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FORORD
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 en fornuftig tilrettelegging og organisering av de ulike aktivitetene.
En kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal være med å underbygge
overordnede planer i kommunen, samt være et grunnlag for prioritering av anlegg som
planlegges finansiert gjennom spillemiddelordningen.
Kulturdepartementet har i 2014 lagt fram en revidert veileder for ”Kommunal planlegging
for idrett og fysisk aktivitet”.
Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst fattet i møte den 25.09.2014 følgende
vedtak:
Det settes i gang revisjon av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu
kommune. Det settes ned et utvalg til å utarbeide planen. Utvalget får følgende
sammensetting:
Som leder i utvalget ble May-Britt Bjerkås valgt fra HOO (politisk valgt)
En representant fra idrettens kontaktutvalg
Helsesøster
Kulturleder
Utvalget har bestått av følgende personer:
May-Britt Bjerkås leder
Magnar Langklopp
Marta Withbro
Astri Snildal
sekretær

Takk til Dagfinn Vold, Mona Schjølset, Eli Hårstad og Janne Havdal Nordbø for alle fine
bilder!
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SAMMENDRAG

Kommuneplanen for idrett og fysisk aktivitet skal være et styringsredskap. Planarbeidet
skal skje etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Handlingsprogrammet skal
innholde tiltak i prioritert rekkefølge for 4 år framover. Rullering av handlingsprogrammet
kan skje hvert år.
I planen defineres en del aktuell begrep innen feltet idrett og fysisk aktivitet.
Spillemiddelordningen har egne kategorier når det gjelder stønadsordninger:
nærmiljøanlegg, ordinære anlegg og nasjonalanlegg. For at det kan innvilges tilskudd
gjennom spillemiddelordningen er det krav om at kommunen skal ha en vedtatt plan for
idrett og fysisk aktivitet.
Generelle utviklingstrekk
Mosjon og ulike former for fysisk utfoldelse er den vanligste fritidsaktiviteten i
befolkningen. Dette representerer et viktig bidrag til fremme av folkehelsa.
Utviklingstrekka for barn og unge går dessverre i retning av mer stillesitting spesielt fra
tenårene og utover. Frafallet i idretten er fortsatt en utfordring etter 12-13 års alder.
Et annet utviklingstrekk særlig blant den voksne delen av befolkningen er framveksten
av treningssentra. I stor grad utgjør dette et kommersielt treningsmarked.
De generelle utviklingstrekka for landet gjelder også for Rennebu. Hos oss er det en
utfordring at befolkningsveksten avtar, spesielt gjelder det for de yngste
aldersgruppene.
Idrettspolitikk
Idrett er en kilde til gode opplevelser på mange plan både for den enkelte utøver og for
samfunnet generelt.
Staten har som mål at alle skal ha mulighet til idrett og fysisk aktivitet, men at det i
særlig grad skal rettes tiltak mot barn og unge, personer med nedsatt funksjonsevne og
inaktive.
Regjeringen signaliserer en del føringer på at storbyer og pressområder vil få økt
prioritet.
Innen feltet; friluftsliv er det viktig å legge til rette for at befolkningen skal ha mest mulig
tilgang til fri ferdsel i naturen.
Helsebegrepet innebærer ikke bare fravær av sykdom, men også overskudd, trivsel og
velvære for alle uansett funksjonsnivå.
Rennebu kommune skisserer en rekke delmål og strategier for å oppnå
hovedmålsettingen: Idrett for alle.
Beskrivelse av nåsituasjonen i kommunen
Rennebu har lange tradisjoner med friluftsliv og fysisk aktivitet. Fra gammelt av
representerte dette en integrert del av livsgrunnlaget for befolkningen.
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Ski har lange tradisjoner, det samme gjelder skytteraktiviteten. Etter hvert er fotball
samt innendørsaktiviteter som håndball blitt viktige aktivitetstilbud. Det gjelder også
ulike trimtilbud for den mer voksne delen av befolkningen.
Det siste skuddet på stammen er gratis trimrom i Rennebuhallen.
Det er mange aktører i kommunen både på frivillig og profesjonell basis som bidrar til å
legge til rette for fysisk aktivitet og positiv utnyttelse av friluftsområdene.
Vurdering av fremtidige behov
Å ha tilgang til natur og frisk luft året rundt er en viktig kvalitet ved å bo i Rennebu.
Gjennom å motivere kommende generasjoner til å etablere gode vaner ved å bruke
kroppen legges det et grunnlag for god helse og livskvalitet gjennom alle livets faser.
I planen gjøres det beskrivelser, samt at det er redegjort for utfordringer når det gjelder
det enkelte anlegg, samt behov for nye.
Handlingsplan
Planen inneholder en oversikt over tiltak gjennomført i siste planperiode samt en
handlingsplan for kommende periode.
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INNLEDNING OG BAKGRUNN

En kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er et politisk dokument, og skal være et
styringsredskap for å nå kommunens mål på feltet. Planen skal initieres og vedtas av
kommunestyret. Kulturdepartementet stiller krav om at det i planen tas med en
vurdering av mål og resultat av forrige plan. For å oppnå en kvalitetssikkerhet i
planarbeidet skal det blant annet legges vekt på følgende forhold:
•
•
•
•
•
•

Realistiske planer med hensyn til økonomi
Behov må vurderes i forhold til aktivitetsutvikling og etterspørsel i kommunen
Omfattende medvirkningsprosess
Samordning i form av tverrsektorielt planarbeid
Et oversiktlig kart
Fokus på fysisk aktivitet herunder friluftsliv

Det stilles videre krav om at planarbeidet skjer etter plan- og bygningslovens
bestemmelser. Det er spesielt viktig at arbeidet koordineres med andre relevante
sektorers virksomhet de nærmeste år, og at arealbehovene inngår i kommuneplanens
arealdel.
Planen skal inneholde et prioritert handlingsprogram for fire år fram i tid. Dette skal om
nødvendig rulleres hvert år. Når planperioden er gått ut, må det settes i gang ny
revidering med fullstendig saksbehandling etter plan og bygningsloven.

4.1 Klargjøring av begreper
Idrett
Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten.
Fysisk aktivitet
Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder
friluftsliv og aktiviteter preget av lek.
Friluftsliv
Klima- og 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.
Idrettsanlegg
I spillemiddelordningen operer departementet med følgende klassifisering av
idrettsanlegg:
• Nærmiljøanlegg
• Ordinære anlegg
• Nasjonalanlegg
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Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo-/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg
menes kun utendørsanlegg. Anleggene eller områdene skal være fritt allment
tilgjengelige for
egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for
lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til skoleanlegg
eller idrettsanlegg, men ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert
aktivitet eller ordinær konkurranseidrett.
Ordinære anlegg er de tilskuddsberettigede anlegg som fremgår av
Kulturdepartementets publikasjon V-0732 bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett
og fysisk aktivitet. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i
konkurransereglene til det enkelte særforbund.
Nasjonalanlegg er idrett 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 paraolympiske komite gir et anlegg denne statusen.
Friluftsområder og friområder
Friluftsområder er store, ofte uregulerte områder som omfattes av allemannsretten.
Områdene benyttes gjerne til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. I
kommuneplanens arealdel er friluftsområdene oftest avsatt under landbruks-, natur- og
friluftsområder LNF-område). I reguleringsplansammenheng kan friluftsområder
avsettes til spesialområder for friluftsliv. Det er en viktig kommunal oppgave å ivareta
god tilgang til friluftsområdene gjennom å tilrettelegge for ”grønne korridorer” ut fra
tettbygde områder.
Friområder er avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for
allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er vanligvis ervervet,
opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen, og kan være parkanlegg, turløyper,
lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser. I kommuneplanens arealdel er friområder
oftest vist som byggeområde på kartet, da de betraktes som det av dette formål.
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4.2

