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1. Forord
Kulturdepartementets veileder "Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet" av februar 
2007 (V-0798B) er basis for planprosessen og -forslaget. Planen følger således veilederens 
anbefalte struktur og innhold, og er tilpasset de lokale forhold.

Planen er et politisk styringsdokument som tar for seg relevante problemstillinger innen idrett 
og fysisk aktivitet, herunder også friluftsliv. Videre legger den føringer og prioriteringer for 
oppfølging av lokale og sentrale ønsker, behov og krav.

Arbeidet med delplanen har vært spennende - og viktig - ut fra bl.a. tre forhold:
Longyearbyen er et ungt lokaldemokrati, som gir betydelige muligheter til nytenkning
Byens befolkning er kreativ og resurssterk, og bringer med seg mye og god erfaring
fra ulike byer og samfunn i Norge og utlandet
Vi har en betydelig portefølje av både anlegg og ikke minst frivillige lag og foreninger

Under arbeidets gang har vi stadig blitt minnet om følgende tre viktige utfordringer:
Høy turnover, som bl.a. gjør oss sårbare mht kontinuitet og koordinering
Begrensede ressurser innen tverrfaglig og tverrsektorielt helsefremmende arbeid og 
forståelse
Lang og kald mørketid, samt mangel på nabobyer. Dette setter krav til et bredt 
sammensatt og velfungerende offentlig og frivillig tilbud innen idrett og fysisk aktivitet

Longyearbyen er ikke en kommune i fastlandssammenheng, og er heller ikke en del av et 
fylke. Longyearbyen lokalstyre (LL) tilsvarer kommuneadministrasjon på fastlandet. Fra 
1.1.2014 har LL en to-nivås organisasjonsmodell. Enhet for Kultur og idrett forvalter således 
bl.a. idrettsanlegg m.m.

Hjemmel for planarbeidet er Lov om miljøvern på Svalbard (Svalbardmiljøloven).

Planen har deltakelse, helse, aktivitet og idrett som basis. I tillegg har planen en rekke 
praktiske og økonomisk utfordringer mht mål:

Tilrettelegging, slik at alle blir gitt mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet - ute og 
inne - hele året
Vedlikehold og videreutvikling av bestående anlegg
Utvikle nye anlegg ved behov
Sikre arealer for fremtidig bruk til idrett og fysisk aktivitet
Drift av eksisterende anlegg gjennom bemanning og nødvendig oppgradering
Finansiering av nyinvesteringer via spillemidler, korkpengeordningen, Svalbards 
miljøvernfond og en rekke andre ordninger.

Delplan for idrett og fysisk aktivitet skal rulleres og revideres iht Longyearbyen lokalstyres 
øvrige planverk.

Forsidefoto:
Lusie Frostvoll Kuraas,

Mari Tefre
Kåre Hovland
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3. Innledning og bakgrunn for planen
Arbeidet med delplan for idrett og fysisk aktivitet ble revitalisert gjennom vedtak i Lokalstyret 
9.2.2010. Arbeidet ble opprinnelig påbegynt i 2004, men ble da ikke politisk ferdigbehandlet. 
I 2009 konkretiserte en arbeidsgruppe en skisse for flerbrukshall i Longyearbyen. Skissen ble 
presentert for Lokalstyret februar 2010. Som det fremgår av kapittel 8, Planprosess, tok man 
skisseprosjektet til orientering og vedtok at det skulle utarbeide en delplan for idrett og fysisk 
aktivitet. 

Planen gjøres gjeldende for perioden 2014-2024, og følger fireårig økonomiplanperiode.
Rekkefølgen for tiltakene er prioritert, og avsetting av midler (ekstern finansiering) kan 
planmessig skje over flere år.

Delplanen inngår som et naturlig og nødvendig vedlegg til søknader om spillemidler, 
og handlings-/tiltaksdelen oppdateres hvert år.

Longyearbyen har en fin sammensetning av frivillige og offentlige anlegg og aktiviteter. Dette 
er innarbeidet og omhandlet i planen.

Departementets veileder inneholder minstekrav til planens innhold. Enkelte punkter lar seg 
vanskelig besvare, slik som resultatvurdering av forrige plan. Ut over slike åpenbare forhold,
ivaretas minstekravene på en hensiktsmessig måte.

