Øyer Kommune ved Formannskapet

Tretten, 1. juni 2021

Søknad om støtte til oppstart og utvikling av isbane i Øyer og på
Tretten.
Vi håper Øyer kommune ser viktigheten av isbaneprosjektet og støtter opp med inntil 100 000 kr.

Bakgrunn
Øyer og Tretten Idrettsforening (ØTI) er fleridrettslaget som dekker hele Øyer kommune. Vi gir tilbud
innen 10 idretter (turn, fotball, håndball, innebandy/hockey, alpint, telemark, langrenn,
hopp/kombinert, friidrett og trim.) Dette gjøres stort sett på dugnad, bortsett fra at vi har en ansatt
daglig leder i 70 % stilling. Dugnadsånden i kommunen og innen idretten er stor, og idrettslaget har
stor aktivitet og organisert tilbud nesten hver dag gjennom hele året. I tillegg er våre anlegg åpne for
allmenheten når det ikke er organisert aktivitet. Vi har også mange arrangementer som gir
idrettslaget god økonomi til å drive aktiviteten og som gir ringvirkninger til hele kommunen,
næringsliv og reiseliv. Korona har gjort det vanskelig å gjennomføre arrangementer i 2020/2021, men
foreningen har løst utfordringene på en god måte, samtidig er vi klare for å komme oss tilbake til en
mere normal hverdag.
Idrettsforeningen gir tilbud til innbyggere i alle aldre. Dette er et viktig folkehelsetiltak som tilbys for
hele kommunen. I tillegg er idretten en viktig møteplass for å utjevne sosiale forskjeller. Det er også
en trygg arena for sosial omgang for alle som enten bor eller oppholder seg i kommunen. ØTI har
bygget mange anlegg de siste årene i samarbeid med kommune, næringsliv har vi bygget anlegg for
55 millioner kroner siden 2014. Vi har bygget anlegg for organisert og uorganisert aktivitet som er
mye brukt av medlemmer og av andre lokale og tilreisende til kommunen.
Høsten 2020 ble ØTI kontaktet av skøyte- og hockeyentusiaster som ønsket at foreningen engasjerte
seg mer i å etablere skøyteis i Øyer og på Tretten. Foreningen ga disse entusiastene mulighet til å
reetablere undergruppen Innebandy/hockey, dette ble formalisert på ØTI-Årsmøtet i mars 2021. Vi
har også gjennomført et prøveprosjekt med islegging på Øyer Idrettspark og Aurvoll skole vinteren
2021. Dette fikk veldig god respons og vi har i idrettslaget bestemt at arealet (håndballbanen)
nedenfor kunstgressbanen på Øyer ip skal brukes til isflate på vintertid. Skistadion er flyttet til
oversiden og foran klubbhus og aktivitetsflate for bruk til skitrening er flyttet fra skistadion og bort til
aktivitetsanlegget med lys nord for Møteplassen.
I forbindelse med tilrettelegging for isbaner er det startet opp et nytt nærmiljø/spillemiddelprosjekt
for å etablere isbane på Øyer IP og nødvendig utstyr på Aurvoll for å forenkle og tilrettelegge for årlig
islegging.
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Mål
Prosjektet har som mål å etablere en ny fysisk godt tilrettelagt, åpen og inkluderende møteplass
vinterstid i Øyer og på Tretten for skøyteløpere i alle aldere. Anlegget i Øyer vil også kunne brukes til
rullende aktivitet og ballspill om sommeren. ØTI må kunne benytte området til parkering når det er
stort trykk med fotballkamper på enkeltkvelder i løpet av sesongen, ellers vil det være avstengt til
aktivitetsområde.