Generelle utviklingstrekk

Fysisk aktivitet og mosjon er en av de vanligste fritidsaktivitetene i befolkningen. Flere
og flere trener aktivt og ofte, og stadig færre trener aldri.
Til tross for at stadig flere rapporterer at de trener og mosjonerer i fritiden, har det totale
omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen gått ned. Dette skyldes i stor grad at
hverdagsaktiviteten har gått ned. Eksempler på dette er at vi gjør mindre arbeid i huset
enn tidligere, vi går mindre i hverdagen, og de fleste av oss har mer stillesittende
arbeid.
Helsemyndighetenes anbefalte minimumsnivå når det gjelder fysisk aktivitet i forhold til
helsegevinst er 30 minutter daglig aktivitet med moderat belastning. En kartlegging fra
2009 viser at bare 20 % av voksenbefolkningen tilfredsstiller disse kravene.
Voksne som driver idrett eller fysisk aktivitet gjør dette egenorganisert eller i stadig
større grad i private treningssentre.
Utviklingstrekk hos barn og unge
Barn og ungdom anbefales å være i aktivitet i minst 60 minutter hver dag, og aktiviteten
bør ha både moderat og høy intensitet. Det store flertallet av norske barn er med i norsk
idrett på et eller annet tidspunkt, og mange deltar i flere idretter. Barn fra 6 til 12 år er
den aldersgruppen som har flest aktive i norsk idrett.
Fra 12-13 års alder er det et jevnt fall i deltakelse i organisert idrett gjennom tenårene.
Medlemskapstallene indikerer at det skjer noe i overgangen mellom barn og ungdom
når det gjelder forholdet til organisert idrett.
Det er viktig å påpeke at frafall i idretten ikke har en enkel årsak, men skyldes en rekke
ulike faktorer knyttet til barn og unges oppvekst, omgivelser og interesser.
Aktivitetsnivået synker kraftig 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 per dag. Blant 9 åringene er

tallene synkende og bare halvparten av 15-årige jenter og gutter er tilstrekkelig fysisk
aktive.
Kartleggingen bekrefter økende stillesitting også blant barn og ungdom. 15-årige gutter
tilbringer størst andel av dagen – hele 70 % av tiden – og mer enn det pensjonister gjør
– til stillesittende aktiviteter.
Fysisk aktivitet fremmer livskvalitet og helse
Hovedutfordringen når det gjelder befolkningens fysiske aktivitetsnivå er å øke andelen
voksne, eldre og ungdom som oppfyller anbefalingene til fysisk aktivitet.
Lov av 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar
2012. Loven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer helse og
trivsel og utjevner sosiale helseforskjeller. Loven retter seg mot kommuner,
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fylkeskommuner og statlige myndigheter, og skal legge til rette for et langsiktig og
systematisk folkehelsearbeid. Deler av loven regulerer også virksomheter med
betydning for befolkningens helse, bl.a. miljøet i barnehager og skoler. Loven bygger på
fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet: utjevne sosiale helseforskjeller,
”helse i alt vi gjør”, bærekraftig utvikling, føre var og medvirkning.
Folkehelseloven er utformet slik at
kommunene har et stort handlingsrom for å
fremme helse med utgangspunkt i lokale
behov og forutsetninger.
Gjennom å få oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer skal kommunene
identifisere sine resurser og sine
folkehelseutfordringer. Gjennom arbeidet
med oversikt og i planprosessene får
kommunene et helhetlig bilde av
utfordringene.
Det kommersielle treningsmarkedet
En markant trend de siste 15-20 årene har vært framveksten av det kommersielle
treningssentermarkedet. Den økte aktiviteten på dette området synes dels å reflektere
at treningssentrene gir et tilbud som supplerer idrettens tilbud, og dels at bransjen
treffer andre målgrupper enn den tradisjonelle idretten.
Forholdet mellom treningssenteret og den aktive er et kundeforhold, hvor den enkelte
kjøper tjenester av senteret. Denne typen relasjon karakteriseres gjennom fravær av de
plikter og rettigheter som følger medlemskap i frivillige organisasjoner.
Kommersielle treningssentre og idrettsanlegg med en fortjenestebasert eierform
berettiger ikke tilskudd fra spillemidlene.
Det vil heller ikke bli gitt tilskudd fra spillemidlene til anlegg, eller deler av anlegg, som
leies ut til kommersielle aktører for lengre tid, eller som utgjør deler av grunnlaget for
fortjenestebasert virksomhet, med unntak av enkeltarrangementer av kortere varighet.
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UTVIKLINGSTREKK I KOMMUNEN

(Skråstilt tekst hentet fra kommuneplanens samfunnsdel)
Pr. januar 2014 bor det 2556 personer i Rennebu kommune. De siste 30 årene har
innbyggertallet gått ned med nesten 500 personer.
I løpet av de siste 15 årene har det vært et fødselsunderskudd på 8,4 personer pr år.
Innvandring fra andre land har bidratt til en positiv økning i folketallet med
gjennomsnittlig 4,3 personer pr år, mens tall for innenlands flytting viser at det
gjennomsnittlig har flyttet 8,1 flere fra Rennebu enn til Rennebu. Dette fører til en
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gjennomsnittlig nedgang i folketallet har vært på 12,1 personer pr år. Tallene hentet
fram til og med 2012.
Det er først og fremst aldersgruppen mellom 16 og 29 som flytter ut. Rennebu mangler
videregående skole og utdanningstilbud utover videregående. Unge, enslige voksne er
derfor de som helst flytter ut, mens det gjerne er voksne med barn som flytter til
kommunen. Dette forhindrer likevel ikke at barnetallet reduseres, i særlig grad gjelder
dette i kretsene.
Fra 2013 har Rennebu tatt imot flyktninger for bosetting. Dette har vært et lite bidrag til
å forskyve alderssammensetningen i positiv retning.
Alderssammensetning
Framskrivingstallene for 2021 og 2031 viser en forventet nedgang i alle aldersgrupper
bortsett fra gruppen over 67 år. Det betyr at antallet barnehageunger, skoleelever og
personer i arbeidsfør alder går ned. Når elevtallet og antallet yrkesaktive blir redusert,
samtidig som antallet eldre øker, så får det konsekvenser for lokalsamfunnet
Målet for Rennebu kommune har de siste årene har vært å snu trenden ved å jobbe for
å beholde og ta imot nye innbyggere. Det har vært satset spesiell mot
befolkningsgruppen 20-39 år.
Folkehelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet en folkehelseprofil for alle landets kommuner.
Undersøkelsen viser bl.a. Rennebu kommune har en høyere andel uføre i alderen 45 år
sammenlignet med landsgjennomsnittet. Dette bør kartlegges nærmere og det bør
vurderes hvilke tiltak som bør settes inn for å forebygge.
Det er også en høyere andel husholdninger med lavere inntekt enn
landsgjennomsnittet, men dette kan trolig skyldes at mange jobber innen
primærnæringene hvor inntektene er relativt lave.

