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KOMMUNEDELPLAN for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv 2009-2019

1.0

Innledning og organisering av arbeidet

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Eidskog kommune skal
være et nyttig verktøy:
a) Et politisk dokument, som skal være et styringsredskap for å oppnå
kommunens målsetning på feltet.
b) Den er en forutsetning når kommunen ønsker å søke om spillemidler.
I en samlet plan vil en få en god oversikt over behovene på anleggssektoren, og
man vil få et godt grunnlag for å foreta nødvendige prioriteringer.
Planen inneholder målsetninger for utbygging og sikring av anlegg for idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv i perioden 2009 – 2019, og skal inneholde en
kortsiktig og en langsiktig handlingsplan. Den kortsiktige handlingsplanen skal
rulleres hvert år. Den langsiktige handlingsplanen skal rulleres sammen med
kommuneplanen hvert 4. år.
Det er et krav om at kommunene skal vise til kommunedelplanen når det søkes
om spillemidler til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Lag og foreninger kan ikke
planlegge eller bygge anlegg som ikke er prioritert i kommunedelplanen. Planen
har som overordnet grunnlag St.meld.nr.14 (1999-2000), som fastholder at det
er et offentlig ansvar å planlegge og å drive idrettsanlegg.
Planen skal ha et 10-års perspektiv. En langsiktig del for å komme inn i
kommuneplanens syklus, og en kortsiktig del. Hvert 4.år skal den revideres med
fullstendig saksbehandling etter Plan- og bygningsloven, og med et
handlingsprogram som rulleres årlig. Punkter som er mangelfulle, eller mangler
helt i planen, skal registreres fortløpende, slik at de kan inngå i første rullering.
1.1







Planens formål

Sikre en planmessig utbygging/sikring av områder for idrett/friluftsliv.
Må innarbeides i kommuneplanens arealdel.
Koordinere utbygging av anlegg og områder
Sikre arealer for idrett og friluftsliv
Sikre finansiering for lag og foreninger
Samordne drift og vedlikehold av anlegg
Sikre Universell Utforming i alt planarbeid
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1.2




Målsetting for kommunens satsing på idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Sikre befolkningens mulighet til å drive idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
hele året.
Det skal hvert år avholdes et samordningsmøte med Idrettsrådet, lag og
foreninger.
Samordningsmøtet skal årlig legge frem innspill til prioriterte tiltak innen
satsingsområdene. Tiltakene skal vurderes i forbindelse med
budsjettprosessen og kommunens økonomiplan.
1.3

Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for
idrett og friluftsliv

Planen skal ses i sammenheng med kommunens øvrige planverk.






Samordne planlegging, bygging, bruk og vedlikehold av anlegg
Bygging av nærmiljøanlegg, anlegg for friluftsliv og rehabilitering av
anlegg prioriteres.
Sikre kvalitet på bygging, vedlikehold og drift av anleggene, samtidig som
økonomisk styring av anlegget er oppfylt.
Sikre tilstrekkelig arealer gjennom arealplanen.
Avklare ansvarsforhold mellom kommunene og andre aktører.
1.4

Planprosess - Organisering av planarbeidet

Planprosessen er gjennomført etter bestemmelser i Plan og Bygningsloven §
20-5 og behandling av kommuneplan. Det ble foretatt en hovedrullering av
planen etter innstilling fra TMK – komiteen (Komiteen for trivsel, miljø og
kultur) i møte 8.03.2007, sak 5/07. Behandlet i kommunestyre 21.6.2007 sak
nr. 055/07; hvor saken ble utsatt og returnert administrasjonen for å
utarbeide et grundigere dokument som bakgrunn for tildeling av spillemidler.
Videre arbeid ble igangsatt juni 2008. Gjennom et informasjonsmøte
27.6.2008 til grendeutviklingslagene, Idrettsrådet og Ungdomsrådet ble det
gitt frist til 1.09.2008 å komme med innspill til ny rullering av planen.
Arbeidsgruppen har hatt tre arbeidsmøter. Utkast til planen ble lagt ut til
høring med frist 17.11.2008. Det kom 7 innspill til planen. Disse er
innarbeidet.
Arbeidet med rulleringen er utført av Morten Brænd og Gro Taugbøl fra
Idrettsrådet, Anita Seterlien Olsson fra Ungdomsrådet og representanter fra
Stab og forvaltning.
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2.0

Bakgrunn
2.1

Forhold til andre planer

Retningslinjer og overordnede planverk












St.meld. nr. 14 (1999 – 2000) Statlig idrettspolitikk
St.meld. nr. 39 (2000 – 2001) Friluftsliv
St.meld. nr. 16 (2003 – 2003) Resept for sunnere Norge
NOU 1998 om styrking av folkehelsearbeidet i kommunene: Det er bruk
for alle
Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementet)
Veileder: Tilrettelegging av turveier, løyper og stier (Kultur- og
kirkedepartementet)
Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (Kultur- og
kirkedepartementet)
Bestemmelser: Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2008
(Kultur- og kirkedepartementet)
Fylkesplan for Hedmark 2005 – 2008
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med
nedsatt funksjonsevne; 06.12.2004
Lov om friluftslivet nr. 16 av 28.06.1957, sist endret nr. 53 av 25.06.2004
fra 01.01.2006.
Kommunens egne planer for forebyggende arbeid etc.










