Det er viktig at bygda har et bredt tilbud av aktiviteter som passer for flere 
aldersgrupper der voksne og barn kan gjøre aktiviteter sammen – til felles glede. 

Klatring er en sånn aktivitet. Både barn og voksne opplever en sterk mestringsfølelse av 

å klatre. Du blir utholden, skjerpet og sterk i sinn og kropp. Det er bra trening både 
psykisk og fysisk. Klatring er dessuten et veldig bra alternativ for de som ikke er så 

interessert i gruppeidrettene som for eksempel Håndball, fotball.   

Kari. 
 

Vedlegg II: Uttalelse fra trener/forelder Skarnes håndball  

Som mor og trener til jenter født i 2006 (J10) på Skarnes både i håndball og fotball, 
ønsker jeg å si noe om det jeg mener er viktig ved planlegging av ny idrettshall. Som 

håndballtrener ser jeg at en idrettshall med full størrelse etter håndballbanens mål er 

svært viktig. Det å få trene inne i hel hall vil være en stor fordel for alle lag og spesielt 
de lag som skal spille serie på stor bane. Kapasiteten i hallen er allerede sprengt og det 

er vanskelig å få nok halltid, selv for yngre lag som er motiverte og ønsker å trene mer. 

 
Vi ser i møte med andre lag at flere av dem har betydelig mer halltrening enn oss. De 

starter sesongens treninger tidligere og de får trent mer. Da en håndballbane skal deles 
på mange lag og i tillegg benyttes som flerbrukshall til andre idretter så må håndballen 

(som er helt avhengig av hallen) ofte vike eller ta til takke med den tiden som er 

normert. Vi forstår at godene må deles på, men det føles ofte demotiverende og ikke få 
den treningen man trenger fordi hallen også skal brukes til andre aktiviteter. 

 

Et eksempel er klatreklubben som for å få brukt klatreveggen også trenger en kvart del 
av hallen. Da klatrerne er i hallen kan ikke hele banen brukes av de håndballlagene som 

trener i de timene og det er store deler av den dagen de trener. Selvfølgelig skal 

klatrerne få klatre, men en slik klatrevegg burde være på utsiden av banen slik at 
bruken av hele banen kan bli disponert av de som trenger banen. 

 
Odalsrevyen bruker også hallen og mye treningstid mistes i hallen pga øving, prøver og 

fremvisning av denne. 

 
Vi ser at den idrettshallen vi har i dag blir for liten i forhold til de aktivitetene vi kunne 

ha brukt en større flerbrukshall til. Nå da det allikevel skal bygges nytt vil det være 

fornuftig å se på større bruk og større muligheter for fremtida. Og kanskje også tenke at 
en hall med flere håndballbaner i full størrelse kan være veien å gå. 

 
Med ytterligere kapasitet til håndball, vil man kanskje kunne arrangere større 

håndballarrangement som igjen kan være inntektskapende og ikke minst motivere og 

inspirere håndballspillerne i bygda. For eksempel håndballcuper, håndballskole og 
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invitasjon til profilerte lag om å spille oppvisningskamper. Vi ligger sentralt i forhold til 

det meste. 

 
Vi har mange talenter og ikke minst treningsvillige og motiverte jenter og gutter i dag 

som vi risikerer å miste til andre klubber fordi vi kanskje ikke kan tilby det andre 

klubber kan. Noe som er synd sett ut i fra den dugnadsviljen, treningsviljen og det 
engasjementet vi ser på flere lag. 

 

I tillegg tror jeg en større hall vil kunne gi andre former for inntektsmuligheter. For 
eksempel ved utleie til større arrangementer innenfor dans og konkurranser i denne 

idretten. Men også andre idretter og andre kulturelle arrangementer. Jeg har hørt at 
Victory dans på Kongsvinger er på utkikk etter andre muligheter til å arrangere større 

mesterskap enn storhallen på Kongsvinger som de til nå har brukt. 

 
Jeg tror at vi ved å tenke større og modigere nå så vil det lønne seg på sikt. 

Linda M. Ellefsrud, mor og trener til jenter født i 2006 (J10), håndball og fotball 

 

Vedlegg III: Kart over området 

 

 

Aktuelt område for nytt bygg, rød sirkel 
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