4. Utviklingstrekk i Longyearbyen
Befolkningsutviklingen på Svalbard (jfr LLs årsberetning 2012 - kapitlet justeres når nye tall 
foreligger) har to særskilte kjennetegn. Det ene er at yrkesfrekvensen er svært høy. Blant 
den voksne befolkningen på Svalbard (personer over 19 år) utføres i snitt ett årsverk per 
person. Landsgjennomsnittet er 0,75 årsverk per person i aldersgruppen 20-66 år. Det betyr 
at alle registrert bosatte voksne på Svalbard jobber (i gjennomsnitt) ett årsverk per år. Dette 
er ikke til hinder for at noen er hjemmeværende (og jobber lite eller ingenting), at andre 
jobber vesentlig mer enn ett årsverk per år eller at noen som jobber på Svalbard ikke er 
registrert bosatt der. Det andre kjennetegnet er at det er svært høy utskifting av 
befolkningen. Rundt 20 prosent av alle innbyggere skiftes ut hvert år. Ved utgangen av 2012 
var det rundt 2100 innbyggere i Longyearbyen. En oppgang på rundt 40 personer fra 
utgangen av 2011. Av denne økningen utgjør nordmenn 10 personer, mens utenlandske 
statsborgere har økt med 28 personer. Det er en høy og økende andel utlendinger som er 
bosatt i Longyearbyen. I 2002 (da Longyearbyen lokalstyre ble etablert) utgjorde de 
utenlandske innbyggerne omlag 10 % av befolkningen. I 2012 er denne andelen økt til 22 %. 
Sammenligner vi med fastlandet, så utgjør andelen utenlandske statsborgere der 10 % av 
befolkningen. Ved utgangen av 2012 bodde det 458 utlendinger og 1 636 nordmenn i 
Longyearbyen. Mange av de utenlandske statsborgerne kommer fra våre nærmeste
naboland, men den største gruppen utgjøres av thailendere. Fra utgangen av 2007, da antall 
nordmenn var på det høyeste siden LL ble etablert, til utgangen av 2012, er antall nordmenn
redusert med 72 personer. I samme periode er antallet utenlandske statsborgere økt med 
153 personer.

Befolkningsstrukturen på Svalbard er svært forskjellig fra strukturen på fastlandet. Ikke minst 
ligger kvinneandelen betydelig lavere. 42 % av innbyggerne på Svalbard er kvinner, mot 50 
% på fastlandet. Andelen barn og unge (0-19 år) av totalbefolkningen er nå omtrent lik på 
Svalbard sammenlignet med fastlandet. Per 2011 utgjør denne gruppen om lag 23 % av 
befolkningen på Svalbard, mot 25 % på fastlandet. Andelen voksne fra 20 år til 59 år utgjør 
71 % på Svalbard mot 54 % på fastlandet, mens andelen eldre enn 60 år utgjør kun 5 % på 
Svalbard, mot 21 % på fastlandet. Dette henger sammen med at Longyearbyen ikke er ment 
å være et livsløpssamfunn, og er derfor ikke tilrettelagt med for eksempel sykehjemsplasser 
eller aldersboliger. Disse momentene illustrerer en rekke viktige forhold knyttet til Svalbard 
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som bosetting. Det er et sted folk kommer for å jobbe. Selv om utviklingen har gått i retning 
av flere kvinnearbeidsplasser, er det fortsatt en overvekt av menn som tar seg jobb på
Svalbard. Det bor en del familier på Svalbard, men den lavere andelen barn og unge kan 
tyde på at mange av dem som jobber på Svalbard er enslige og barnløse, eller har familie på 
fastlandet.

Lokaldemokrati ble innført i 2002. Før denne tid, og i forskjellige tidsepoker, hadde Staten en 
mer direkte rolle i driften av byen. Nå er Longyearbyen lokalstyre (LL) i stor grad 
sammenlignbar med en kommuneadministrasjon på fastlandet, dog med en del 
særordninger - som f.eks. skatteinngang. LL er en relativt ung organisasjon, som stadig er i 
utvikling og endring – senest ved omlegging 1.1.2014 fra foretaksmodell til to-nivås 
organisasjonsmodell. Fordelingen av økonomiske ressurser er som i en fastlandskommune 
utfordrende. Til denne tid har kultur og idrettsenheten hatt gode budsjettvilkår - og det har 
sannsynligvis vært helt nødvendig – klima, organisering og lokalisering tatt i betraktning.

5. Longyearbyens idretts- og friluftspolitikk
Det er et meget godt samarbeid mellom offentlige organer/etater og private/frivillige lag og 
foreninger. Dette bygger nok i stor grad på at byen er unik i mange sammenhenger, og at 
man har vilje og evne til å bygge opp og bidra til et levende isolert samfunn.

Formålet for kultur- og idrettsenheten er å ivareta driften av kultur- og fritidsoppgavene i 
Longyearbyen lokalstyre. Dette skjer i hovedsak i tilknytning til enhetens eiendomsmasse og 
i god samhandling med lag, foreninger og samarbeidspartnere. 

