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1.0  FORORD
Fysisk aktivitet og mosjon er av de vanligste fritidsaktivitetene i befolkningen. Flere og flere 
trener aktivt og ofte, og stadig færre trener aldri. Til tross for dette, har den totale fysiske 
aktivitet i befolkningen gått ned. Hovedårsaken til dette skyldes at hverdagsaktiviteten går 
ned. Eksempler på det er at vi gjør mindre arbeid på og i huset enn tidligere, vi gjør mindre i 
hverdagen og de fleste av oss har mer stillesittende arbeid. Kommunen har etter 
folkehelseloven ansvaret for innbyggernes helse gjennom hele livet. Men dette fratar likevel 
ikke enkeltmennesket ansvaret for egen fysisk tilstand og helse. Befolkningens helse er blant 
samfunnets viktigste ressurser. 
Forskning viser at for hver krone som brukes i forbyggende helsearbeid, får samfunnet 40 kr 
tilbake i form av bedre livskvalitet, mindre fravær i arbeidslivet eller skole og høyere 
levealder.
Helsemyndighetenes anbefalte minimumsnivå når det gjelder fysisk aktivitet i forhold til 
helsegevinst er 30 minutter daglig aktivitet med moderat belastning. Dette gjelder for voksne 
og friske eldre. En foretatt kartlegging viser at bare 20 % av befolkningen tilfredsstiller dette 
kravet.
Dagens barn og ungdom opplever en helt annen hverdag enn tidligere generasjoner. 
Samfunnet vårt er i stadig endring og stiller større krav til den neste generasjonen. Dagens 
unge generasjon har få fysiske utfordringer i dagliglivet utenom den de får gjennom idrett og 
friluftsliv. Barn og ungdom anbefales å være i aktivitet i minst 60 minutter hver dag, og 
aktiviteten bør ha både moderat og høy intensitet. Aktivitetsnivået hos barn synker fra 6 til 15 
år. Blant 6-åringene er over 90 % av guttene og over 80 % av jentene i fysisk aktivitet mer 
enn 60 minutter pr dag. For 15-åringene er dette tallet bortimot halvert. Kartleggingen 
bekrefter økende stillesitting også blant barn og unge. 15-årige gutter tilbringer størst andel av 
dagen - hele 70 % av tiden - og mer enn det pensjonister gjør - til stillesittende aktiviteter.
Skolen har en dominerende plass i barn og ungdoms liv i oppveksten. Skolen kan gi de unge 
gode holdninger og vaner når det gjelder fysisk aktivitet. Ved å gi elevene i grunnskolen en 
time fysisk aktivitet daglig, vil samfunnet få nyte godt av dette i form av bedre resultater, 
bedre lærings- og skolemiljø, og mindre mobbing. Dessuten vil ungene få gode vaner til 
fysisk aktivitet som de vil nyte godt av gjennom hele livet. Dette gir derfor en vinn/vinn-
situasjon for hele samfunnet.
Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle sine innbyggere. Det bør 
være enkelt og naturlig for alle uansett alder, bosted, fysisk og psykisk tilstand og aktivisere 
seg minimum 30 min daglig. Denne planen skal vise hva vår kommune og øvrige aktører kan 
tilby av anlegg og aktivitet til beste for alle.
Kulturkontoret har engasjert konsulentfirmaet Hagen Rådgivningstjeneste (HR) som 
prosjektleder for planarbeidet. HR har i dette arbeidet støttet seg til en arbeidsgruppe 
bestående av Malin Jonsson (kulturkontoret), Knut Løvåsen (skyttervesenet), Torfinn 
Sandbakk (idrettsrådet) og Ester Borg Rasmussen (kommunens helsesektoren). I tillegg har 
lag og foreninger deltatt med innspill på åpne møter/ seminar, og i direkte kontakt mot 
prosjektleder.
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DEL 1. NY PLAN

2.  DEFINISJONER 
Kulturdepartementet har utgitt egen veileder for dette planarbeidet. Veilederen heter 
”Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet” og er sist revidert i 2014. Her sier man i 
forordet;
”Idrett og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest mennesker i fritiden. Det krever 
aktiv samfunnsplanlegging for å ivareta disse interessene i arealforvaltningen, og for å få til 
en fornuftig tilrettelegging og organisering av de ulike aktivitetene. For å oppnå dette blir det 
stadig viktigere å utvikle gode planer som politiske styringsredskaper for utviklingen innenfor 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Gjennom planene skal områdene bli gjenstand for klare 
behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål.”
Veilederen vektlegger prosessen som avgjørende for planens kvalitet. En god plan blir det 
hvis alle involverte deltar i planleggingen og derved føler et eierforhold til planen. 
Planlegging er en kontinuerlig lærings- og utviklingsprosess. Den ferdige planen skal være 
kommunens styringsredskap for å nå målene som settes innen idrett og fysisk aktivitet.
Her følger en definisjon av de mest sentrale begrepene i planen. Definisjonene er hentet fra 
departementets veileder. 
Idrett: Aktivitet i form av trening, eller konkurranse innen den organiserte idretten.
Fysisk aktivitet: Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og 
aktiviteter preget av lek.
Friluftsliv: Opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandringer og 
naturopplevelser.
I spillemiddelfordelingen operer departementet med følgende klassifisering av idrettsanlegg:

 nærmiljøanlegg
 ordinære anlegg
 nasjonalanlegg

Nærmiljøanlegg: Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsaklig 
beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Kun utendørsanlegg. Anleggene 
eller områdene skal være fritt allment tilgjengelige for egenorganisert fysisk aktivitet, primært 
for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen forøvrig. Nærmiljøanlegg kan 
lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg eller idrettsanlegg. Eksempler på nærmiljøanlegg er 
skileikanlegg, mindre hoppbakker, isflater, flerbruksområde inntil 2400 m2 tilrettelagt for 
ballspill, løp, kast o.l.
Ordinære anlegg; er i hovedsak anlegg knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for 
den organiserte idretten (fotball-, friidrettsanlegg, idrettshaller o.l. De tekniske krav til mål og 
utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. 
Nasjonalanlegg; er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for 
avvikling av relevante internasjonale mesterskap  og konkurranser. Ordningen er meget 
begrenset, og det er kulturdepartementet som etter uttalelse fra Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komite (NIF) gir et anlegg denne statusen.
Friluftsområder og friområder; blir ofte brukt som fellesbetegnelse på grønne områder som 
er tilgjengelige for allmennhetens frie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte 
områder. Det er ikke krav om parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for bruk. 
Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk  aktivitet og trening. I kommuneplanes arealdel 



5

er friluftsområdene oftest avsatt under landbruks- natur-, og friluftsområder (LNF-områder). 
Friområder er avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for 
allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene blir vanligvis ervervet, 
opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen, og kan være parkanlegg, turveier, lysløyper, 
lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser.  Inngrepsfrie naturområder i nærmiljøet, f.eks. 
koller, sletter og bakker kan også defineres som friområder. 

3. SAMMENDRAG
Trysil kommune skal etter vedtatt planstrategi revidere kommunedelplan for idrett og fysisk 
aktivitet hvert fjerde år. Med revidering menes en fullstendig saksbehandling etter plan- og 
bygningsloven med sluttbehandling i kommunestyret. Planen skal rulleres årlig ved at det 
kortsiktige handlingsprogrammet tas opp til ny behandling gjennom prioritering av søknader 
om spillemidler.
I departementets veileder er det satt følgende krav til plan og prosess for utarbeidelse av 
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet:

"Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til må være 
innarbeidet i en kommunal plan. Det er ingen formelle krav til utformingen av planen, slik at 
kommunen kan velge metode for utarbeidelse som passer dens struktur. Men prosessen og 
planen skal følge plan- og bygningslovens bestemmelser. Planen kan være selvstendig eller 
den kan inngå i et annet av kommunens plandokumenter. Det sentrale er at anlegg og andre 
tiltak skal være innarbeidet i en strukturert plan for området.

Planen må være underlagt politisk styring i kommunen. Hensikten med planen er å ha en 
politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan utvikling av idrettsanlegg i kommunen. Brukere 
av planen er i tillegg til politikere, ansatte i administrasjonen, idrettsorganisasjoner og 
engasjerte innbyggere. Det er viktig at planen presenteres på en ryddig og systematisk måte 
som også reflekterer planprosessen. Den må også organiseres og presenteres slik at det blir 
lagt til rette for god og løpende resultatvurdering, revidering og rullering.

Utforming av mål, og strategier for å nå målene, er en vesentlig del av den kommunale 
prosessen. Arbeidet må derfor gis høy prioritet i planarbeidet. Tiltaksbeskrivelser, eller 
delmål, må være nøkterne, konkrete og målbare slik at det er lett og etterprøve dem i en 
evalueringsprosess.

En gjennomgang av forrige plan viser at mange av tiltakene som der ble prioritert er 
gjennomført. Dette gjelder særlig på anleggssiden. 

3.1.  PLANENS VISJON

Med utgangspunkt i tryslingenes store interesse og nærhet til idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv har vi valgt å beholde tidligere plans visjonen også i dette plandokument;

 Fysisk aktivitet – naturlig, enkelt og nært

Fysisk aktivitet: All form for bruk av kroppen; Idrett, trim, lek, friluftsliv, gå tur m.m.

Naturlig: Å være fysisk aktiv skal være en naturlig del av hverdagen. Det betyr at det må bli 
en del av livsstilen allerede fra barneåra.
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Enkelt: Det skal være enkelt å være fysisk aktiv. Det betyr at det må finnes tilbud med lav 
terskel for å delta (lave krav til økonomi, utstyr, funksjonsevne og fysisk form). Det fysiske 
miljø må være tilrettelagt slik at det er enkelt og trygt å bevege seg (gode anlegg, trygge 
skoleveger og godt utbygde gang- og sykkelveger).

Nært: Det må være enkelt å være fysisk aktiv i nærmiljøet der man bor. Barn må ha gode 
lekearealer som utfordrer dem til å være aktive. Det må også finnes gode og trygge 
turmuligheter og det må være ”kult” å være fysisk aktiv. 

   Foto: Jonas Hasselgren/Utefoto

3.2. HOVEDMÅL:

Trysil kommune skal tilrettelegge for fysisk aktivitet, idrett, lek, friluftsliv og 
naturopplevelser for alle innbyggere og med spesiell vekt på barn og unge.

3.3. DELMÅL 

 Trysil kommune skal ha et bredt utvalg / tilbud av idrett og friluftsaktiviteter
 Idrett og friluftsliv skal bidra til bolyst, trivsel og godt omdømme for Trysil kommune.
 Trysil kommune skal være pådriver og koordinator i dette arbeidet som også vil 

involvere frivillige organisasjoner og næringsliv. 
 Tilbudene skal være tilrettelagt  for alle brukergrupper 
 Tilbudene skal også være tilrettelagt for uorganisert fysisk aktivitet
 Idrett og friluftsliv skal være en viktig del av integreringsarbeidet av flyktninger og 

innvandrere
 Det skal være lav terskel for å delta i idretts- og friluftsaktiviteter

3.4. TILTAK 

Trysil kommune skal:
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 Støtte lag og foreninger innen idrett og fysisk aktivitet ved etablering av gode anlegg 
gjennom samarbeid, økonomisk bistand, markedsføring og gode leiebetingelser.

