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ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING (ØTI): SØKNAD OM STØTTE TIL OPPSTART OG 
UTVIKLING AV ISBANE I ØYER OG PÅ TRETTEN  
 
Vedlegg: 
Søknad fra Øyer-Tretten IF datert 1. juni 2021 om støtte til oppstart og utvikling av isbane i 
Øyer og på Tretten. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunedelplan idrett og friluftsliv – rullering av handlingsprogram 2021, F-sak 131/20, 
møte 15.12.2020. 
 
Sammendrag: 
Tiltaket det søkes om støtte til bidrar til verdifull tilrettelegging for organisert og 
egenorganisert fysisk aktivitet på vinterstid både på Tretten og i Øyer.  
 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å støtte tiltaket med kr 75.000, dette utgjør i 
overkant av 10 % av totalkostnaden. Utgiften dekkes ved overføring fra fond 
idrettsarrangement, der saldoen før eventuell støtte er kr 198.000.  
 
Saksutredning: 
Øyer-Tretten IF (ØTI) søker i brev datert 1. juni 2021 om støtte inntil kr 100.000, til oppstart 
og utvikling av isbane i Øyer og på Tretten. ØTI har reetablert undergruppen 
innebandy/hockey. Vinteren 2020/21 gjennomførte de et prøveprosjekt med islegging på 
Øyer idrettspark og Aurvoll skole. Prøveprosjektet fikk god respons og ØTI har startet opp 
et nytt nærmiljø-/spillemiddelprosjekt for å etablere isbane på Øyer IP og for anskaffelse av 
nødvendig utstyr til legging av is og fjerning av snø på Aurvoll. Gjennom 
spillemiddelprosjektet forplikter ØTI seg til å holde isbanene i orden gjennom sesongen.   
 
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 690.000 inkl mva og dugnad. ØTI søker kommunen 
om tilskudd inntil kr 100.000, dette utgjør 14,5 % av kostnadsrammen. 
 
Ved behandling av søknader om spillemidler 2021 – prioritering av handlingsprogram (F-sak 
131/20, møte 15.12.2020) vedtok formannskapet (punkt C) at administrasjonen fram til 
neste rullering av handlingsprogrammet til kommunedelplan for idrett og friluftsliv, skal 
utarbeide en oversikt over behovet for nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der 
folk bor eller oppholder seg mye.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til vedlagte søknad der ØTI grunngir og argumenterer for 
prosjektet og søknaden om kommunal støtte.  



Isbaner er verdifulle tillegg til allerede tilgjengelige arenaer for vinteraktiviteter i 
kommunen. Gjennom de forpliktelsene ØTI pådrar seg gjennom spillemiddelprosjektet, vil 
isbanene holdes i orden gjennom sesongen.   
 
Utover tilrettelegging for organisert fysisk aktivitet, vil de to isbanene være verdifulle bidrag 
til utøving av egenorganisert fysisk aktivitet. Tiltaket er slik sett ett svar på behov for 
«nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor og oppholder seg mye» (F-sak 
131/20).  
 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å støtte tiltaket med kr 75.000, dette utgjør i 
overkant av 10 % av totalkostnaden. Utgiften dekkes ved overføring fra fond 
idrettsarrangement, der saldoen før eventuell støtte er kr 198.000.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret yter støtte kr 75.000 til etablering av isbane på Øyer IP og til 

anskaffelse av nødvendig utstyr til legging av is og fjerning av snø på Aurvoll. 
2. Bevilgningen dekkes ved overføring fra fond idrettsarrangement.  
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