Samhandlingsreformen ble innført fra 1. januar 2012. Her er hovedmålsettingen å øke
satsingen på helsefremmende tiltak. En skal etterstrebe at pasienter og brukere skal

motta bedre koordinerte og helhetlige helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på
rett nivå, til rett tid er målsettingen.
Fra 1.januar 2012 kom en ny Folkehelselov. Denne loven påpeker at folkehelse er et
helhetlig ansvar, det vil si at alle enheter/sektorer har et samlet ansvar for dette. En
folkehelseplan er nå utarbeidet og klar for politisk behandling i Rennebu kommune.
Tilstrekkelig og tilpasset fysisk aktivitet er et viktig virkemiddel for å bedre folkehelsen
generelt, så vel som helsesituasjonen for den enkelte uansett utgangspunkt.
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Barnehager og skoler
Rennebu kommune har fra skoleåret 2014/2015 tre barnehager og tre barneskoler,
Innset, Berkåk og Voll. I tillegg har kommunen ungdomsskole på Berkåk.
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STATLIG OG KOMMUNAL IDRETTS- OG
FRILUFTSPOLITIKK

Statlig idrettspolitikk
Idrett er en viktig del av livet for svært
mange nordmenn. Idrett engasjerer og
begeistrer. Deltakelse 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. Dette er verdifullt både for den
enkelte og for samfunnet, gjennom
etablering av nettverk og frivillige
organisasjoner.
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) og ungdom (13-19 år), personer med nedsatt funksjonsevne
og inaktive.
Viktige satsingsområder for den statlige idrettspolitikken de kommende år er blant annet
økt satsing på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet, herunder friluftsliv,
særskilt satsing på idrettsanlegg i storbyer og pressområder.
Regjeringen vil øke satsing på bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som følge av
endringer i befolkningssammensetningen og bosettingsmønstre. Regjeringen vil
prioritere idrettsanlegg som har høy brukerpotensial, gode muligheter for flerbruk og
mangfold. I tillegg vil interkommunale idrettsanlegg få økt støtte. Storbyer og
pressområder vil få økt prioritet.
Selv om den primære målgruppen er barn og unge, er det viktig også å legge til rette for
voksne, og for den eldre delen av befolkningen, som blir en stadig større og mer fysisk
aktiv gruppe.

Statlig friluftspolitikk
Friluftslivet og dets organisasjoner har sin primære departementstilknytning til Klima- og
miljødepartementet. 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.
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Formålet med Friluftsloven, sist endret i 2013, er å verne friluftslivets naturgrunnlag og å
sikre allmennheten fri rett til ferdsel og opphold i naturen. Allemannsretten – retten til fri
ferdsel, opphold og aktivitet i utmark – utgjør fundamentet for våre friluftstradisjoner.

Strategier 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, unge, personer som er lite fysisk aktive, personer med
innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne skal ha hovedprioritet i
statens arbeid med friluftsliv.

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 friske eller syke.
Universell utforming har hele befolkningen som målgruppe. Når prinsippene for
universell utforming legges til grunn, skal anlegg for idrett og fysisk aktivitet i prinsippet
kunne brukes av alle mennesker, uavhengig av funksjonsnivå.
Idrettsanlegg som mottar spillemidler skal oppfylle kravene til universell utforming, slik
disse er utformet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven.
Rennebu kommunes idretts- og friluftspolitikk
Kommunens politikk innenfor området idrett og fysisk aktivitet bygger i stor grad på de
nasjonale føringene.
Hovedmål:
Idrett og fysisk aktivitet for alle

Delmål:
• Rennebu kommune må markere seg som en idretts- og friluftskommune
• Det bør være tilrettelagt for utøvelse av fysisk aktivitet i tilknytning til skoler og
barnehager.
• Det bør finnes et mangfold av tilbud innenfor organisert idrett og fysisk aktivitet i
kommunen.
• Det bør legges en særlig vekt på at barn og unge skal ha glede av å drive idrett
og fysisk aktivitet. Alle har krav på å bli integrert.

Side 12 av 32
Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 81 00 - Faks 72 42 81 01 - postmottak@rennebu.kommune.no - www.rennebu.kommune.no

•

•
•
•
•

Gjennom lag og organisasjoner, og i samarbeid med aktuelle nabokommuner,
bør det legges til rette for at alle kan drive idrett og fysisk aktivitet ut fra de
ambisjoner og ferdigheter den enkelte utøver måtte ha.
Kravet om universell utforming må ivaretas på alle anlegg for idrett og fysisk
aktivitet
Det bør sikres god tilgang til naturområder fra sentrum og tettsteder i kommunen
Det bør etterstrebes å vektlegge folkehelseperspektivet ved all kommunal
planlegging
En bør sikre at alle barn får svømmeopplæring i løpet av skoletiden.

Strategier:
• Kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet må rulleres årlig om det er behov
for det
• Kommunen bør bevilge midler til nærmiljøanlegg
• Det bør stilles kommunale midler til disposisjon ved utbygging av og til
rehabilitering av idrettsanlegg
• Standard for drift og vedlikehold av kommunale idrettsanlegg må ikke senkes.
• Kommunen må gi økonomisk støtte til drift av lag og organisasjoner som driver
idrettsarbeid og fysisk aktivitet.
• Det må fortsatt gis støtte til oppkjøring av skiløyper, og skikart må oppdateres
årlig.
• Det må tilrettelegges for små og store idrettsarrangement i kommunen.
• Folkehelsekomiteen bør fortsette sitt arbeid.
• Idrettsrådet må brukes aktivt som høringsorgan i idrettssaker.
• Det bør utvikles rutiner for samarbeid med skoler, barnehager, velforeninger,
idrettslag og andre instanser som har idrett og fysisk aktivitet på dagsorden.
• Tilbudet om gratis trimtilbud i Rennebuhallen bør fortsette i samarbeid med
idrettslaget
• Treningstilbudet for barn og unge i
kommunens lokaler skal være gratis.
• Rydding og merking av
Pilegrimsleden må gjennomføres
jevnlig.
• Videreføre tiltak gjennom Den
Kulturelle Skolesekken som
kombinerer friluftsliv og kulturvern.
• Videreføre kulturskolens
friluftslivstilbud.
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RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

I Rennebu er det i planperioden bevilget spillemidler til følgende anlegg:
Ballbinge – Innset skole
Finansiering : Rennebu kommune/spillemidler
Drift
: Rennebu kommune
Kategori
: Nærmiljøanlegg
Sandvolleyballbane – Buvatnet
Finansiering : Rennebu kommune/spillemidler
Drift
: Rennebu kommune
Kategori
: Nærmiljøanlegg
Kunstgrasbane
Finansiering :Rennebu kommune/Rennebu idrettslag/spillemidler
Drift
:Rennebu kommune/Rennebu idrettslag
Kategori
: Kommuneanlegg
Langrennsarena – utskifting lysarmatur, flytting av tidtakerbu
Finansiering : Rennebu idrettslag/Rennebu kommune/spillemidler
Drift
: Rennebu idrettslag
Kategori
: Kommuneanlegg
Rennebu skytterlag – baneutvikling/rehabilitering
Finansiering : Rennebu skytterlag/ Innset skytterlag/Rennebu kommune/spillemidler
Drift
: Rennebu skytterlag/Innset skytterlag
Kategori
: kommuneanlegg
Rennebu skisenter garasje
Finansiering : Rennebu idrettslag/ Rennebu kommune/spillemidler
Drift
: Rennebu idrettslag
Kategori
: Kommuneanlegg
Vonheim nærmiljøanlegg
Finansiering : Rennebu kommune/spillemidler
Drift
: Rennebu kommune
Kategori
: Nærmiljøanlegg
Voll nærmiljøanlegg
Finansiering :FAU/spillemidler
Drift
: Rennebu kommune
Kategori
: Nærmiljøanlegg
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Videre er det for 2015 fremmet søknad om spillemidler til:
Utbygging av Rennebu skisenter – bygg og stadionanlegg
Finansiering : Rennebu idrettslag/Rennebu kommune/spillemidler
Drift
: Rennebu idrettslag
Kategori
: Kommuneanlegg