 Bidra med tilrettelagte tilbud og stimulere lag og foreninger til å samarbeide med 
tilrettelegging av aktiviteter for alle. 

 Fortsatt satsing på aktivitetsskolen.
 Bidra til lav pris på aktiviteter gjennom tilskudd og stimuleringsordninger.
 Prioritere aktivitet for barn og unge i henhold til idrettens retningslinjer for barne- og 

ungdomsidrett. Støtte skal gis til aktiviteter som følger idrettsforbunds retningslinjer 
for barne- (til og med 12 år) og ungdomsidrett (13 - 19 år) 

 Støtte lag og foreninger med informasjon og konkret veiledning rundt søknader om 
spillemidler.

 Bidra til gode vilkår for uorganisert aktivitet gjennom støtte til bl.a. løypekjøring, 
stier, turområder, nærmiljøanlegg osv.

 Sørge for tilstrekkelig friarealer i boområder, og være en pådriver i arbeidet med å 
legge til rette for fysisk aktivitet der folk bor.

 Tilrettelegge for gode nærmiljøanlegg i samarbeid med barnehager, skoler, lag og 
foreninger i grendene. Anlegg med folkehelseprofil skal ha høy prioritet.

 Trysiliaden skal fortsatt være en festdag for grupper med spesielle behov. 
Arrangementet skal motivere for fysisk aktivitet ute gjennom hele året. 

 Være med å tilrettelegge for, stimulere til og utvikle gode regionale og lokale 
folkehelsetilbud.  

 Gjennom et positivt samarbeid med idrettslagene om anlegg og tilrettelegging av 
aktivitet bidra til at det kan utvikles toppidrettsutøvere fra Trysil.

 Gjennom planarbeid og støtteordninger legge til rette for at Trysil har moderne 
idrettsanlegg i idretter som har naturlige forutsetninger for å utvikle 
toppidrettsutøvere.

3.5. SATSINGSOMRÅDER

Noen områder innen idrett og fysisk aktivitet vil få spesiell prioritering i planperioden. Disse 
satsingsområdene er:

 Nærmiljøanlegg / idrettsparker

Uorganisert fysisk aktivitet er et område i vekst, og noe som Trysil kommune ønsker å støtte. 
Uorganisert aktivitet er gratis og lett tilgjengelig for alle grupperinger. Dermed er det et viktig 
virkemiddel i målsettingen om daglig fysisk aktivitet for alle. Med vår bosettingsstruktur kan 
man her se for seg slike tilbud etablert både rundt større idrettsanlegg som Trysil Knut Arena 
og andre større anlegg i kommunen, men også som en naturlig videreutvikling knyttet til 
lysløyper eller allerede etablerte nærmiljøanlegg rundt omkring i grendene. Her kan legge til 
lavterskeltilbud tilpasset for alle. Et eksempel på dette kan være en Tufte-park. Dette er et 
trimområde med enkle utendørs treningsapparater hvor mosjonister, turgåere og andre kan 
gjennomføre egenvekttrening hele året. Hinderløype kan være et annet alternativ. Dette 
beskrives som gratis lavterskeltilbud til alle. 

Forebygge frafallet i idretten

Aktivitetstilbudet innen idrett er i dag vesentlig større enn tidligere. Nye idretter etablerer seg  
og skaper behov for nye anlegg. Dette ser vi også i Trysil. Trysil golfklubb er i dag den fjerde 
største klubben i kommunen med 292 medlemmer. Det totale antall medlemmer i 
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idrettslagene er relativt stabilt, men vi observerer et stadig større frafall i den aktive 
organiserte idretten. Frafallet er størst i aldersklassene 15 - 25 år. Dette er en nasjonal tendens. 

Vi har tidligere vist til tryslingenes prestasjoner i skisporet. I dag er de praktisk talt 
fraværende på resultatlistene i de tradisjonelle skidisiplinene, selv om man har gode anlegg 
tilgjengelig. Det viser at anlegg alene ikke skaper verken bredde- eller toppidrett. Samtidig 
opplever vi at ungdommen finner mer glede og spenning i nye skiidretter. Snøbrett, skicross 
o.l. er eksempler på dette. 

Frafallet var et sentralt tema for Norges Skiforbund foran skitinget 2016. I forkant av tinget 
ble klubbene spurt om hva som var den viktigste oppgaven i den neste tingperioden (2016 - 
20120). Svaret var unisont; Gjøre noe med det store frafallet blant ungdom. Følgende tabell 
viser frafallet innen barne- og ungdomsgruppene:

Gren 6 - 12 år 13 - 19 år Frafall
Langrenn 61.528 18.766 70 %
Kombinert 557 196 65 %
Hopp 2.260 859 62 %
Alpint 7.732 1.272 15 %
Freestyle 1.488 1.272 15 %
Telemark 283 468 - 65 %
Totalt 73.848 25.225 66 %
   Kilde: Skiforbundet

Når det gjelder andre idretter så oppgir håndball et frafall blant utøvere på ca 80 % fra 12 til 
18 år. Fotball oppgir ca 40 % frafall for både jenter og gutter fra gruppen 6-12 år til gruppen 
13-19 år. Friidrett oppgir 40 % frafall blant jenter og 37 % blant gutter mellom de samme 
aldersgruppene. Alle idretter synes å rammes av ungdomsflukten. Sentralt arbeides det derfor 
nå på tvers av idrettsgrenene med hvordan idretten skal møte disse utfordringene, sett i 
relasjon til NIF's visjon "Idrettsglede for alle". Tiltak rettet mot denne utfordringen vil ha 
meget høy prioritet i idrettsforbundet. Til tross for dette frafallet har idrettsforbundet aldri hatt 
større medlemsmasse enn i dag.

Det kan være riktig å se idrettens forfall i en større sammenheng, ikke bare snakke om at det 
er synd at barna gir seg tidlig og at rekrutteringen av idrettsstjerner rammes. Suksesspresset på 
ungdommen er solid dokumentert de siste årene, ikke minst gjennom media der ungdommen 
selv deltar, men også fra skolen, fra foreldrene og fra vennene. Tidsånden krever at du lykkes. 
Da er det kanskje lettest å kutte ut idretten. Det som skulle være rekreasjon, fysisk utvikling 
og mental vekst har blitt en byrde på toppen av det andre. 

Det er viktig å skape andre arenaer for denne ungdomsgruppen. Alternativene kan være 
aktiviteter som er "ufarlige", og som finner sted på deres sosiale arenaer. I forordet har vi 
nevnt skolens rolle i arbeidet med å legge tilrette mulighetene for fysisk aktivitet for 
skolebarna. Eksempler på slike tiltak kan være tilrettelegging av forskjellige fysiske 
aktiviteter etter ordinær skoletid for barne- og ungdomsskoletrinnet. Tilbudene må være 
gratis, og tilrettelegges slik at alle kan delta. Slike tiltak igjen vil stimulere til egentrening / 
egenaktivitet. 

Økt samarbeid

I dialogmøter med idretten har vi tatt opp spørsmålet om sammenslåing / mer samarbeide 
mellom idrettslagene. Slike relasjoner er opprettet, og man forventer at det vil styrke seg de 
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nærmeste årene. Dette kan omfatte både anlegg og aktivitet. Slik vil man kunne trekke veksler 
på hverandres styrker og fortrinn. Et slikt samarbeid må også kunne initieres mellom 
idrettslagene og andre lokale ideelle organisasjoner som f.eks. grendelag, helselag o.l. 
Kommunen kan også være en part i slike samarbeidstiltak ved å gi økonomisk støtte til 
tilrettelegging av aktivitetstilbud.

Vi har i del 2 beskrevet samarbeidet mellom kommunen og reiselivet. Dette samarbeidet gir 
gode tilbud til lokalbefolkningen og gir den lokale idretten et betydelig utviklingspotensiale. 
J.fr. Destinasjon Trysils visjon om å; Utvikle Trysil til den beste destinasjon for idrettsturisme 
i Norden, og som skal kunne konkurrere på et høyt europeisk nivå innenfor dette 
gjestesegmentet.

 I dette arbeidet kan / vil Trysil kommune være en sentral medspiller, ikke bare som 
økonomisk bidragsyter, men også ved sette krav til bruk og utnyttelse for å ivareta 
integreringen i lokalsamfunnet. 

3.6. HANDLINGSPLAN / ØKONOMI

Ved tildeling av spillemidler til ordinære anlegg sliter man i dag med et stort etterslep. De 
siste årene har det vært ventetider på 4-5 år fra søknad blir innsendt til eventuelle spillemidler 
foreligger, til tross for at regjeringene har økt bevilgningen betydelig de siste årene. Dette 
tilsier at vi bør ha en prioriteringsliste på 4-5 anlegg for å kunne få spillemidler hvert år.

Prioritering av søknader til idrettsfond og spillemidler foretas årlig i forbindelse med 
behandling av spillemiddelsøknadene. Idrettsrådet innstiller til prioritering. Endelig vedtak 
fattes i Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Ved behandling av spillemidler til ordinære 
anlegg for 2017 fattet hovedutvalget følgende 

Vedtak når det gjelder prioritering:

1. IL Trysilgutten - Rehabilitering K 70 hoppbakke i Lerberget kr     288.694,-
2. Nybergsund IL Trysil - Rehabilitering av kunstgrasdekke kr. 1.000.000,-
3. IL Trysilgutten - Rehabilitering av idrettsanlegg kr. 1. 700.937,-
4. Trysil fotballkubb - Nytt fotballbanedekke Trysil idr.pl. kr. ikke oppgitt
5. Trysil kommune / Strandvollbruas venner - Strandvollbrua tursti kr. 1.000.000,-

For nærmiljøanlegg har vi fram til i dag ikke hatt noen venteliste. Her har anlegg fra Trysil 
fått tilskudd det året de har søkt.

Her følger en oversikt over de behov/planer for anlegg som er innmeldt i forbindelse med den 
pågående planprosessen. Disse defineres foreløpig som uprioriterte anlegg. Blant de foreslåtte 
anlegg finner vi både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. I oversikten er det også tatt med 4 
aktuelle anlegg som er planlagt av reiselivsnæringen (Forretningsplan datert januar 2014), 
siden de vil være en del av det totale anleggstilbudet i kommunen. Men det er uvisst 
om noen av disse anlegg vil være aktuelle søkere om spillemidler. 

