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Svarprosent 

Status 
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Del 1: Om laget/foreningen og aktiviteter 

Om laget/foreningen 

Har ditt lag/forening aktivitet i Øyer kommune? 

 
 
 

Hva slags type lag/ forening er dere? 

 

Annen kategori: 
• Humanitær organisasjon 
• Jeger og fiskerforening 
• Medlemsorganisasjon 
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Er foreningen tilknyttet en overordnet regional eller nasjonal organisasjon? 

 
 
 

Vennligst oppgi din funksjon i foreningen: 

 

Annet. Spesifiser: 
• Kontaktperson 
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Aktiviteter 

Hvor ofte har dere aktiviteter? 

 
 

 

Beskriv kort de viktigste aktivitetene dere har i laget/foreningen. 
• Arrangere treninger og kamper for unger, ungdom og voksne i aldersgruppen 6-25 år 
• Barn og unge - deler ut håndkler til nyfødte og refleksvest til førsteklassingene på solvang, hjelper familier eller 

enkeltpersoner der det er behov (har et samarbeid med helsesøster), arrangerer førstehjelpskurs 
 
Eldre - Vi har månedlig lørdagskaffe på Bakketun, kirkekaffe i juni i samarbeid med kirkekontoret, går kløvertur på 
Bakktun hver mandag i sommerhalvåret 
 
Medlemmer - medlemsmøter med helsetema 
 
Er med i omsorgsberedskapsgruppa 
 
Er med å arrangerer 17. mai, er med på kirkegårdsdugnaden. 
 
Og ellers der det er behov for oss så langt vi klarer. 

• Barnekor med innløvelse av sanger, lek, rytmelære, musikkforståelsen og opptredener 
• Besøkstjeneste 

Demensvenner 
Hjelp ved arr på institusjoner 
Bistand til andre lag og foreninger, kobler aktuelle ressurser 
Utstyrsutlån BUA 
Samarbeid med miljøarbeider mot flykninger  
Samarbeid med biblioteket om arr.  
Blomstervanning på institusjoner 
Utkjøring av mat 

• Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder, herunder sosiale tiltak i bygdene, og er forkjemper for kvinners 
økonomiske og sosiale rettigheter. Aktivitetene baseres på medlemmenes ønsker.  
Fra 2019s aktivitetsplan ;  
-Bli kjent i bygda tur 
-Besøk hos GLØR i Øyer 
-Hage og blomstertur til Helgøya 
-Interiørtrender 
-Gründer i bygda 
-Salg av Katta i sekken under Stavsmartn - inntektene går til trivselstiltak i bygda 
-Lefsebakekurs 

• Dans, sosialt samvær. 
• En møteplass for ungdom med mat, prat, spill og aktiviteter 
• Fokus på tradisjon, særlig i forhold til matkultur 

Kulturarbeid; bidra til pynting av kirka og oppgaver 17. mai 
Bokmøte 
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Arbeid for et godt miljø i bygda 
Samarbeid med andre lag 
Trivselstiltak for medlemmene 
Opplysningsarbeid 

• Foredrag,  temakvelder , lokalhistorisk aktivitet. Egen redaksjonskomite som skriver og utgir lokalhistorisk årbok. 
Arbeid med seterbok. Deltakelse ved mart'n og messer m salg av egne utgitte bøker, m.m. 

• Foreningen har ingen aktivitet pr dato, men har et styre som ivaretar ØMFs interesser. Musikalsk aktivitet i kommunen 
er samordnet i Tretten Musikkforening. 

• Foreningen har seks til syv styremøter pr. år. På årsmøtet er det et faglig innslag om demenssykdommer eller hvordan 
leve med en slik sykdom.  
 
Hvert år deltar vi i demensaksjonen i forbindelse med Alzheimerdagen og ca. annethvert arrangerer vi pårørendeskole 
for personer som har demenssyke. PÅrørendeskolen er i samarbeid med Øyer kommune og demensforeningene i 
Gausdal og Lillehammer.  
 
Øyer demensforening satte i gang prosjektet aktivitetsvenn i 2017 der frivillige kobles sammen med en person med 
demens. I dag har vi 7- 8 aktive aktivitetsvenner. 
 
Omtrent annenhver måned har vi sosiale aktiviteter for beboere på Bakketun og Øyer helsehus, i år har vi sangstunder 
før jul, kafebesøk og tur til Vegmuseet. 
 
Sommerfest for de frivillige i foreningen arrangeres årlig. 

• Gudstjeneste hver søndag med forkynnelse, tilbedelse, bønn og vitnesbyrd. "Lykkeliten" er et arrangement for barn i 
alderen 0-3 i følge med foreldre hvor man møtes og er sosial med andre barn og foreldre i samme livssituasjon. "Enter" 
er et søndagsskoletilbud for barn i alderen 1-10 år annenhver søndag. Bønnesamlinger hver uke. "Connected" er en 
ungdomssamling som arrangeres hver uke. "Tentro" er et konfirmasjonsopplegg som arrangeres annenhver uke. 
Strikkedilla er en strikkekafé som arrangeres hver tredje uke. Annenhver uke samles mindre grupper i hjemmene til 
hverandre for samtale om tro og liv. 

• Håndballtreninger for barn og unge i alderen 6-16 år. 
Håndballkamper 
Idrettsskole 1.-2- trinn 5 uker i året 

• I vinterhalvåret, fra høstferien til skisesongen i Hafjell er over, er det aktiviteter først i hall og så i Hafjell. Fordelt på to 
grupper, en med skilek og en med ski-action. 

• Korøvelse en gang i uka, seminar , opptreden/konserter 
• Korøvingen gang i uka. Vi følger skoletider 
• Mandag: Trening i Sal 

Tirsdag; Trening i varmt vann 
Onsdag: Gå tur 
 
En torsdag i mnd.: LP samling med samtaler og hygge. 
 
Flere ganger i året: Tilrettelegger div.kurs f.eks. Datakurs, Lefse og brød baking,  Div. organisasjons kurs, Hekle-, 
Strikke-, Tove- kurs, Dekorering og annet hobbyarbeide m.m. 
 
2 til 3 åpne møter i året med faglig tema.  
 
+ Medlems turer og Julemøte. 

• Medlemsorganisasjon som støtter opp om aktivitet og utviklingen av Stavsplassen på Tretten. 
• Musikkøvelse hver uke. Dugnad ca. hver måned og 4 til 6 konserter/opptredener i løpet av en sesong. 
• Påskesamling og sommersamling. 
• Samling for sykling 
• Samling rett etter skolen to ganger i måneden. Mat, prat, hobbyaktivitet og  Bibelfortellinger 
• Samlinger etter skoletid to ganger i måneden. Her er det mat, prat, aktiviteter, og Bibelfortellinger 
• Selge tulipaner en gang i året. 

Lage kalender for salg til alle husstander i Øyer 
• Seniordans åpent for alle, begge kjønn. Dans for øvede og nye dansere. 
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• Skrive manus 
Øve til forestilling 
Sette opp forestillinger 

• Skyting med rifle og hagle, barne-og ungdomsgruppe med klubbkvelder hver uke i skoleåret med mange forskjellige 
aktiviteter. 

• Sommerfest for de utviklingshemmede  
Temamøte for foresatte (ca ett i året, ulike temaet) 
Romjulsball 
Klatredag 
Juleverksted 

• Trening av hund 
• Trening og aktivitet for barn, ungdom og voksne 
• Utleie av lokaler, dugnader, arrangementer for lokalbefolkningen, arrangementer og tiltak for barn, egne interne 

sosiale arrangementer, venne- og nabosamlinger, fast arrangement i regi av forening utenfra. Egeninnsats for styrking 
av økonomi ved innsamling av flasker i tre egendrevne sentraler på lokale setrer, flaskepant. 

• Vi arrangerer karusellrunder med skyting hver mandag! 
• Vi har 2 treningstimer i Øyerhallen og 2 treningstimer i Trettenhallen. 

