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1 Innledning og bakgrunn
1.1 Bakgrunn
Kulturdepartementet har satt som en forutsetning for å få tildelt spillemidler til bygging av
idrettsanlegg at det er utarbeidet en plan for idrett og fysisk aktivitet i kommunen.
I tillegg til å oppfylle departementets krav skal planen være et hjelpemiddel for Rindal kommune i
arbeidet med tilrettelegging og utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv, som prioritering,
finansiering, arealsikring etc. Planens handlingsprogram bør justeres årlig, mens tekstdelen bør
rulleres hvert fjerde år.

1.2 Planprosessen
Driftsstyret vedtok i sak 007/17 igangsetting av revisjon for plan for idrett og fysisk aktivitet. Forrige
vedtatte plan var for perioden 2011-2014, mens handlingsprogrammet i plana har vært rullert
gjennom politisk behandling hvert år fram til 2017. Arbeidsgruppa for planarbeidet har bestått av
Ingrid Kvam Moen (politisk valgt), og John Ole Aspli og Lars Olav Lund som er oppnevnt fra Rindal
idrettsråd. Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges
Idrettsforbund. Kulturleder Morten Møller har vært sekretær.
Arbeidsgruppa har hatt flere møter hvor oppbygging av plana, arbeidsmåte, innhold, involvering av
andre aktører etc har vært diskutert. Det er gjennomført et kombinert informasjons-/arbeidsmøte i
forbindelse med planarbeidet hvor 19 lag/foreninger (idrettslag, skytterlag, velforeninger o.a.) var
invitert. I tillegg til informasjon om planprosessen var alle inviterte anmodet om å komme med
innspill på framtidige planer/ønsker når det gjaldt utbygging av anlegg/områder, hvilke utfordringer
Rindal som idrettskommune har, hvilken rolle kommunen kan ha m.m. Ungdomsrådet har diskutert
saken i eget møte. Informasjon om planarbeidet er utsendt til enkelte enheter i
kommuneorganisasjonen som har hatt mulighet til å komme med innspill.

1.3 Definisjoner
Rindal kommune velger å ta utgangspunkt i begrepsforklaringer hentet fra Stortingsmelding nr 26
(2011-2012) Den norske idrettsmodellen og Stortingsmelding nr 39 (2000-2001) ”Friluftsliv – en vei til
høyere livskvalitet”, samt Helsedirektoratet vedr pkt om folkehelse.
Idrett og fysisk aktivitet: Idrett forstås som aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den
organiserte idretten, mens fysisk aktivitet forstås som egenorganiserte trenings- og
mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og fysisk aktivitet preget av lek.
Friluftsliv: Defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på trim,
miljøforandring og naturopplevelse
Idrettsanlegg: Anlegg for idrett og friluftslivsaktiviteter defineres slik: - Et område, sted eller anlegg
som på grunn av sin utforming og beliggenhet egner seg for idrett og fysisk aktivitet. Dette innebærer
at områder med mosjonspregede aktiviteter og friluftsliv (turstier, friområder etc) også inngår i
definisjonen.
Nærmiljøanlegg: Mindre anlegg for uorganisert fysisk aktivitet i nær tilknytning til
bebyggelsesområder. Dette er anlegg som skal ivareta behov for trim- og frilufts- og
rekreasjonsaktiviteter for alle aldersgrupper, barnas lekbehov innbefattet. Dette er anlegg som
vanligvis ikke er beregnet for konkurranser etter konkurranseidrettens bestemmelser. Eksempler på
slike anlegg kan være skileikområder, ball-løkker, joggeløyper o.a. mindre aktivitetsområder.
Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.
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Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som
beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller
indirekte påvirker helsen.

2 Mål
2.1 Mål
Det er et overordnet mål for idrett, friluftsliv og kultur at alle grupper blant kommunens innbyggere
får gode muligheter til fysisk og kulturell aktivitet uavhengig av den enkeltes fysiske og psykiske
styrke og livssituasjon. Gjennom målrettet planlegging er det enklere å oppnå en fornuftig forvaltning
av de områder som er tilgjengelige for allmennheten. Nybygging, rehabilitering og tilrettelegging av
områder for friluftsliv og idrettskonkurranser skal legges til rette slik at det kommer hele
befolkningen til gode og skaper så stor aktivitet som mulig.
Innbyggernes fysiske og psykiske helse er et felles ansvar, og skal ses i sammenheng i det lokale
folkehelsearbeidet. De sektorene som har virkemidlene til å fremme psykisk folkehelsearbeid, må
også ha eierskap til det. Kommunens arbeid med tilrettelegging for helsefremmende og
forebyggende valg/muligheter/ for fysisk aktivitet og idrett (i samarbeid med andre aktører) er en del
av det ansvaret.
Det å ha tilgang til tilrettelagte arenaer, nærmiljø og friluftsområder for både organisert og
uorganisert trening/fysisk utfoldelse/lek i kommunen, senker terskelen for å være fysisk aktiv. Fysisk
aktivitet er en av de viktigste faktorene for god helse. Det kan også være med på å redusere
forskjellen på sosiale ulikheter hos innbyggerne. Muligheten for deltakelse i fysisk aktivitet gir et godt
grunnlag hos alle barn og unge for å ha en normal vekst og utvikling og å opprettholde en god
funksjonsevne gjennom hele livet. Fysisk aktivitet og ikke minst det å være i fysisk aktivitet sammen
med andre gir også gode forutsetninger for en god psykisk helse. Det å være inkludert i et fellesskap,
å føle tilhørighet, trygghet og mestring, å være sosial og få motivasjon av andre i sammenheng med
fysisk aktivitet, er det beste forebyggende tiltaket mot risikoen/forekomsten av psykiske
vansker/lidelser.
Hovedmål
Alle grupper i befolkningen skal ha gode muligheter til fysisk aktivitet i rimelig nærhet av hjemstedet
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sitt. Tilrettelegging av områder tilknyttet idretts- og friluftsaktiviteter må ikke føre til uheldige
inngrep i, eller for stor belastning på, naturen og nærmiljøet ellers.
Retningslinjer for å nå hovedmålet
Ved utbygging av anlegg og områder til idrettsformål, bør sambruk og samlokalisering være
nøkkelbegrep i framtidig planlegging. Så langt det er praktisk mulig bør eksisterende anlegg og
områder utnyttes før en tar nye arealer i bruk
Rindal kommune bør satse på god tilgjengelighet for alle, til kommunens eksisterende
friluftsområder og idretts-/nærmiljøanlegg, og prioritere nye anlegg som kommer flest mulig til gode
Sosiale faktorer som lek, mosjon og nærmiljø skal være viktige stikkord i framtidig planarbeid i
kommunen.
Ved tilrettelegging av områder og anlegg for idrett/friluftsliv skal arkitektoniske, estetiske og
miljømessige hensyn vurderes, og legges vekt på ved ulike planløsninger.