Kommuneplan arealdel 2004 – 2015
Anleggsplan for idrett og friluftsliv 1995
Oppvekstplan 2003 – 2006
Landbruksplan 2003 – 2006
Plan for psykisk helsearbeid 2007 – 2010
Kulturplan (Ny plan under arbeid, ferdig vår 2009).
Ruspolitisk Handlingsplan (2002 – 2006) (Ny plan under arbeid)
Handlingsplan for universell utforming under arbeid
2.1.1

”Idrettslivet i endring – Statlig Idrettspolitikk”

I St.meld. nr 14 er ”Idrett og fysisk aktivitet for alle” definert som den
overordnede visjon for statlig idrettspolitikk. Visjonen er et uttrykk for at det
ikke bare er idrett i regi av idrettsorganisasjonene som er berettiget til offentlig
støtte. Befolkningen i helhet skal gis mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.
Statlige midler til idrettsformål må fordeles slik at de både kommer den frivillige,
medlemsbaserte idretten til gode, og at de stimulerer og styrker muligheten for
utøvelse av egenorganisert fysisk aktivitet.
Konkrete forslag:
 det skal spesielt satses på tilbud til barn (6–12 år) og ungdom (13-19 år)
 spillemidler skal ikke danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer
 det skal satses på nærmiljøanlegg
 det skal satses på rehabilitering
5
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krav om tilrettelegging for funksjonshemmede
anlegg med høyt brukspotensial som gir mulighet for egenorganisert fysisk
aktivitet skal prioriteres ved økte tilskuddsatser

Utfordringene er mange. Å øke den fysiske aktiviteten er en av dem. Kanskje er
dette den enkleste å ta i bruk i Eidskog med alle sine tilbud og naturgitte
muligheter.
2.1.2

Lov om friluftslivet nr. 16

Formålet er å verne om friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til
ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en
helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og
fremmes.
2.1.3

St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv: Ein veg til
høgare livskvalitet

Nasjonale, strategiske mål for friluftslivet er:





Friluftsliv basert på allemannsretten skal haldast i hevd i alle lag av
befolkningen
Barn og unge skal ha høve til å utvikle dugleik i friluftsliv
Område av verdi for friluftslivet skal sikrast slik at det fremjar
miljøvennleg ferdsel, opphald og hausting, og at naturgrunnlaget blir teke
vare på.
Ved bustader, skular og barnehager skal det vere god tilgang til trygg
ferdsel, leik og annan aktivitet i ein variert og samanhengende
grøntstruktur med gode samband til omkringliggjande naturområde.”

De to første er aktivitetsorienterte og vil fremme selve utøvelsen av friluftsliv,
men de to siste medvirker til å dekke de arealbehov friluftsliv har.
To av de fire nasjonale resultatmålene har særskilt fokus på barn.
2.1.4

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet
for personer med nedsatt funksjonsevne.
06.12.2004.

Målet med Universell Utforming er å legge forholdene til rette for å bedre
tilgjengeligheten generelt i alle bygg og anlegg, herunder uteområder. Det
gjelder for ALLE grupper både funksjonshemmede og funksjonsfriske.
Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at
de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for
spesialløsninger / tilleggsløsninger for funksjonshemmede så langt det lar seg
gjøre.
Det er syv grunnleggende prinsipper for universell utforming:
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1. Like muligheter for bruk
Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.
2. Fleksibel bruk
Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.
3. Enkel og intuitiv i bruk
Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap,
språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
4. Forståelig informasjon
Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv
måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske
ferdigheter.
5. Toleranse for feil
Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser,
eller minimalisere utilsiktede handlinger.
6. Lav fysisk anstrengelse
Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær.
7. Størrelse og plass for tilgang og bruk
Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og
bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet.
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3.0

Klargjøring av begrep
3.1

Idrett, mosjon og friluftsliv

Idrett
Med idrett forstås aktivitet i form av konkurranser, eller trening i den organiserte
idretten. Idrett er aktivitet hvor en stimulerer både fysiske, mentale og sosiale
egenskaper.
Organisert idrett
Organisert idrett er idrett som drives i regi av idrettslag, idrettskrets eller
særforbund som tilhører Norges idrettsforbund.
Uorganisert idrett
Uorganisert idrett er idrett som drives av personer eller grupper som ikke er
medlem av NIF. Uorganisert idrett drives på egenhånd eller sammen med
venner.
Fysisk aktivitet
Med fysisk aktivitet forstås egenorganisert trenings- og mosjonsaktiviteter,
herunder friluftsliv og lekepregede aktiviteter.
Mosjon
Mosjon er fysisk aktivitet hvor helse og velvære er den primære hensikten med
aktiviteten.
Friluftsliv
Miljødepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i
fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. (Kulturdepartementet
har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet)
Forholdet mellom fysisk aktivitet og friluftsliv
Deler av breddeidretten og deler av friluftslivet har fått klarere fellestrekk og
samarbeidsrelasjonene er blitt flere og sterkere. All utendørs aktivitet i
naturområder, der det er rom for naturopplevelser, kan karakteriseres både som
fysisk aktivitet og friluftsliv. Alle gå-, jogge-, ski- og sykkelturer i naturområder,
samt svømming, padling og roing i sjø og vann, kan betegnes som fysisk
aktivitet og friluftsliv, avhengig av motivene til dem som utøver aktiviteten.
3.2

Ulike anleggstyper

Flerbruksanlegg – er et anlegg som egner seg for flere ulike idretter/aktiviteter.
Et flerbruksanlegg benyttes av skoler, uorganiserte, idrettslag og foreninger.
Spesialanlegg – er et anlegg som er spesielt tilrettelagt for en idrettsgren. Et
spesialanlegg dekker behovet for denne typen anlegg i hele kommunen. Det er i
hovedsak organisert idrett som drives i et spesialanlegg.
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Departementet opererer med følgende klassifisering av anleggstyper i forbindelse
med søknad om spillemidler:
Nærmiljøanlegg
Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk
aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og /eller oppholdsområder.
Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.
Krav til anlegget er at området skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet for
egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom (6 – 19 år), men
også for lokalbefolkningen for øvrig. Det er et krav at nærmiljøanlegget som
hovedregel er tilgjengelig for funksjonshemmede. Nærmiljøanlegg skal ikke
dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinære
konkurranser i idrett. De kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg og/eller
idrettsanlegg. Ved samlokalisering med idrettsanlegg skal nærmiljøanlegget stå
åpent etter skoletid.
Eksempler på nærmiljøanlegg er: Ball-løkker, ballbinger, sykkelbaner, turstier,
klatrevegger, ski - og trimløype, skateboardbaner.
Ordinære anlegg
Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet.
De er tilskuddsberettigede anlegg som framgår av ”Om tilskudd til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet – 2008.” I hovedsak er de ordinære stønadsberettigede
anleggstypene nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for
idrettsorganisasjonene. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar
utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund.
Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal
danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. Det er et vilkår for å kunne
søke spillemidler, at anlegget er med i en kommunal plan for idrett og fysisk
aktivitet. Dette gjelder også ved søknad om forhåndsgodkjenning.
Eksempler på ordinære anlegg er: fotballbaner, friidrettsbaner m.m.
Nasjonale anlegg
Nasjonale anlegg skal brukes til presentasjon av internasjonal eliteidrett i Norge,
og være en arena for internasjonale mesterskap og konkurranser.
Nasjonalanleggene skal blant annet brukes til treningssamlinger for eliteutøvere.
Friluftsområder og friområder
Frilufts- og friområder blir ofte brukt som fellesbetegnelser for grønne områder
som er tilgjengelige for allmennhetens frie ferdsel.
Friluftsområder er store, oftest uregulerte, områder som i hovedsak er i privat
eie, og som omfattes av allemannsretten. Friområder dekker avgrensede
områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding av allmennhetens
uhindrede rekreasjon og opphold.