Uprioritert anleggsoversikt:

Eier – type anlegg Behov Kostnad

1
IL Trysilgutten (eier) / Trysil 
fotballklubb - Idrettsplassen 
Hovedbane fotball

Rehabilitering av grasbane / alt 
kunstgrasbane. Løsning avklares 
i.f.t. friidrettsanlegget

0,5 mill.
4,5 mill
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2
IL Trysilgutten - Idrettsplassen. 
Utvikling av uteområdet.

Utvikling av uteområde. Tuftepark, 
tennisbane, streetbasket, 
minifotballbinge og hinderløype.

5,1 mill

3
IL Trysilgutten / Hedmark 
fylkeskommune - Trysilhallen

Renovering; nytt dekke, nye lys, 
oppgradert ventilasjon, m.m.

Ikke 
oppgitt

4
IL Trysilgutten v/ skigruppa. 
Trysil Knut Arena.
Utvikling av et skileikområde

 Videreutvikle området med bl.a. 
langrennscross (ny øvelse under 
ungdoms OL. Viktig for bredde, 
allsidighet, rekruttering, lek/moro, 
balanse/koordinering osv.      

Ikke 
oppgitt

5
IL Trysilgutten v/ skigruppa.
Trysil Knut Arena. 
Skiskytteranlegget.

Renovering og oppgradering av 
arenaen, inkl. vurdering av 
elektroniske skiver/blinker mm.

Ikke 
oppgitt

6 Nybergsund IL – Lysløype.
Rehabilitering. Nye stolper og ny 
belysning.
Fikk støtte fra idrettsfondet i 2014 
til nye master (kr 35.000)

Anslås til 
ca 
250.000

7 Nordre Trysil IL – Skianlegg / 
nærmiljøanlegget

Aktivitetsbygg m/ varmestue og 
toaletter.Nytt tidtakersystem.

Ikke 
oppgitt

8 Nordre Trysil IL – Idrettsplassen Idrettshall tilrettelagt for flerbruk 3,6 - 4,0 
mill

9 Vestre Trysil skytterlag Tilbygg m/ oppholdsrom og 
toaletter på deres anlegg

737.000

10 Vestre Trysil IL – Lysløype Ny tidtakerbod Ikke 
oppgitt

11 Østby IL - Hoppbakke  Bygge ut en inntil K 20 bakke i 
miljøet omkring Turstien

Antatt ca 
kr 80.000

12 Østby IL – Isflate Anlegge en isflate på ca 30 x 80 m i 
miljøet omkring Turstien.

Antatt ca 
kr 90.000

13 Østby IL - Frisbeegolfanlegg
Anlegg med inntil 18 kurver i 
miljøet omkring Turstien

 Antatt ca 
kr 
200.000

14 Østby IL - Stolpejakt Anlegges i området tilrettelagt for 
tur og naturopplevelser

Antatt ca 
kr 80.000

15 Østby IL - Trysil skimaraton Videreutvikling av traseer og 
fasiliteter omkring arrangementet

Ikke 
oppgitt

16 DT / Trysilfjell Utmarkslag - 
Trysilfjellet Arena

Treningssenter, butikk, nærings-
bygg, hinderløype, aktivitetsløype

50 - 60 
Mkr

17 DT / Trysilfjell Utmarkslag - 
Langrenn og løping

Utvidet løypenett, økt 
snøproduksjon

3 - 6 Mkr.

18 DT / Trysilfjell Utmarkslag - 
Trysilfjellet Arena

Multibrukshall 30 - 40 
Mkr.

19 DT / Trysilfjell Utmarkslag - 
Trysil Bike Arena

Terrengsykkelpark og xc / sti 
sykkelveier

20 - 25 
Mkr.

20 DT / Trysilfjell Utmarkslag - 
Trysil renn - og treningsenter

Alpint, Freestyle og Snowboard 
(eks varmestue / servicefasiliteter

1 - 5 Mkr.

Nedre kostnadsgrense for å kunne få spillemidler til ordinære anlegg er kr 150.000 (tilsvarer 
kr 50.000 i spillemidler).
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DEL 2. - BAKGRUNNSMATERIALE

4. SENTRALE PLANER
Utforming av statens politikk på feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, er fordelt 
på 3 departement:

 Kulturdepartementet har ansvar for utforming av politikk på idrettsområdet.
 Klima og miljøverndepartementet har ansvar for utformingen av politikk på 

friluftsområdet.
 Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for utforming av politikk for statens 

helsefremmende og forebyggende arbeid.

Miljødirektoratet og Helsetilsynet er tillagt viktige oppgaver i utøvelse av statens politikk. På 
fylkesnivå er det fylkeskommunen som har ansvaret for idrettssaker.

4.1. STATLIG IDRETTSPOLITIKK
Idrett er en viktig del av livet til svært mange nordmenn. Idrett engasjerer og begeistrer. 
Deltagelse i idrett og fysisk aktivitet er en kilde til glede, overskudd og mestring. Idrett 
handler også om sosiale fellesskap, om gode oppvekstvilkår og om god helse. 
Staten har et overordnet mål om å legge til rette for at alle som ønsker det skal ha mulighet til 
å drive idrett og fysisk aktivitet. Meld. St. 26 (2011 - 2012) Den norske idrettsmodellen slår 
fast at staten gjennom idrettspolitikken har et særlig ansvar for målgruppene barn (6-12 år) og 
ungdom (13-19 år), samt personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive. Gjennom 
rammefordeling av spillemidler til fylkeskommunene, søker departementet å legge til rette for 
at det skal være tilnærmet lik tilgang på anlegg for befolkningen, uavhengig av bosted. Hvilke 
anleggstyper som bygges vil i første rekke være et resultat av lokale og regionale behov og 
prioriteringer. Målet med anleggsutbyggingen er først og fremst å gi flest mulig anledning til 
å drive idrett og fysisk aktivitet. Anleggstyper som harmonerer med aktivitetsprofilen til barn 
og ungdom prioriteres spesielt. Videre satses det på anleggstyper som kan brukes av mange 
og som gir muligheter for egenorganisert fysisk aktivitet. Selv om den primære målgruppen er 
barn og unge, er det viktig også å legge til rette for voksne, og for den eldste del av 
befolkningen, som blir en stadig større og mer fysisk aktiv gruppe. Statlige midler til aktivitet 
blir i første rekke kanalisert gjennom NIF som er fellesorganisasjonen for idrett i Norge.

4.2. STATLIG FRILUFTSLIVSPOLITIKK
Det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som 
helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. 
Formålet med friluftsloven, sist endret i 2013, er å verne friluftslivets naturgrunnlag og å sikre 
allmennheten fri rett til ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv 
som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet, bevares og fremmes. 
Målsettingen med Klima og miljødepartementets Nasjonale strategi for et aktivt friluftsliv fra 
mars 2016 er at enda flere skal utføre friluftsliv jevnlig. Alle, bortsett fra motorkjøretøyer, kan 
nå i utgangspunktet ferdes i nasjonalparkene og verneområdene uansett om det er til fots eller 
på sykkel, og så blir det unntaksvis forbud dersom det er nødvendig av hensyn til natur eller 
dyreliv. 
Friluftsliv er en kilde til glede, livskvalitet og god helse, og målet er at flest mulig av 
befolkningen utøver friluftsliv, uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse og fysisk 
bevegelighet. Strategien legger føringer om at friluftsliv i og ved byer og tettsteder skal 
prioriteres i det statlige friluftslivsarbeidet i årene framover. Videre angir strategien at barn, 
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unge, personer som er lite fysisk aktive, personer med innvandrerbakgrunn, og personer med 
nedsatt funksjonsevne skal ha hovedprioritet i statens arbeid med friluftsliv.
Strategien viser også til føringer i idrettsmeldingen om at anlegg for idrett og egenorganisert 
fysisk aktivitet i kommunene, herunder friluftsliv, skal være førsteprioritet for den statlige 
idrettspolitikken de nærmeste årene. Allemannsretten - retten til fri ferdsel, opphold og 
aktivitet i utmark - utgjør fundamentet for våre friluftstradisjoner. Det er viktig å verne om 
allemannsretten og på annen måte bidra til at folk har gode muligheter til å delta i ulike 
former for friluftsliv. Det miljøvennlige friluftslivet, med lite konflikter i forhold til 
naturgrunnlaget, må føres videre også til de generasjoner som nå i stor grad vokser opp i byer 
og tettsteder. Naturopplevelse er et karaktertrekk som klarest skiller friluftsliv fra andre 
fritidsaktiviteter. Opplevelse er en subjektiv verdi som er vanskelig å måle og kvantifisere, 
men som er en viktig dimensjon i livet og bidrar til økt livskvalitet. Barn og unge skal gis 
mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv.

4.3. STATLIG HELSEPOLITIKK
Meld. St. 34 (2012 - 2013) Folkehelsemeldingen representerer nasjonale myndigheters 
oppfølging av føringene i folkehelseloven og er en samlet strategi for å utvikle en bærekraftig 
folkehelsepolitikk. Utgangspunktet for folkehelsepolitikken er at helse ikke bare innebærer 
fravær av sykdom, men også inkluderer overskudd, trivsel og velvære. Helse er noe vi kan ha 
mer eller mindre av, det er ikke slik at vi enten er syke eller friske.

4.4. NORGES IDRETTSFORBUND 
Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite (NIF) er fellesorganisasjonen 
for idrett i Norge. I internasjonal sammenheng er norsk idrett unik ved at all idrett er samlet i 
èn og samme organisasjon. Norsk idrett er en demokratisk folkebevegelse og er landets største 
frivillige og medlemsbaserte organisasjon. Individuelt medlemskap er en forutsetning for 
deltagelse i norsk idrett, både idrettslig og organisatorisk. Idrettslagene er medlemmer i NIF, 
og er organisasjonens fundament. Gjennom "Idrettspolitisk dokument 2015 - 2019" fastslår 
idrettstinget (idrettsforbundets høyeste nivå) hva som skal være styrende for alle 
medlemsorganisasjonene.
Visjonen "Idrettsglede for alle" skal prege organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Alle 
skal få utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Norsk idrett skal gjennom aktivitetstilbudet, 
og de som deltar, gjenspeile mangfoldet i det norske samfunnet. Gleden ved å mestre er viktig 
for alle. Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå. 
Hedmark idrettskrets (HIK) er NIF's koordinerende organisasjonsledd på fylkesnivå, og 
jobber med oppgaver som er av felles interesse for alle idretter i fylket. HIK har 370 
idrettslag, 22 idrettsråd og 46 særidretter med aktivitet i fylket.

4.5. FYLKESKOMMUNALE PLANER
Hedmark fylkeskommune framstår i dag som en sentral aktør i arbeidet med tilrettelegging for 
idrett og fysisk aktivitet i fylkets kommuner. Med styrket bemanningen har de nå fått 
kapasitet til å initiere flere tiltak, og til å følge opp arbeidet i kommunene på en bedre måte. 
Fylkeskommunen vedtok i mars 2014 Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2014 - 2017. Planen 
presenterer følgende visjon; 
”Hedmark fylkeskommune skal, i samspill med andre, arbeide for glede, mestring, 
kompetanse og attraktivitet innen fysisk aktivitet.
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Planen har følgende satsingsområder;
1. En generell satsing relatert til folkehelseperspektivet hvor lavterskel fysisk aktivitet, 

utjevning av sosiale helseforskjeller, inkludering og medvirkning blir ivaretatt i alle 
satsingsområder.  