Målet er å være tilrettelegger for det frivillige kulturarbeidet og bidra til å skape et tilbud som 
favner så bredt som mulig i forhold til aldersgrupper, interesser og behov. 

Denne planen omtaler en del av de samhandlinger som allerede finnes. Videre 
behandles/prioriteres samhandlinger/tiltak som ønskes videreutviklet. Nye områder/tiltak blir 
også foreslått gjennom prioriterte lister. Målet med planen er å gi et helhetlig bilde av 
anleggssituasjonen og ønsket utvikling innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (jfr bl.a.
målhierarkiet).

6. Forhold til andre planer
Longyearbyen lokalstyres lokalsamfunnsplan (strategisk del – samfunnsdel 2013-2024) er 
førende for denne delplanen. Ny lokalsamfunnsplan ble vedtatt 10.12.2013, og de to nye 
planene blir sammenkoblet på en hensiktsmessig måte. Delplanen må også sees i 
sammenheng med andre delplaner/sektorovergripende planer, så som f.eks. arealplan, 
trafikksikkerhets-plan og plan for oppvekst.

7. Planprosess
Bakgrunn
Lokalstyret gjorde 9.2.2010 følgende vedtak:
"1. Lokalstyret tar skisseprosjekt for flerbrukshall i Longyearbyen fra en prosjektgruppe til 
orientering. 
2. a) Lokalstyret ber kultur- og fritidsforetaket utarbeide en delplan for idrett og fysisk 
aktivitet. 
b) Styret i kultur- og fritidsforetaket blir styringsgruppe for planarbeidet. 
c) Planen utarbeides og behandles etter modell av lokalsamfunnsplan med bl.a. planprogram 
og offentlig høring av planforslag før den legges fram for lokalstyret til vedtak. 
d) Planen bør komme til behandling i lokalstyret våren 2011. 
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3. Bevilgning til utarbeiding av delplan skoleområdet tas opp i forbindelse med økonomiplan 
for 2012 – 2015. 
4. Høsten 2012 fremmes en egen sak om det er realistisk å kunne gjennomføre nok et stort 
løft i Longyearbyen i form av en ny hall for aktivitet. I saken forutsettes det vurdert alternative 
finansieringsmuligheter, inkl bruk av Korkpenger."

18.3.2010 sluttet styret i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF seg til forslag til
planprogrammet for arbeidet. Miljø- og næringsutvalget ga i møte 31.5.2010 sin tilslutning til 
planprogrammet, og oppstart av arbeidet ble kunngjort.

Videre arbeid
Arbeidsgruppen konstituerte seg med representanter fra 

Svalbard Turn
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps
Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening
Longyearbyen skole
Longyearbyen sykehus
The University Centre in Svalbard (UNIS) 
Kultur- og fritidsforetaket

Høsten 2010 samarbeidet arbeidsgruppen og administrasjonen om bl.a. opplegget for 
dialogkonferanser, og disse ble gjennomført våren 2011. 

Arbeidet ble forsinket vinteren 2011/2012 pga ytre hendelser. Høsten 2012 ble igjen 
arbeidsgruppen trukket inn for å analysere/konkretisere og prioritere emner og tiltak fra 
dialogkonferansene. Etter styrebehandlinger og omarbeidelser ble planforslaget godkjent i 
styret for Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF 13.6.2013 og oversendt LLs 
Planavdeling for videre arbeid. Det var til denne tid ikke gjennomført folkemøter, da 
dialogkonferansene så langt i prosessen har gitt gode og representative innspill. 
Planforslaget ble sendt på høring med frist 8.11.2013.

Endelig behandling
Planforslaget med høringsuttalelser videresendes til politisk behandling i Oppvekst- og 
kulturutvalget pr april 2014.

8. Beskrivelse av nåsituasjon for Longyearbyen
I det etterfølgende beskrives anleggssituasjonen (primærdata).

Eksisterende anlegg i Longyearbyen

Anlegg Ferdig Eier / Driver Merknad
Svalbardhallen:
Idrettshall
Svømmehall
Skytebane
Squash
Treningsrom

1996

2007

Longyearbyen lokalstyre

Tilbygg 250 m
2

Grønnbrakka LL/Svalbard Turn Skytebane grovkaliber
Skytebaneanlegg ved Gr. 3
Klubbhus
Riflebane
Leirduene
Elektronisk bane
Grovpistolbane
Lager for UNIS, NP og SMS

LJFF
På riflebanen er det bygget nytt 
oppholdsrom og montert en del 
teknisk utstyr for kursing. Ferdig 
2009 