3.3

Avgrensninger

Ikke alle anlegg er spesielt nevnt i denne planen, men enkelte er tatt med for å
danne et mest mulig helhetlig bilde av hva som skjer på feltet idrett, fysisk
9
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aktivitet og friluftsliv. Ordinære lekeplasser i boområdene behandles i ordinære
reguleringsplaner.
3.4

Avklaringer av ansvarsområder internt i kommunen i dag.

Saker som omhandler anlegg for idrett, fritidsaktivitet og friluftsliv fremmes i
hovedsak gjennom TMK, komite for trivsel miljø og kultur og kommunestyret.
Det samme gjelder for tilskudd til idretts- og friluftsaktiviteter og anlegg.


Avdeling for kultur har saksbehandling for:

Ulike tilskuddsordninger, spillemidler og kulturmidler.
Kommuneplandeler: ” Kulturplanen”, ”Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv” og
Kulturvern.


Avdeling for Teknikk har saksbehandling for:

Kommuneplan og reguleringsplaner.
3.5

Idrettsrådets funksjon

Eidskog Idrettsråd består av 7 medlemmer. Disse blir valgt på årsmøtet, og
valgperioden er 2 år. Alle lag og foreninger i kommunen innkalles på årsmøtet og har
stemmerett.
Idrettsrådet skal være et bindeledd mellom idrettens lag og foreninger og
kommunen, og har i Eidskog følgende funksjon og oppgaver:







Samordne, prioritere, fremme og følge opp lagenes interesser, ønsker og
behov overfor kommunen og koordinere virksomheten lagene imellom.
Fordele treningstider i haller og gymsaler.
Fordele LAM-midlene (Lokale aktivitetsmidler).
Prioritere og innstille fordeling av kulturmidler etter innkomne søknader.
Innstillingen oversendes kommunen.
Være et bindeledd mellom idrettslagene og idrettskretsen. Delta på idrettens
vegne når kretsen arrangerer samlinger, og møter for alle idrettsråd i
Hedmark.
Innstiller og prioriterer spillemidler til anlegg og nærmiljøanlegg etter
søknader fra lagene i kommunen. Disse midlene er det fylkeskommunen som
forvalter.

10

11

4.0

Aktivitetsutvikling og utfordringer i Eidskog kommune

Eidskog kommune er i utgangspunktet godt dekket med idrettsanlegg med ulike
aktiviteter. Det er lagt til rette for god utnyttelse av våre friluftsområder, noen
av aktivitetene må utbedres og utbygges videre.
4.1. Befolkningsutvikling
Befolkningsmengde 2008; fremskrevet 2009 – 2030, etter LLML hentet ut fra
SSB.
LLML = Lav nasjonal vekst, lav fruktbarhet, lav…
2008

2009

2010

2015

2020

2025

2030

6397

6394

6397

6367

6300

6261

6241

MMMM = Middels fruktbart, middels levealder, middels… Mellomalternativet for
det mest realistiske. Middels forutsetninger for middels nasjonal vekst, størst
mulig variasjon i folk i forletallet.
2008

2009

2010

2015

2020

2025

2030

6397

6398

6410

6459

6522

6619

6767

Et av hovedfokus i kommunedelplanen er gruppen barn (6 – 12 år) og ungdom
(13 – 19 år)
I 2008 er det 830 barn i grunnskolen i Eidskog kommune. I henhold til
økonomiplanarbeidet for 2009 – 2013 indikeres det følgende antall skolestartere i
årene fremover:
2008

2009

2010

2011

2012

2013

67

57

53

50

44

54

4.2

Aktivitetsutvikling/oversikt

Antall medlemmer i idretten og velforeninger etc. er på ca. 2.500 i Eidskog
kommune. Alle medlemmene er ikke aktive men er uansett støttespillere for
lagene gjennom medlemskontingent, dugnader m.v.
Følgende idrettsaktiviteter er organisert gjennom idrettslag i
kommunen:
Fotball, håndball, tennis, golf, orientering, motorsport, turn og gymnastikk, ski
(hopp, langrenn), ulike skyteaktiviteter, ishockey, taekwondo og skating.
I tillegg kommer treningssentre og treningsstudioer.
11
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Følgende idrettslag/klubber er registrert i Eidskog kommune:
Navn
Åbogen Idrettslag
Vestmarka Idrettslag
Tobøl Idrettslag
Skotterud Idrettslag
Matrand Idrettslag
Finsrud Idrettslag
Eidskog golfklubb
Eidskog Håndballklubb
Magnor Ungdomslag
Eidskog Fotball
Magnor Tennisklubb
Eidskog Taekwondo klubb
Eidskog orienteringslag
Eidskog skytterlag
Eidskog sportsskyttere
Eidskog bueskytterlag
Eidskog MC klubb / ATV
Norsk livredningsselskap
Eidskog Jeger og
fiskeforening
Eidskog Rytterforening
Eidskog Travselskap
Eidskog Skateklubb
Vestmarka Jeger og
fiskeforening