3 Rammeverk og virkemidler
3.1 Planarbeid
Kommunen kan gjennom sitt planarbeid danne grunnlaget for hvordan utviklingen av anlegg og
områder for idrett/ friluftsliv skal bli i årene framover. En del av dette vil være å innlemme de
arealbehov som er dokumentert gjennom plana for idrett og fysisk aktivitet i kommunens arealplan
og reguleringsplaner, og på annen måte sikre arealer og områder for friluftsliv, idrett og lek i sitt
planarbeid.
Denne plana må også sees i sammenheng med andre kommunale temaplaner som på visse områder
kan knyttes til idrett og fysisk aktivitet; som f.eks. Plan for psykisk helse og Trafikksikkerhetsplan.

3.2 Økonomi
Investeringer
I de fleste tilfeller av utbygging og tilrettelegging av anlegg/områder for idretts- og friluftsformål er
det private lag og foreninger som er byggherre, og hvor det offentlige bidrar med økonomiske
tilskudd. Finansieringen ved større utbyggingsprosjekt er som regel delt mellom;
a) egenkapital/dugnad b) spillemidler (statlige tilskudd) c) kommunale tilskudd.
Som en oppfølging av handlingsprogrammet i idrettsplana er det viktig at aktuelle tiltak blir vurdert i
forbindelse med kommunens årlige arbeid med handlingsprogram og økonomiplan. I den forbindelse
er det en fordel at Rindal kommune benytter seg av en prinsipiell fordelingsnøkkel når det gjelder
delfinansiering av private byggetiltak.
Når det gjelder kommunale tilskudd til utbygging/nybygging av idrettsanlegg er det i tidligere planer
vedtatt retningslinjer for dette (vedlegg 1). Disse sier at kommunen kan gi tilskudd inntil 1/3 av et
tiltaks godkjente totalkostnad. Praksisen har vært at kommunen yter et tilskudd som tilsvarer
halvparten av kostnaden etter at spillemidlene og verdien av dugnad er trukket ifra. Unntak fra dette
har bl.a. vært de større utbyggingsprosjektene av idrettsanlegg de siste åra som Rindalshallen
(Rindalshallen AS), nytt skistadion ved Igltjønna(Rindal IL) og leirduebane ved Stampmyra(RJFF), hvor
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Rindal kommune har gått inn med større tilskudd men hvor en lik fordeling mellom egenkapital og
kommunalt tilskudd ikke er fulgt.
I tillegg til å delfinansiere større anlegg/utbygginger gir Rindal kommune tilskudd til mindre
nærmiljøanlegg/idretts- og friluftsaktiviteter som ikke har vært berettiget til spillemidler. I praksis vil
dette si økonomisk støtte til kjøp av utstyr, mindre utbedringsarbeid på idrettsanlegg og
aktivitetsområder etc.. Regler for dette har fulgt tidligere idrettsplaner, og er fortsatt gjeldende
(vedlegg 2).
Drift av anlegg
Drift av anlegg/områder for idretts- og friluftsaktiviteter i Rindal blir i hovedsak ivaretatt av de private
eierne. Utenom anlegga tilknyttet skolene, Rindalshuset, Kulturstien og deler av aktivitetsområde
ved Igltjønna finnes det ikke kommunale idrettsanlegg i Rindal. Det blir ikke gitt noe kommunalt
tilskudd til drift av idrettsanlegg og områder for friluftsliv, men det er inngått samarbeidsavtale med
Rindal vel for drift og vedlikehold for Igltjønnaområdet med økonomisk kompensasjon. Rindal
kommune yter også et tilskudd til oppkjøring av skiløypenett i kommunen som de siste åra har ligget
på kr 85.000,- pr år. Vi har også en forpliktelse i forhold til interkommunalt rideanlegg beliggende i
Surnadal hvor det gis et mindre driftstilskudd pr år.
I tillegg har kommunen har innført ordninger som er kostnadsbesparende for idrettslagene. Leie av
alle kommunale lokaler/gymnastikksaler er gratis for brukergrupper under 18 år, og i Rindalshuset er
50% subsidiert leiepris for samme aldersgruppe.
Kommunal støtte til generell drift gis årlig til alle lag/foreninger som går inn under retningslinjene.