Vi tilbyr Sirkeltrening, Dans, vår egen Jympa og Modus (trening med kroppen som belastning). 
• Vi samles annenhver uke til sang, dans, rim, regler og formiddagsmat 
• Vi øver da en gang pr. uke. Ellers er vi litt rundt omkring og spiller for lag og foreninger/pensjonister og dansekvelder. 
• Vårfest - grillfest - høstfest - julebord - vinkveld. 

Dette er det som foregår på huset 
 Ellers prøver vi å få til en tur i året. Det være seg en fjelltur, handletur osv. 
Foreningen har ellers medlemsmøter 4-5 ganger i året. 

• Årsmøte i Øvre Grunna Setergrend 
 
Grunna Lekene 
 
Vedlikeholdsarbeider på Skigard/ Mjølkerampe / Setervoll 

• Øvelser og undervisning 
Konserter og aktiviteter 
 

Tilbyr dere aktiviteter som også personer som ikke er medlem i foreningen kan delta på? 
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Frivillig innsats 

Hvor mange timer med frivillig arbeid gjør ditt lag/forening i året, sett under ett? 

 
 

 

Hvem gjør frivillig innsats i forbindelse med lagets/foreningens aktiviteter? Mulig å krysse av 
på flere alternativer. 

 

Andre. Spesifiser: 
• Deltakere 
• Dirigent og hjelpeleder 
• Frivillige som er tilknyttet andre organisasjoner eller ikke. 
• Frivillige som har lyst 
• Frivillige som har lyst 
• Kjente og venner av medlemmene. 
• Leder 
• Ledere og hjelpeledere 
• Også folk som ikke er medlemmer hjelper til på ulike aktiviteter 
• Våre funksjonærer (verter, treningsledere, styremedlemmer, sykkelreparatører, varamedlemmer 
• Øvrige ildsjeler 
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Del 2: Medlemmer, rekruttering og ansatte 

Medlemmer 

Har foreningen medlemmer?  

 

 
Hvor mange medlemmer har foreningen på lokalt nivå (omtrentlig antall)? Her spør vi om 
antall medlemmer på lokalt nivå, ikke regionalt eller nasjonalt.  
 

Gjennomsnitt: 50,3  
 

• 5,00 
• 6,00 
• 6,00 
• 7,00 
• 8,00 
• 10,00 
• 10,00 
• 13,00 
• 14,00 
• 17,00 
• 18,00 
• 22,00 
• 24,00 
• 24,00 
• 24,00 
• 25,00 
• 26,00 
• 30,00 
• 35,00 
• 35,00 
• 40,00 
• 40,00 
• 50,00 
• 55,00 
• 70,00 
• 80,00 
• 82,00 
• 92,00 
• 100,00 
• 290,00 
• 300,00 
• 1 067,00 
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Hvordan har medlemstallet på lokalt nivå utviklet seg de siste 5 årene? 

 
 
 

Har foreningen et tilbud for medlemmer som er: Mulig å krysse av på flere alternativer. 
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Rekruttering 

Hvor lett eller vanskelig er det å rekruttere følgende grupper til laget/foreningen? 

 
 

Hvilke tiltak for å lette rekrutteringen har dere lyktes med? 
• - 
• Aktivt ute og snakker med folk, gir best effekt. 
• Det deles ut lapper på skolen 
• Fysisk aktivitet som bl.a. Trening- i varmt vann og Sal 
• Gjort jobbene som skal gjøres enklere. Bla. kjøpt nye og raskere gressklippere (2 x kr100.000). Betalt trenere fra g/j15 

og oppover. Dialog og involvering. Tilbyr kurs og opplæring. Takker for innsats ved slutten av sesongenkj. 
• Har ikke lykkes ennå. Har nedgang blant medlemmer i alle lag 
• Har rekrutteringsbrosjyrer vi deler ut på arrangementer  vi hvor ikke medlemmer inviteres.  

Er mer synlige i media og andre steder hvor vi engasjerer oss mot kommunene og de sakene som er til behandling der 
vi ikke blir hørt. 

• Igjennom felles arrangementer for unge og eldre 
• Ingen 
• Invitere potensielle medlemmer til medlemsmøter. 

Stand. 
Personlige henvendelser. 

• Kan vel si at det er ikke så lett å engasjere folk i dag, men vi har annonsert at vi tar gjerne inn nye medl. med tanke på 
rekrutering. 

• Kontakt med folk ved messer, temakvelder eller andre aktiviteter 
• Langsiktig plan 

Synlig i lokalsamfunnet, media og sosiale media 
• Litt  etter vellykkede konserter 
• Medlemmer reklamerer for andre 
• Positiv omtale 

oppfordring om å bli med på seniordansen 
• Pr dato ingen aktivitet. 
• På fagkvelder og pårørendeskolen får vi noen nye medlemmer og ellers når en i familien får diagnosen demens. 
• Skriftlig varsel, varsel via gruppe facebook, fantasifulle kampanjer 
• Snakke med pårørende når nye beboere kommer inn 
• Sosiale møteplasser som for eksempel vinkveld for alle Trettens kvinner. 
• Svært aktiv barne-og ungdomsgruppe med mange spennende aktiviteter som vekker interessen for natur og 

aktiviteter/turer i naturen. 
• Vervekampanjer med vervepremier eller uttrekkspremie 
• Vet ikke, er ny i gruppa 
• Vi deler ut lapper på skolen 
• Vi får lett med folk hund er livet 
• Vi har gått ut til gjenværende styre i Øyer Musikkforening og et 17 Mai prosjekt korps som oppstod i Øyer etter at Øyer 

musikkforening var lagt på i mange år og fått en del av disse med slik at vi fortsatt kan opprettholde driften av et 
voksent korps i Øyer Kommune 

• Vi sender ut brev til ale døpte/tilhørige i kirka + plakat på helsestasjonen 
• Være åpen for deltakelse selv om du ikke er medlem har ført til større aktivitet, men ikke mange nye medlemmer 
• Å være rett og slett inkluderende. 
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Hvilke utfordringer opplever dere ved å rekruttere nye aktive? 

• Alle er opptatt hele tiden. Ting skal være så profesjonelt at folk kvier seg for å ta på seg verv. Systemene som brukes er 
krevende og krever opplæring. Vi har ikke vært flinke nok med å sette krav og forventninger. 

• Det er mange foreninger og lag i kommunen som kjemper om de samme frivillige/interesserte. De vi når er de som har 
et engasjement i sykdommen demens av en eller annen årsak. 

• Det å få foreldre til å følge opp sine egne og i klubbdrift 
• Folk er ikke interessert i å binde seg til noe/forplikte seg. 
• Folk er redde for å ta på seg verv/ta ansvar. 

 
Folk er redde for å måtte bidra forpliktende ved å bli medlem. 
 
Folk ser kanskje på laget som et tradisjonelt landbrukstilknytta lag selv om det ikke har vært det på veldig mange år. 

• Folk har det for travelt. 
• Få som stiller som kandidater 
• Ikke lett å rekruttere, blir mye arbeid på få.. 
• Ikke noen utfordringer av betydning 
• Ingen spesielle utfordringer. 
• Konkurranse fra andre fritidsaktiviteter 

Foreldres holdninger til hallidrett 
Dårlig økonomi i håndballgruppa, som fører til få muligheter innen utstyrsinnkjøp 

• Konkurranse med andre tilbud 
Foreldre har kanskje manglende  kjennskap til hva et medlemskap vil si. 