4.3

Adresse

Postboks 95

Postnr/sted
2220 Åbogen
2233 Vestmarka
2232 Tobøl
2230 Skotterud
2235 Matrand
2240 Magnor
2240 Magnor
2230 Skotterud
2230 Skotterud
2230 Skotterud
2240 Magnor
2240 Magnor
2230 Skotterud
2232 Tobøl
2230 Skotterud
2230 Skotterud
2232 Tobøl

2230 Skotterud
2233 Vestmarka

Anleggsutvikling

Skateboardbane, kunstgressbane, ballbinge på Magnor, ballbinge Eidskog
Montessoriskole.
Henviser til pkt. 7.0 og pkt. 9.0 i denne planen.
4.4

Helse- og helsefremmende arbeid

Det er tilrettelagt for friluftsaktiviteter og den frivillige idrettens aktiviteter i
Eidskog kommune. Utover det er det ikke gjort noe organiserte tiltak rettet mot
forebyggende eller helsefremmende tiltak.
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5.0

Status og behov/analyse for anlegg
5.1.

Status

Idretten har en sterk stilling i kommunen, både når det gjelder tilslutning og
aktivitetsomfang. Eidskog kommune er i utgangspunktet godt dekket med
idrettsanlegg for de ulike aktivitetene. De fleste idrettsanleggene i kommunen
eies og drives av idrettslagene. Det betyr at mye av lagenes virksomhet er
knyttet til drift av egne idrettsanlegg.
Idretten er fortsatt basert på dugnadsarbeid, selv om det etter hvert blir gitt noe
godtgjørelse til trenere og til dem som har ansvar for de mest arbeidskrevende
anleggene. Stadig yngre årsklasser er blitt målgruppe for aktivitetstilbudene, og
dette har nok til en viss grad gått ut over ungdomsgruppene. Siden det er i
ungdomsgruppen hvor frafallet er størst, bør ungdomsaktivitetene prioriteres.
5.2.

Behov/analyse for anlegg

En behovsanalyse må ta utgangspunkt i eksisterende aktivitet og den forventede
befolkningsutvikling i kommunen. Det må også tas hensyn til spesielle behov i de
ulike ferdighetene og aldersgrupper.
Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av nye anlegg:









Eksisterende anlegg – eksisterende aktivitet
Utvidelse av eksisterende aktiviteter til nye grupper
Spesielle behov for funksjonshemmede
Befolkningsutvikling i kommunen
Kulturelle tradisjoner
Ønsker om nye former for mosjon og fritidsinteresser
Innmeldte behov fra lag og foreninger
Spesielle behov i ulike aldersgrupper
5.3.

Eksisterende anlegg, anleggskapasitet og arealsituasjon

Mye av aktivitetene som barn og unge bedriver er knyttet til nærmiljøanleggene
ved skolene og oppvekstsentrene.
Eidskog kommune har følgende anlegg for idrett og friluftsliv:
Eidskoghallen, skøytebaner, fotballbaner, badeplasser, travbane,
gapahuker/lavvoer, tennisbane, hoppbakke, skytebaner, golfbane,
motorcrossbane, ATV-baner, nærmiljøanlegg, svømmehall, lysløype/skiløyper,
ballbinger og gymsaler.
Eidskog har følgende nærmiljøanlegg:
Skotterud skole, Magnor skole, Tollefsbøl skole, Vestmarka samfunnshus,
Matrand oppvekstsenter, Eidskog ungdomsskole.
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I tillegg har kommunen en del lokale nærmiljøanlegg som er opparbeidet i
tilknytning til boligfelt, for eksempel balløkker, lekeplasser m.m. Alle disse
anleggene må følges opp og holdes ved like.
5.4

Friluftsliv

Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark, er fundamentet for
utøvelse av det enkle friluftslivet. Den gir oss rett til å gå fotturer i skog og fjell,
gå på ski i marka om vinteren, sykle, ake og ri på stier og veier.
Friluftsliv er for mange den mest brukte mosjonsform/fysiske aktiviteten. De
frivillige organisasjonene har en viktig rolle i forhold til å legge til rette for ulike
friluftsaktiviteter og for å motivere og stimulere til friluftsliv.
Eidskog kommune har store muligheter for aktive friluftsmennesker. En stor
gruppe brukere av naturen i vår kommune er jegere og fiskere.
Anleggene er til dels ivaretatt av lag og foreninger, bl.a. velforeninger. Det vil
derfor være behov for nye anlegg, opprusting av de bestående og for rydding og
ny oppmerking flere steder i planperioden.
Vi har Vrangselva, Sootkanalen, Vektertraseen, Finnskogleden, Pilgrimsleden og
Hornkjølberget.
Badeplasser i Eidskog kommune
Stangnessjøen (Ringdal og Sagtomta), Leirsjøen, Svartvika, Enderud i Nordre
Billingen, Gjøvika, Skjæret v/Nessjøen, Hesbølsjøen, Søndre Åklangen,
Revlemoen, Øyongen, Gaustadsjøen, Hornsjøen, Harstadsjøen, Bakkekulpen på
Åbogen.
5.4.1

Vrangselva

Vrangselvaprosjektet i regi av Eidskog kommune er sluttført. Sluttrapport er
levert. I denne rapporten er det skissert mange ulike tiltak som det skal arbeides
videre med gjennom en ny organisasjonsform.
Planen er å arbeide videre med følgende tiltak:







Flom og erosjonsvern på Magnor
Terskelbygging for å stabilisere vannstanden i Gaustadsjøen og i
Hesbølsjøen
Traktorvei i samarbeid med, og finansiert av NSB fra Glassverket til Ilag.
Utgraving av kanalen for å bedre båtforbindelsen mellom Gaustadsjøsaga
og Gaustadsjøen
Tilrettelegging for sykkelvei/rullestolvei fra Hesbølsjøen til Matrand
Omlegging av elva slik at det blir gjennomstrømming i Tangtjernet på
Åbogen