Vedtatt strategi: Fylkeskommunen skal være en vokter av allemannsretten og bidra til 
gode muligheter for fysisk aktivitet. Dette gjøres særlig gjennom å bidra i det 
kommunale planarbeidet.

2. Fysisk aktivitet - barn og unge. Barn og unge må få anledning til fysisk aktivitet ut i 
fra egne forutsetninger og interesser. 

Vedtatt strategi: Både fylkeskommunen og kommunene må ha fokus på viktigheten av 
å utvikle skolen som arena for å skape mestring og livslang bevegelsesglede for 
ALLE.

3. Idrett. Lokale idrettslag er møteplasser på tvers av generasjoner og sosiale skillelinjer 
og skaper tilhørighet og attraktivitet til lokalsamfunn. 

Vedtatt strategi: Videreutvikle samarbeidet med idretten, prioritere breddeidretten, og 
stimulere til gjennomføring av mesterskap og store arrangement.

4. Friluftsliv. Sikre den sterke plassen aktivt friluftsliv har i våre kulturtradisjoner.

Vedtatt strategi: Videreutvikle samarbeidet med de frivillige organisasjonene i fylket 
og satse på friluftslivet i nærmiljøet i det daglige.

5. Anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkeskommunen forvalter en rekke   
tilskuddsordninger knyttet opp mot idrett og fysisk aktivitet. Her kan nevnes 
spillemidler av overskuddet til Norsk Tipping, momskompensasjonsordninger, 
mesterskapsstøtte, utviklingsstipend idrett, Tilskudd til Hedmark idrettskrets og 
særkretser, tilskudd til friluftsområder og tilskudd til friluftsaktiviteter m.fl.

Vedtatt strategi: Fortsette satsingen på nærmiljøanlegg og skoleanlegg. Initiere satsing 
på anlegg forfriluftsliv. Oppfordre kommunene til samarbeid om anlegg og 
anleggsplaner. Sørge for at alle store anlegg er nøye behovsvurdert. 

5. KOMMUNALE PLANER OG PROSJEKT
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er tema i mange av Trysil kommunes plandokumenter, 
hvor målgruppen både kan være kommunens egne innbyggere og mennesker som besøker vår 
kommune. I dette kapitlet er det gjengitt noen av de mål som finnes i disse dokumentene.

5.1. KOMMUNEPLAN FOR TRYSIL  (2009 - 2020)
I kommuneplanens overordnede del (samfunnsdelen) ligger de langsiktige utfordringene med 
mål og strategier for lokalsamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Trysil 
kommune har valgt visjonen 

Trysil kommune - stavtaket foran

Visjonen skal gi retning, inspirere, legitimere handlinger og møte framtidige utfordringer. 
Hovedmålene i kommuneplanen er:
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1. Trysil kommune skal yte gode tjenester og være en aktør som møter endringer og 
ivaretar rettigheter , likestilling og deltakelse, og som er forutsigbare og langsiktige.

2.  Trysil kommune skal bestå som en selvstendig kommune og styre over egne ressurser.

3. Trysil skal bli Nordens ledende bærekraftige helårs reiselivsdestinasjon.

4. Trysil kommune skal bidra til å videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv med 
utgangspunkt i lokale ressurser.

Noen av kommuneplanes delmål er:

 Trysil kommune skal sammen med foreldre / foresatte og lokalsamfunn legge til rette 
slik at barn og unge får gode oppvekstvilkår. (pkt 5.4)

 Trysil kommune skal utvikle tilbud som ivaretar hele mennesket og gir mulighet for 
livskvalitet og utvikling på grunnlag av den enkeltes forutsetninger (pkt 5.6)

 Trysil kommune skal være en aktiv kulturaktør og en aktiv samarbeidspartner og 
tilrettelegger for det frivillige og profesjonelle kulturlivet. (pkt 5.7)

Under siste delmål har man 2 konkrete tiltak;

 Ha et sterkt fokus på å utvikle kultur- og idrettstilbud til barn og unge

 Utrede mulighetene for å etablere et opplæringstilbud innen idrett for barn og unge, 
j.fr. kulturskoletilbudet.

     Foto: Terje Hagen

5.2. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014 - 2025
Revidert arealplanen med tilhørende planbestemmelser og kart er datert januar 2014. Planen 
gir rammer for arealbruken i kommunen. Her er det lagt et godt grunnlag for å sikre videre 
utvikling av både idretts- og aktivitetsanlegg og et allsidig friluftsliv. Eksisterende og 
planlagte større anlegg for idrett og fysisk aktivitet er vist på arealplanens plankart. Mindre 
anlegg, som nærmiljøanlegg o.l. kommer inn på et lavere plannivå (reguleringsplaner).
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5.3. KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014 - 2024
Kommuneplan for kultur ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2014. Her følger et utdrag 
fra deler av denne planen.

Bakgrunnstall og rammevilkår

Trysil kommune er «kulturbygda Trysil». Vi har et rikt og mangfoldig kulturliv med sterke 
tradisjoner og yrende aktivitet på mange felt. Kulturen er selve limet i et lokalsamfunn. Det 
definerer oss som mennesker og som tryslinger. Kulturen krydrer hverdagen, og et attraktivt 
kulturliv er grunnleggende for å skape en attraktiv kommune å bo i og flytte til.

Sett i lys av at befolkningsutviklingen er negativ i Trysil, er det desto viktigere å satse på tiltak 
som kan skape bolyst, trivsel og gi et meningsfullt innhold i livet til både små og store. 
Satsing på kultur er også viktig i et folkehelseperspektiv. Kommunens andel av kroner som 
blir brukt på kultur, er gjennomsnittlig lavere enn andre kommuner i Hedmark og i landet 
totalt. Penger til kultur er vel anvendte penger som kommer mange til gode, både barn, unge 
og voksne, enten det er som publikum, utøvere, elever på kulturskole, brukere av bibliotek og 
kino, eller som medlemmer i lag og foreninger og mange flere.

Trysil er en idrettskommune!
I det utvidede kulturbegrepet er idrett et satsingsområde som kommunens kulturavdeling også 
har ansvar for. Trysil kommune fordeler årlig midler fra idrettsfondet til idretten, i 2014 er 
det kr 400 000,- på fondet, og i tillegg kr 150 000,- til utdeling som ordinære tilskudd til 
idretten gjennom søknader. Kommunen arbeider tett med idrettsrådet i fordelingen av 
midlene.
Det ble i 2012 vedtatt en egen "Kommunedelplan  for idrett og fysisk aktivitet" i Trysil 
kommune. Dette er en veldig grundig og gjennomarbeidet plan som vi i denne planen henviser 
videre til i forhold til prioriteringer innen idrett. Idrett blir derfor ikke nevnt med egne mål og 
tiltak i denne planen.

Mål:
Trysil kommune skal gjennomføre og følge opp mål og tiltak i kommunedelplan for idrett og 
fysisk aktivitet 2012 - 2023 som allerede er vedtatt.

Dette er forhold som skal være retningsgivende for arbeidet med revisjonen av "Kommune-
delplan for idrett og fysisk aktivitet". Her følger en tabell som viser hvordan Trysil kommune 
bruker penger på ulike avdelinger innen kultursektoren. Tabellen sammenligner også Trysil 
med gjennomsnittet for kommuner i Hedmark og landet uten Oslo. Tabellen er hentet fra 
SSB's KOSTRA-Analyse 2015 (Se vedlegg).

Trysil 
2014

Trysil 
2015

Landet 
uten 
Oslo

Hedmark Kostragruppe 
11

Prioritet

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 1 461 1 532 2 001 1 893 1 862

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per 
innbygger

144 160 156 166 99

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per 1 047 1 207 958 1 105 601
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Trysil 
2014

Trysil 
2015

Landet 
uten 
Oslo

Hedmark Kostragruppe 
11

innbygger 6-18 år

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger -1 2 434 313 304

Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger 76 122 227 231 285

Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger i kroner 118 66 190 205

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

5 162 5 783 2 330 2 655 3 166

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i  kommunens 
musikk- og kulturskole, av antall barn i alder

31,2 % 30,9 % 14,3 % 15,1 % 19,1 %

Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, 
per bruker

19 851 19 784 18 741 19 627 18 410

Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto 
driftsutgifter

2,2 % 2,4 % 3,7 % 3,6 % 3,5 %

kilde: SSB.KOSTRA-Analyse 2015

Tabellen viser er at det ikke er sammenheng mellom de mål det henvises til ovenfor og den 
støtten kommunen i dag gir til idretten. Dette er nærmere kommentert i kap. 8.
 

5.4. KOMMUNENS OPPVEKSTMODELL  

Kommunestyret har vedtatt egen plan for byggende barne- og ungdomsarbeid i Trysil 
kommune. Planen har følgende overordnet målsetting:

Trysil kommune vil ha barn og unge som mestrer språket, vennskapet og kroppen. Vi vil ha 
barn og unge som tør, vil og kan i et lekende lokalmiljø, og vi vil ha voksne som ser, som viser 
vei, som rekker ut ei hånd og som skyver de unge framover. 

Dette skal gjenspeiles på alle arenaer. På en arena, ”Ut i snøen” sier man følgende;

I Trysil er det tilrettelagt for at store deler av barn og unges opplevelser kan skje ute hele 
året. Det skal være rom for fysisk aktivitet, opplevelse og nærhet til naturen. Det skal være 
plass til lek for små og store. Som barnehagebarn på tur i eventyrskogen, familiedag i 
akebakken og skiglede for alle i alpinbakkene.



17

Alle virksomheter som arbeider med barn og unge skal legge oppvekstmodellen inn i sine 
virksomhetsplaner som grunnlag for hvilke områder og aktiviteter det skal satses på. 

6.  TRYSIL I DAG  
6.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING 
Trysil kommune er i areal en meget stor kommune (drøyt 3.000 km2). Kommunen regnes 
som en del av Sør-Østerdalsregionen og deltar i en rekke regionale samarbeidsprosjekter. 
Bosettingsmønster og demografisk utvikling har alltid hatt og vil fortsatt ha stor betydning for 
hvordan samfunnet vil utvikle seg. Her følger en tabell som viser hvordan folketallet og 
bosettingsmønsteret har endret seg i Trysil i perioden 1960 - 2015.