• Kun positivt! 
• Liten interesse for å stille, redd for å måtte ta på seg verv 
• Mange andre tilbud i kommunen innenfor idrett og kultur. 
• Mange kvier seg ved at vi er for gode musikalsk, men alle har jo begynt et sted. 
• Mange ønsker tilbud, men de fleste kvier seg for å binde seg til noe fast. 
• Noen svarer: Har ikke tid 

Noen svarer: Ikke interessant 
• Tidsklemmen gjelder også for oss. 
• Utfordringen med rekruttering er at de unge rett og slett faller fra/slutter i skolekorps før oppnådd alder og nivå til å 

spille i voksent korps. Tillitsvalgte er vel omtrent det samme som alle andre frivillige organisasjoner at de færreste 
ønsker å ta noe særlig ekstra ansvar. 

• Vet ikke.  Må vel være at det stort sett er en stor aktivitet  generelt i Øyer. 
ØTRF har et godt tilbud til sine medlemmer og også andre. 

• Vi har ikke plass til noe særlig flere medlemmer i forhold til voksenressurs og lokale 
• Vi har noen ganger utfordringer med å rekruttere nye treningsledere, og spesielt unge. 
• vanskelig 
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Ansatte 
Har foreningen lønnede ansatte på lokalt nivå? Dvs. ikke på regionalt eller nasjonalt nivå. 
 

 

 
Hvor mange lønnede årsverk har foreningen? Her spør vi om lokallaget, ikke på nasjonalt 
nivå.  
 

Gjennomsnitt: 0,68 
 

• 0,10 
• 0,20 
• 0,60 
• 1,00 
• 1,50 

  



 
 
 

15 
 

Del 3: Økonomi og lokaler 

Inntekter 

Hva koster medlemskap for ett år i foreningen? 

 
 

Har dere andre kategorier for medlemskap eller rabatter? 
• Bare fast medlemsavgift, lik for alle. 

Medlemmer får tilbud på en del forsikringer osv. via hovedlaget/landslaget 
Ved arrangement med kostnad er det billigere for medlemmer enn for ikke medlemmer 
Medlemmer kan ha fortrinnsrett der det er begrensa mengde som kan delta. 

• Billigere for de under 30 år. 
Støttemedlem 
Husstandsmedlem 
Bedriftsmedlemsskap 

• De som velger å bli en demensvenn betaler ingen kontingent, men får informasjon om sykdommene og mulige 
aktiviteter som Nasjonalforeningen arrangerer. 
 
Det er heller ikke krav til å bli medlem i foreningen om du er aktivitetsvenn. 

• Familiemedlemskap. 
• Husstandsmedlem med rabattert pris 

Minstepensjonist med rabattert pris 
• Medlemskapet er sentralt 
• Nei 
• Nei 
• Nei 
• Nei 
• Nei 
• Nei 
• Nei 
• Nei. 
• Norges Bygdekvinnelag kjører en medlemsvervestrategi med halv medlemskontingent for dem under 30 år. 
• Søskenrabatt 
• Treningsavgiften er differensiert mellom aldersklasser: 

6-9: 800 
10-11: 1200 
12-16: 1500 

• Vi har et medlemskap som er likt for alle 
• Vi har studentmedlemskap som er halv kontigent. 
• nei 
• nei 
• Årsmedlemskapet 

Livstidsmedlemmer (Ikke lenger aktuelt) 
Æresmedlemmer 
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Hvordan er foreningen finansiert? Mulig å krysse av på flere alternativer. 

 
 
 

Gaver eller sponsing fra næringslivet lokalt. Spesifiser hvem: 
• Dekk1, GD, Kontorleverandøren, Sparebank1 Østlandet, Belsvik, Mesna fargehandel, S&O Grimstad, Sport1 Gausdal, 

Sport1 Ringebu, Kiwi-butikker 
• GK-rør, Hafjell Quality, Nermo hotell m.fl. 
• Gaver i forb. med begravelser 
• Scandic Hafjell hotell, Mat forretningene Hafjell hotell m.m.m. 
• Sponsing fra 5-10 bedrifter årlig 2500,- fra hver 
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Andre finansieringskilder. Spesifiser: 
• Arrangementer 
• Arrangementet 
• Flaskepant 
• Frifondsmidler 
• Kalendersalg. Tulipansalg. 
• Loddsalg på møtene 
• Loddsalg, boksalg 
• Tilgodesett Bakketuns Venner ved begravelser 
• Vi ligger under kulturskolen og bet. en årlig 
• Voksenopplæringsmidler 
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Omtrent hvor stor andel av inntektene utgjør følgende inntektskilde(r)? 
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Hva kan lette arbeidet med å skaffe inntekter? 
• Bedre banksystem, Det er trøblete å bruke kontanter, regnskapsføring er litt krevende for mange. 
• Behovet for å skaffe inntekter er ikke så store. Loddsalg, salg av katta i sekken og evt billetter på arrangementer 

ivaretar inntektsbehovet. 
• Det skulle vi gjerne visst.. 
• Etablere grensponsor, øke sponsorinntekter 

Øke medlemsmassen 
Øke salg i kiosk og billettinntekter 

• Flere medlemmer 
Kommunale midler 

• Flere medlemmer. 
Samarbeid med andre lag. 
"Drahjelp" av kommunen. 

• Flere å samarbeide med, f.eks. andre lag og foreninger og kommunen. 
Nok frivillige som kan arrangere inntektbringende aktiviteter, som basar, innsamlinger, fest med utlodning. 

• For å få med flere barn og unge. Trenger vi støtte til de som eier hundene. Dette har vi Ikke i dag som gjør at vi Ikke kan 
engasjere barn og hund 

• Få på plass bane fasiliteter som gjør det mulig å arrangere nasjonale stevner. 
• Stabil årlig kommunal støtte. Hjelp til å finne fram i søknadsjungelen 
• Umulig å presisere 
• Vanskelig å svare på. Vet ikke 
• Veiledning i tilskuddsportalen. 
• Vet ikke, kommer ikke på noe. 

 Evt støtte fra kommunen ang basseng leien. 
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Utgifter 

 
Hvor stor andel av foreningens utgifter går med til følgende utgiftsposter? 

 

Annet:  
• Omsorg i nærmiljøet (aktiviteter barn og unge, samt på Bakketun) 
• Prosjekt 
• Strøm forsikring septik 
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Lokaler 

Eier, leier eller låner dere de lokalene/områdene/anlegg dere bruker i forbindelse med 
aktivitetene deres? Mulig å krysse av på flere alternativer. 
 
 

 
 
 

Hva slags lokaler/områder/anlegg mangler dere? 
• Et enkelt lokale med god tilgang til matlaging, men vi kan jo bruke skolene... 

 

Hvem har dere leieavtale med? Mulig å krysse av på flere alternativer. 

 

Annet. Spesifiser: 
• Ingen fast avtale, bare ved behov 
• Organisasjon 
• Revmatismesykehuset og Scandic Hafjell Hotell og 
• Vi har ingen fast leieavtale, møtene holdes litt forskjellige plasser 
• Vi leie et hus eid av en organisasjon 
• Vi leie et hus eid av en organisasjon 
• Vi leier lokaler og bane av Øyer Dølen Skytterlag 
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Hvem har dere låneavtale med? Mulig å krysse av på flere alternativer. 
 

 

Annet. Spesifiser: 
• Ingen fast avtale, bare ved behov 
• Låne/leieavtale med kommunen via Øti hovedlag 
• Organisasjonen vi er en del av 

 

 
 
 

Hva kan gjøres for at lokaler/områder/anlegg til deres aktiviteter skal bli bedre? 
• Det finnes ingen lokaler spesielt tilegnet kor med hensyn til akustikk og utforming. 
• Er noe uforutsigbart, da vi har dansekveld på  torsdager, samme dag som det er kommunestyremøte Musikk må leies 

inn mange måneder på forhånd. Vi pleier å legge dansekvelden til fredag den uken det er kommunestyremøte. Stort 
sett går det bra, men noen ganger må vi avlyse arrangement etter at det er annonsert. 