Hovedtanken er å legge til rette for ulike former for friluftsliv langs Vrangselva
fra Åbogen til Grensen. Området rundt Vrangselva skal bli et synlig og nyttig
rekreasjons- og bruksområde for Eidskogs innbyggere. Dette må følges opp.
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5.4.2

Eidskog travselskap

Eidskog Travselskap er foreningen for de travinteresserte i Eidskog. Eidskog
Travselskap har ca. 180 medlemmer og er organisert under Hedmark Travforbund og
Det Norske Travselskap.
Magnor Travbane eies av Eidskog Travselskap og er den eneste travbanen i vår
kommune. Banen er bygd opp over generasjoner på dugnadsinnsats og tilskudd fra
Det Norske Travselskap, DNT, og framstår i dag som en av de fineste lokalbanene i
landet.
I tillegg til travarrangementer har anlegget den siste tiden også blitt benyttet til
aktiviteter og arrangementer utenfor travsporten. Her kan nevnes
Veteranmotordager i regi av Lions Club Eidskog, am-car stevner, nordisk mesterskap
i orientering, sirkusplass, arena for andre grener innenfor hestesporten og
internasjonal beredskapsøvelse i regi av FN.
I Eidskog ligger travanlegget med sine fasiliteter godt til rette for å ta i mot store
arrangementer med stor publikumstilstrømning og er sannsynligvis den eneste
arenaen i Eidskog som kan huse slike arrangementer.
Magnor travbane framstår mer og mer som et flerbruksanlegg, noe som er en ønsket
utvikling og i tråd med DNT’s strategi om å gjøre landets travanlegg til
flerbruksanlegg for andre aktiviteter. Eidskog Travselskap vil derfor fortsette arbeidet
med å utvikle Magnor travbane til beste for travsporten, men også tilrettelegge
anlegget for flerbruk.
Parallelt med arbeidet med en videre utvikling av travbanen, ser Travselskapet det
som svært viktig å satse på rekruttering av unge til travsporten. Tiltak som fremmer
rekrutteringen prioriteres og vil bli iverksatt i tiden som kommer.

5.4.3

Hest i Eidskog

To av delprosjektene i prosjektet ”Hest i Eidskog” har som mål å etablere flerbruk
rundt Magnor Travbane. Det ene delprosjektet har som mål å etablere en
flerbrukshall med utgangspunkt i Magnor Travbane.
Flerbrukshallen skal, i tillegg til flere former for hestesport, kunne brukes til annen
sportslig og kulturell aktivitet. Hallen skal innholde sanitæranlegg,
serveringsmuligheter og være et naturlig midtpunkt for alle aktiviteter på
Gaustadmoen (Magnor Arena). Eidskog Travselskap har vært delaktig i
prosjektarbeidet og støtter prosjektene.

Mulighetene er mange, bare fantasien og behovene er begrensningene.
Det er nå utarbeidet et prospekt for anlegget i regi av Eidskog Travselskap og
Eidskog Næringsservice KF.
Det har nå blitt etablert en styringsgruppe bestående av ENKF, Eidskog
landbrukskontor, Eidskog Travselskap og Det Norske Travselskap.
Kjøre/rideløyper og sikkerhet
Gruppen har organisert seg med undergrupper for de forskjellige grendene.
Grendene er delt inn slik: Finsrud, Magnor, Skotterud, Tobøl, Vestmarka, Åbogen.
Det skal kartlegges løyper i hele Eidskog med Magnor travbane som nav. Det
skal altså dermed være mulig å ta seg til travbanen fra alle hjørner av
kommunen. Løypenettet skal gå utenom trafikkerte veier og i størst mulig grad
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være tilgjengelig for alle. Det skal være innlagte ”severdigheter” slik som
utsiktspunkter, gapahuker osv. Sluttresultatet er et grunneiergodkjent kart med
løypetraseer der alle disse andre tingene er avmerket.

5.4.4

Skateboardrampe/aktivitetspark

Det er for tiden et aktivt skatemiljø i Eidskog, og de som er involvert ønsker å
restaurere rampen. Rampen ligger i dag ved ungdomsskolen, og er pr. i dag en
del av det området som benyttes av ungdomsskolens elever i friminuttene.
Ungdomsrådet ser store fordeler ved en aktivitetspark som inneholder skating,
sykling etc.
Det er foreslått tre områder:





Området ved jernbanestasjonen. Området er asfaltert og kan benyttes til
skates utenfor rampen.
Området ved fotballbanene. Her var rampa opprinnelig plassert. Å få
rampa dit igjen, vil sette den i en sportslig sammenheng. Det vil være
med på å markere skate som sport på lik linje med annen idrett. Noe av
området må da asfalteres.
Området i og rundt Ungdommens Hus og Eidskog ungdomsskole.
5.4.5

Elveparken

Elveparken på Magnor ble opparbeidet høsten 2007 og beplantet våren 2008.
Det er satt opp et amfi i granitt i den naturlige skråningen mot broen. Ferdigplen
har blitt lagt slik at området har blitt en grønn lunge i sentrum. Planter er på
plass, men det vil naturligvis ta noen år før de vokser seg til og blir ordentlig
dekorative. Det er gravd ut en kulp slik at man har tilgang til elven for å sette ut
kano eller for vassing i vannkanten.
I øvre del av Elveparken er det rester etter det gamle sagbruket som en gang
har stått der. Den har form av en mur. Denne ble gravd fram under
opparbeidingen av elveparken. Magnor Grendeutviklingslag håper på å kunne
lage en grillplass ved å få murt opp en peis i forbindelse med restene av
steinmuren. En gapahuk ved denne grillplassen er også noe det er mulighet for.
På lengre sikt er det ønske om å få satt opp en gangbru over elva som binder
sammen Elveparken og det nye Magnor Torg. En slik bru bør lages ved å ta
utgangspunkt i de gamle håndverkstradisjonene på Magnor med treverk, smijern
og glass.
En skulptur ute i elva i form av for eksempel en fontene med en spillende
fossegrim utført i glass hadde vært midt i blinken for utsmykningen av området.
Dette er tanker som bør tas med i utviklingen av parken videre.
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5.4.6