Krets 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015

Ljørdalen 706 604 561 537 460 397 356

Østby 734 678 639 608 527 442 417

Søre Trysil 792 626 508 456 391 337 311

Nybergsund 911 870 869 774 757 687 716

Vestre Trysil 1511 1199 1099 945 820 756 697

Innbygda 2279 2257 2764 2798 3074 3196 3147

Nordre Trysil 1258 1135 1159 1051 1019 946 901

Ikke oppgitt bosted 8 4 13 153 21 2 24

Sum  innbyggere 8199 7373 7612 7322 7069 6763 6569

Endringer fra forrige periode  -10,1 3,2 -3,8 -3,5 -4,3 -2,9

Kilde: Handlingsdel av kommuneplan og økonomiplan 2016 - 2019.

Bortsett fra en periode omkring 1980 viser tabellen en jevn nedgang av folketallet i denne 
perioden. Alle kretser, unntatt Innbygda, har nedgang. I enkelte grender er folketallet halvert. 
Statistikken viser at Trysil kommune i dag har en betydelig større andel over 80 år i 
befolkningen enn i landet og Hedmark fylke. Antall personer i denne aldersgruppen har vært 



18

relativt stabilt i perioden 2008 - 2014. Når det gjelder unge under 18 år har Trysil lavere enn 
andel enn både landet og fylket. I samme periode har antall personer i denne aldersgruppen 
gått ned fra 1325 til 1180.

Når det gjelder antall fødsler viser statistikken for tidsperioden 1990 - 2012 også en negativ 
trend. Men de senere år har dette snudd. I 2012 og 2013 ble det hvert år født 46 barn. I 2014 
ble det født 49 barn.

Man forventer at antall innbyggere fram mot 2040 vil stabilisere seg med vekst i de yngste og 
eldste aldersgruppene, men med en nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder. Samtidig 
forventer man at sentraliseringen fortsatt vil prege bosettingsmønsteret.

6.2. KOMMUNAL FOLKEHELSE
Kommunen har utarbeidet en "Helseoversikt for Trysil kommune". Planen som er datert 
januar 2016, ble behandlet i kommunestyret den 16. februar 2016. Her fattet man følgende 
vedtak; 
Oversiktsdokumentet om folkehelse legges til grunn som et folkehelseperspektiv på 
planstrategi og planarbeid i Trysil kommune i perioden 2016-2019. Man forutsetter en bred 
involvering i dette planarbeidet.
Administrasjonen har ansvar for at dokumentet kontinuerlig oppdateres i samme periode.

Når det gjelder detaljer i planen så henvises det til dette dokumentet. Noen punkter som angår 
denne planen vil likevel nevnes: 

 Overvekt er et samfunnsproblem som kaller på prioritering
 Inaktivitet har betydning både for utvikling av generelle skjelettplager, samt for 

utvikling av livsstilssykdommer. Vi legger til rette for stadig mer inaktivitet i vår 
innretning av samfunnet

 Mestring i forbindelse med fysisk aktivitet er vesentlig for god fremtidig psykisk og 
fysisk helse, samt evne til endring

 Det er en økning av antall personer med diagnoser knyttet til livsstilssykdommer
 Det er en økning i antall personer med lettere psykiske helseplager/diagnoser
 Det er en økning i diagnosesetting vedrørende hjertekarsykdom og KOLS

Her følger noen tiltak som kommunen har iverksatt innen dette fagområdet.
 
6.2.1. Frisklivssentralen 
Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste med tilbud 
om hjelp til endring og mestring av levevaner. Frisklivssentralen tilbyr gruppetreninger, rom 
for egentrening og veiledning innen kosthold, snus- og røykeslutt. 

Ved oppstart foretas en frisklivssamtale for å kartlegge ønsker, behov og forventinger for 
perioden som reseptbruker av frisklivssentralen har. Deltager og veileder utarbeider sammen 
en plan med mål om hvilke endringer som skal skje gjennom perioden. Dette kan være små 
endringer av levevaner, eller større og mer langsiktige mål. Deltager blir fulgt opp av 
frisklivskoordinator i 12 uker. I løpet av disse 12 ukene skal man bli mer bevist over valgene 
som tas i forhold til kosthold, trening eller tobakk, og man skal ha nok kunnskap til å kunne ta 
positive valg for egen helse og fortrinnsvis ha kommet godt i gang med endringene. 
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Frisklivssentralen er et kommunalt gratis lavterskeltilbud hvor alle kan delta. Man kan selv ta 
kontakt, eller bli henvist fra fastlege, helsesøster, fysioterapeut, el. Utover frisklivssentralens 
timeplan, jobber man med andre aktivitetstilbud som Fysak og «Aktiv på dagtid»:

6.2.2. Frivillighetssentralen
Trysil frivillighetssentral ble etablert i 2014. Den er lokalisert på Sønsthagen i Trysil sentrum 
og har som målsetting å være et knutepunkt for frivillighet. Frivillighetssentralen tilbyr 
ukentlig aktiviteter som er forebyggende i et folkehelseperspektiv av både psykisk og fysisk 
art. Pr. dags dato har de handarbeidstreff som er et sosialt fellesskap med handarbeid, lunsj og 
kaffe. Ukentlig har de 2 tilbud som er av både fysisk og sosial art; Enkel vanngymnastikk for 
aldersgruppen 60+ etterfulgt av kaffe og frukt, og ukentlige gåturer på dagtid (Aktiv på 
dagtid). 

Ensomhet er blitt et stort samfunnsmessig problem. Dette gjelder eldre, men også andre 
aldersgrupper i samfunnet. Mangel på sosial kontakt kan føre til depresjon og svekket helse. 
Det er derfor viktig å tilrettelegge for møteplasser på så mange arenaer som mulig. En del 
enkeltpersoner engasjerer seg også ved å bistå andre mennesker på frivillig basis. 
Frivillighetssentralen har som målsetting å være en bidragsyter til dette. 

6.2.3. Aktiv på dagtid
«Aktiv på dagtid» er et aktivitetstilbud som frivilligsentralen og frisklivssentralen startet opp 
høsten 2015. Dette er et tilbud til alle over 18 år som ønsker å gå tur på dagtid. Det er et 
lavterskeltilbud til de som ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet hvor det ikke stilles 
store krav til fysisk form eller utstyr. Det er lett og motiverende trim med vekt på det sosiale. 
Det er ingen påmelding til turene som går hver onsdag og har fast oppmøte på turstedet 
kl.10.00. Det er alltid med 1, og oftest 2 turledere slik at det skal være mulig å gå i sitt tempo. 
Turene går i variert terreng og i ulike deler av kommunen. Tilbudet er svært populært.

6.2.4. FYSAK
Fysak står for fysisk aktivitet for alle og er ett av Trysil kommunes tiltak for at alle skal 
komme ut på tur. Det er 8 snille turer som er godt merket og som passer hele familien.  
Turene har blitt lagt under toppturprogrammet til Destinasjon Trysil, noe som fører til at 10 
Toppturer og 8 Fysak turer er beskrevet i samme turbeskrivelse. Kart og turbeskrivelser finner 
du i Trysils sykkel- og vandringsguide eller på trysil.no.

Følgende 8 turer er i FYSAK:
Grimsåsen, Trysilrypa (kort), Knettsetra, Kolodalen, Ørådalen kort løype, Støa kanal, 
Bråtafallet og Fjellrunden (Grønskaret). 

7. IDRETTENS PLASS I DAGENS TRYSILSAMFUNN
Her følger en beskrivelse av dagens situasjon for idrett og fysisk aktivitet i kommunen og 
hvordan dette tilbudet har utviklet seg i forrige planperiode. 

7.1. IDRETTSLAGENE
Den organiserte idretten har alltid stått sterkt i Trysil, og er i dag den største tilrettelegger for 
fysisk aktivitet. I 1861 ble verdens første skiklubb, ”Trysil skytte- og skiløberforening” 
etablert i Trysil. I dag heter denne klubben IL Trysilgutten. Siden den tid har tryslingene 
markert seg med topp prestasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Mange identifiserer derfor 
Trysil som ”skibygda”. Dette gjør tryslingen stolt. 
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I dag er det fotballen som skaper størst engasjement både på topp- og breddenivå. Særlig har 
Nybergsund IL høstet mye ros og anerkjennelse for sine sportslige resultater, men også for 
den enorme frivillighet og dugnadsinnsats de har mobilisert til støtte for denne aktiviteten.

Det er et stort sprang fra idrett på toppnivå til enkle lek- og trimaktiviteter på lavterskelnivå. 
Idrettens mål er å utvikle allsidige tilbud som kan favne flest mulig. Dette krever både 
menneskelig engasjement og anlegg.  

31. desember 2015 var det i Trysil registrert 20 idrettslag tilsluttet NIF. Samlet medlemsmasse 
i de registrerte lagene var 3.052 medlemmer. Se tabellene nedenfor. 2 klubber, Gløtfjell 
Frisbeegolfklubb og NMK Trysil har ikke rapportert antall medlemmer. 

Idrettslag Kvinner Menn Sum
Gløtfjell Frisbeegolfklubb
IL Trysilgutten 466 475 941
Lørdalen Sp.klubb 34 30 64
NMK Trysil
Nordre Trysil IL 83 150 233
Nybergsund IL 51 122 173
Slettås IL 64 63 127
Søre Osen IL 14 18 32
Trysil flyklubb 2 28 30
Trysil fotballklubb 138 250 388
Trysil golfklubb 99 224 323
Trysil hundekjørerklubb 20 31 51
Trysil pistolklubb 3 31 34
Trysil sykkelklubb 34 95 129
Vestre Trysil fotballklubb 18 20 38
Vestre Trysil IL 60 70 130
Østby IL 87 53 140
Østby pistolklubb 0 1 1
Østre Trysil fotballklubb 27 31 58
Åsene - Søre Trysil IL 0 160 160
SUM 1.200 1.852 3.052

     

Antall medlemmer fordelt på kjønn og alder:

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 - Sum
Kvinner 53 247 167 95 638 1200
Menn 92 328 234 140 1055 1852
Sum 145 575 401 235 1693 3.052

Antall medlemmer er høyere enn antall personer som driver aktiv organisert idrett. Dette 
bekrefter at det fortsatt er stor oppslutning blant lokalbefolkningen om idrettslagene og den 
aktiviteten de driver. De som ikke er aktive, representerer mye av den store frivilligheten som 
finnes innen idretten. Uten denne ressursen ville mye idrettsaktivitet vært nedlagt. Flere 
idrettslag sliter både i forhold til anlegg, økonomi og aktivitet. Løsningen kan være 
nedlegging eller samarbeide. Samarbeide bør være målet.
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Blant voksne blir det stadig mer ”in” å drive egentrening. I dag tilbys også egentrening i 
treningsstudioer med tilgang til gode treningsapparater og kyndig veiledning. Det er også 
populært å delta i arrangement som kombinerer fysisk aktivitet og sosialt fellesskap som 
Birkebeineren, Vasaloppet og andre utholdenhetsidretter. "Trysilrypa" er et lokalt eksempel 
på denne idretten. Denne turmarsjen for damer samler nå hver høst ca 4000 deltagere til marsj 
og sosialt fellesskap i Fageråsen. Trysilrittet (sykkelritt) begynner også å etablere seg som et 
populært arrangement hver sommer i Trysil og samler nå over 1000 deltagere. 