• Finne et mere hundevennelig område. 
Gutormshall på stav hadde vært perfekt. Men pga kostnader blir det for dyrt 
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Universell utforming 
 

 
 

Hva kan gjøres for å forbedre den universelle utformingen? 
• Bane anlegget må oppgraderes slik at standplasser kan benyttes av funksjonshemmede med universal utforming. 
• Det står ofte mye utstyr fra andre brukere og det er litt for fristende for barna, feks trommesett ol. 
• Det trengs større lagringsplass da et korps har symfonisk slagverksutstyr som tar meget stor plass 
• HC toalett 
• Lydanlegg/teleslyngeanlegg er stort sett mangelvare. 

Av og til adkomst. 
• Nye lokaler 
• Vedlikehold vedlikehold vedlikehold 
• Vi er jo stort sett tilfredse, men å gjøre samfunnet UU er et ønske. 
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Del 4: Samarbeid 

Samarbeid med andre lag/foreninger 
Har foreningen samarbeid med andre lag/foreninger i dag? 

 
 
 

Beskriv kort hvorfor dere ikke har samarbeid med andre lag/foreninger i dag. 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt. 
• Er ikke relevant 
• Er ikke relevant i forhold til den formen vi driver. 
• Har igrunnen ikke vært aktuelt, bortsett fra noen tiltak som ikke har lykkes. 
• Har prøvd å få til kurs sammen med bygdeungdomslaget, men dårlig respons. 
• Ikke vært naturlig å ha det.  

Vi har arrangert festligheter og aktiviteter med andre, men ikke hatt noe forpliktende samarbeid. 
• Ingen har sett på muligheten for samarbeid 
• Losna der lokalene/ basen vår ligger, er et ubetydelig sted i sentraltenkemåte. 

Langt til nærmeste mulige samarbeidspatner. Vestsida grendelag setter befolkningen på Baksida mellom Tretten og 
Fåvangi sentrum. 

• Velforening for geografisk begrenset område 
• Vet ikke. Det har vel ikke vært et tema det jeg vet 
• ikke aktuelt pr i dag. 

 

Beskriv kort hva samarbeidet med andre lag/foreninger består av. 
• ANdre grupper deltatr på dugnader ifb med arrangementer 
• Danseøvinger sammen med andre likesinnede 

 
Ved arrangementer:  Samarbeid med andre lag/foreninger 

• Felles arrangement 
• Felles temamøter 

Felles turer 
• Har aktiviteter sammen med andre 
• Har styrelederen i Frivilligsentralen 

Bistand i BUA 
• Kostymer, rekvisitter og lagerplass 
• Musikalsk samarbeid med Tretten Musikkforening 
• Omsorgsberedskap 

Arrangementer 
• Samarbeid med Røde Kors i forbindelse med førstehjelpskurs og andre aktiviteter for barne- og ungdomsgruppa. 
• Samarbeid på tvers for å få utført de oppgavene som må løses. 
• Samarbeider med Øyer Bygdekvinnelag om større arrangementer.  

Felles adventsmøte.  
Bygdekvinnelaget er representert i Omsorgsberedskapsgruppa sammen med sanitetsforeningene. 
Ser at det kan være hensiktsmessig å søke samarbeid med andre lag for eksempel Hagelaget. 
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• Temadager for ungdomsgrupper i kommunen. 
• Temakvelder, foredrag etc 

Turer og utflukter  
Messer, mart'n 

• Underlagt ØTI Hovedlag og har samarbeid med andre lag innen ØTI via Hovedlaget 
Felles klubblokaler med ØTI Ski. 
Lån av spillere mellom lag fra andre klubber 

• Venneforeningen ved Øyer Helsehus og Bakketun bosenter. 
• Vi har samarbeid med Lillehammer skiklub, og har sirkeltrening til unge (13-16 år) og trim og mosjons-gruppen. 

Vi har samarbeid med Lillehammer Cykleklubb og Lillehammer Kvinnefotball klubb. Deres utøvere får tilbud om å 
være med på sirkeltrening også som et supplement til egen trening. 
I noen år har vi også hatt samarbeid med Birken. Vi tilbyr oppvarming til deres arrangement mot at våre medlemmer 
får en rabatt på startkontingent. 

• Vi har øvelser og konserter sammen med et annet kor. Vi benytter oss også av kulturskolen. 
• Vi leier og benytter felles bane. Vi har investert betydelig i anlegget for to ganger å ha gjennomført Landsfinale på 50m 

ellers er det mandager klubben leier banen. 
• Vi opptrer feks på gudstjeneste, på helsehuset eller andre steder 

 

Beskriv kort hva verdien av samarbeid med andre lag/foreninger er. 
• Deler utgifter på en god måte mellom grupper i ØYI. Daglig leder i ØTI er lønnet dels via kommunen og dels via 

inntekter lagene skaffer 
 
Usikker på verdien 

• Deling av arbeidet med å arrangere julemarked. 
• Den er veldig viktig der kan samarbeide med andre når det gjelder aktiviteter for samme målgruppe. Markedsføring, 

lokaler, kostnader.. 
• Det betyr mye , gjensidig nytte og glede 
• Det er av stor verdig samarbeide i et Lie lokalsamfunn 
• Det er fint å komme ut å få synge for andre 
• Det gjør at vi ikke "kjemper" om de samme frivillige og kan arrangere felles infokvelder, fagmøter. 
• Et helhetlig tilbud til kommunens innbyggere. 

Involverer flere. 
• Gjør ting enklere og billigere 
• God verdi 
• Høy verdi, får gjort mer når vi er flere sammen 
• Når ut til flere og andre folk 

Mer motiverende å arbeide mot større engasjement 
Enklere å tenke større 

• Større miljø, 
• Synliggjøring av Lions 
• Verdien er stor. Helt avgjørende for aktivitet. 
• Verdien i samarbeid, er at utøvere  får trene sammen på tvers av idretter, og de finner godt treningsmiljø i andre 

settinger enn kun egen spesifiserte trening. 
Vår trening er prestasjonsfri, og det er viktig at unge også får kjenne på det. Vår trening holder de lenger skadefri og 
kanskje holder vi de lenger i idretten. 
Vi er et godt supplement til andre spesifiserte treninger. 

• Verdifull i forhold til at barn/unge lærer førstehjelp. 
• i kroner er det ikke lett å si noe, men muligheten for aktivitet på 10 og 50meter for å utøve sportsskyting i de 

olympiske skyteøvelsene hadde ikke vært mulig. 
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Beskriv kort om dere opplever noen utfordringer i samarbeidet med andre lag/foreninger. 
• Det kan bli mye møter og det avhenger av at alle tar ansvar for oppgavene de får. 
• Det å faktisk ta tak i oppgaver 
• Fordeling av arbeidsbyrde mellom foreningene. 
• Ingen 
• Ingen 
• Ingen utfordringer! 
• Kun positive erfaringer 
• Nei 
• Nei 
• Treghet i systemer, når en jobber med frivillige er det begrenset hvor hardt en kan dytte på. 
• Vi må vite om hverandre og kommunisere 
• lite utfordringer 

 

 
 

Ønsker dere å fortsette eksisterende samarbeid eller å samarbeide mer med lag/foreninger i 
fremtiden? 

 
 
 

Ønsker dere å samarbeide med andre lag/foreninger i fremtiden? 
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Konkurranse fra andre lag/foreninger 
Opplever ditt lag/forening konkurranse fra andre lag og foreninger? 
 
 

 
 
 

Beskriv kort hva konkurransen går ut på. 
• Aktiviteter som blir på samme dato.  "Konkurranse " om samme målgruppen. 
• Andre alpingrupper som satser annerledes 
• Dette er ikke nødvendigvis negativt, men ser at det er aktiviteter som flere kan arrangere og at vi da heller bør 

samarbeide om et felles arrangement. 
• Hvis det kan kalles konkurranse-  men vi får alltid tildelt de seneste timene på dagen. Noen av våre treninger starter 

20.30 og det er sent. Da får vi vansker med å rekruttere både medlemmer og frivillige. 
Vi skjønner at barn og unge går først, men som sagt - det er utfordrende å alltid tilby sene timer. 