3.3 Godkjenning/Informasjon/Rådgivning
Forhåndsgodkjenning av idrettsanlegg i forbindelse med spillemiddelsøknader er med enkelte unntak
delegert til kommunene. Dette omfatter:
- Idrettspolitiske forhold: Er behovet for anlegget dokumentert?
- Idrettsfaglige forhold: Er byggingen i samsvar med idrettens bestemmelser og krav til utforming og
dimensjonering?
- Anleggstekniske forhold: Er de tekniske løsninger og materialvalg i tråd med bestemmelser og krav?
- Miljømessige forhold: Er de estetiske og miljømessige sider ved planene tilfredsstillende ivaretatt?
Dette er spørsmål som må vurderes under den administrative saksbehandlingen.
Ordinær byggesaksbehandling når det er krav om det kommer i tillegg til dette
Kommunen har også et ansvar for generell informasjon og rådgivning når det gjelder finansiering,
planlegging og gjennomføring av tiltak.
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4 Resultatvurdering av tiltak forrige
planperiode
Status anlegg/områder som var planlagt, fullført, eller igangsatt i forrige planperiode
(2011 – 2014/16):
Ordinære anlegg

Status

Grillhytte Furuhaugmarka;
Ferdigstilt
turstigruppa IL
Rindøl/IKRT(nå Rindal IL)
Fotballhall; Rindalshallen AS Ferdigstilt

Gapahuk med toalettanlegg
ved Gråurtjønna;
turstigruppa IL
Rindøl/IKRT(nå Rindal IL)
Ridehall i Surnadal
(interkommunalt anlegg)

Kultursti-prosjektet – trinn
1; bygging av bru

Ny skistadion ved Igltjønna;
Rindal IL

Ferdigstilt

Kommentar
Oppsetting av åpen tur-/grillhytte ved den nye
løypetraseen fra Grønlivatnet over Furuhaugmarka til
Skogsletta.
Ny fotballhall med delanlegg friidrett(lengde og 60 m
bane)bygd på grusbanen nært opp til Rindalshuset.
Spilleflate 60 x 40, med tilknyttet møterom og
toalettanlegg.
Bygging av gapahuk og toalettanlegg ved Gråurtjønna.
Ny stitrase fra innerst i Fossdalen - går videre fra
Gråurtjønna og knyttes sammen med sti til Gråurfjellet.

Ferdigstilt

Trollheimen ride- og kjørelag er et «interkommunalt»
lag som dekker både Rindal, Surnadal og Halsa.
Ridehallen ble satt opp som et interkommunalt anlegg
med investerings- og driftstilskudd fra Rindal kommune.
Ferdigstilt Trinn 1 i kulturstiprosjektet består av tur-/gangsti fra
boligfelt sentrum til Sunna(nærmiljøanlegg), bru over
Sunna og tilknytningsti til gangveg ved fv 65. Rundløype
via Rinnvollen tilbake til den nye brua.
Ferdigstilt/ Et større prosjekt i flere delanlegg; nytt stadionområde,
igangsatt nye traseer, rulleskiløype, lysanlegg og speakerbu.
Størstedelen av stadion og traseer + speakerbu er
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ferdigstilt. Lysanlegg og rulleskiløype forventes ferdig i
2018.
Nytt leirduebaneanlegg med standplass, klubblokale,
kjøkken, toalettfasiliteter og publikumsrom i tillegg til
selve baneområde. Ferdigstilt i 2017. Tilknyttet samme
område som skyteanlegget til Rindal skytterlag og
banen til Rindal pistolklubb.

Nytt leirdueskyteanlegg ved Ferdigstilt
Stampmyra skyteanlegg

Nærmiljøanlegg:

Status

Kommentar

Rehabilitering tursti til
Tørsåsløa; IK RindalsTroll(nå Rindal IL)
Ballbinge ved Rindal skole

Ferdigstilt Rehabilitering(med litt omlegging) av tursti fra
parkeringsplass til den nye Tørsåsløa

Ferdigstilt Ble etter initiativ fra FAU ved skolen satt opp som en del
av fornyelse av lekeområdet ved Rindal skole.
Kultursti-prosjektet – trinn Ferdigstilt Trinn 1 i kulturstiprosjektet består av tur-/gangsti fra
1 og 2; tursti Sentrum –
boligfelt sentrum til Sunna, bru over Sunna(ordinært
Sunna - Rinnvollen
anlegg) og tilknytningsti til gangveg ved fv 65. Rundløype
via Rinnvollen tilbake til den nye brua.
Rehabilitering av tursti til Ferdigstilt Ombygging og rehabilitering av tursti til
Langvatnet
Langvatnet(Helgetunmark) for tilrettelegging
bevegelseshemmede. Ferdigstilt i 2017.
Kulturstiprosjektet trinn 3 Ikke
Bru over Rinna ved Rinnvollen, og sti opp til Sagagrenda
igangsatt og videre til Gammlebjergin. Prosjektet er foreløpig «lagt
på is».
Aktivitet/prosjekt:

Status

Kommentar

Plan for utvikling av
turløypenettet i kommunen –
kulturminnestier.

Ikke
gjennomført

Arbeid med nye og oppgraderte turløyper er
gjennomført, men ikke som utgangspunkt i
registrerte kulturminner(som tiltenkt).

Statusrapport på nærmiljøanlegg Ikke
i kommunen ift sikkerhet,
gjennomført
standard og vedlikeholdsbehov

Flere anlegg er oppgradert i planperioden, men
samla statusrapport/tiltaksplan er ikke prioritert
gjennomført.

God Helse-prosjektet

Gjennomført Avtalen videreføres fram til 2019.