Utbygging av Rennebu skistadion – rulleskiløype
Finansiering : Rennebu idrettslag/ Rennebu kommune/spillemidler
Drift
: Rennebu idrettslag/ Rennebu kommune
Kategori
: Kommuneanlegg
Utbygging av Rennebu skistadion – asfaltering
Finansiering : Rennebu idrettslag/Rennebu kommune/spillemidler
Kategori
: Kommuneanlegg
Tufteparken - Berkåk
Finansiering : Rennebu idrettslag/Rennebu kommune/spillemidler
Drift
: Rennebu idrettslag
Kategori
: Nærmiljøanlegg

Både når det gjelder søknadene angående Rennebu skistadion og Tufteparken er det i
tillegg til oppførte finansieringskilder i tillegg mottatt betydelig finansiering fra lokalt
næringsliv.
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Andre tiltak som er gjennomført i planperioden:
Styrketreningsrom i Rennebuhallen
Rennebu idrettslag og Rennebu kommune har samarbeidet om å ruste opp et
styrketreningsrom i Rennebuhallen. Rommet er gratis tilgjengelig for publikum i det
tidsrommet hallen er i bruk for øvrige aktiviteter. Tilbudet er veldig populært og brukes
av en variert gruppe både når det gjelder alder og funksjonsnivå. Det er også opprettet
en frisklivssentral som i stor grad benytter seg av dette tilbudet.
Turkart
Landbruksenheten har i samarbeid med en rekke relevante aktører utarbeidet et turkart
for kommunen.
Tur- og sykkelsti
Det er flere muligheter for sykkelutfart av ulik vanskelighetsgrad rundt omkring i
kommunen.

Friluftslivstilbud i kulturskoleregi
Tiltaket er i perioden opprettet som et tilbud i kulturskolen. Turgruppa gjennomfører
jevnlige turer i friluft med overnatting en gang pr høst og vår.

Tiltak som ikke er gjennomført i perioden (ut fra
behovsvurdering ):
•
•
•
•
•
•
•

Opprusting av gocartbanen i Flåmoen.
Tidtakerbu/ varmebu tilknyttet idrettsanlegget på
Innset.
Nærmiljøanlegg i tilknytning til Berkåk skole.
Rehabilitering av grusbanen på Berkåk.
Toalett og redskapsbu ved kunstgrasbanen.
Ridehall
Lerdue – Jegertrapp

Rent generelt kan en konkludere med at en stor del av de
planlagte tiltakene i forrige plan er gjennomført. Likevel
viser det seg at det er en utfordring å planlegge, selv om
det bare gjelder 4 år framover i tid. En del ønsker og behov vil alltid dukke opp
underveis, og så lenge det er stor entusiasme og finansielle muskler til å gjennomføre,
er det både vanskelig og lite hensiktsmessig å stoppe slike initiativ.
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FORHOLD TIL ANDRE DELER AV KOMMUNEPLANEN

I kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2013 – 2025 finner vi følgende
beskrivelser og målsetninger som aktuelle for området idrett og fysisk aktivitet:
Overordna mål
Rennebu skal ha bokvaliteter som gjør kommunen til et attraktivt alternativ for bosetning
i regionen.
Rennebu er en attraktiv bokummune som tilbyr gode og trygge oppvekstvilkår.
Kommunen har rike muligheter for friluftsliv og et allsidig tilbud innen kultur- og
fritidsaktiviteter.
Et godt og inkluderende bosted bidrar til trivsel og livskvalitet. Kommunen ønsker en
utvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.
Strategier
• Attraktive natur- og fritidsområder som kan benyttes til allmen ferdsel og aktivitet
skal ivaretas og utvikles videre
• Opprettholde et aktivt kulturliv og stimulere
til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner
for alle aldersgrupper

Folkehelse
• Satse på forebyggende tilbud med fokus på
deltakelse, aktivitet og mestring
• Stimulere til en mer aktiv hverdag gjennom
å legge til rette for gående og syklister
• Tilby tjenester med riktig kvalitet til riktig tid
• Det skal jobbes aktivt med rus- og
kriminalitetsforebyggende arbeid
• Utvikle tverrfaglig samarbeid for personer
eller familier med sammensatte behov
• Kommunens fokus på folkehelse skal gjenspeiles i all planlegging

9

PLANPROSESSEN

Alle kommuner skal ha en kommuneplan ( § 11-1 Kommuneplan). Kommuneplanen
skal legge føringer for all kommunal aktivitet og fungerer gjennom dette som et viktig
beslutningsgrunnlag for sektorens virksomhet.
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Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte våre
arealer. Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet og at
hver og en av oss kan være med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser.
En kommunedelplan er en plan for et bestemt område, temaer eller sektorer.
Innledningsvis i planprosessen ble det sendt ut brev til skoler, barnehager samt ulike lag
og organisasjoner som tenkes å ha en rolle i forhold til idrett og fysisk aktivitet i
Rennebu. I særlig grad gjelder dette instanser som er berettiget stønad gjennom
spillemiddelordningen.
Etter at de ulike innspillene er samlet og planforslaget foreligger vil dette bli lagt ut til
høring før planen behandles i HOO og kommunestyre.

10

BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN I KOMMUNEN

Generelle utviklingstrekk som beskrevet i kapittel 4 gjør seg gjeldende også for
Rennebu. Kommunen har en klar styrke i lange tradisjoner med friluftsliv og fysisk
aktivitet. Dette har fra gammelt av vært en integrert del av livsgrunnlaget for
befolkningen. Fortsatt representerer jakt og fiske en viktig nærings- og
rekreasjonsresurs for mange i kommunen.

