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• 1600 medlemmer (hvorav ca 1000 under 20 år)

– 24% av befolkningen

• Fotball
• Håndball
• Langrenn
• Idrettsskole
• Hopp
• Golf
• Trim/Aerobic
• Innebandy

Kort status for ILH



Partnerskapsavtalen

• Forebyggende arbeid

• Folkehelse

• Felles verdier

• Breddeidrettsfokus

• Ungdomsutvalg 
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• Eksempel: Alkohol

– Jo lenger i organisert idrett – jo senere debut med 
alkohol

– Senere alkoholdebut gir lavere konsum i voksen 
alder!

– Midler trengs for å skape spennende, interessante 
aktiviteter for å holde ungdommen i idretten

Forebyggende arbeid



Ungdata 2017



• «Aktive lokalsamfunn»

• Drammensmodellen (valgt av Drammen og Lier)
– 1 time fysisk aktivitet i skolen hver dag!

• IL Holeværingen forespurt om å iverksette prosjektet sammen 
med Hole kommune

Prosjekt: Fysisk aktivitet i skolen



Nye aktiviteter favner flere

• Friidrett / terrengløp

• Ski /teknikkinstruksjon for voksne

• Funksjonshemmede

• Beach-håndball

• Turn



Kapasitet….

• Anleggskapasiteten er sprengt

– Fullbookede haller

– Kunstgress, treningsfelt og alle baner overbooket

– Vi kunne fylt en turnhall umiddelbart

..og dette bare med dagens befolkningstall i Hole

– Lokal og regional underkapasitet på
treningsarenaer for fotball på vinterstid



Frivillighet

• Frivillig arbeid i ILH bør dreie seg om å organisere 
og drive aktivitet for barn og unge

• I dag går mye av de frivilliges tid til drift av anlegg
– Klipping av gress, vask av hall, annet vedlikehold
– Merking av baner, flytting av mål etc
– Alt dette før kl. 17:00!

• Eksempel:   Drift av Svensrud
– Over 1 årsverk pr år gjennom 40 år!

• Sammenlignbare kommuner har ansatte som 
utfører dette!



Utfordringer

• Frivilligheten settes på prøve – et merkbart 
generasjonsskifte nærmer seg

• Betydelige utgifter for klubben for å holde 
anleggene i drift.

• Klubbhuset på Svensrud – kommunens del 
forfaller

• Betydelig utgifter til strøm, halleie og drift av 
anlegg



«Kommunale utgifter»

• Strøm (Svensrud, Kleiva)

– Kostnader: kr. 195.682,- (2016)

• Halleie

– Kleivhallen: kr. 127.430,- (høst 2016/vår 2017)  

– Holehallen: kr. 139.195,- (2016)

• Drift av anlegg

– Innkjøp og vedlikehold av maskiner og utstyr

• Gressklipper, vaskemaskin etc etc



Hva blir igjen til aktivitet…?

Tilskudd 625.000,-

Strøm 196.000,-

Halleie 267.000,-

Parkering Svensrud 100.000,-

Totalt 563.000,-

Til aktivitet: 62.000,- (fordelt på 1000 barn…)

*kan søke HIR om midler til aktivitet. (HIR disponerer 100.000 kr fordelt på ALLE idrettsaktiviteter i kommunen)



Hole kommunes satsning….

 Hole 
2015 

Hole 
2016 

Ringerike Jevnaker Modum Bærum Skaun Nord-
Aurdal 

Kostragruppe 
08 

Prioritet          
Netto driftsutgifter  aktivitetstilbud 
barn og unge (F231) 

2,3 2,3 3,9 15,1 9,1 9,6 5,3 6,8 8,1 

Netto driftsutgifter for kultursektoren 
per innbygger i kroner 

1 811 1 742 1 021 2 362 2 050 2 190 1 677 1 903 1 867 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud 
barn og unge per innbygger 6-18 år 

260 250 276 2 235 1 246 1 195 500 884 873 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek 
per innbygger 

272 246 236 289 273 306 264 304 251 

Netto driftsutgifter til kommunale 
idrettsbygg per innbygger 

361 418 489 943 228 818 411 487 434 

Netto driftsutgifter til kommunale 
kulturbygg per innbygger 

434 392 1 114 92 189 -7 199 259 

Netto driftsutgifter til kommunale 
musikk- og kulturskoler, per 
innbygger 6-15 år 

4 098 3 725 1 607 2 316 2 693 1 778 3 374 3 639 2 175 

 