• Ikke fra lag og foreninger, men tidsklemme og andre tilbud folk bruker, internett,internett internett.... 
• Konkurranse fra idrettslige aktiviteter og fra kulturskolen. 
• Konkurransen kommer fra tros- og livsynsorganisasjoner som forkynner andre svar på livets store spørsmål og vender 

mennesker vekk fra frelsen i Jesus Kristus. 
• Kulturskolen har musikksprell for noe av den samme aldersgruppa oge tter at de startet med det, har vi mistet den 

aldersgruppa hos oss. 
• Laget vårt har stort arbeidsfelt/interesseområde, og vil ikke gå andre lag som er spesialiserte i sitt felt i næringa 
• Øyer-Tretten idrettsforening består av flere undergrupper. Vi opplever at vi konkurrerer om de samme barna. Dette 

fordi undergruppene strekker sin sesong inn i hverandre. 
I tillegg konkurrerer vi med Kulturskolen. 
Det er begrenset hvor mange aktiviteter hvert enkelt barn kan delta på 
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Samarbeid med Frivillighetssentralen 
Har foreningen samarbeid med Frivillighetssentralen i dag? 

 
 
 

Beskriv kort hvorfor dere ikke har samarbeid med Frivillighetssentralen i dag. 
• Det er ikke et relevant tema 
• Det er ikke relevant 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt eller tenkt på. 
• Det var daglig leder i Frivillighetssentralen som fikk igang seniordansen i 2004. 

Ikke noe samarbeid i dag. 
• Er ikke relevant 
• Har ikke vært aktuelt, eller i mine tanker. 
• Har ikke vært oppe til diskusjon. Vet ikke hva de eller vi kan bidra med til felles beste 
• Ikke vist om muligheten, men har tatt kontakt nå. 
• Ikke vært tema. 
• Ikke vært tema. 
• Kan ikke sehva det skulle bety i praksis 
• Kjenner ikke noe særlig til frivillighetssentralen og deres ansvar og gjøremål. Av den grunn har det derfor ikke vært 

noe tema.  
Det var heller ikke nevnt noe samarbeid når jeg kom inn i styret for fire år siden.  
Om det er naturlig å ha et samarbeid vet jeg heller ikke  
Neste spørsmål spør om vi ønsker å ha et samarbeid. Det kan vi ikke svare på da vi ikke vet nok. Svarer ja men det blir 
også feil. 

• Lite informasjon og kontakt. 
Bygdekvinnelaget var i utgangspunktet med å stifte Frivillighetssentralen, men tror ikke det har vært noe stort 
samarbeid. 

• Lokalt begrenset 
• Tja si det, det handler vel om kapasitet. 
• Vet ikke 
• Vi har ikke blitt spurt. 
• ikke behov 
• ikke relevant. 

 
Beskriv kort hva samarbeidet med Frivillighetssentralen består av. 

• De vet hva vårt treningstilbud går ut på, og kan henvise sine bruker til oss etter endt trening hos Frisklivssentralen.  
De kan henvise til oss med Frisklivsresept, og brukerne kan da trene i 3 måneder for 500,-. 

• Har styrelederen 
Bistand i BUA 

• Ikke direkte samarbeid, men vi er medlem 
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• Øyer Sanitetsforening sitter i styret for Frivillighetssentralen og bidrar med økonomisk støtte. 
 
Foreningen samarbeider ikke ellers, kun enkeltmedlemmer som er med i begge. 

• Øyer/Tretten frivilligsentral i prosjektet aktivitetsvenn. 

 
Beskriv kort hva verdien av samarbeid med Frivillighetssentralen er. 

• Synliggjøring av Lions 
• Verdien er at brukerne får tilbud om fysisk aktivitet på ulike nivå. 

Forhåpentligvis kan vårt tilbud være med å få folk opp fra sofaen, og inn i en aktiv hverdag. 
• Vi er tjent med å ha frivillighetssentralen 
• Vi har klar avtale på fordelingen av besøksvenner og aktivitetsvenner. 

 

Beskriv kort om dere opplever noen utfordringer i samarbeidet med Frivillighetssentralen. 
• Det blir mye møtevirksomhet til tider og ta ansvar for oppgavene som  blir tildelt. Endringer i styret i Frivilligsentralen 

har vært positiv. 
• Ingen 
• Ingen utfordringer med samarbeidet! Utfordringen kan være at spranget fra treninger med Frisklivssentralen og opp 

til våre treninger kan være for stort noen ganger. 
• Åpningstider i BUA for medlemmer som er i jobb 

 

 
 
 

Ønsker dere å fortsette eksisterende samarbeid eller å samarbeide mer med 
Frivillighetssentralen i fremtiden? 

 
 
 

Ønsker dere å samarbeide med Frivillighetssentralen i fremtiden? 
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Samarbeid og kontakt med næringslivet 

Har foreningen samarbeid med en bedrift eller næringslivet i dag? 

 
 
 
 

Beskriv kort hvorfor dere ikke har samarbeid med næringslivet i dag. 
• Det er ikke enkelt å komme inn der da idrettsorganisasjonene er mer attraktive for samarbeid enn oss. 
• Det har ikke blitt gitt noe tilbakemelding på våre forespørsler om mulig støtte 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Er ikke en organisasjon som har behov for det. 
• Finnes ikke næringsliv på Baksida mellom Tretten og Fåvang, unntatt Skogen skifer som er representert som vanlig 

medlem. 
• Har ikke arbeidet med det. 
• Har ikke sett behovet for det 
• Har kanskje ikke vært aktulet 
• Ikke behov  

Kan imidlertid være aktuelt i enkelte situasjoner 
• Ikke nødvendig pr i dag. 
• Ingen aktivitet 
• Velforening med medlemskontingent 
• Vet ikke 
• Vet ikke. 
• Vi har ikke sett muligheten for samarbeid med næringslivet. Men vi er åpne for å vurdere dersom muligheten byr seg. 
• Vårt arbeid er først og fremst rettet mot personer med demens og deres pårørende.  Et mål er kursing av ansatte i 

bedrifter i hvordan få et mer demensvennlig samfunn. 
 

Beskriv kort hva samarbeidet med næringslivet består av. 
• Bistand, sponsing, 
• Deltakelse ved Mart'n etc 
• Dugnad for lokal bedrft, sangoppdrag 
• Hafjell skiutleie. 
• Ikke relevant 
• Samarbeid ift arrangmenter som skirenn 
• Samarbeid med Stavsplassen SA. Stavsplassens Venner er en organisasjon som støtter opp om virksomheten til 

Stavsplassen SA og lokalsamfunnet. Vi bidrar med midler og aktivitet somkan utvikle 
• Sponsing av drakter og reklame i haller 
• Sponsing av varer og direkte pengestøtte 

Lån av lokaler til lotteri 
Sportsforetning har sagsstand under Trollcup 
Enkle gratisreparasjoner på klubbhus 
Dugnader for inntekt 
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• Våre medlemmer får ofte rabatt ho mange av våre samarbeidspartnere, og samarbeidspartnerne får rabatter på våre 
treningskort 

 
Beskriv kort hva verdien av samarbeid med næringslivet er. 

• Avgjørende for å gi et godt tilbud i BUA. 
• Da sponsoravtalene ble inngått skulle dette gi inntekt årlig til ØTI håndball.  
• Gjensidig nytte for å bli mer synlig i samfunnet. 

Sponsorinntekter fra samarbeidspartnere gir oss mulighet til å profilere oss mer. 
• Ikke erlevant 
• Liten 
• Viktig og helt essensielt samarbeid for klubbens økonomi 
• god verdi 

 
Beskriv kort om dere opplever noen utfordringer i samarbeidet med næringslivet. 