Skytterbevegelsen står sterkt i Rennebu. Skytterarenaene har over en årrekke blitt
utbygd og oppgradert. Skyting er en aktivitet der alder har mindre betydning. Her kan
unge og eldre utøve sin aktivitet side om side. Det er god rekruttering til denne
aktiviteten.
Skiidretten står høyt i kurs. Rennebu har etter hvert fått gode fasiliteter for utøvelse av
flere typer skisport. Alpinanlegget på Nerskogen er et populært tilskudd til mer
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tradisjonell ”bortoverski”. Skiarenaen på Berkåk har vært under stadig utvikling, hvorav
rulleskiløypa utgjør siste skudd på stammen. I Rennebu er det fra naturens side ideelle
betingelser for å ta skiene fatt i mer tur- og rekreasjonsøyemed. Det legges hver vinter
til rette for oppkjørte turløyper jevnt fordelt utover i kommunen. I de senere år har
privatpersoner og hytteforeninger bidratt til en ytterligere utvidelse av dette tilbudet. Det
merkes at folk er mer på hyttene sine hele året og at de dermed har ønske om gode
skispor. Kommunen har bidratt med et lån på 1,5 mill til Snøhetta idrettslag for
investering av tråkkemaskin. Dette har bidratt til gode skispor i Nerskogsområdet.
Hoppsporten har i en periode hatt noe lav oppslutning, dette ser nå ut til å endre seg og
flere unge viser interesse for sportsgrenen. Her som ellers viser det seg at foreldrenes
engasjement har stor betydning.
Det er et vitalt fotballmiljø i Rennebu. Dette gjelder etter hvert både jente- og
guttefotball. Etter at vi fikk kunstgrasbane har muligheten for å spille forball økt
betraktelig. I tillegg til utendørsfotball arrangeres det innendørsturneringer i
Rennebuhallen hvert år. Kommunen har levert flere gode rekrutter til toppfotballmiljøet
både i og utover regionen. Fotball har etter hvert i større grad blitt en helårsaktivitet.
Idretten må kunne karakteriseres som et lavterskeltilbud uten krav til store investeringer
på individnivå. På bakgrunn av dette melder det seg et behov for fotballhall på Berkåk.
Denne vil da måtte ha et regionalt nedslagsfelt.
Av innendørsaktivitet er det håndballen som står sterkest. Her har vi flere
aldersbestemte klasser både for jenter og gutter. Rennebuhallen har avgjort betydd mye
for håndballen. En kan ikke se at bedre forutsetninger for å drive innendørsaktivitet går
på bekostning av utendørsaktiviteten.
Tvert i mot har idrettshallen vist seg å være et viktig supplement for
utendørsaktivitetene slik at utøverne kan drive sin idrett jevnt gjennom hele året.

Over en årrekke har det utviklet seg et bredt spekter av trim- og treningsaktiviteter,
tilpasset ulike aldersgrupper, interesser og ferdighetsnivå. Idrettslagene står for det
meste av aktivitetene, men også andre aktører har bidratt til mangfoldet.
Frisklivssentralen som har sitt tilhold i Rennebuhallen og utgjør et verdifullt bidrag til de
som av helsemessige årsaker trenger litt ekstra motivasjon og tilrettelegging.
Idrettsskolen har en lang historie i Rennebu. Her gjøres det en solid innsats fra
idrettslagets side. Deltakerne får en variert opplæring innenfor ulike idrettsgrener, samt
mer lekpreget aktivitet. Tilbudet er delt opp i to kategorier; fra 4-6 og fra 7-10. Det er
viktig at barn får tilrettelagt muligheten til fysisk aktivitet. Idrettskolen kan være med å
bygge et fundament for den helsemessige gevinsten og den gleden fysisk aktivitet
medfører gjennom hele livet.
Idrettslaget har sammen med kommunen rustet opp trimrommet i Rennebuhallen. Dette
har resultert i at alle som ønsker det kan benytte tilbudet i det tidsrommet hallen er åpen
for andre aktiviteter. Tilbudet er gratis og interessen har vært over all forventing.
Brukergruppen spenner over et stort register både når det gjelder alder og fysiske
forutsetninger.
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Skoler og barnehager er flinke til å benytte de naturgitte mulighetene som finnes i
nærmiljøene. Både Nerskogen, Innset og Berkåk har egne ballbinger knyttet til
skoleanleggene. Vonheim barnehage og Voll skole har i det siste bygd opp egne
nærmiljøanlegg for ulike typer aktiviteter.
Gjennom Fysakprosjektet ble det våren 2008 satt i gang et tilbud med friluftsaktiviteter
for skolebarn fra 1. Til 4. Klasse. Tilbudet går over tre dager først i skoleferien.
Gjennomføringen skjer gjennom samarbeid med idrettslag, frivilligsentral og kommunen.
Så vidt vi vet er Kulturskolen i Rennebu alene i landet om å ha et friluftstilbud til
elevene. Så fort man tar naturen i bruk blir det å betrakte som kultur.
Det finnes en rekke områder som innbyr til friluftsliv i kommunen. En del stier er merket
og spesielt tilrettelagt for vandring. Dette gjelder i særlig grad Barnas naturverden,
turistforeninga sitt løypenett, samt Pilegrimsleden. Det er utarbeidet gode brosjyrer med
kart og relevante opplysninger om områdene det gjelder. Her kan nevnes spesielt siste
skudd på stammen; ”Kart for aktiv friluftsliv” som ble ferdigstil våren 2014.
Det er en klar oppgave for det offentlige, samt for frivillige organisasjoner, å legge til
rette for økt aktivitet blant befolkningen. Likevel er det den enkeltes ansvar å ta vare på
egen fysisk helse og velvære. Det samme gjelder ansvar for egne barn slik at de får
mulighet til å utfolde seg fysisk og utvikle ulike fysiske ferdigheter.
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VURDERING AV AKTIVITET OG FREMTIDIG BEHOV

I Rennebu er det gode muligheter for at skal kunne ha adgang til natur og frisk luft.
Dette er en av de fremste kvalitetene ved å bo og ferdes i kommunen vår. Fysisk
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aktivitet bør derfor være en følge av slike naturgitte kvaliteter. I særlig grad er det viktig
å motivere kommende generasjoner til etablere gode vaner for bruk av naturen. Her
legges et godt grunnlag for god helse og god livskvalitet gjennom alle livets faser.
Foreldre har et stort ansvar for å realisere denne dimensjonen sammen med
barnehage, skole og frivillige organisasjoner.
Utfordringer:
• Sikre overlevering av ferdigheter.
• Opparbeide og vedlikeholde gode traseer og ferdselsveier sommer som vinter.
• Sikre grønne korridorer fra sentrumsområdene ut til turområdene
Idrett og fysisk aktivitet for alle er hovedmålsetningen for kommunen. Rennebu er en
kommune med vid arealmessig utstrekning, og sånn sett er det god plass til en
begrenset befolkningsgruppe. Det at vi er så få begrenser selvsagt muligheten for å
kunne tilby anlegg av høy standard innenfor alle idrettsgrener. Det er derfor aktuelt for
oss å samarbeide innenfor en større region, i særlig grad kan dette gjelde
idrettsutøvelse på høyt nivå. Det er derfor viktig for oss å gjøre prioriteringer for hvilke
idrettsanlegg vi vil satse på. Kommunen bør likevel bestrebe seg på å til rette legge for
et bredest mulig tilbud, særlig innen kategorien lavterskel og nærmiljø.
Utfordringer:
• Prioriteringer internt
• Dialog med idrettsorganisasjoner og andre relevante aktører.
Barn og unge har et naturlig potensiale for fysisk utfoldelse. Vi har alle et stort ansvar
for å imøtekomme dette behovet samt å forhindre passivisering. Dessverre registreres
en klar uheldig utvikling mot flere overvektige og mindre fysikk aktive barn. En stor del
av barn og unge i Rennebu er organisert gjennom idrettslag, men økt bruk av data og
sosiale medier er medvirkende til for mye stillesitting her i kommunen som ellers i
landet.
Alle barn har behov for å leke. Leken er derfor
en viktig motivasjonsfaktor for å drive med
fysisk aktivitet. Tilretteleggingen bør i størst
mulig grad foregå på barnas premisser. En ser
ofte at enkel tilrettelegging kan være vel så
stimulerende for de yngste barna, som store,
flotte anlegg. Gjennom selv å få være med på å
bygge opp, stimuleres også kreativitet og
fantasi.
Utfordringer:
• Legge til rette for utelek i skoler og
barnehager
• Legge til rette for trygge lekemuligheter i
boligområder
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Det er en offentlig oppgave å tilrettelegge for fysisk aktivitet og mestring for personer
med redusert funksjonsnivå. Mange har behov for ekstra oppfølging og rådgiving utover
det som gis innen det ordinære helsetilbudet. Det forventes at frisklivssentralen og en
nyoppnevnt stilling som folkehelsekoordinator vil være nyttige bidragsytere i så måte.
Det er av stor viktighet at pålegget om universell utforming blir imøtekommet ved
utbygging av alle offentlige anlegg i kommunen.
Det har i siste gjennomførte planperiode ikke vært aktuelt å ta opp diskusjonen om
svømmehall i Rennebu. Nabokommunene våre har nå svært gode fasiliteter for
svømming og vannaktiviteter. Det forventer derfor at behovet er dekt selv om det er et
stykke unna.
Utfordringer:
• Universell utforming for alle anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
• Hjelp til trening og oppfølging for grupper som måtte ha behov for det.
• Tilrettelegging for tilgang til svømmeanlegg i nabokommunene.