Samarbeid kommune og
idrettslag

Gjennomført Ny samarbeidsavtale mellom kommunen og
Rindal idrettsråd vedtatt, hvor bl.a årlige
møteforum skal gjennomføres mellom
kommune og idrettslag.
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5 Status nåsituasjon
5.1 Aktivitet
Rindal kommune har i alt 4 registrerte idrettslag i Norges Idrettsforbund; Rindal IL, Trollheimen
klivarlag (klatreklubb), NMK Rindal/Surnadal (motorsportklubb) og Rindal pistolklubb. Disse har til
sammen 1.132 medlemmer. Antall medlemslag har siden sist planperiode gått ned med 3, ettersom
IL Rindøl, IK Rindals-Troll og Rindal fotballklubb har slått seg sammen til et nytt fleridrettslag (Rindal
IL) og at Rindal Taekwondo-klubb har fusjonert med Surnadal TKD-klubb. Surnadal TKD-klubb gir
fortsatt tilbud om treningsaktivitet til barnegrupper i Rindal kommune. Det er 3 skytterlag i
kommunen; Rindal skytterlag, Rindalsskogen skytterlag og Lomunda skytterlag tilknyttet Det frivillige
Skyttervesen med en medlemsmasse på totalt 374. I tillegg er det flere lag/foreninger som bedriver
idretts- og friluftsaktiviteter i kommunen som f.eks. Trollheimen ride- og kjørelag, Sagene puck-klubb
og Rindal jeger- og fiskeforening.
Klubb

Medlemmer

Klubb

Medlemmer

Rindal IL

900

Rindal skytterlag

118

Rindal pistolklubb

64

Lomunda
skytterlag

86

Trollheimen klivarlag

105

Rindalsskogen
skytterlag

170
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NMK Rindal/Surnadal

63
1132

374

Selv om flere lag melder om utfordringer ift til å skaffe personer til ulike verv og oppgaver, ser det
ikke ut til at verken medlemstall eller antall aktive har gått vesentlig ned de siste 15 åra.
I 2010 åpnet det private trenings- og aktivitetssenteret Bakken Helse, som i tillegg til
behandlingstjenester som kiropraktikk og fysioterapi tilbyr styrketrening, step, yoga, spinn, zumba
m.m. Dette har fått store grupper mer aktiv enn de ellers ville vært, og tilbudet har blitt et godt
supplement til det ellers organiserte idrettsaktiviteten i kommunen. Bakken Helse har registrert 200
medlemmer.