• Ingen 
• Ingen 
• Nei 
• Nei 
• Utfordringen er å få til mere samarbeid 
• Utfordringer er at vi er "mange om beinet" som ber om samarbeidsavtaler med næringslivet. Det er noen ganger 

vanskelig å få svar ved henvendelser. Føler som vi er på "tiggerunde" når vi spør om samarbeidsavtaler. 

 

 
 
 

Ønsker dere å fortsette eksisterende samarbeid eller å samarbeide mer med næringslivet i 
fremtiden? 

 
 

 

Ønsker dere å samarbeide med næringslivet i fremtiden? 
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Konkurranse fra næringsliv 

Opplever ditt lag/forening konkurranse fra næringsdrivende? 

 
 
 

Beskriv kort hva konkurransen går ut på. 
• Vi blir ofte sammenlignet med Spenst, Actic, Sats og lignende fordi vi tilbyr mye av de samme aktivitetene. 

Vår drift er som  idrettslag, og vi har derfor begrensede midler til både innkjøp av utstyr, og profilering. 
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Samarbeid med kommunen 

Opplever dere at Øyer kommune ønsker å samarbeide med frivilligheten? 

 

 
Har foreningen et samarbeid med Øyer kommune i dag? 

 
 

Hvor vellykket mener du at samarbeidet med kommunen er?  
 

 
 

Beskriv kort hvorfor dere ikke har samarbeid med kommunen i dag. 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Det har ikke vært aktuelt 
• Foreløpig er det ikke behov for samarbeid med kommunen. 
• Har ikke tatt praten med kommunen ennå. Ikke hatt nødvendig prioritet. 
• Har ikke vært aktuelt. 
• Ingen aktivitet. 
• Vi har ikke mottatt noe støtte ifra kommunen, så da blir engasjement gjensidig fraværende. 
• Vi har samarbeid med Frisklivssentralen som også ligger i Øyer kommune. 

Utover dette har vi ikke samarbeid. 
Jeg har ingen forklaring på hvorfor vi ikke har mer samarbeid enn dette. 

• lokal velforening 
• ØTRF arrangerer mange aktiviteter som bedrer helse og velvære for Øyers befolkning , men bort sett for det har vi ikke 

noe spesielt samarbeide.  MEN vi låner lokaler på noen av tiltakene. 

 
Beskriv kort hva samarbeidet med kommunen består av. 

• Beredskapsplanlegging i utvalg. 
• Bistand i BUA 

Årlig støtte til Øyer kulturskole 
• Deltakelse i kirkehandling/17. maikomiteen 

leie/lån av lokaler 
• Gratis leie av idrettshaller mot at ØTI håndball stiller med hallvakter under trening. 
• Kostymelager 
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• Leie av lokaler, Øyer Ungdomsskole. 
• Lokaler 

Informasjon 
Arrangement 

• Lån av lokaler 
• Omsorgsberedskapen 

 
Vi har aktiviteter på Bakketun, samarbeider med de ansatte der bla 
 
Har hatt kontakt med aktivitetskoordinator 
 
Samarbeider med skolen når vi er der på høsten til 1 klasse 
 
Samarbeider med helsesøster, både til de nyfødte og hvis det er familier eller situasjoner der de tenker vi kan bidra. 

• Rimelige lokaler/gratis. Kommunen har vært svært imøtekommende! 
• Samarbeid med fjellstyret 
• Sitter i arbeidsgruppe for utvikling av Tretten sentrum 
• Søker om driftstilskudd årlig pga medlemmer i Øyer kommune. For 2019 ble det blankt avslag. 
• TMF har vedlikehold av Pilgrims leden gjennom kommunen 
• Vi får låne lokale gratis og vi opptrer noen ganger på helsehuset 
• Vi integrer innvandrere  

De stiller hallene til gratis disposisjon  
Kommunen betaler en stor del av lønnen til ØTIs daglige leder 

• Vi kjøper alle instruktører fra øyer kulturskole 
• Øyer kommune i prosjektet aktivitetsvenn, pårørendeskole og planlegging av kurs av ansatte i bedrifter om et 

demensvennlig samfunn. 
• Øyerswingen har  fast dugnad 17 mai. Vi holder da gratis dansekveld med levende musikk. Gratis bevertning. 

 

Beskriv kort hva verdien av samarbeid med kommunen er. 
• Det gir oss gode inntekter. 
• Er av stor verdi for oss å ha et sted å øve. 
• Få folk ut i naturen. 
• God verdi 
• Helhetseffekt 
• Lån av lokaler gir oss muligheten for å drive den virksomheten vi driver. 
• Motivasjon og rene kroner 
• Samarbeidet er uvurderlig med tanke på tilgang og vedlikehold av idrettshaller. 
• Stort 
• Verdien er relativt liten fordi tidligere innvilgede tilskudd er svært lavt,og altså null i 2019 
• Verdien er stor. 
• Vi får låne lokaler av kommunen til møter og arrangementer og vi samarbeider om kurset "pårørendeskole".  I 

intensjonsavtalen med kommunen skal vi også samarbeide om prosjektet "et demensvennlig samfunn". 
• Vi hadde ikke fått gjort noe med aktivitetene våre hadde vi ikke samarbeidet om det. 
• Viktig med øvingslokaler 
• Viktig! 
• gratis husleie av lokaler, viktig! 

 
skole/bibliotek 
 
Samfunnshuskafeen er dyr 
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Beskriv kort om dere opplever noen utfordringer i samarbeidet med kommunen og/eller om 
dere har innspill til hvordan samarbeidet kan fungere bedre. 

• - 
• At Øyer kommune setter mer pris på tilbudet som Vestsida grendelag yter overfor øyværingene som bor på baksida 

mot Ringebu kommune. 
• Felles møteplass for lag og foreninger 
• Fungerer bra som det gjør. 
• Ingen utfordringee 
• Kommunikasjon er viktig alltid og vi må vite om hverandre og dra veksler der det er hensiktsmessig. 
• Lån av lokaler kan noen ganger være uforutsigbart. Det har hent at vi har måtte avlyse arrangement da lokalene ble 

beslaglagt til andre formål. 
• Nei 
• Samarbeidet går fint da vi organiserer oss selv i sin helhet 
• Vi har avtalt et møte om vårt videre samarbeid og det ser vi positivt på. 
• Viktig med dialog da skapes de beste arenaene! Viktig å skape møteplasser/kryssningspunkt gjerne flere ganger årlig. 
• Viktig å følge opp kontaktpersoner/mailadresser, og det har blitt mye bedre i senere tid 
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Samarbeid med ulike avdelinger i kommunen 

Hvilke avdeling(er) i kommunen samarbeider foreningen med? Mulig å krysse av på flere 
alternativer. Bruk alternativet "Annet" dersom dere har samarbeid med andre avdelinger enn 
de som er oppgitt i listen under. 

 

Andre avdelinger. Spesifiser: 
• 17 mai kommite 
• Beredskapsutvalg 
• Eiendom 
• Eiendom 
• Fjellstyret 
• Har ikke fast samarbeid men er i kontakt med alle de overnevnte ved behov 

 
Vennligst vurder i hvor stor grad dere opplever at samarbeidet med avdelingen(e) fungerer 
godt: 
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Ønsker dere å fortsette eksisterende samarbeid eller å samarbeide mer med kommunen i 
fremtiden? 

 
 

 
 

Ønsker dere å samarbeide med kommunen i fremtiden? 

 
 
 

Er det andre tema dere ønsker å samarbeide med kommunen om? (Utover eksisterende 
samarbeid) / Hvilke temaer kan dere tenkte dere å samarbeide med kommunen om? For 
eksempel inkludering av flyktninger, næringsutvikling, folkehelse eller utvikling av 
nærmiljøet. 