11.2 ANLEGG
Sentralidrettsanlegget ligger i hjertet av kommunesenteret på Berkåk. Dette består av
kunstgrasbane, flerbrukshall og skiarena. Den gamle grusbanen ligger for tiden brakk
og brukes helst til parkeringsplass. Deler av området brukes fortsatt til friidrettsformål,
men her er det behov for rehabilitering og oppgradering. Grusbanen som fotballarena
har ingen funksjon lenger. Det er satt opp en skateboardrampe i den ene enden av
anlegget.
Det at anlegget er såpass komprimert, samt beliggenheten med tilknytning til skole,
kommunehus, bank og foretninger er fordelaktig.
Det legges årlig is på en mindre del av grusbanen slik at den kan brukes til skøytebane.
Utfordringer:
Det har over flere år vært uavklart hva området mellom Rennebuhallen og eksisterende
E6 skal benyttes. Både skole, idrettslag og ulike instanser i kommunen har ønsket en
avklaring på dette med tanke på tilrettelegging for mer gunstig bruk av grusbaneorådet
slik at flere kan ha glede av anlegget både i skole- og fritid. Skolen på sin side har stort
behov for et bedre tilbasset aktivitetsanlegg i sitt nærområde.
Idrettslaget på sin side ser gjerne at en del friidrettsfunksjoner blir oppgradert. Dette er
for øvrig i samsvar med skolen behov. Det er særlig behov for en 100 meters løpebane
samt en tilhørende lengdegrop.
I de senere årene har det meldt seg en stigende interesse for sykling. En enkel
sykkelløype ble opparbeidet i området nord for Rennebuhallen for en del år siden. Det
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er ønskelig med en oppgradering av dette anlegget slik at den kan oppfylle kravet til en
BMX-løype.
I tillegg kommer de utfordringer vi har med behovet for et større parkeringsanlegg, noe
som spesielt er påkrevet under Rennebumartnan.

Kunstgrasbanen erstattet den gamle grasbanen på Berkåk. Anlegget har medført en
betydelig utvidet bruksfrekvens for mange ivrige fotballspillere, både i organisert regi og
på mer spontant basis.
Kommunen har driftsansvar for kunstgrasbanen, samt all tilrettelegging på grusbanen.
Når det gjelder kunstgrasbanen er det inngått en driftsavtale med fordeling av oppgaver
på idrettslag og kommune.
Utfordringer:
Det er behov for et toalettanlegg i området. I praksis viser det seg at eksisterende
toaletter i Rennebuhallen eller ved skiarenaen ikke er et godt nok tilbud. Toalettet kan
gjerne kombineres med redskapsbod, samt for lagring av granulater.

Det er ønske om en 7-er bane i området.
Driftsansvar: Rennebu kommune i samarbeid med fotballgruppa i Rennebu idrettslag
Frambanen som naturgrasbane fungerer som en god avlastning til kunstgrasbanen.
Her arrangeres det en god del kamper i sommersesongen.
Utfordringer
Anlegget er gammelt og det er behov for å fornye noe av vedlikeholdsutstyret. Det
gamle klubbhuset trenger sårt til en rehabilitering.
Driftsansvar: Rennebu idrettslag
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Rennebuhallen har definisjon som flerbrukshall og huser et mangfold av aktiviteter
gjennom året. I vinterhalvåret er kapasiteten på idrettshallen så godt som fullt utnyttet.
I sommermånedene er det litt romsligere. Hallen har de siste årene vært stengt i juli
måned.
Forruten å romme de faste ukentlige aktivitetene, er hallen velegnet til å gjennomføre
større arrangement. Her kan nevnes Rennebumartnan, Rennebuspæll, Kulturvukku,
Sparebankcup og diverse stevner. Vi har vært så heldig å gjennomført to
norgesmesterskap i Rennebu; et på ski og et i orientering. Rennebusamfunnet har
utviklet gode arrangementsferdigheter, der kombinasjonen dugnadsinnsats og egnede
fasiliteter er vesentlige forutsetninger for et godt resultat.
Kommunen har gode erfaringer med å ha faste tilsynsvakter i hallen på ettermiddag og
kveldstid. Disse supplerer de faste vaktmestrene som har sin base i hallen på dagtid.
Berkåk skole har sin kroppsøving i hallen. Både hall og samfunnsdel benyttes også i
forbindelse med tentamener, konserter og diverse arrangement i skolens regi.

Utfordringer:
Det at hallen drives som flerbrukshall, der ulike grupper skal betjenes, har også sine
utfordringer. Faste idrettsaktiviteter må til tider vike for større arrangement i hallen.
Dette kan skape noe misnøye for de som er avhengig av jevnlig trening bl.a.
Den eldste delen av Rennebuhallen som består av det opprinnelige samfunnshuset er
nå etter hvert ganske slitt og trenger en solid oppgradering. Dette gjelder i stor grad
også det gamle garderobeanlegget som ligger i kjellerdelen av bygningen. Det er satt i
gang en planleggingsprosess for slik oppgradering og kommunen har bevilget penger til
gjennomføringen. Selve ombyggingen vil igangsettes fra midten av august 2015 og
planlegges fullført til Rennebumartnan 2016.
Driftsansvar: Rennebu kommune
Skiarenaen holder høy standard med regional status. I 1998 ble det arrangert NM på
ski i Rennebu. Anlegget er godkjent for bruk til verdenscup. Etter den tid er det blant
annet kommet til skiskytterarena, rulleskianlegg og sanitæranlegg. Anlegget er
tilrettelagt for både konkurranseaktiviteter og til tur og trim. Det er også en egen bakke
for aking og skileik.