Tradisjonelt har det vært stor aktivitet innen friluftsliv, naturrekreasjon, jakt og fiske både sommer og
vinter i Rindal, men det er ingen tvil om at arbeidet som startet opp tidlig på 2000-tallet med en
større satsning på turstinett, skiløypenett og aktiviteter tilknyttet disse har ført til en stor økning av
trim- og friluftsbasert aktivitet i kommunen. Spesielt Turstigruppa under Rindal IL (tidl IK Rindals-Troll
og IL Rindøl) har gjort en stor jobb med å legge til rette for denne type aktivitet. De har gjennomført
systematisk merking av turstinettet med bl.a. merking av turstier til 16 fjelltopper i kommunen, bygd
opp 4 barnevennlige turmål med gapahuk og toalett med god geografisk spredning, gjennomført
Fjelltrimmen som har vært en stor suksess og ført til stor aktivitet både blant Rindal sine innbyggere
og tilreisende i tillegg til andre tiltak. Fjelltrimmen har blitt arrangert årlig siden 2000, og består av
registrering av besøk på 16 merkede fjelltopper i kommunen (+ 4 topper i andre kommuner). Disse
turmåla har et samla besøk på mellom 6000 og 8000 årlig, og det kreves et besøk på 8 topper(4 for
barn og de over 70 år) for å bli ”godkjent” fjelltrimmer. Rundt 250 stk gjennomfører dette kravet
hvert år. I tillegg har Rindal IL satt ut trimbokser på ulike mål omkring i kommunen som har registrert
årlige besøk på mellom 5.000 og 6.000,-. Turstigruppa har siden 2013 arrangert tirsdagsturer på
dagtid store deler av året, spesielt tilrettelagt for seniorgruppa. Dette har hatt god oppslutning og
gitt mange et ekstra trimtilbud og sosialt samvær. Det er også tilbud om ulike trim/treningsaktiviteter for seniorgruppa gjennom fysioterapitjenesten.
På vinterstid er det stor utfart i skiløypenettet som tilbys, og som kjøres opp av idrettslag,
grunneierlag og Rindal anleggsdrift AS.
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5.2 Anlegg og områder
Med utgangspunkt i status av nåsituasjonen på anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet i
Rindal, og innmeldte planer fra det frivillige idrettslivet, kan en konkludere med at det er relativt lite
behov for større nye anleggsutbygginger den kommende 4-års periode.
Skyting
Skyteidretten har 3 større uteanlegg i kommunen, geografisk godt fordelt på de ulike kretsene, samt
ett innendørs baneanlegg for miniatyr/pistolskyting i Rindalshuset (25 m). Det er investert i
elektronisk skiveanlegg på ett av utendørsanleggene og i skytebanen i Rindalshuset på både 15 m og
25 m(pistol). Klubbhus/varmebu finnes på 2 av utendørsanleggene. I tillegg ble det i 2017 ferdigstilt
ett større leirduebane-anlegg i nærheten av eksisterende skyteanlegg på Stampmyra i
Romundstadbygda. Dette består av både skytebane, toalettanlegg og kjøkken/varmestue. Det er ikke
registrert spesielle ønsker, og anleggsbehovet bør derfor være dekket. Det kan imidlertid komme opp
behov for elektroniske anlegg ved flere av banene. For å opprettholde driften ved alle tre
skyteanleggene kreves det nok at brukergruppen/medlemmene fortsatt er stabilt stor.
Ski
Det er nå 3 lysløypeanlegg i kommunen, etter at ett er nedlagt siste planperiode. Ett av anleggene er
lite benyttet til «daglig» og oftest brukt som «reservearena» ved snømangel, mens de to siste ligger i
nærheten av bo- og aktivitetsområder. Hovedanlegget til Rindal IL ved Igltjønna er under ei større
utbygging i 2016-2018 med ny stadion, nye traseer, rulleskiløype og speakerbu. Dette har vært
nødvendig både for å opprettholde et godt sportslig tilbud, men ikke minst for å klare å gjennomføre
offisielle konkurranser med de krav det setter. Både anlegget ved Igltjønna og ved Skogsletta har
fasiliteter som speakerbu, garderober og toalett i nær tilknytning. I tillegg er det oppkjørt flere
turløyper i utmarka gjennom vinteren, hvor av løypetraseen på 7 km mellom Grønlivatnet og
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Skogsletta har 1. prioritert mht preparering. Denne er preparert i begge stilarter, og er godt
tilrettelagt for trening. Etter utbyggingen av stadion ved Igltjønna er det ikke større behov for
anleggsutbygging, men det vil være aktuelt med nye bygg/areal tilknyttet eksisterende anlegg, som
f.eks. parkeringsareal, garasje for oppbevaring av tråkkemaskin etc.
Uten at det er konkrete planer pr dato vil det nok også være aktuelt å vurdere planlegging og
oppkjøring av nye turløypetraseer i forbindelse med bo-/hytteområder rundt om i kommunen ila
kommende planperiode.
Fotball
Det er meget bra kapasitet med 3 godt vedlikeholdte gressbaner i Rindal, og etter at Rindalshallen
med spilleflate 60 x 40 for fotball sto ferdig i 2015 må en kunne betegne anleggstilbudet innen fotball
som veldig bra. Det er derfor ikke behov for flere fotballflater, men ved Rindal Il sitt anlegg i sentrum
– Trollbanen – er det behov for et mer moderne fasilitetsbygg med toalettanlegg, garderober, kiosk,
møterom etc. Dette kan bli aktuelt å realisere ila kommende 3-6 årsperiode.
Friidrett
Det finnes ikke anlegg som er bygd opp for å imøtekomme krav til friidrettsaktivitet i Rindal, med
unntak av 60 m løpebane og lengdegrop i den nye Rindalshallen. Årsaken er nok at det tradisjonelt
har vært terrengløp/gateløp som har vært hovedsatsningen i kommunen, og at behovet for større
eget anlegg ikke har vært prekært. I Surnadal ble det i 2010 bygd et friidrettsanlegg ved Øye, hvor
det har vært brukere fra Rindal, og dette kan være et alternativ til selv å bygge opp anleggsfasiliteter.
Det er ikke registrert noe konkrete innspill på anleggsutbygging, men det vil være nødvendig med en
vurdering de nærmeste år hvis en skal satse på annen friidrettsaktivitet enn løping.
Motor
I Trollheimen motorsenter ivaretas behovet for bilcross, og det er også oppbygd ett treningsanlegg
på indre bane for motocross. Denne fungerer godt for nybegynnere og knattecross. Det har tidligere
vært ønske om å utvikle anlegget til å innbefatte ATV og bane for snøsccooterkjøring, men dette har
ikke vært satt på dagsorden siste 4-årsperiode. Bilcrossbanen er pr i dag ikke godkjent, og hvis en skal
få i gang denne delen av aktiviteten igjen kreves det større endringer av hele anlegget. Det er ikke
konkrete planer om dette pr dato, men dette vurderes fortløpende ift de krav som settes fra
motorsportforbundet.
Hall-idrett
Rindalshuset og gymsalene i kommunen ser ut til å dekke de behov som finnes av innendørsaktiviteter som handball, klatring, taekwondo, volleyball og mer ad-hocaktiviteter som krever
hall/gymsal. Større vedlikeholdstiltak på Rindalshuset knyttet til hallgulv og eldre garderobeanlegg
kan bli aktuelt kommende planperiode
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Andre idrettsaktiviteter
Aktiviteter innen trav og ridning skjer på travbaneanlegget til Rindal travklubb hvor det er
opparbeidet travbane med stall og klubbhus. På indre bane er det opparbeidet område for
hinderløypa for ridning. I 2013 ble det bygd et interkommunalt innendørs rideanlegg i Surnadal, hvor
Rindal kommune bidro med investeringstilskudd. Rindal travklubb har meldt behov for å utvikle
anlegget sitt gjennom å knytte sammen et større skogsvegnett på 15-20 km for trening av travhester,
noe som vil gi større fleksibilitet og komplett treningsforhold for hestemiljøet.
Det er ikke organisert svømmeaktivitet i Rindal, men i Rindalshuset er det åpent svømmebasseng
6 mnd i året de fleste dager i uken. Dette er et godt tilbud for trim og velvære. Bassenget er fra 60åra, og det er i 2017 igangsatt utskifting av selve bassengdelen med bakgrunn i betongforvitring
rundt bassengkroppen.
Sagene puck-klubb drifter ishockeybanen Sagene amfi hvor det er stor aktivitet av barn og voksne i
vintersesongen, med både ishochey og skøytelek. Sesongen er veldig avhengig av gode værforhold
midtvinters for å få god aktivitet i anlegget. Det vurderes derfor utbedringstiltak med takløsning og
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«ismatter» for å forlenge is-sesongen en del. På sikt kan det også bli vurdert en mindre ishall – dette
er trolig noe lengre fram enn kommende 4-årsperiode.
Nærmiljøanlegg/aktivitetsområder/badeplasser
Det er godt opparbeidede områder/anlegg for uorganisert aktivitet i nærheten av skoleanlegg og boområder. Pr. dato er det ikke planer om nye slike områder, men det er viktig å legge til rette for at en
utbedring/utvikling av eksisterende anlegg/områder kan gjennomføres.
En fortsatt tilrettelegging for aktivitet på de mest benyttede nærmiljøanleggene bør prioriteres de
nærmeste årene. Både ved Igltjønna, Rørvatnet og Grønlivatnet er det de siste åra foretatt
utbedringsarbeid. Dette er mye benyttede områder både for lokalbefolkning og tilreisende.
Høsten 2010 ble turstianlegget rundt Igltjønna tildelt pris for beste tilrettelagte tursti i fylket. I 2012
oppgraderte og skiltet turstigruppa en stort turstinett i tilknytning til området rundt Igltjønna. Dette
er et viktig nærmiljøtilbud for beboere på sentrum men også for turgåere fra resten av kommunen.
Store deler av området rundt Igtjønna er nå vedtatt kjøpt opp av Rindal kommune med statstilskudd
for sikring av dette rekreasjonsområdet for kommunens innbyggere. Dette forplikter også at en
foretar en riktig forvaltning av områder og utarbeider en forvaltningsplan.
Det store folkehelse-/idretts-/bolystprosjektet ”Kul-tur-sti” bør nevnes spesielt, da det er ønske å
binde sammen 3 grender/bo-områder i ”Nerbygda” med ett stisystem som inkluderer en rekke
stoppunkt som skal utfordre til aktivitet og opplevelse. Dette vil gi enda større mulighet for fysisk
aktivitet i nærområdet til de det gjelder. Trinn 1 og 2 av dette ble gjennomført i 2015. Trinn 3 er
foreløpig «lagt på is», men vil trolig bli vurdert gjennomført ila planperioden.