• Anleggs utvikling. 
• Dette blir altfor mye å drive med for et grendelag med tilhold på Losna. 
• Dette har vi ikke tatt opp i foreningen, men vi er stadig åpne for nye ting. 
• Feks. Inkludering av flyktninger eller andre som trenger et fellesskap og en møteplass 
• Folkehelse,  Krisesituasjoner,  Opplysningsvirksomhet, m.m 
• Folkehelse, hjelp til å formidle vårt tilbud ut til befolkningen. 
• Ikke relevant. 
• Inkludering av flyktninger, NBK har et prosjekt "kvinner ut". Det er imidlertid ikke bosatte flyktninger på Tretten. 

Folkehelse. 
Utvikling av nærmiljøet. 

• Inkludering av flyktninger, tilbud til familier, barn og ungdom, barnehagetilbud. 
• Kan vurderes dersom behov eller ønsker skulle komme. 
• Nei 
• Nei 
• Type ØyerEkko, mønstring av mange lag og foreninger. Viktig for å synliggjøre seg og vise mangfold. 

 
Lett tilgang til lokaler 

• UTFORMING AV SETERLANDSKAP 
• Utviklingen av Stavsplassen og nærmiljøet. 
• Vi mener at relevante organisasjoner gjennom kommunen kan involvere våre utviklingshemmede og legge bedre til 

rette for deltakelse i deres aktiviteter. 
• Vi opplever til stadighet at innvandrere ikke betaler aktivitetskontingent. Det burde kommunen støtte da vi ivaretar en 

viktig del av integreringen 
• Være et sted for ungdom 
• Økonomisk støtte til å drive barn og hund 
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Ønsker dere at kommunen skal legge til rette for faste møter med frivillige lag og foreninger i 
kommunen? 

 
 
 

Hvordan mener du en slik møteplass bør organiseres? 
• 2 årlige dialogmøter med administrasjonen og politikere 
• Det finnes vel en slik møteplass allerede. Ledes av kommunen, men møteplassen må gi rom for at lag og foreninger blir 

bedre kjent med hverandre for derigjennom å kunne finne nye møteplasser og for oss integrere de utviklingshemmede 
på en ennå bedre måte. 

• En kulturkonsulent kaller inn lag og foreninger. 
• Fast møtepunkt (tid og sted) to ganger i året. 
• Felles møte med lag som har samme interessefelt 
• Felles møter med lag og foreninger 
• Fellesmøte med andre lag og foreninger?  

Skypemøter? 
Info-kvelder? 

• Ikke ofte, 1-2 ganger i året. Informasjonsutveksling. 
• Informasjon og invitasjon bredt ut.  

Viktig og tenke hele kommunen sammen. 
Bør være annenhver gang i  Øyer og på Tretten 

• Ingen formening 
• Kan det organiseres somet forum ? 
• Kommunalt organisert 
• Kommunen bør ta kontakt for en dialog og virkelig lytte til hva vi har å si i sånne saker 
• Kommunen inviterer til åpne møter med aktuelle tema, evt avtale et samarbeid.  

Ut fra det har jeg pr. nå ikke noe godt forslag. 
• Som i juni. 

Felles info, og kafèdiskusjoner 
• Vi tror at det er mest effektivt dersom kommunen inviterer lag og foreninger til et møte der alle får kommet med sine 

behov, forslag, utfordringer, muligheter og nye tanker om hvordan det skal kunne fungere.  Det største problemet for 
de fleste er økonomi og mange bruker mye tid og krefter på å finne mulige måter å få inn penger på. 

• Vår og høst samlinger med alle lag og foreninger.  Greit med en kontaktperson på institusjoner og kommune. 
• f.eks ett møte i året med tema om diverse, som organisering, muligheter for å søke midler, bli kjent med hverandre og 

kommunens kulturarbeidere. kanskje informasjon om store fellesarrangement dersom det skal skje, og hvordan vi kan 
bidra/skape noe sammen - ikke minst for samhold i bygda. 

• Åpen for alle lag/foreninger, store eller små, alle kategorier 
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Del 5: Ma lsetninger og hindringer 

Målsetninger  
Hvordan ønsker dere å utvikle foreningen fremover? Mulig å krysse av på flere alternativer. 

 
 

Har dere andre målsetninger? 
• Bidra til folkehelsen gjennom tilbudet til danse og dansearrangement! 
• Bli mer synlig og bedre koordinert.  

Skape større ringvirkninger. 
• Et attraktivt kulturtilbud for innbyggere, både kormedlemmer og et publikum 
• Gi barn og ungdom mulighet til å være med på lavtterskel aktiviteter som er relatert til naturen. 

Gi skyteinteresserte mulighet for sosiale skytekvelder. 
• Heve det musikalske nivået slik at det blir attraktivt for yngre medlemmer 
• Ja, mange. Bla. Sikre kvaliteten på eksisterende aktivitet gjennom å utvikle frivillige trenere og lagledere 
• Mulig det , men vet ikke nå. 
• Nei. 
• Opprettholde drift og utvikle oss i takt med tiden. 
• Rekruttere yngre medlemmer 

Finne de aktivitetene som fenger flere 
Arbeide for en god nok økonomi 

• Sikre at de utviklingshemmede får de samme rettigheter og muligheter som alle oss andre i kommunen. At det 
tilrettelegges for aktiviteter de kan være med på. 

• Utvikle anlegget for å kunne drive større rekruttering 
• Ved å holde medlemstallet omtrent der det er i dag. 
• Å holde driften av Vestsida i gang i prene som kommer,ogdermed holde ved like et lokalt tilbud til baksidebeboerne i 

kommunen. Grendelaget drives fortsatt på idealistisk grunnlag i tredje/fjerde generasjon, altså noe som startet 
allerede på 1920-tallet. 

 
Hvordan kan kommunen bidra til at foreningen når målene sine? 

• At vi får solgt tulipaner internt i kommunen. Ingen av kommunens avdelinger har egne midler til å kjøpe når vi 
oppsøker dem. 

• Gode økonomiske rammer, forutsigbarhet mtp kostnader vi har til kulturskolen. 
• Ha lokale tilskudd vi kan søke på, ikke bare Kulturmidler. F.eks tilskudd til å dekke medlemskontigent for barn i 

lavinntektsfamilier. 
Gi kurs i bruk av Tilskuddsportalen 

• Hjelpe til med å arr kurs i markedsføring.  
Hjelpe lag og foreninger til å jobbe smartere, mer samarbeid om like arr. 

• Inkludere laget når det er naturlig i f.eks arrangement. Gjerne andre ting enn å servere mat... men det også 
Være med å synliggjøre viktigheten av frivillig arbeid 

• Kommunen skulle hatt en aktiv og oppdatert informasjon(nettside eller app) om alle lag og foreninger og  deres 
kontaktinformasjon. 

• Opplyse om at vi finnes 
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• Redusere halleie. 
Halleie er en av våre største utgifter og hindrer oss i innkjøp av treningsutstyr. 

• St vi fortsatt får dele ut lapper på skolen 
• Uten mer samarbeid med kommunen så er det vanskelig si hva kommunen kan hjelpe oss med. En ting er økonomi, 

som er mest begrensende og usikkert  for våre aktiviteter. Kommunen kan bidra med faglige ressurser, arrangere 
fagkvelder og temamøter og lån av lokaler. 

• Ved å tilby lokaler for vår virksomhet! 
• Verdsette frivillig arbeid gjennom å opprettholde gode ordninger for gratis leie av haller og lønn til daglig leder 
• Vet ikke 
• Vet ikke 
• Vi kunne jo brukes mer synes vi, i kulturlivet i kommunen. 
• Være behjelpelig med å tenke på våre i deres planer.  

Sikre universell utforming på alle arenaer der lag og foreninger holder til.  
Motivere øvrige organisasjoner til å inkludere utviklingshemmede.  
Søke å få lag og foreninger til å ta på seg en rolle som støttekontakt for å få de med på aktiviteter. Gjerne støtte dette 
økonomisk også. 