For tiden planlegges det en aktivitetspark i tilknytting til anlegget. Dette er først og
fremst myntet på de yngste og vil være et viktig bidrag til at området kan benyttes i
sommermånedene.
Utfordringer:
Det er behov for et rekrutteringsanlegg for skihopp i området
Driftansvar: Rennebu idrettslag
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Naturgrasbaner finner vi på Frambanen, Stamnan og på Tollvang, Grindal. Trollvang
har for øvrig status som nærmiljøanlegg.
Utfordringer:
I og med at Trollvang har status som nærmiljøanlegg og ikke brukes til
konkurranseidrett, så blir det en relativ stor oppgave for grendelaget å vedlikeholde
anlegget.
Driftsansvar: Henholdsvis Rennebu idrettslag og Grindal grendelag i samarbeid med
idrettslaget.
Skyteanleggene har jevnlig blitt oppgradert over flere år. Dette har også skjedd i siste
planperiode. I Gammelstødalen er det nå en godt utbygd skytebane med dertil hørende
skytterhus. Rennebu skytterlag og Innset skytterlag har samarbeidet om bruk og drift av
anlegget. Det er også en innendørs skytebane i ”gamle møbelbygg” på Berkåk.
Driftansvar. Rennebu skytterlag
Lerduebane - Jegertrap
Rennebu Jeger og Fisk er en aktiv forening som blant annet driver med lerdueskyting.
Dette foregår på en skytebane i Svenskdalen ved Brattset kraftverk. Foreningens
økende aktivitet innen trenings- og konkurranseskyting tilsier at de har ønsker og behov
for et mer tidsmessig anlegg.
Anlegget kan gjerne samlokaliseres og det må søkes samarbeid med andre
skyteinteresser i kommunen.
Fra sentrale myndigheter er det signalisert at om noen år vil det komme krav om
treningsskyting også for småviltjegere. Da vil et slikt anlegg bli en nødvendighet.
Det bør avsettes areal til formålet i kommende planperiode.
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Driftsansvar: Rennebu Jeger og Fisk
Buvatnet er et attraktivt friluftsområde ved E6 i sentrum av Berkåk. Det er anlagt en
flittig brukt turløype rundt vannet. En alternativ mulighet for deler av løypa er å bruke
Gamle Kongeveg på vestsiden av E6. Spor etter industriell virksomhet med skjæring av
is på Buvatnet er dokumentert med bl.a. en orienteringstavle ved tuftene etter det gamle
ishuset.
Badestranda som er anlagt på østsiden av vannet er et populært tilbud for
lokalbefolkningen så vel som lokalbefolkningen når sommertemperaturen tilsier det. Det
er anlagt en parkeringsplass ved inngangen til stien. På badeplassen finnes toalett,

gapahuk, brygge og grillplass, samt en sandvolleyballbane. Skolen disponerer et eget
båtnaust.
På vinters tid organiseres det bilkjøring på isen. Det er utarbeidet en egen
reguleringsplan for området der bl.a. denne aktiviteten er tatt hensyn til.
Fra og med påske blir stien rundt Buvatnet brøytet. Det er ønske om å utvide dette
tilbudet slik at det gjelder fra den første snøen kommer
I 2002 ble det vedtatt en bruksplan for Buvatnet. Denne er vel etter hvert blitt moden for
revidering.
Utfordringer:
Parkeringsplassen brukes mye av utenlandske, spesielt tyske, bobilturister på sommers
tid. Selv om dette strengt tatt er ulovlig har det så langt ikke representert noe problem.
Innimellom kan det forekomme noe hærverk på anlegget, men uten at det har vært noe
stort problem.
Det har vært ønske om enda bedre tilrettelegging for vannski og mer fartsfylte aktiviteter
ved vannet. Dette har så langt ikke blitt realisert bl.a. fordi det kommer i konflikt med et

rikt fugleliv. Mange av de som bruker området til rekreasjon setter pris på at nettopp
slike hensyn blir ivaretatt. Det er også satt opp et fugleobservasjonstårn ved vannet.
Det bør sikres helårsdrift for stien rundt Buvatnet.
Driftsansvar: Rennebu kommune
Skiløyper er et viktig tiltak for å komme seg ut i naturen på vinterstid i Rennebu.
Kommunen har hatt som politikk å tilby et løypenett fordelt over hele kommunen. Det
inngås avtale med både idrettslag og private oppkjørere der det settes en
minstestandard for oppkjøring. Dette innebærer at de avtalte skiløypene skal være
oppkjørt fra første helg i februar samt hver dag i vinterferie og påske. Løypene skal
være ferdig preparert til kl 10:00 under forutsetning av at værforholdene tilsier det.
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I de senere år har det kommet til en del løyper som kjøres opp i privat regi. Kommunen
har valgt å ta med disse på løypekartet som utgis hvert år, uten at kommunen påtar seg
noe ansvar for standarden på disse løypene. Noen løyper kjøres bare opp i påska og
vinterferie. Andre løyper et bare kvistet, ikke preparert. På kartet er løypene avmerket
med ulik farge for å vise ansvar og kategori.
Kommunen har i samarbeid med Frivilligsentralen opprettet en utstyrssentral der de
som måtte ønske det kan låne utstyr for å utøve idrett og fysisk aktivitet. Skiutstyr utgjør
en stor del av dette. Kommunen har finansiert tiltaket blant annet gjennom tilskudd fra
Barne-, Ungdoms- og Familiedepartementet.

Utfordringer:
Hyttevanene har endret seg i den retning at folk er mer på
hytta hele året. Dette på grunn av høyere standard på hyttene
samt at mange kan ta med seg jobben på hytta gjennom
internettilknytning. Kravet om oppkjørte skiløyper ser ut til å
øke i takt med denne utviklingen.
Det at nordmenn er født med ski på bena begynner etter hvert
å bli en myte. Det erfares at enkelt barn ikke har så gode
skiferdigheter. Vi har også fått en del innbyggere fra andre
himmelstrøk som mangler de innfødtes grunnlag for å drive
vinteridrett. Skoler og barnehager har her en viktig oppgave til
å stimulere og motivere.
Driftansvar: Rennebu kommune (for et begrenset antall
skiløyper)
Nerskogen Skisenter AS er et privat drevet, kommersielt
alpinanlegg. Det er det eneste alpinanlegget vi har i
kommunen. Skisenteret er et familievennlig alpinanlegg, der

både små og store kan boltre seg i nedfartene. Bortoverskiløypa inn mot Leverdalen i
østlig retning og løypa mot Greåsen i vestlig retning, utgjør et variert turområde og er en
del av det tilbudet som skisenteret tilbyr.
Nerskogen Skisenter har planer om ei Skisenterhelg på sommers tid, der deltakerne
kan ”trimme” seg til topps ved bruk av fjellheisen.
Rennebu kommune har nå i flere år bevilget et tilbud om gratis heiskort til alle
skoleelever i kommunen.
Driftansvar: Nerskogen Skisenter AS
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Barnas Naturverden består av 3 sælehus med turstier i Ramsfjellområdet. Tilbudet er
særlig tilpasset barnefamilier
Bygdesentert tar imot bestilling på overnatting for grupper. Enkeltpersoner og små
grupper trenger ikke å bestille på forhånd. Det er enkel standard på hyttene og
vandrerne må selv ha med mat og sovepose.
Driftsansvar: Barnas Naturverden (grunneierne)
Pilegrimsleden går 42 km på tvers gjennom hele kommunen. Tilbudet er en del av
Gudbrandsdalsleden og benyttes først og fremst av langveisfarende vandrere både fra
inn- og utland. Det er utarbeidet et informasjonshefte om leden gjennom Rennebu, i

tillegg er det satt opp oppslagskasser med relevant informasjon om natur og kultur
underveis. Kommunen arrangerer lokalpilegrimsvandring en søndag først på sommeren
hvert år. Det har vært med relativ god oppslutning av tiltaket. Skolene og barnehagen
gjennomfører også årlig vandringer langs avgrensede strekninger på leden.
Da Prosjekt Pilegrimsleden i sin tid ble igangsatt var tanken at leden skulle inneha tre
dimensjoner:
• En åndelig dimensjon med refleksjon og ettertanke.
• En historisk dimensjon, etter pilegrimenes ferdselsveier med markering av
kulturminner underveis.
• En tursti gjennom natur- og kulturlandskapet med fokus på naturopplevelsen og
fysisk fostring.
Her kan hver enkelt legge vekt på den eller de dimensjoner som passer best.
Det har vært gjennomført en del prosjekt på nasjonal basis siden 1997 med tanke på å
vitalisere Pilegrimsleden. Etter hvert er det opprettet flere aktører med mål om å ivareta
en slik utvikling.
I Rennebu har et kommunalt pilegrimsutvalg tatt for seg merking og vedlikehold av
leden. De har også arbeidet med skilting og markedsføring. Utvalget har arrangert den
årlige lokale vandringen.