7.2. SKYTTERLAGENE
Skytterlagene er ikke medlemmer i Norges idrettsforbund. De har sin egen organisasjon i 
”Det frivillige skyttervesen”.  Baneskyting er en stor aktivitet i Trysil. Pr 31.12. 2015 var det 
9 registrerte skytterlag med til sammen 1.240 medlemmer. Disse var;

 Eidet skytterlag   43 medlemmer
 Fregn skytterlag   47 medlemmer
 Jordet og Tenaasen skytterlag 247 medlemmer
 Løra skytterlag 104 medlemmer
 Nordre Trysil skytterlag   60 medlemmer
 Vestby og S. Osen skytterlag   50 medlemmer
 Vestre Trysil skytterlag 198 medlemmer
 Trysil skytterlag 379 medlemmer
 Østby skytterlag 112 medlemmer

7.3.  IDRETTSANLEGG / SKYTEBANER
Kulturdepartementets register over idrettsanlegg og anlegg for fysisk aktivitet viser at det pr. 
våren 2016 er registrert 169 anleggsenheter i Trysil kommune. Et anlegg består ofte av flere 
enheter. Det kan f.eks. være fotballbane, friidrettsanlegg, garderober m.m. Likevel bekrefter 
denne registreringen den store utbredelsen av anlegg i vår kommune. Grunnlaget for å 
opprettholde denne anleggsstatusen er under endring. 

En befaringsrunde rundt i kommunen viser at flere idrettsanlegg bærer preg av liten aktivitet 
og forfall. Særlig gjelder dette en del store anlegg som hoppbakker og fotballbaner. Noe av 
årsaken til dette kan være;

 Endring i bosetting og befolkningsstruktur raderer ut grunnlaget for anlegg. 
 Større sentralisering og sterkere samarbeid mellom idrettslag både når det gjelder 

sportslig satsing og utvikling av anlegg.
 Høyere tekniske krav og økte driftskostnader til anlegg. 
 Nye idretter kommer inn og skaper nye arenaer. De gamle idrettene forsvinner.

Vi forventer følgende utvikling av idrettsanlegg i Trysil: 

 Tettere og bedre samarbeid mellom idrettslagene og mellom idrettslagene og 
reiselivsnæringen når det gjelder utvikling av anlegg og gjennomføring av 
arrangement.

 Vi vil få færre store anlegg, men til gjengjeld anlegg med høyere standard.
 Anleggene som blir avviklet / nedlagt, bør enten bygges om, eller erstattes av 

nærmiljøanlegg. Dette kan være et godt alternativ ute i de mindre grendene. For 
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eksempel kan fotballbaner fortsatt nyttes til mye sosial fysisk aktivitet selv om 
fotballaget er lagt ned. 

Trysil har i dag flere idrettsanlegg med høy standard. Her kan nevnes:

 Fotballanlegg. Meget bra anlegg i Nybergsund. Dette fikk en betydelig oppgradering i  
den perioden Nybergsund spilte i Adeccoligaen. Anlegget (kunstgrasdekket) har nå 
behov for rehabilitering. Vi har også bra anlegg i Innbygda og Jordet.

 Trysil Fotballhall AS, Innendørshall på Mosanden. Hallen eies av TFK og Nybergsund 
IL (50 % hver). 

 Innendørshall for barnefotball. Ligger ved siden av Trysil Fotballhall. Eies av 
Nybergsund IL. Åpnet våren 2016. Lokalene til begge hallene leies ut av Hanstad 
Eiendom AS.

 Skytebaner. I alt har man 10 – 12 anlegg innen denne kategori i Trysil. 2 av disse er 
anlegg med høy standard. Dette gjelder Trysil skytterlags anlegg i Nybergsund og 
Jordet og Tenaasen skytterlags anlegg i Tenaasen.

 Skianlegg: Meget bra anlegg for alpint og snowboard i Trysilfjellet. Også bra anlegg 
for langrenn og skiskyting på Trysil Knut arena, men dette anlegget har nå behov for 
opprusting. Hoppanleggene henger etter. Mange bakker er borte, men vi har fått et 
meget bra tilbud på mindre bakker i Borg, hvor kombinasjonen mellom disse og 
nærmiljøanlegget i samme område har skapt et unikt aktivitetstilbud for barn. Her 
finner man nå alle typer skiaktiviteter, ulike ballaktiviteter og nå også et 
skateboardanlegg. Tilbudet til hoppsporten blir også bra når rehabiliteringen av 
Lerberget er fullført. 

 Friidrett: Nytt moderne oppdatert anlegg i Innbygda med bl.a. fast dekke på løpebanen 
ble ferdigstilt forsommeren 2015. Bra anlegg også i Jordet. 

 Golf: 18 hulls golfbane ved Trysilfjell Turistsenter.
 Motorsport: Her har man nå fått et flott anlegg på Seteråsen. NMK Trysil fikk 

spillemidler til dette anlegget i 2013. Anlegget ligger ved siden av Trysil flyklubbs 
anlegg. Sammen skaper disse aktørene her et flott senter for motorsport i Trysil. 

 Sykkelsport: Trysil Bike Arena er en ny moderne sykkelarena med flott anlegg for 
stisykling m.m. Anlegget er lokalisert i Gullia ved Trysil Knut arena. Trysil har i dag 
over 100 km med stier, perfekt tilrettelagt for sykling. 

Trysil kommune eier svært få idrettsanlegg. Kommunen står i dag oppført som eier av 
Borgbakken (som driftes av IL Trysilgutten), gymnastikkhallene i skolen og 
svømmebassenget på Sønsthagen. 
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Kretsrenn i hopp i Borgbakken 3. mars 2012. Arr.: IL Trysilgutten. Foto: Ola Matsson/Skistar

7.4.  ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER TIL IDRETTEN 
Det er etablert økonomiske støtteordinger til idrett og fysisk aktivitet både på kommunalt og 
statlig nivå. Støtte kan gis både til drift av aktivitet, drift av anlegg og rehabilitering/nybygg 
av anlegg. Nedenfor er en oversikt over ulike tilskudd idretten i Trysil kan søke på. Det er 
også tatt med en oversikt over tildelinger fra kommunens idrettsfond og statlige spillemidler 
de siste 10 årene.

7.4.1. STATLIG  STØTTE TIL AKTIVITET OG DRIFT
Årlig overfører staten (ved kulturdepartementet) et betydelig beløp til Norges idrettsforbund 
for videre utbetaling til idrettslagene, såkalte LAM-midler (lokale aktivitetsmidler). 
Målsettingen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som 
driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktivitet som skal 
støttes, samtidig som man understøtter den frivillige innsatsen i lagene. Idrettsforbundet har 
vedtatt følgende retningslinjer for hvordan disse midlene skal fordeles:

1. Basisgrunnlaget for idrettsrådets tildeling i forhold til aktivitet skal være lagenes 
innrapporterte medlemmer i Idrettsregisteret.

2. Målgruppen er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år)
3. De ønsker at aktivitetstiltak for ungdom skal prioriteres i forhold til barn, for eksempel 

i forhold 2:1. 
4. Samtidig oppfordres idrettsrådene til å prioritere støtte til idrettsskoler og andre 

varierte idrettstilbud, samt trener- og lederopplæringstiltak. 
5. Tiltak for funksjonshemmede skal tilgodeses.
6. Tilskudd til idrettsaktivitet tilrettelagt av idrettslag for ikke-medlemmer innen 

målgruppen kan også tilgodeses med støtte. 

I 2016 mottok idrettlagene i Trysil kr. 335.360,-. Dette tilskuddet har økt betraktelig de siste 
årene. I 2011 var beløpet på kr 193.623. Tilskuddet fordeles av idrettsrådet etter retningslinjer 
fastsatt av NIF.
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Kretsrenn i kombinert i Borgbakken 3. mars 2012. Foto: Ola Matsson/Skistar

7.4.2. KOMMUNALT TILSKUDD TIL AKTIVITET OG DRIFT

Tilskudd til aktivitet:
Kostra-Analysen for 2015 viser at Trysil kommune støttet idretten med kr. 66 pr. innbygger. 
Gjennomsnittstallet på landsbasis for kommuner i samme gruppe som Trysil er kr. 190 pr. 
innbygger. Gjennomsnittet for Hedemarkskommunene er kr. 205 pr. innbygger.

I dette grunnlaget ligger et kommunalt aktivitetstilskudd til idrettslagene på kr 150.000, samt 
en andel administrativ arbeid for idrettsrelatert arbeid i kommunen. Tilskuddet fordeles av 
idrettsrådet ut i fra innrapportert aktivitet rettet mot barn og unge. 

7.4.3. STATLIGE STØTTE TIL ANLEGG – TILDELING AV SPILLEMIDLER 

Krav til anlegg
Staten har utformet klare tekniske krav til anlegg som søker om statlig støtte. Disse 
bestemmelsene er samlet i kulturdepartementets temahefte "Bestemmelser om tilskudd til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015". Her nevner vi 2 forhold som er sentrale i disse 
bestemmelsene. 

 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må forligge før utbyggingsarbeidene starter 
opp. Hvis dette ikke foreligger, vil ikke anlegget få støtte. 

 Krav om universell utforming. Anlegg skal kunne brukes av alle mennesker på en 
likestilt måte, inkludert personer med nedsatt bevegelse, syn, hørsel, forståelse og 
funksjonsevne. Tilgjengelighet bør i så stor utstrekning som mulig oppnås gjennom 
hovedløsningen uten behov for tilpassing, sær- eller tilleggsløsninger. På den måten 
sikres alle lik rett til deltagelse i idrett, fysisk aktivitet og som tilskuer.

Tildeling av spillemidler.
Spillemidler er et statlig tilskudd fra overskudd av pengespill som overføres til idrettslag, jfr. 
Lov om pengespill. Det kan søkes om støtte til to typer anlegg; Ordinære anlegg og 
nærmiljøanlegg. 
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Ordinære anlegg – anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet (store anlegg)
 Hovedregelen er at det gis tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad. For enkelte 

anleggstyper gjelder det særskilte maksbeløp.
 Nedre kostnadsramme er kr 150.000. 
 Søknadsfrist er 1. september. Idrettsrådet foretar innstilling overfor kommunen. 

Søknad oversendes fylkeskommunen innen 15. januar. Fylkeskommunen vedtar 
tildelingen.  