Vekterveien

Vekterveien er et privat initiativ for å etablere en trafikksikker, idyllisk og trygg
gang- og sykkelveg mellom tettstedene i Eidskog. Veiene vil bygge sammen
grendene i kommunen og skape trygge turmuligheter, men også binde sammen
de ulike grendene på en ny måte. Noe av begrunnelsen for å satse på dette
prosjektet, er en økende trafikk langs veiene i kommunen.
Vrangselvaprosjektet har kommet langt i arbeidet med en sammenhengende
tursti langs Vrangselva fra Åbogen til Magnor, og det er disse lagene som er
selve motoren i prosjektet. Vekterveien skal ikke lages som en ny forening, men
en skal legge til rette for de lokale kreftene som allerede gjør en kjempejobb i
sitt nærmiljø. Gjennom å engasjere seg i sitt nærmiljø skal disse
dugnadsgjengene få enda bedre muligheter til å gjøre Eidskog til et bedre sted å
bo!
Valg av trasé skal utføres i samarbeid og med godkjennelse av de respektive
grunneiere som blir berørt. De enkelte grendeutviklingslag håndterer dette med
sin lokalkunnskap og i samråd og med godkjennelse av grunneiere. Den endelige
traséen blir rustet opp på dugnadsbasis for de strekningene hvor dette kreves.
Vekterveien etableres som et prosjektsamarbeid mellom grunneiere,
enkeltpersoner, lag og foreninger. Grendutviklingslagene på Tobøl og Vestmarka
og Vrangselvaprosjektet i samarbeid med Magnor næringshage er styringsgruppe
for prosjektet. Traseen er planlagt mellom Åbogen – Magnor og mellom
Skotterud – Vestmarka.
Samarbeidspartnere og høringsinstanser er grunneiere, Eidskog kommune,
Statens vegvesen, Jernbaneverket, mfl.
Det er de lokale kreftene som er drivkraften i prosjektet. Disse velger blant
annet trase og tar i stor grad kontakten mot grunnierne.
5.4.7

Skogparken (NY)

Det planlegges en skogpark på Magnor. Området er myntet på barn, unge og
lokalbefolkningen generelt. Dette er en annerledes utstilling for skog. I stedet for
plakater og informasjonsskilt settes det opp innretninger for å benytte alle
sanser i kunnskapsoppbyggingen for skog og utmark. Det lages biotoper,
dammer, hoppekasser for å illustrere hvor langt dyrene hopper,
besiktningskasser for maurtuer, og en rekke andre innretninger for å studere tre,
skog og utmarksamfunn.

5.4.8

Kunstgressprosjekt i Eidskog

Fra prosjekt til ferdig kunstgressanlegg.
For å kunne fullføre kunstgressanlegg er prosjektet helt avhengig av å bli tildelt
spillemidler. I tillegg er prosjektgruppa i dialog med flere aktører som kan gå inn
som sponsorer eller med gaver. Stor dugnadsinnsats kan påregnes. Utfordringen
ligger på driften av banen. Gruppa jobber med flere modeller og det er god tro
på at et anlegg kan realiseres på Matrand. Det er viktig å ha et anlegg som gir
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muligheter til å drive store deler av året. Fotballen i Eidskog er helt avhengig av
et slikt anlegg dersom de skal greie å hevde seg blant våre naboer/konkurrenter.
Matrand Cup er et viktig arrangement som krever mye dugnadsinnsats. Denne
cupen skal drives i mange år fremover. For å gjennomføre dette er det særs
viktig å synliggjøre for klubbens medlemmer og for alle frivillige som stiller opp,
at det skapes et anlegg som er i takt med tiden. Barn og unge inkluderes, og
sammen skal de skape et godt miljø og ikke minst et tidsriktig anlegg.
5.5.

Behov og utbygging av anlegg

Anleggskapasiteten i Eidskog er god. De fleste aktivitetene får dekket sitt behov
både for gjennomføring av trening/aktivitet og arrangement på lokalt og
regionalt nivå.
Den største utfordringen ligger i vedlikehold og rehabiliteringsbehov av
eksisterende anlegg. Den langsiktige planlegging av anleggsbehov og utbygging
er en utfordring.
Ut fra en helhetsvurdering bør følgende anlegg utbygges/rehabiliteres i
planperioden:










Ballbinge på Magnor
Ballbinge på Vestmarka
Vrangselva prosjektet
Vekterveien trasé
Rydding/merking av stier og leder
Skateboard bane
Hest i Eidskog – 4 underpunkter: Stier for hest; Foring og beiter; Magnor
Arena (Magnor Travbane); Organisering av kjøre- og rideklubb.
Jakt og fiske
Kunstgressbane

Anleggenes prioritet omhandles i kapitel 7 og 8 i plandokumentet.
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6.0

Utfordringer og virkemidler

Mulighetene for å drive allsidig idrett og friluftsliv er gode i Eidskog kommune.
De aller fleste har god tilgjengelighet til nærrekreasjonsområder som dekker det
daglige behovet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsaktiviteter. Med bakgrunn i
Statlige og fylkeskommunale føringer er det innen idrett, lagt større vekt på
utvikling av nærområder med nærmiljøanlegg.
6.1

Utfordringer - Samarbeid og nærmiljø

Hovedutfordringer er å:






Sikre befolkningens mulighet til å drive fysisk aktivitet og friluftsliv, til
daglig, i helger og i ferier.
Tilrettelegge for å bedre brukerens muligheter
Samordning av drift og vedlikehold av idrettsanlegg
Utnytte tilgjengelige ressurser innen idrett og friluftsliv bedre
Bedre tilgjengelighet til anlegg og rekreasjonsområder

Eidskog kommune har inngått avtaler med lag/organisasjoner, grendelagene om
rydding og merking av turstier, skiløyper, leder og vedlikehold av badeplassene.
Eidskog kommune foretar registrering i idrettsanleggsregisteret.
Eidskog kommune har inngått avtale med Eidskog idrettsråd om rydding av
Finnskogleden – den delen som er innenfor vår kommune.
6.2