• Være med å gjøre det kjent at vi finnes 
• Være åpen for samarbeid og kommunikasjon. 
• ØKONOMISK STØTTE 
• Øke årlig tilskudd slik at kassa fortsatt kan være romslig nok til å dekke alle de store utgiftene til vedliehold og de 

andre store postene, strøm, forsikring, septiktømming etc etc. 
• Økonomisk stimulere anleggsutviklingen. 
• Økonomisk støtte kan gi mulighet for at vi kan bidra til å undervise 

 
Hvilke andre faktorer eller aktører kan bidra til at dere når målene deres? 

• At vi fortsatt får dele ut lapper om vår aktivitet på skolen 
• Forbund og krets, samt fylkeskommunale midler har tidligere bidratt til dagens løsning, noe som har gjort at vi kan 

bedrive dagens aktivitet. 
• Fortsatt velvillig innsats blant noen ytterst få pådrivere i lokalmiljøet, og at vi slipper å måtte forholde oss til 

digitalisering i søkeorosesserog andre formaliteter. Driften av Vestsida grendelag passer ikke inn i digitaliserte 
prosesser. Her må alt kjøres manuelt. 

• Ikke godt å si. 
• KULTUR 
• Kulturskole og skolekorps men i hovedsak medlemmene selv 
• Næringslivet som sponsorer 

ØTI hovedlag koordinerer undergruppenes sesonger bedre 
• Samarbeid med andre lag og foreninger. 

Gjerne samarbeid med ØTI, eller andre som tilbyr fysisk aktivitet. 
• Vet ikke 
• Vi er helt avhengig av økonomiske overføringer fra kommunen.  

Vi er helt avhengige av at folk bruker sentralen og melder inn behov. 
Vi er helt avhengige av at folk vil stille opp som frivillige. 

• Vi må reklamere mer selv 
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Hindringer 

Hva slags hindringer for å vokse møter dere som organisasjon? 
• Andre aktiviteter 

At det ikke stilles opp fra foreldre 
Dårlig organisering 

• At vi er for dårlige organisert. Her må vi bli flinkere. 
• Bane fasiliteter som favner skytteøvelsene våre på 10 og 50 meter. 
• Det er svært mange gode tilbud i lokalsamfunnet.  

Det er vanskelig å nå ut om tilbudet til innbyggere. Det kan være en utfordring å begynne på en ny aktivitet. 
• Det handler ikke om å vokse men å skape god sktivitet for ungene og ungdommene som ønsker å spille fotball. Den 

stlrste hindringen er at vi sammen med de andre lag og foreninger kjemper om de samme frivillige. 
• Digitalisering, strengere og strengere offentlige krav til drift av Ungly foreningslokale. 
• Dårlig økonomi og sviktende medlemsmasse 
• Egne medlemmers fallende interesse og engasjement.... 
• Ingen spesielle 
• Medlemsinteresse! 
• Ser ingen hindringer. 
• Utfordringer knyttet til at menig person ikke ønsker å bidra aktivt med frivillig arbeid. 
• Utvikling av medlemsregisteret for å beholde medlemmene. og medlemskontingenten. 
• Vanskelig med rekruttering. 
• Vet ikke , forstår ikke spørsmålet. 
• Vi bor i en liten kommune med sikkert nok fritidstilbud i forhold til innyggere og driver en hobby som det vanligvis tar 

noen år å mestre. 
• Vi er ei målgruppe som er  litt redd  for nye ting 
• Vi er en liten kommune og det å vokse er urealistisk da belastningen for styret, medlemmer og frivillige ikke kan være 

for stor. Alle har en jobb, familie og fritidsaktiviteter som krever sitt. 
• Å få folk til å tegne seg som medlemmer. 
• Økonomiske begrensinger, kvalitet på treningsfasiliteter, rekruttering av unge treningsledere. 
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Respondentliste 
Organisasjonsnavn E-post Hva slags type lag/ 

forening er dere? 
Babysang ims13@online.no Tros- eller 

livssynsorganisasjon 
Bakketuns venner estaum@online.no Rekreasjon eller sosial 

forening  
Friskis og Svettis Lillehammer lillehammer@friskissvettis.no Idrettsorganisasjon 

Gudbransdal Sportsskyttere mnyfloet@hotmail.com Idrettsorganisasjon 

Hafjell Freerideklubb thor.nagell@gmail.com Idrettsorganisasjon 

Hobbyklubben (5.-7.tr.) ims13@online.no Tros- eller 
livssynsorganisasjon 

Hunde h'ysteriet 13 hundehysteriet13@blomberg.
uno 

Idrettsorganisasjon 

Klubben (1.-4.trinn) ims13@online.no Tros- eller 
livssynsorganisasjon 

NFU Sør-Gudbrandsdal jejohrde@gmail.com Politikk- eller 
interesseorganisasjon  

Nasjonalforeningen for folkehelse 
Øyer demensforening 

gunvstra@outlook.com Helse og sosiale 
tjenester 

Senkveld ( F.o.m. det året du 
fyller 13 ) 

ims13@online.no Tros- eller 
livssynsorganisasjon 

Stavsplassens venner rohansen@hotmail.no Lokalmiljø og bosted  

Steinsætra seterlag msvegaar@live.no Rekreasjon eller sosial 
forening 

Syngegjengen ims13@online.no Kulturorganisasjon 

Tretten  musikkforening post@trettenmusikkforening.n
o 

Kulturorganisasjon 

Tretten Bygdekvinnelag hannemette.aarnes@online.no Politikk- eller 
interesseorganisasjon  

Tretten Sanitetsforening grethhol@yahoo.no Kulturorganisasjon 

Tretten Seniordans arnhild_fri@hotmail.com Kulturorganisasjon 

Vestsida Grendelag mauritz.lie@icloud.com Lokalmiljø og bosted  

ØTI Alpin ingvild.oma@gmail.com Idrettsorganisasjon 

ØTI Fotball fotball@oti.no Idrettsorganisasjon 

ØTI Hovedstyret toformo@online.no Idrettsorganisasjon 

ØTI Håndball handball@oti.no Idrettsorganisasjon 

ØTI Ski -Hopp - Friidrett roar@frich.no Idrettsorganisasjon 

Øvre Grunna Sætergrend han-bje@online.no Lokalmiljø og bosted  

Øyer Bygdekvinnelag a-stub@hotmail.com Kulturorganisasjon 
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Øyer Musikkforening rmanengen@gmail.com Kulturorganisasjon 

Øyer Pinsemenighet kontakt@tabernakletoyer.no Tros- eller 
livssynsorganisasjon 

Øyer Teaterlag marianne.haug.rinheim@oyer.
kommune.no 

Kulturorganisasjon 

Øyer Trekkspillklubb wimat@hotmail.no Kulturorganisasjon 

Øyer sangkor barbro.fossbakken@gmail.com Kulturorganisasjon 

Øyer sanitetsforening nksoyer@hotmail.no Helse og sosiale 
tjenester 

Øyer seniorkor estaum@online.no Kulturorganisasjon 

Øyer-Tretten Frivilligsentral post@oyer-
tretten.frivilligsentral.no 

Internasjonal 
organisasjon 

Øyer-Tretten Historielag eldbjorg.gillebo@hotmail.com Kulturorganisasjon 

Øyer-Tretten Jeger og 
Fiskeforening 

johan@moheim.no Annet 

Øyer-Tretten Lions-Club fre-getz@online.no Internasjonal 
organisasjon  

Øyer-Tretten Revmatikerforening r-sybrus@online.no Annet 

Øyer-Tretten Røde Kors 
Hjelpekorps 

otrkhk@hotmail.com Annet 

Øyer-Tretten skolekorps oyertrettenskolekorps@hotma
il.com 

Kulturorganisasjon 

Øyerswingen annekleven@hotmail.com Kulturorganisasjon 

 