Historikk og Behov
Øyer idrettspark har med sin unike beliggenhet midt i sentrum av Øyer vært en naturlig møteplass
for både idrettsaktiviteter og uorganisert aktivitet. Det har vært ulike anlegg som har blitt bygget
siden 2014 og fram til i dag. ØTI har bygd anlegg på Øyer Idrettspark for til sammen 22 000 000 kr,
med nytt klubbhus som det siste prosjektet som stod ferdig i 2020.
Det har vært forsøkt å legge is tidligere på privat og kommunalt initiativ, men det har vært vanskelig
å finne en ordning som fungerer over tid. Ved å etablere ny undergruppe i ØTI, og sette i gang et
spillemiddelprosjekt på etablering og tilrettelegging av is forplikter idrettsforening seg til å holde
isbanene i orden gjennom sesongen etter beste evne. For å utnytte arealet på Øyer Idrettspark
vinterstid er det viktig at det finnes flere uorganiserte aktivitetstilbud og isbane er et godt og
allmennyttig tilbud. I tillegg blir det opparbeidet isbane på Aurvoll, men her eier ikke ØTI grunnen.
Derfor bidrar vi med nødvendig utstyr her for legging av is og fjerning av snø. Også håper vi på at det
blir et større kommunalt nærmiljøanleggsprosjekt på Aurvoll som tilrettelegger for isbane, møteplass
med mer.
Øyer idrettspark er som tidligere nevnt en viktig møte- og samlingsplass i Øyer og isbane vinterstid er
et viktig og ønsket tilbud i Øyer og på Tretten. Det er positivt for ØTI og for aktivitetstilbudet i Øyer
kommune og i regionen. Dette vil i første omgang være et tilbud for alle, der aktiviteten for det
meste er uorganisert. ØTI håper på at det blir god rekruttering inn i undergruppen på sikt, men det
viktigste nå er å få tilrettelagt for at de har en arena og utstyr til å utøve aktiviteten sin på vinterstid.

Verdier i prosjektet
ØTI forskutterer spillemidler og MVA til prosjektet (vedtatt ØTI hovedstyret 31. mai) som
gjennomføres sommer og høst 2021. ØTI har søkt og mottatt 100 000 kr fra sparebankstiftelsen DNB.
Se vedlegg for finansiering og budsjett for prosjektet. Prosjektet har en kostnadsramme på 690 000
kr inklusiv MVA og dugnad.
Prisene i budsjettet er basert på innhentede tilbud fra entreprenører og forhandlere. Prosjektet er
allerede startet opp. Asfaltering av arealet på Øyer Idrettspark skjer i forbindelse med asfaltering av
bant annet Skogvegen i løpet av uke 22-23 for å redusere kostnader i prosjektet.
Vi håper Formannskapet ser på dette som et godt prosjekt og bidrar med inntil 100 000 kr til
tilrettelegging av isflater i Øyer og på Tretten for uorganisert aktivitet. ØTI forplikter seg til å holde
anlegget i bruk i 20 år i henhold til spillemiddelregler for nærmiljøanlegg. Det er også en verdi at
isflater jevnlig vedlikeholdes av to stedsutvalg med kompetanse og erfaring som følger rutiner og
jobber etter mandat fra styret i ØTI-Innebandy/hockey.
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Søknad om støtte
Øyer Tretten Idrettsforening mener vi gjennom denne søknaden på en god måte har beskrevet målet
og ønskene med prosjektet. Vi mener at dette vil gi et godt tilskudd til oppvekst- og levevilkår i Øyer
kommune. Vi håper Øyer kommune er med på laget for å støtte opp om denne viktige satsingen for å
etablere et tilbud, ført og fremst for uorganisert aktivitet i Øyer og på Tretten vinterstid. Det er viktig
å etablere et bredt spekter av aktivitetstilbud for å tilrettelegge for at flest mulig er aktive og finner
glede i å være fysisk aktiv i oppveksten og gjennom livet. Vi mener at isbaneprosjektet vi hadde i
vinter viser at dette er et tilbud som mange i Øyer kommune setter pris på og ønsker skal
opprettholdes i mange år framover.
ØTI har vist seg som en dyktig planlegger og gjennomfører av større og mindre anleggsprosjekter. Vi
har utbedret infrastrukturen på nye idrettsarenaer og gitt et bedre aktivitetstilbud for alle som bor i
Øyer og på Tretten, og tilreisende til Øyer kommune de senere år.

Vi er tilgjengelige for eventuelle spørsmål, og disse kan rettes til daglig leder Jan-Erik Fossheim.

Vi håper på positiv behandling av søknaden.

Øyer-Tretten Idrettsforening
daglig leder
Jan-Erik Fossheim

Vedlegg 1 kart isbane Øyer Idrettspark
Vedlegg 1 Regnskapsskjema for isbaner
Vedlegg 2 Tildelingsbrev Sparebankstiftelsen DNB
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Vedlegg 1
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