Virkemidler

Eidskog kommune har 128 anleggsenheter som har fått spillemidler registrert fra
1992 frem til 2008.
Økonomiske virkemidler:
Spillemidler
Midler friluftsliv
Miljøtiltak i landbruk
Fylkeskommunale tilskudd
Kommunale tilskudd
6.2.1

Spillemidler

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at
flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet.
Det skal bidra til å gi befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert
aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.
Den viktigste målgruppen for bruk av spillemidler er barn (6 – 12 år) og ungdom
(13-19 år).
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Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk
aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det
gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens
behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i
utformingen av anlegg. Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i
lokalsamfunnene.
Vilkår:
 Anlegget er innarbeidet i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet
 Anlegget må være registrert i idrettsanleggsregisteret
Ordinære anlegg
Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet.
Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal
danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer derav følgende krav:





Idrettslag / organisasjonsledd i NIF og/eller det offentlige skal inneha
kontroll med eierforhold og drift
Det skal ikke foretas økonomiske utdelinger til eierne
Eventuelt overskudd skal tilfalle idrettslige formål
Ved oppløsning/avvikling skal formuen tilfalle idrettslige formål

Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som
er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt
fortjenestebasert eierformer.
Nærmiljøanlegg .
Krav til anlegget, er at området skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet
for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også
for lokalbefolkningen for øvrig
 til drift av anlegget: Skal være åpent for idrettslig aktivitet, d.v.s.
egenorganisert idrettslig/fysisk aktivitet
- Nærmiljøanlegg: 20 år fra ferdigstillelse
- Mindre kostnadskrevende miljøanlegg: 10 år fra ferdigstillelse
Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg og/eller
idrettsanlegg. Anleggseier har ansvar for sikkerheten.
Søkere kan være: Kommunen, fylkeskommunen, idrettslag/organisasjonsledd i
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF),
sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske
Turistforening, Norges Bilsportforbund, Frivillige Skyttervesen, Aksjeselskaper/
allmennaksjeselskaper og kommunale foretak, stiftelser og andre
sammenslutninger, borettslag og velforeninger.
Søknadsfrist
Til kommunen innen 15. oktober.
Til fylkeskommunen innen 15. januar; kommunens frist med videresending av
søknadene til fylkeskommunen, vedlagt følger uttalelse fra Idrettsrådet,
kommunens innstilling og dens prioriteringer av søknadene.
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Søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med aktuelle vedlegg,
leveres elektronisk gjennom nettstedet www.idrettsanlegg.no
6.2.2

Tilskudd til naturforvaltningstiltak
(Miljøverndepartementet)



Tilskudd til kommunal naturforvaltning. Tilskudd gis til kartlegging av
biologisk mangfold.
Søker: Kommunen



Tilskudd til lokale fisketiltak. Tilskudd gis til kultiveringstiltak, tiltak for å
bedre tilgangen på fiske for allmennheten, tiltak rettet mot rekruttering
eller stimulering til laksefiske m.m.
Søkere: lokale organisasjoner og lag som jeger- og fiskerforeninger,
grunneierlag og kommunen.



Tilskudd til lokale vilttiltak. Tilskudd gis til kartlegging, tilrettelegging,
informasjon, driftsplanarbeid m.m.
Søkere: lokale organisasjoner og lag som jeger- og fiskerforeninger,
grunneierlag og kommunen.



Tilskudd til stimulering og motivering for friluftsliv. Denne ordningen
gjelder ikke fysisk tilrettelegging, men tiltak som stimulerer til
friluftsrettede aktiviteter, spesielt rettet mot barn og unge. Tiltak som
stimulerer nye grupper til deltaking i friluftsaktiviteter er også prioritert.
Søkere: lokale organisasjoner og lag med friluftsliv som arbeidsområde.



Sikring av friluftsområder.
Formålet med ordningen er å sikre friluftsområder for å bedre
tilgjengeligheten til områdene for allmenn bruk.
Søkere: Kommunen, men det kan være i samarbeid med lokale lag og
organisasjoner.



Tiltak i naturvern- og friluftslivsområde. I områder som er sikret med
statlige friluftsmidler kan staten gi midler til å finansiere opparbeiding,
tilrettelegging, vedlikehold og skjøtsel.
Søker: Kommunen

Søknad
Søknad skrives på eget skjema som kan hentes på servicekontoret i Eidskog
kommune.
Søknadsfrist 15. desember.
Kommunen sender søknadene i prioritert liste til fylkesmannen innen 15. januar.
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7.0

Handlingsprogram 2009 - 2013

Innsatsområdene må ha en lokal tilpasning og må ses opp mot den målsetning
som er satt opp for kommunedelplanen. Det må tilstrebes en helhetlig satsing
fra de nasjonale planer og ned til de lokale.
Det politiske miljø skal minimum en gang pr. år, i tilknytning til økonomiplan/
budsjettarbeid, gjennomføre statusmøte for å belyse situasjonen og videre
prioritering av innsatsområder, tiltak og virkemidler.
FINANSIERING

PERIODE

Spillemidler
Dugnad
Egenkapital
Spillemidler
Dugnad
Egenkapital
Tursti /løypetrase
Spillemidler
Stangnessjøen –
Dugnad
Tobøl bad
Grendefondet
Spotingbane,
Spillemidler
Leirduebane, Revlemoen Dugnad
Revlemoen skytebane,
Spillemidler
Skytterhus
Dugnad
Vrangselvaprosjektet
Spillemidler
Dugnad
Tilskuddsmidler
fra fylkesmannen
Andre
tilskuddsmidler
Elveparken
Spillemidler
Dugnad
Tilskuddsmidler
fra fylkesmannen
Andre
tilskuddsmidler
Merking av skiløyper
Spillemidler
Dugnad
Rehabilitering av
Spillemidler
Leirsjøhytta:
Dugnad
dusjer
Egenkapital
vinduer
brygge
Magnor Lysløype;
Spillemidler
rehabilitering
Dugnad
Magnor ungdomslokale
Spillemidler
handikaptoalett
Dugnad
kjølerom
Egenkapital