Kilde: KOSTRA og nøkkeltall 2016 - Hole Kommune



Behov for nye anlegg

• Parkering på Svensrud
– Utført! (egenandel ILH: 100.000,-)

• Garasje, lager og kontor på Svensrud

• Beach-håndballbane

• Hinderløype (barnevennlig)

• Turn / turnhall

• Ny fotballbane
– Vedtatt kompenserende tiltak for Ringeriksbanen og ny E16 over 

Helgelandsmoen



Kompenserende tiltak for idrett og 
friluftsliv i forbindelse med FRE16



Ny E16 og jernbane vil 
føre til en kraftig 
reduksjon av 
kommunens største og 
mest brukte sammen-
hengende friluftsområde 
(Bymoen og Mosmoen)

Fotballbanen og 
Bootcamp Hønefoss sine 
anlegg på 
Helgelansmoen vil 
forsvinne

Konsekvenser for idrett og friluftsliv av FRE16 



Rollefordeling (planleggingsfasen)

FRE 16

Interessegruppe 
idrett- og 
friluftsliv

Grunneiere
Helgelandsmoen 
Næringspark
Bymoen
Mosmoen

Hole
kommune

Forhandler 
kompensasjon for 
avståtte arealer, anlegg, 
skog, etc.

Innspill og ideer til 
argumenter og  krav 
om kompensasjon

Avklaring av konsekvenser, 
grensesnitt tiltak, avbøtende-
og kompenserende tiltak, 
osv. 

Interessegruppen er 
brukere av grunneiernes   
arealer og anlegg



Konsekvenser for kommunen

• Det er stor fare for at prosjektet vil føre til en varig 
reduksjon av aktivitetsnivået innen idrett og 
friluftsliv. Dette vil på sikt gi negative konsekvenser 
for folkehelsen og økte utgifter for kommunen.

• Kommunen bør derfor fremme krav om 
kompensasjon for bortfall og forringelse av idretts-
og friluftslivarealer.

• For å motvirke utviklingen (og i tillegg møte den 
forventede befolkningsveksten) må det etableres 
nye anlegg og muligheter for fysisk aktivitet og 
rekreasjon 



Mulig grunnlag for utarbeidelse av krav

• Rapport utarbeidet av Vista Analyse 
for Jernbaneverket viser metode for 
prising av naturinngrep.

• Rapporten er et pilotarbeid og 
utgangspunkt for videre 
metodeutvikling.

• Metoden tar hensyn til hvor mange 
mennesker som potensielt påvirkes 
og forventet reduksjon i antall 
aktivitetsdager og/eller reduksjon i 
kvaliteten på gjenværende 
rekreasjonsdager. 

• Spesifikke aktiviteter er prissatt, 
total reduksjon av aktiviteter 
beregnet og summen omregnet til 
nåverdi (10 år)



Aktivitetsnivå i friluftsområde
Lag/forening Personaktiviteter per år Verdi/år

NIMI 10080 756000

Krokskogen Cykleklubb 687 51525

O-laget 800 60000

Tolpinrud barnehage 720 54000

Svendsrud naturbarnehage 28560 2142000

Frisklivssentralen 1200 90000

Holeværingen 4390 329250

Ringeriksmaraton 4050 303750

Hytteplanmila 4400 330000

Sopp/bærturer 200 2100

Uorganisert trening/trim 9000 675000

Uorganisert ski 150 24000

Totalt 64237 4836525

Nåverdi (10 år, 2,5 % rente) ~ 42 millioner kroner 



Rollefordeling (gjennomføringsfasen)

FRE 16

Interessegruppe 
idrett- og 
friluftsliv

Grunneiere
Helgelandsmoen 
Næringspark
Bymoen
Mosmoen

Hole
kommune

Samarbeid om 
finansiering og 
prioritering av midler 
og hvilke anlegg som 
skal etableres

Kompensasjon og 
kompenserende tiltak 

Interessegruppen er 
brukere av grunneiernes  
anlegg og arealer

Nye anlegg 
for idrett og 

friluftsliv



Oppsummering

• ILH gjør mye – men vi vil og kan mer!

– Stor gjennomføringsevne ved forutsigbare 
rammevilkår

– Hole kommune bør i det minste dekke 
strømutgifter og halleie 

• Budsjett for Kultur, Idrett og Fritid må økes 
betydelig!



IL Holeværingen er en 
vesentlig forebyggende og 

samlende aktør 
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