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SØKNAD OM KOMMUNAL MEDFINANSIERING AV KASTANLEGG FRIIDRETT,
HOLMEN IDRETTSPLASS

Innstilling til vedtak:
1: Kommunestyret vedtar å medfinansiere Søndre Land il friidrett for anlegget
«kastanlegg friidrett, Holmenbanen» med kr 30 000,- i henhold til søknad med vedlagt
budsjett og finansieringplan
2: Bevilgningen tas av fritt disposisjonsfond som pr 31.10.18 står med kr 529.661,23.
Tildelingen gjøres ved innlevering av delregnskap eller sluttregnskap.

Vedlegg:
1: BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN, KASTANLEGG FRIIDRETT, HOLMENBANEN.

Bakgrunn:
Søndre Land il friidrett meldte inn ønsket om et kastanlegg i innspillsprosessen til plan for
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021. Kastanlegget ble rullert inn i
anleggsprogrammet for ordinære idrettsanlegg i fjor, og de startet da en prosess med å søke
spillemidler til anlegget. Minste totalsum for å kunne søke spillemidler er kr 150 000. I fjor
søkte de Søndre Land kommune om delfinansiering av anlegget med kr 105 000 kr, noe som
da ble avslått. Spillemiddelsøknaden ble dermed ikke fullført pga utilstrekkelig
finansieringsplan. De har nå gjort nye kostnadsberegninger og ser at anlegget kan realiseres til
en mindre kostnad, totalt kr 118 750. Dette gjør at de ikke oppnår minimumskravet for
spillemidler, men vil realisere det med egeninnsats, ekstern finansiering og et mindre
medfinansieringsbeløp fra Søndre Land kommune sett i forhold til i fjor.
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Vurdering:
Rådmannen er positiv til anleggelse av kastanlegg friidrett ved Holmenbanen. Søndre Land il,
friidrett, har hatt oppsving i antall aktive utøvere de siste årene, og har med friidrettsanlegget i
Søndre Land idrettspark fått frem et godt friidrettsmiljø og gode prestasjoner på nasjonalt nivå.
Søndre Land idrettspark gir ikke muligheter for andre kastøvelser enn kulestøt. Et kastanlegg
for spyd, slegge og diskos krever gode sikkerhetsløsninger, og bør ikke legges til områder hvor
mange folk ferdes. Søndre Land idrettspark er med dette, og flere grunner, ikke egnet for et
kastanlegg. Holmenbanen er bedre egnet for et kastanlegg da Søndre Land IL ikke lenger har
aktivitet på banen. Sikkerhetskrav vil også bli ivaretatt. Kastøvelsene i friidrett vil også kunne
rekruttere et større mangfold av utøvere.
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