Friluftsliv/turmuligheter
Rindal har flere flotte områder for friluftsliv og rekreasjon. Tilbake i 2001 ble det utgitt et eget turkart
for Rindal(Turkart Trollheimen), hvor det var innregistrert flere turstier/-løyper. Som nevnt tidligere i
plana er det merkede turstier til 16 fjelltopper, i tillegg til en rekke andre mindre stier og
turmuligheter. 4 barnevennlige turmål(kort avstand fra vei med enkel adkomst) med gapahuk,
grillplass og toalett er opparbeidet rundt om i kommunen.
I tillegg er det opparbeidet en rekke turstier i mindre format rundt omkring, hvor flere er plassert i
tilknytning til aktivitetsområder.
Det kan også bemerkes at Rindal kommune i 2015 gjennomførte ei større kartlegging og vurdering av
friluftslivsområder i kommunen. Dette med bakgrunn i kommunenes mulighet til å opprette
skuterløyper for fornøyelseskjøring. Denne kartleggingen har ingen formell status annet enn som
viktig grunnlagsmateriale ved senere planarbeid og utbyggingstiltak, og det er heller ikke bitt foretatt
noe tiltak mht skutertraseer. Uavhengig av dette gir denne kartlegginga nyttig informasjon ved
senere planlegging og tiltak knyttet til friluftslivsarbeid.
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Turstigruppa i Rindal IL er sentral som koordinator ift oppkjøring av skiløyper på vinteren, og er
sammen med Rindal Anleggsdrift og grunneierlag ansvarlig for oppkjøring og markedsføring av
løypenettet vinterstid. Hver vintersesong kjøres det opp ca 75 km med fast oppkjørte skiløyper(inkl.
lysløyper) i Rindal, noe som er til glede både for konkurranseutøvere og trimere, fastboende og
tilreisende. Det er opparbeidet to preparerte skilekområder i kommunen, i nær tilknytning til
lysløyper.
De fleste av disse utfartsområdene krever ikke noe konkrete inngrepstiltak, men kommunen bør
være med på å støtte opp om tilretteleggingstiltak som på endel områder i dag er et savn.
Hovedsakelig gjelder dette:
Parkering – ved noen av utfartsområdene er det fine parkeringsmuligheter, men på mange er dette
ikke tilfredstillende. En oppfølging med grunneiere, og opparbeiding av parkeringsareal for alle
utfartsområdene bør være et arbeidsmål.
Skilting/merking/informasjon - Det er på gang et arbeid med å forbedre merking og informasjon mht
turløypenettet sommer/vinter. Dette er i hovedsak i regi av turstigruppa i nært samarbeid med
grunneiere. Det kan være aktuelt å involvere seg i større grad fra kommunalt hold til dette arbeidet.
Sikring av arealer til friluftformål er først og fremst et kommunalt ansvar, og avtaler om leie av grunn
til skiløyper og turveier bør være et anliggende mellom grunneier og kommunen. Hvis behovet for
slike avtaler likevel dekkes igjennom avtaler mellom grunneier og aktuelle lag/foreninger er dette det
beste. Drift av løypenettet bør være en oppgave for de frivillige organisasjonene, men kommunen
bør engasjere seg i arbeidet og være støttespiller hvis det er behov for dette. Det er inngått en
driftsavtale mellom Rindal kommune og Rindal Anleggsdrift AS om oppkjøring av skiløypenettet i
kommunen.