Idrettslag / skytterlag i Trysil har i perioden 2002 - 2016 mottatt drøyt 13 mill. i slike 
spillemidler. Dette fordeler seg slik på de ulike idrettene:

Fotball Ski Friidrett Skytterlag Motor- / 
flysport

Andre SUM

5.990.000 282.000 1.500.000 3.281.000 815.000 1.225.000 13.093.000

Følgende anlegg er tildelt spillemidler i planperioden 2012 - 2016:

År Utbygger Tiltak Tilskuddsbeløp
2012 Nybergsud IL - Trysil Tilbygg garderobe fotballstadion 700.000
2013 NMK Trysil - 

Sæteråsen
Tilbygg verksted og 
sanitæranlegg

700.000

2014 IL Trysilgutten Nytt dommertårn / varmestue 143.000
2015 Trysil skytterlag Innendørs skytehall - Sundlia 750.000
2016 Nordre Trysil IL Jordet stadion - kunstgras 773.000

Jordet og Tenaasen 
skytterlag

Tilbygg skytterhus 480.000

Det kan være noe avvik i disse tallene i forhold til hva som er omsøkt og hva som er utbetalt. 

Nærmiljøanlegg – anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet 
 Tilskudd inntil 50 % av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr 300.000. 
 Nedre godkjent kostnadsramme er kr 50.000. 
 Søknadsfrist/prosedyre som for ordinære anlegg.

Følgende nærmiljøanlegg i Trysil er tildelt spillemidler i planperioden 2012 - 2015:

År Utbygger Tiltak Tilskuddsbeløp
2012 Trysil kommune Skateboardrampe v/ ungdomsskolen 200.000
2013 IL Trysilgutten Borgbakken -hoppbakke K17,5 195.000

Nordre Trysil IL Utbedring av lysløype 200.000
2015 Østby IL / Østby helselag Rehabilitering lysløype / folkesti 200.000
2016 Åsene - S. Trysil IL Nærmiljøanlegg på idrettsplassen 265.000
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                Foto: Johan Wildhagen/Palookaville

Tilskudd til nærmiljøanlegg er gode ordninger for å bygge mindre aktivitetsanlegg, særlig i 
tilknytning til barnehage/skole/SFO og bolig-/sentrumsområder. De 50 % av kostnadene som 
utbygger selv må bidra med, dekkes hovedsakelig av dugnad, gaver og rabatter. 

Bestemmelsene og beløp for spillemidler er årlig gjenstand for korrigeringer.

7.4.4. KOMMUNAL  STØTTE TIL ANLEGG
Idrettsfond 
I 2007 ble Trysil kommunale idrettsfond opprettet. Ifølge vedtektene skulle fondet primært 
brukes til større utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter av idrettsanlegg, og til større 
investeringer i utstyr. (kostnader over kr 100.000). Hovedutvalg for kultur og oppvekst vedtar 
fordelingen etter innstilling fra idrettsrådet. Den årlige bevilgningen til fondet var opprinnelig 
på kr. 250.000 pr. år. Fra 2010 ble beløpet redusert til kr. 200.000. 

I 2014 ble det fra politisk hold framsatt forslag om å endre vedtektene slik at også andre lag 
og foreninger kunne søke om tilskudd. Idrettsrådet var positiv til dette, men forutsatte da at 
det årlige fondsbeløpet skulle heves til kr 400.000 pr år. På dette grunnlaget vedtok 
kommunestyret den 18.02.2014 de nye vedtektene. 

Bevilgningene for 2014 og 2015 ble fulgt opp med kr 400.000 hvert år. Dette førte til at 
søknadsmengden økte betraktelig. I 2015 kom det inn 17 søknader som omfattet 22 
prosjekter. Godkjent søknadssum (50 % av kostnaden, etter at mva, gaver, rabatter og dugnad 
er fratrukket) var på nær kr 1,2 mill. Dette viser hvor stort etterslep det i dag er på mange av 
de idrettsanleggene som finnes i kommunen. 

Siden fondet ble etablert og fram til og med 2015 er det bevilget kr 2.334.050,- til ulike tiltak. 
Bevilgningen fordeler seg på følgende idretter / aktiviteter;

Fotball Ski Friidrett Skytterlag Motor- / 
flysport

Andre SUM

704.500 783.000 430.000 216.550 0 200.000 2.334.050
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I budsjettet for 2016 reduserte kommunestyret bevilgningen til kr 200.000. Samtidig 
registrerer man følgende skriftlige formuleringer i økonomiplanen for 2016 - 2019, Også de 
siste 200.000 kan reduseres og bidra til å saldere budsjett og økonomiplan. Dette har skapt 
sterke reaksjoner i idrettsmiljøet. 

Annen kommunal støtte til anlegg
I tillegg til disse beløpene fra idrettsfondet har kommunen i noen tilfeller også bevilget støtte 
til andre anlegg som kommer lokalbefolkningen og idretten til gode. Her kan nevnes:

 Bevilgning fra næringsfondene til noen utvalgte anlegg. 
 Bevilgninger gjennom næringsfondene til aktivitetsanlegg knyttet opp mot 

reiselivsnæringen. Dette er også anlegg som kommer lokalbefolkningen til gode.

Kommunal støtte til drift av anlegg:
 Kommunen leier idrettshallen ved Trysil videregående skole for lokal bruk utenom de 

tider skolen selv benytter anlegget. I 2015 var denne leieutgiften på kr 162.000,-. I 
tillegg betalte de kr. 51.000,- i tilsynskostnad. Til sammen beløp dette seg til kr 
213.000,-. Leieinntekter var kr 160.000,-. Dvs. en netto utgift på kr 53.000,-. 

 Kommunen dekker strømutgifter til skianlegget i Borgbakken (Trysil kommune er 
eier). Øvrige driftsutgiftene dekkes av IL Trysilgutten. Eksakt beløp for strømutgifter 
har vi ikke. Anlegget har ikke egen strømmåler.

I sum er dette kommunens direkte bidrag til støtte til drift av idrettsanlegg i kommunen. 
Kommunen har også leieinntekter fra andre anlegg som gymsaler o.l. Kostra-analysen for 
2015 viser at Trysil kommune har en netto kostnad for utleie av idrettsbygg / anlegg på kr 2,- 
pr innbygger. I 2014 hadde man et gjennomsnittlig overskudd på kr 1,- pr innbygger. 

Gjennomsnittstallet for Hedmark og landet forøvrig (uten Oslo) var for 2015 på henholdsvis 
kr 313,- og kr 434,-. Dersom Trysil kommune skulle gitt et driftstilskudd til idrettsanlegg på 
lik linje med fylkesgjennomsnittet for 2015 så tilsvarer det et beløp på drøyt 2 mill.

8. MÅLOPPNÅELSE I FORHOLD TIL TIDLIGERE PLAN
I kommunedelplanen for perioden 2012 - 2023 ble idrettslagene utfordret på hva som var bra, 
mindre bra og ikke bra for idretten i Trysil. Disse utfordringene var grunnlaget for de mål og 
prioriteringer som har ligget i dette plandokumentet. Vi har utfordret idrettslag og skytterlag 
på nytt på disse formuleringene, og spurt om de er fornøyde, og om de føler at kommunen har 
etterlevd de mål man satte seg. Svarene er ganske entydige uansett hvem vi snakker med. 
De langsiktige målene som er knyttet til økt økonomisk støtte har vært en stor skuffelse. 
Eksempler som her trekkes fram er bl.a. 

 Utviklingen / endringen av kommunens idrettsfond. Se merknaden ovenfor. Dette som 
skulle være en økt støtte til utvikling av aktivitetsanlegg for de frivillige ideelle 
organisasjonene framstår nå som en bløff.

 Man sier at Trysil kommune skal opp på samme nivå som gjennomsnittet for 
kommunene i Hedmark når det gjelder økonomisk støtte til idrett i kommunen. I dag 
framstår dette som et helt urealistisk mål. Tilskuddene til drift og vedlikehold er 
pr.d.d. på samme beløp som i 2012. Det er ikke engang gitt kompensasjon for pris og 
kostnadsutvikling. J.fr. f.eks. prisutvikling på kommunale vann- og avløpsgebyr o.l.
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 Kommunen skulle stille anlegg / lokaler til fri disposisjon for organisert fysisk 
aktivitet tilrettelagt for barn og unge av lokale ikke-kommersielle lag og foreninger.  
Dette målet er ikke oppfylt. 

På noen andre områder har det vært en god utvikling.

 Det er god dialog mellom kommunen og idretten.

 Idrettsskolen har blitt en realitet, dog med en annen oppbygging og tilbud enn det som 
beskrevet i forrige plandokument. I dag heter skolen "Aktivitetsskole" og har et 
valgfritt tilbud rettet mot elever i ungdomsskolen. Grunnelementet med mer fysisk 
aktivitet i barneskolen er ivaretatt ved at et utvidet aktivitetstilbud er lagt inn i den 
ordinære timeplanen.

 Kommunen er flink til å sikre områder for idrett og fysisk aktivitet i sin 
arealplanlegging. God tilrettelegging her for felles løsninger mellom reiselivsnæringen 
og lokalsamfunnet for aktiv idrett og annen fysisk aktivitet 

 "Trysiliaden" er fortsatt en stor aktivitetsdag for personer / grupper med spesielle 
behov. Arrangementet i 2016 hadde 310 deltagere.

Foto: GreteMyrvold Rydje

9. ARBEIDET MED NY PLAN - MEDVIRKNING 

9.1. Krav om medvirkning.
Alle grupper som berøres av planen er invitert til å delta i prosessen, slik at de sikres mulighet 
for påvirkning til innspill, eierforhold og målsettinger. Det er arrangert åpne møter med 
direkte innkalling av berørte lag / organisasjoner og besøk / samtaler med aktuelle aktører. De 
er også tilskrevet med oppfordring om å komme med innspill i prosessen. Her følger en liste 
over de mest sentrale aktørene og tiltak som de har i sine planer.

9.1.1. Idretten
Idretten er den klart største organisasjonen som berøres direkte av dette planarbeidet. I følge 
NIF's lov er idrettsrådet idrettens høyeste myndighet på kommunalt nivå. Det er opprettet for 
at idretten skal ha sitt eget fellesorgan i kommunen, valgt av lagene selv. Idrettsrådet skal 
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samordne, prioritere, fremme og følge opp lagenes interesser og behov overfor kommunen og 
koordinere virksomheten lagene i mellom. For å kunne etterleve dette er det viktig at 
idrettsrådet deltar aktivt og tar initiativ under hele planprosessen. 
I dag framstår dette som idrettens største ønsker og behov:

- Fortsatt sterk samordning mellom idrett og helse. Helsebegrepet må inn i idrettens 
profil. Dette vil gjøre det lettere å få politikerne på banen.

- Idretten i Trysil får liten økonomisk støtte fra kommunen sammenlignet med andre 
kommuner i Hedmark. Idretten er den største fritidsaktivitør i kommunen, men får 
veldig lite tilbake fra kommunen sammenlignet med andre kulturaktiviteter.  

-     Idretten forventer at støtten til idretten økes slik det framgår av tidligere vedtatte 
langsiktige mål. Det minste man må kunne forvente er at støtten økes i takt med 
kostnadsutviklingen. Dette vil skape større forutsigbarhet og kontinuitet i støtten fra 
kommunen. 