Det er også fra noen år tilbake blitt opprettet en egen pilegrimsforening i kommunen.
Denne har først og fremst konsentrert arbeidet om overnattingstilbud, samt å betjene
vandrerne når de måtte ha behov for det. Kommunen har bidratt til et eget
informasjonskontor for pilegrimer ved museumsalegget Gammelbua på Voll.
Kommunen har tegnet medlemskap i Pilegrimssenter Dovrefjell som blant annet har
som oppgave og koordinere merking ,rydding og diverse tilrettelegging av leden
gjennom Gudbrandsdalen og Trøndelagskommunene; Oppdal, Rennebu, Meldal Orkdal
og Skaun.
Driftsansvar: Rennebu kommune (for rydding og merking av leden)
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Øvrige stier og turmål i kommunen.
Det finnes en god del stier og enkle veitraseer både for vandring og sykling i
kommunen. Noen er merket av Turistforeninga. En del egner seg til offroadsykling.
Idrettslagene har satt opp trimkasser ved en del turstier. Det topptrimtilbudet som
idrettslagene legger til rette for hver sommer, har vist seg som et meget populært tiltak.
En del grendelag eier seteranlegg eller hytter
som de bruker som mål for utfart i nærmiljøet. Dette fungerer som gode trim- og
trivselstiltak for befolkningen.
Utfordringer:
• Det bør sikres god informasjon ved utfart til turområdene
• Vandrere og syklister, spesielt på offroadsnivå, kan ha kryssende behov. En bør
søke å legge til rette slik at det ikke blir konflikter på dette området.
• Merking og rydding er en kontinuerlig oppgave som alle ansvarlige må ha for
øye.
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Trenings- og trimrom
Det vises til tidligere omtale under Rennebuhallen om et eksisterende trimrom i hallen.
Også
På Voll har en del driftige damer tatt initiativ til at det finnes et lignende tilbud i de gamle
skolelokalene. En del bedrifter har også egne trimrom for sine ansatte.
Det er opprettet et tilbud om spinning i privat regi.
Det er også kommet noen henvendelser om oppstart av kommersielt drevet helsestudio
i kommunen. Her har utfordringen bl.a. vært å finne sin plass i forhold til et eksisterende
gratistilbud.

Utfordringer:
Interessen for styrke- og kondisjonstrening i innendørs treningsstudio har økt
formidabelt i løpet av en 10-årsperiode. Med et gratis tilbud når vi en bredt sammensatt
brukergruppe.
En har grunn til å tro at dette vil ha en generell positiv folkehelseeffekt på lang sikt.
Når tilbudet er gratis har det den begrensningen at det ikke jevnlig kan drives personlig
veiledning av profesjonelle treningskyndige. Betenkelighetene med et slikt tilbud kan
være manglende kontrollmuligheter ved en eventuell utvikling av uheldig
kroppsfokusering med bruk av kunstige stimuleringsmidler.
En bør søke å finne et system for å fange opp mistanke om en slik utvikling. Selv om
eksisterende trimtilbud skal være åpent for alle, bør en likevel videreføre en del
skreddersydde opplegg for personer med spesielle behov.

12

HANDLINGSPLAN FOR ANLEGG OG PLANLAGT
GJENNOMFØRING (Rullering 2018)

Anleggstype
Kategori
Prosjekteier
Sted
Prioritet
Byggestart

: Flerbrukshall
: rehabilitering
: kommunen
: Berkåk sentrum
:1
: 2015

Anlegget har fått tilsagn på samfunnshusmidler; kr 500.000.
Det er søkt om kr 4.230.000 i ordinære spillemidler til rehabilitering av
idrettsfunksjonsdelen. Søknaden ble ikke innvilget i 2017, men søknaden ble
funnet formelt i orden og kan fornyes i 2018.
Anlegget er fullført.
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Anleggstype
Kategori
Prosjekteier
Sted
Prioritet
Byggestart

: Turkart
: friluftslivsanlegg
: Idrettslaget Nor
: Lauvåsen – Furusjøen – Hestvatnet
:2
: 2017

Søknaden fremmes fra vår kommune i og med at området ligger i Rennebu.

Anleggstype
Kategori
Prosjekteier
Sted
Prioritet
Byggestart

Anleggstype

: Pumptrack - leke- og aktivitetsområde, Berkåk
skole/sentralidrettsanlegget
: Nærmiljøanlegg
: kommunen
: Berkåk skole – Rennebuhall – kunstgrasbane
:3
: avhengig av ekstern bevilgning

Kategori
Prosjekteier
Sted
Prioritet
Byggestart

: Friidrettsanlegg (den gamle grusbanen) 100-metersbane med
lengdegrop.
: rehabilitering
: kommunen
: Berkåk sentrum (sentralidrettsanlegget)
:4
: avhengig av ekstern finansiering

Anleggstype
Kategori
Prosjekteier
Sted
Prioritet
Byggestart

: Klubbhus, toalettanlegg
: idrettsanlegg
: Rennebu idrettslag
: Kunstgrasbanen på Berkåk
:5
: foreløpig ikke planlagt

Anleggstype
Kategori
Prosjekteier
Sted
Prioritet
Byggestart

: 7-bane
: idrettsanlegg
: Rennebu idrettslag
: i tilknytning til kunstgrasbanen på Berkåk
:6
: foreløpig ikke planlagt

Anleggstype
Kategori
Prosjekteier
Sted
Prioritet
Byggestart

: Gymsal med garderober og sanitæranlegg – Voll skole
: rehabilitering
: Voll flerbrukshus AS
: Voll skole
:7
:
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Anleggstype
Kategori
Prosjekteier
Sted
Prioritet
Byggestart

: klubbhus
: rehabilitering
: Rennebu idrettslag
: Frambanen
:8
: foreløpig ikke planlagt

Anleggstype
Kategori
Prosjekteier
Sted
Prioritet
Byggestart

: skibakke, rekruteringsanlegg
: nærmiljøanlegg
: Rennebu idrettslag
: skiarenaen
:9
: foreløpig ikke planlagt

Anlegg som er oppført og fullfinansiert så langt i perioden (i forhold til
handlinsplan vedtatt den 03.09.2015:
Kultursalen ( samfunnsdelen i idrettshallen)
Tufteparken
Selvanvisere, skiskytterarenaen
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