6 Prioritert handlingsprogram for
utbygging og tilrettelegging av anlegg
nærmeste 4 år
Kommuneplanen skal inneholde ei prioriteringsliste for utbygging av anlegg og områder for idrett og
friluftsliv som planlegges igangsatt eller fullført i planperioden.
Denne prioriteringslista bør justeres årlig, ut fra nye utfordringer, endringer av behov, økonomiske
hensyn m.m.. Dette bør gjøres i tilknytning til det årlige budsjettarbeidet. Denne lista vil gjelde som
prioritering av den årlige runden med søknader etter Spillemidler, og ved tildeling av kommunale
tilskudd. Handlingsprogrammet bygger på planlagte prosjekt og/eller kjente behov innmeldt fra
lag/foreninger o.a..
Årlige kommunale budsjettvedtak eller enkeltvedtak, vil bestemme omfanget av hvem som til
enhver tid skal få kommunale tilskudd til nybygging av anlegg/områder.
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Hvert prosjekt skal gå igjennom behandling i driftsstyret eller kommunestyret, for endelig
godkjenning og eventuell kommunal støtte. Forventa/innvilget tilskudd fra spillemidlene(SM) og
forventa/innvilget kommunalt tilskudd(KT) kommer fram under hvert anlegg.. Prioriteringa under
ligger til grunn for fylkeskommunens behandling av søknader om spillemidler.
Med utgangspunkt i de mål og retningslinjer for utbygging av anlegg og områder for idrett og
friluftsliv nevnt i kap. 2 vil Rindal kommune prioritere følgende anlegg i perioden 2018-2021:

6.1 Ordinære anlegg
Prosjekt
Leirduebane
Stampmyra skyteanlegg
Igltjønna skianlegg;
skistadion

Kostnad
2.300.000

SM
750.000

KT
200.000

1.080.000

360.000

* 500.000

Igltjønna skianlegg;
rulleskiløype
4 Igltjønna skianlegg;
lysanlegg
5 Igltjønna skianlegg;
speakerbu
6 Igltjønna skianlegg; ny
løypetrase
7 Nytt svømmebasseng
Rindalshuset
8 Nytt garasjeanlegg for
løypemaskiner
9 Ny turskiløype
Seljebrekka - Åsan
10 Utvidelse luftpistolbane

2.170.000

700.000

*

1.040.000

350.000

*

534.000

178.000

*

1.495.000

498.000

*

4.500.000

1.400.000

3.100.000

150.000

50.000

25.000

300.000

100.000

50.000

100.000

30.000

1
2

3

Kommentar
I tillegg kommunal garanti på
lån. Ferdigstilt i 2017.
* Tilskudd på 500` gjelder
hele anleggs-prosjektet med
ny skistadion.

For lite prosjekt ift
spillemidler

6.2 Nærmiljøanlegg
Prosjekt
1 Sykkelsti ved Igltjønna
2 Kulturstiprosjekt – Trinn 2;
tursti Sunna- Rinnvollen
3 Kulturstiprosjektet – Trinn 3;
bru over Surna og stitrase til
Sagagrenda.
4 Nytt toalettanlegg Rørvatnet
5 Nytt toalettanlegg Igltjønna
6 Ny tursti fra Langvatnet
(Helgetunmarka) til
Seterdalen
7 Utbedring av bru og stitrase
deler av
Igltjønnastien/Askildsåa
8 Rehabilitering av brygge og
stupetårn ved Igltjønna

Kostnad
140.000
600.000

SM
KT
Kommentar
70.000 50.000
300.000 300.000 Ikke endelig
kostnadsberegnet
1.400.000 700.000 700.000 Ikke endelig
kostnadsberegnet. Tiltaket vil
bli vurdert oppdelt i flere
delanlegg før realisering.
100.000
50.000 25.000
100.000
50.000 25.000
Ikke kostnadsberegnet

150.000

75.000

25.000

100.000

50.000

25.000

Ikke endelig
kostnadsberegnet
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6.3 Uprioritert liste over anlegg
Servicebygg Trollbanen: Rindal IL ønsker å utrede et servicebygg ved Trollbanen med garderober,
toalettanlegg, kiosk m.m. uten at konkrete planer er på plass pr dato. Dette vil gi et bedre tilbud for
brukere av Trollbanen; både innen fotball, friidrett og andre arrangement i regi av Rindal IL eller
andre.
Oppgradering av bilcrossbanen i Trollheimen motorsenter: Bilcrossaktiviteten har svingt en del de
siste åra, og er nå «i dvale» mye pga nye sikkerhetskrav fra Bilsportforbundet. NMK Rindal/Surnadal
er noe avventende om de ønsker/har mulighet til å oppgradere anlegget for godkjenning. I alle tilfelle
vil nok dette bli noen år fram i tid.
Sagene puck-klubb: Større påbyggingsprosjekt med å få takløsning på hockeybanen Sagene amfi.
Dette med bakgrunn i at det ønskelig å få forlenget bruksperioden ift i dag. Det kan også bli aktuelt å
vurdere en mindre ishall som alternativ. Dette er trolig et prosjekt som vil gå utover kommende 4årsperiode 2018-2021.
Rindal Travklubb: Ønske om å utvikle arenaen med å etablere et større skogsvegnett for trening på
ca 20 km. i tilknytning til travbanen. Noe nybygging er nødvendig, men tanken er å knytte seg til
eksisterende skogsveger som er der i dag, men som ikke er tilgjengelig fra travbaneområdet pr i dag.
Utvidelse av rulleskiløype ved Igltjønna: Igangsatt rulleskitrase ved Igltjønna ønskes forlenget fram
til Rindal helsetun for bedre muligheter/tilgjengelighet for bevegelseshemmede og for
rulleskitrening.
Hallgolv i Rindalshuset: Hallgolvet i idrettshallen, Rindalshuset begynner å bli noe slitt og enkelte
steder har det mindre skader. Det må i planperioden vurderes skifte/rehabilitering av gulvet.