2009 - 2011

FAU ved skoler/
oppvekstsentra

2009 - 2011

Finsrud
idrettslag

2009 - 2011

Tobøl
grendeutvikling

2008 – 2009

Eidskog Jeger- og
fiskeforening
Eidskog Jeger- og
fiskeforening
Vrangselva
stiftelsen

TILTAK
Nærmiljøanlegg:
Ballbinger ved alle
nærmiljøanleggene
Andre anlegg:
Finsrud samfunnshus

2008 - 2009
2009 - 2011

ANSVARLIG

2009 - 2011

Magnor GUL

2009-2010

Åbogen Idrettslag

2009 - 2011

Magnor
ungdomslag

2009

Magnor UL

2009 - 2013

Magnor
ungdomslag
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nytt kjøkken
Fjell Grendehus,
kulturbygg/ rehab.
oppgradering sanitære
forhold
Løpebane
Skotterud stadion
Turløyper for gang,
sykkel, riding og rullestol
Kunstgressbane 11er
Garderobebygg;
Garderobe/ dusj
Fortsettelse av lysløypa
Kunstisbane i
Brustadvika
Kart over turløyper og
lignende
Merking av løypene
Vannskiaktiviteter
Sandvolleyballbane i
Brustadvika
Fotballbane i Brustadvika
O-kart på Vestmarka

Spillemidler

2009

Fjell Grendelag

Spillemidler
Dugnad
Spillemidler
Dugnad
Spillemidler
Dugnad
Spillemidler
Dugnad
Spillemidler
Dugnad
Egenkapital

2009

Skotterud
Idrettslag

Rehabilitering/nybygg
Spillemidler
skateboardrampe,
Dugnad
sykkelbane og
Grendefond
aktivitetspark
Revlemoen –
Spillemidler
støyisolering av
Dugnad
standplass
Miniatyrskytterbane Spillemidler
sikkerhet
Dugnad
NB! Uprioritert rekkefølge.

2009 – 2010
2009

Grendelagene
Matrand IL

2009

Tobøl IL

2009 - 2013

Vestmarka
Idrettslag

2009 – 2010

Eidskog
Skateklubb

2010 - 2011

Eidskog
Skytterlag

2011 – 2012

Eidskog
Skytterlag

Prioritert handlingsplan for perioden 2009 – 2013 blir utarbeidet ut i fra
innmeldte behov fra kommunen, lag og foreninger og en vurdering av behovene
for anleggene. Det blir også tatt med i vurderingen om planene kan
gjennomføres innenfor de økonomiske rammevilkår som eksisterer.
Handlingsplanen omfatter anlegg innenfor idrett, friluftsliv og nærmiljø.
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8.0 Langsiktig handlingsplan 2009-2019
TILTAK

FINANSIERING

Ballbinger ved
nærmiljøanleggene

Spillemidler
Dugnad
Egenkapital
Grusbane
Spillemidler
Dugnad
Egenkapital
Rehabilitering av Fjell
Spillemidler
grendehus
Dugnad
Egenkapital
Klubbhus - Sanitæranlegg Spillemidler
Dugnad
Egenkapital
Gang/sykkelsti til Børrud
boligfelt
Magnor ungdomslokale
Spillemidler
rehabilitering
Dugnad
Egenkapital
Leirsjøhytta
Spillemidler
rehabilitering
Dugnad
Egenkapital
Badeplasser
Spillemidler
Dugnad
Elveparken
Ulike tilskuddsordninger
Turstier skiløyper
Spillemidler
Dugnad
Kunstgressprosjekt
Spillemidler
Dugnad
Vekterveien trase
Stiftelser, tilskuddsord.
og dugnad
Vrangselva Bru
Skogparken

Stiftelser
skogfond, tilskuddsord.
Bryggeanlegg for
Spillemidler
vannskiaktiviteter i
Dugnad
Brustadvika
Egenkapital
Rehabilitering av kjelleren Spillemidler
på Badet, inkludert
Dugnad
elektrisitet og
Egenkapital
sanitæranlegg
Ballbinge ved
Spillemidler
nærmiljøanlegget /skolen Dugnad
Svømmebasseng i
Egenkapital
barnehagen/skolen på
Vestmarka, nye stolper

ANSVARLIG

FAU v/skolene/
Oppvekstsentrene
Grendelagene
Tobøl idrettslag
Fjell grendelag
Eidskog MC klubb
Tobøl grendeutvikling
Magnor ungdomslag
Magnor ungdomslag
Grendelagene
Velforeningene
Magnor Grendeutvikling
Grendelagene
Velforeningene
Matrand Idrettslag
Idrettslagene
Vrangselvaprosjektet
Grendeutviklingslag
Magnor Næringshage
Vrangselvaprosjektet
Magnor GUL
Vestmarka Vel
Vestmarka Vel

FAU v/ Eidskog
Montessoriskole
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rundt grusbana på skolen
Fiskeplasser, bl.a. i
Brustadvika

Spillemidler
Dugnad
Egenkapital
Spillemidler

Vestmarka JEFF

Tursti, Sootkanalen og
Hornkjølberget –
tilgjengelighet for
funksjonshemmede
Revlemoen – utvidelse av
100 m og 300 m bane

Spillemidler
Dugnad

Funksjonshemmedes Råd

Spillemidler
Dugnad

Eidskog Skytterlag

Magnor Arena

Spillemidler, dugnad,
tilskuddsmidler

Prosjekt ”Hest i Eidskog”

Vannskianlegg
Harstadsjøen

9.0

Vestmarka
Grendeutvikling

Realisering av kommunedelplan

Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv skal vedtas av kommunestyret, og vil
være retningsgivende for all utbygging på denne sektoren. Planen bør rulleres
sammen med kommuneplanen, da nødvendige arealer for anlegg må innarbeides
i kommuneplanens arealdel.
I tidligere planverk har det fulgt med eget kartverk. Dette er ikke med denne
gangen. Kartverket er digitalisert, og er å finne på kommunens hjemmeside.
www.eidskog.kommune.no
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