- Idretten må selv få bestemme/prioritere hvordan støtten (både til drift og anlegg) til 
idretten skal fordeles. 

- Drifting/vedlikeholdsansvar av anlegg faller på det enkelte idrettslag. Den frivillige 
innsatsen går med til å skaffe penger til dette formålet i stedet for tid til barns aktivitet. 
Sterkt ønske om kommunale tiltak for å lette på denne situasjonen.

- Trysilidretten har store utfordringer på anleggssektoren. Mange store anlegg krever 
stadig mer ressurser til vedlikehold og oppdatering. Lagene må derfor samarbeide mer 
om utvikling av større anlegg. Lokale mindre anlegg kan ivaretas og videreutvikles 
som nærmiljøanlegg.  

 
- Idretten uttrykker ønsker om en flerbrukshall. Økonomisk vil dette være en for stor 

kostnad for et enkelt idrettslag. Et samarbeid mellom kommune, idrett og reiseliv bør 
åpne for en slik mulighet. 

- Viktig å få fram at idrett er mye mer enn den idretten som vises på TV og som 
defineres som toppidrett. 

- Kommunens og idrettsrådets fokus må rettes mot barne- og breddeidrett. 

- Nærmiljøanlegg er en type anlegg som stadig blir mer aktuelt for kommuner som 
Trysil. Dette synes idrettslagene er positivt.

Idrettens planer / behov for nye anlegg er beskrevet i kap. 3.6..

9.1.2. Reiselivsnæringen
Trysil er i dag Norges klart største skidestinasjon med alpin aktivitet i sentrum. Det meste av 
Trysils reiselivsprodukt er utviklet og innrettet mot naturbaserte aktiviteter. Her utvikles 
anlegg, aktiviteter og produkter innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som gir tilbud både 
til lokalbefolkning og turister. Lokalsamfunnet har fått tilbud og muligheter som man aldri 
kunne oppnådd uten den sterke satsingen på et aktivitetsbasert reiseliv. Trysil kommune har i 
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stor grad bidratt i utviklingen av dette produktet, både som kommunal myndighetsutøver, men 
også som stor grunneier, aktiv medspiller, tilrettelegger og bidragsyter. 

Reiselivsnæringen har i sin "Forretningsplan for idrettsopplevelser" datert januar 2014 
presentert følgende visjon og mål:

Å etablere Trysil som den beste idrettsdestinasjonen for idrettsturisme i Norden ved å:

 bygge videre på satsningen innen alpint, langrenn og skiskyting
 utvikle nye produkter og tilbud til elite, aktive utøvere og mosjonister
 ha et aktivt samarbeid med idrettslag
 forbedre og øke tur-, langrenns- og sykkelnettet
 Arbeidet med å skape, videreutvikle og drifte arrangementer og opplevelser hele året
 Trysilrypa og Trysilrittet skal videreutvikles
 Vi skal ytterligere tilrettelegge Trysil for trening og turer på sykkel og til fots
 Vi skal kontinuerlig jobbe med å identifisere og utvikle fellesoppgaver, og koordinere 

hvem     som tar eierskap til oppgavene og være proaktive til å finne 
finansieringsløsninger

 Vi skal forbedre skilting, forskjønning av områder, sykkel- og turstier etc.

Hovedmålsettingen i denne satsingen er: 
 at innen 2020 skal Trysil som Norges ledende reiselivs- og hyttedestinasjon ha 1 mill.        

kommersielle gjestedøgn.
 være den mest attraktive  hyttebygger-kommunen i Norge, tuftet på kvalitet, lokal 

verdiskaping og bærekraftig materialbruk.
 snu den negative befolkningsutviklingen og øke innbyggertallet.

Målgrupper:
 Bedrifter
 Idrettslag / nasjonale og internasjonale
 Individuelle mosjonister / "birkebeinere" -nasjonale og internasjonale.
 familier
 skoler
 hytteeiere
 lokalbefolkningen

Anlegg
For å klare dette har reiselivsnæringen i årene fram mot 2020 lagt opp til en ambisiøs 
utbygging av anlegg. Samtidig som man oppgraderer eksisterende anlegg utvikles nye. De 
mest aktuelle er ført opp i anleggsoversikten under pkt 3.6. 

I 2015 startet man utviklingen av terrengsykkelproduktet "Trysil bike arena". Det planlagte 
produktet er delt i 3 faser og skal ferdigstilles i 2017. Det har allerede vist seg å være et meget 
vellykket produkt. I 2015 hadde anlegget ca 30.000 sykkeldager. I 2016 har man passert 
100.000 sykkeldager. Anlegget har en antatt kostnadsramme på 20 - 25 mill. kr. Her bidrar 
Trysil kommune med 25 % i tilskudd, begrenset oppad til kr 5 mill. fra næringsfondet.

For å øke attraksjonen og innholdet i denne terrengsykkelopplevelsen har man nå startet et 
samarbeid med å utvikle dette til et regionalt tilbud innen SITE-området (Sälen, Idre, Trysil 
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og Engerdal kommune). Her ønsker man å skape terrengsykkelprodukter som kompletterer 
hverandre, samtidig som det kan skape grunnlag for flere tilsvarende anlegg andre steder i 
kommunen.   

9.1.3. Jakt, fiske og friluftsliv
Trysil er en kommune med sterke tradisjoner innen jakt, fiske og friluftsliv. Denne tradisjonen 
skal ivaretas, noe som gjenspeiles i stort sett alle planer på kommunalt nivå. Rundt om i 
kommunen har man 10 lokale jakt og fiskeforeninger som tilrettelegger aktiviteter innen dette 
området. Disse er samlet under fellesorganisasjonen "Trysil fellesforening for jakt og fiske" 
(TFJF), som igjen er en del av Norges jeger og fiskeforening. Foreningene i Trysil hadde i 
2015 1334 betalende medlemmer.  

Foreningen arbeider nå aktivt med kurs og annen opplæring for å styrke både kvinner og 
barns interesse for disse aktivitetene. Bl.a. er det tilrettelagt et eget tilbud knyttet til 
ungdomsskoleelever ved Aktivitetsskolen. 

I denne kategorien vil jeg også nevne DNT Engerdal og Trysil, tidligere Engerdal og Trysil 
Turlag. Foreningen som har ca 200 medlemmer arbeider med tiltak både i Trysil og Engerdal. 
Tiltakene omfatter tilrettelegging av vandringsstier og arrangement av guidede turer. De bistår 
også Barnas Turlag i Trysil med aktiviteter.

I tillegg til de som her er nevnt finnes det rundt i grendene flere mindre organisasjoner og 
grupper som samarbeider om ulike tiltak knyttet til både anlegg og aktiviteter. De må ikke 
glemmes. De vil være viktige for å sikre gode bo- og aktivitetstilbud rundt om i grendene.

9.1.4. Trysil videregående skole v/ idrettslinja
Trysil vgs har 90 studieplasser innen faget ”utdanningsprogram for idrettsfag”. Det er et 3-
årig studium som omfatter bl.a. praktisk idrett, aktivitetslære og treningsledelse. De er i dag 
involvert i idretten på følgende måte;

- som brukere av idrettsanlegg
- har etablert partnerskap/samarbeide med den lokale idretten. Sammen med Snowteam 

Trysil ønsker skolen å skape et utdanningstilbud innen toppidrett på samme nivå som 
NTG o.l. 

- aktive utøvere innen både individuell idrett og lagidrett i Trysil
- driver basistrening for barn som en del av sin praksis
- aktiv deltagelse i gjennomføring av arrangement (bl.a. Trysiliaden, Skiprinsens 

skoleskirenn m.fl.)
- profilering av Trysil utenfor kommunen
- trekker elever til Trysil fra andre deler av landet.

Skolen besitter mye faglig kompetanse som idretten kan benytte. For kommunen er dette en 
ressurs som kan involveres i til instruksjon i fysiske aktivitetstilbud.  

9.1.5. Andre frivillige organisasjoner
I Trysil er det pr 1. januar 2016 registrert 219 lag og foreninger. (inkludert idrettslag). Noen 
av disse er tilknyttet fylkes-/landsorganisasjoner, men noen oppstår ut i fra lokale dagsaktuelle 
behov. Mål og oppgaver i lokalmiljøene endrer seg i takt med samfunnets utvikling. Det 
fellesskapet disse lag og foreninger representerer er en viktig arena for både sosialt fellesskap 
og lokal utvikling. 
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Alle disse organisasjonene har ikke fått direkte invitasjon til å delta i denne planprosessen, 
men som alle andre er i invitert til å komme med innspill gjennom annonsering av oppstart i 
planarbeidet.  

VEDLEGG:

KOSTRA-Analyse - 2015 - Kultur og idrett
Trysil 
2014

Trysil 
2015

Landet 
uten Oslo

Hedmark Kostragruppe 
11

Prioritet

Netto driftsutgifter  aktivitetstilbud barn og unge (F231) 9,8 % 10,4 % 7,8 % 9,0 % 5,3

Netto driftsutgifter  til aktivitetstilbud barn og unge per 
innbygger 6-20 år

885 1 011 824 943 516

Netto driftsutgifter  til folkebibliotek (F370) 14,2 16,0 13,5 15,3 14,5

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i 
kroner

1 461 1 532 2 001 1 893 1 862

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per 
innbygger

144 160 156 166 99

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

1 047 1 207 958 1 105 601

Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til 
kommunens totale driftsutgifter (i prosent)

0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale 
driftsutgifter (i prosent)

0,09 % 0,03 % 0,01 % 0,00 % 0,05 %

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per 
innbygger

-1 2 434 313 304

Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger i kroner 118 66 190 205

Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per 
innbygger

76 122 227 231 285

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

5 162 5 783 2 330 2 655 3 166

Produktivitet

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og 
kulturskoler, per bruker

19 444 19 867 17 793 18 357 17 299

Dekningsgrad

Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til 
kommunens musikk- og kulturskole, av antall 

5,9 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i  kommunens 
musikk- og kulturskole, av antall barn i alder

31,2 % 30,9 % 14,3 % 15,1 % 19,1 %

Kvalitet
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Trysil 
2014

Trysil 
2015

Landet 
uten Oslo

Hedmark Kostragruppe 
11

Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og 
kulturskoler, per bruker

19 851 19 784 18 741 19 627 18 410

Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag 
som mottar tilskudd

14 545 0 36 970 37 375 22 259

Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 
1000 innb. 6-20 år

464 0 480 405 426

Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 
1000 innb. 6-20 år

2 533 0 0 0 0

Økonomi

Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto 
driftsutgifter

2,2 % 2,4 % 3,7 % 3,6 % 3,5 %

Lønn, kultur, i prosent av totale lønnsutgifter 1,9 % 2,0 % 2,6 % 2,7 % 2,5 %

Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto 
driftsutgifter

2,5 % 2,5 % 3,8 % 3,5 % 3,3 %

kilde: SSB. KOSTRA-Analyse 2015