6.4 Aktivitet
Det er også ønskelig at plana inneholder tiltak for ny aktivitet og/eller planleggingstiltak innen idrett
og friluftsliv i Rindal kommune. Dette gjelder både konkrete aktivitetstiltak i regi av kommune,
idrettslag eller andre, og mer overordnete og organisasjonsmessige tiltak som har som mål å utvikle
og forbedre idretts- og friluftslivsaktiviteten i kommunen.
På samme måte som handlingsprogrammet for anlegg bør dette handlingsprogrammet rulleres årlig,
ut i fra nye utfordringer og endringer av behov.
Årlige budsjettvedtak vil bestemme omfanget av, og hvem som til enhver tid skal få, kommunale
tilskudd til aktivitet. Men det må bemerkes at tiltak innen aktivitet/utvikling ikke nødvendigvis er
avhengig av økonomisk støtte, men kan like godt være utviklings- og samarbeidstiltak som ikke
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krever finansielle midler. Handlingsprogrammet vil derfor være like så mye et styringsdokument på
hva det skal arbeides med på lengre sikt i kommunen vår.
Handlingsprogram for aktivitet Rindal kommune 2018-2021:
Tiltak

Ansvarlig

Aktuelle
samarbeidspartnere

Statusrapport på
nærmiljø- anlegg i
kommunen

Kommunen Velforeninger

Kostnad Kommunalt Oppstart
bidrag

Kommentar

Ingen

2018

Gjentatt fra
tidl. plan:
Foreta en
gjennomgang
av alle
nærmiljøanle
gg i
kommunen
med tanke på
sikkerhet,
standard og
vedlikeholdsb
ehov
Kartleggingsa
rbeid for å
sjekke hva
som benyttes
i dag, hva
som kan
benyttes og
ev
opparbeidels
e og
markedsførin
g av dette.

Ingen

Vurdere
Kommunen Trollheimen
muligheten for
?
sykkelklubb,
tilrettelegging av
grunneiere m.fl.
sykkelstier/-løyper
i Rindal

Ingen

2018

Vurdere utvidelse
og eventuell
sammenknytning
av skiløypenettet i
Rindal

Rindal IL;
skiavd. og
turstigrupp
e

Rindal kommune,
grunneiere

Ingen

2019

Vurdere
utstyrsbank for
felles bruk i det
frivillige
idrettslivet

Rindal
kommune

Idrettslaga

Ingen

2018

Samordning av
merking, skilting
og informasjon av
turløypenett(som
mer/vinter) i
Rindal

Rindal IL;
Rindal kommune
skiavd. og
Turstigrupp
a

150.000,
-

2019

.
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Utarbeide
forvaltningsplan
for
Igltjønnaområdet

Rindal
kommune

Miljødirektoratet

50.000,- 25.000,-

2018
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Vedlegg 1
Regler for kommunalt tilskudd til utbygging av idrettsanlegg(gjelder private anlegg)
1. Idrettsanleggene/friluftslivsområdene må ligge i Rindal kommune og tilhøre lag som er aktive i
kommunen. Kravet om beliggenhet kan fravikes hvis dette likevel skaper stor aktivitet, eller på annen
måte innvirker positivt, blant kommunes innbyggere.
2. Alle bør få anledning til å leie og bruke anleggene til idretts- og friluftslivsaktiviteter.
3. Kommunen gir støtte bare til utbygging, nybygging eller utbedringer i de tilfeller anleggene oppnår
støtte fra statlige stønadsordninger (spillemidler o.1.).
4. Søkerne må følge søknadsprosedyren som gjelder for statlig stønad, samt være oppmerksom på
følgende.



Kommunen v/kulturkontoret må underrettes fortløpende om nye planer og endringer som
måtte oppstå.
Anlegget må være ferdig oppført på prioriteringslista til kommunen, og stå for tur til å
realiseres om kommunen skal kunne gi tilskudd.

Det forutsettes at det tas miljømessige hensyn under anleggsutbygginga med følgende retningslinjer:






ta hensyn til sårbare vegetasjonstyper
reduser behovet for skjæringer/fyllinger, og gjør eventuelle slike penest mulig
velg løsninger som reduserer behovet for grøfter
utfør tiltaket så fort som mulig
god landskapstilpasning

5. Kommunen gir tilskudd til private anlegg for idrett og friluftsliv som får støtte gjennom
Spillemidlene, Det frivillige skyttervesen e.a., på inntil 1/3 av tiltakets totale kostnad. Kommunen sitt
tilskott kan forskutteres før anlegget er ferdig, men sluttoppgjør skal skje etter godkjent regnskap.
Det kommunale tilskottet kan deles over flere år. Rindal kommune kan trekke tilbake deler av
tilskuddet hvis prosjektregnskapet viser at anlegget ble mye billigere enn budsjettert, eller at
prosjektet ikke blir gjennomført. Vanligvis vil kommunen yte tilskudd som tilsvarer halvparten av
kostnadene når spillemidlene og dugnadsverdien er trukket ifra.
6. Driftsstyret foretar tildeling av midler med bakgrunn i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet,
og vedtatt årsbudsjett. Rindal Idrettsråd vil få anledning til å uttale seg ved slike saker.
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Vedlegg 2
Regler for kommunalt tilskudd til utbedring (herunder også utstyrskjøp), restaurering og bygging av
mindre idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og tilrettelegging av områder for friluftslivsformål.
1. Anleggene/områdene må ligge i Rindal kommune og tilhøre lag som driver aktivitet i kommunen.
2. Alle bør få mulighet til å leie eller bruke anlegga til idrett og fritidsformål.
3. Tilskuddet skal som hovedregel benyttes til utbedringer, restaureringer og nye anlegg/områder
som ikke kommer innunder reglene om tilskudd fra spillemidlene.
4. Det blir hvert år fastsatt en søknadsfrist for tilskudd, som gjøres kjent for stønadsberettigede lag/organisasjoner i kommunen.
Driftsstyret foretar tildeling av midler med bakgrunn i prioriterte prosjekt i Kommunal plan for idrett
og fysisk aktivitet, samt nye søknader i tildelingsåret og vedtatt årsbudsjett. Rindal idrettsråd skal få
anledning til å uttale seg m.h.t. prioritering av prosjektene.
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