Anlegg ved Svalbardhallen:
Fotballbane 1997

Longyearbyen lokalstyre
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Anlegg Ferdig Eier / Driver Merknad
Lysløype (650m)
Ballbinge
Hinderløype

1998
2003
2003

Alpinbakke (skileikanlegg) Longyearbyen lokalstyre Bakken ble overtatt av lokalstyre 
høsten 2008

Lysløype langs veien Longyearbyen lokalstyre På øvresiden av veien mellom gamle 
museet og Huset 1,5 km

Skiløype Longyearbyen lokalstyre Fra veien i Adventdalen og en runde 
i Endalen (15 km)

Skaterampe Longyearbyen lokalstyre Står på torget
Småbåthavn
Småbåthall
Scooterverksted

To-takteren

Hundegård
Klubbhus

Longyearbyen 
hundeklubb

Golfsimulator 2004 Golf Spitsbergen A/S
Crossbane på hotellneset
Klubbhus

Longyearbyen MC-Club

Lekeplasser i vei 213/215, 
226/224, 228/230, 234, 236, 
236/238, Skjæringa, 
Akebakke sør for UNIS

Eierforhold uavklart. 

Formaliseres mht 
vedlikehold/ettersyn.

Div. lekeapparater

Longyearbyen barnehage, 
Kullungen barnehage, 
Polarflokken barnehage

Longyearbyen lokalstyre Div. lekeapparater

Klubbhus Longyearbyen 
Dykkerklubb

Har dykkerutstyr

Klubbhus Longyearbyen 
Seilforening

Har mye utstyr

I tillegg er det grillplasser lang sjøen fra byen og til Bjørndalen, samt scooterfrie områder på 
Larsbreen og i Endalen.

Det presiseres at lag, foreninger og enhet for kultur og idrett har et tett og godt samarbeid
med næringslivet i Longyearbyen. En rekke arrangementer og anlegg har sett dagens lys 
ved at lokale næringslivsaktører ser verdien av de aktiviteter som planlegges og 
gjennomføres.

9. Analyse av behov for aktivitet og anlegg

Metode
SOFT-analyse (Strength Opportunities Failures Threats) ble benyttet i forbindelse med 
dialogkonferansene. Representanter fra følgende grupper/enheter ble invitert til denne delen 
av planprosessen: Svalbard Turn, Longyearbyen seilforening, Longyearbyen 
motorsportklubb, Longyearbyen dykkerklubb, Longyearbyen golfklubb, Longyearbyen 
luftsporlag, Longyearbyen modellflyklubb, Longyearbyen jeger- og fiskeforening, 
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps, UNIS, Studentsamskipnaden, Studentforeningen, UL 
Polarleik, Mandskoret, Longyearbyen blandakor, Tundradundrene, Longyearbyen storband 
og korps, Longyearbyen Fotoklubb, Longyearbyen hundeklubb, To-takteren båt & 
scooterforening, Polarjazz, Longyearbyen bluesklubb, Longyearbyen sykehus, Barnevernet, 
Sysselmannen på Svalbard, Longyearbyen skole (både ansatte og elever), SFO, 
barnehagene, voksne minoritetsspråklige, seniorungdom, barselgruppe, 
pendlere/skiftarbeidere og hjemmeværende.

Det ble gjennomført 13 dialogkonferanser hvor til sammen 64 representanter møtte. Som 
kildekritikk kan fremsettes at dialogkonferanse kun er én av mange muligheter for å samle 
inn sekundærdata. Likeså kan de enkelte utvalgene være både skjevt sammensatt og vektet 
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ulikt i forhold til hverandre. Dog er det tilstrebet trygg, respektfull og fordomsfri dialog, som 
har frembrakt gode synspunkter. Sitatplukkmetoden er benyttet for konkret (og anonymt) å 
gjengi tilbakemeldingene.

Tilbakemeldinger fra dialogkonferansene - innsamling av sekundærdata
I det etterfølgende listes opp konkrete innspill:

Anleggssituasjonen
Styrker Muligheter

Stor bredde og nærhet. Fleksibilitet. Mange arenaer. God 
standard på mye. Ressurssterk by og ressurssterk 
befolkning. Greie priser. Bra med eget bygg (utenfor LL). 
Grupper er seg selv nærmest. Godt med utstyr (både LL og 
frivillige). Kiosk/miljø i hallen. Sambruk. Endringsmuligheter.

Utbygging av Svalbardhallen (ny flerbrukshall - helårlig allidrett/-
aktivitet). Utvidet åpningstid i hallen. Skaffe seg 
finansieringspartnere. Badeland. Videreutvikle dagens 
innendørs klatrevegg, bygge om squashhallen til buldervegg, 
utendørs klatrevegg - som også kan benyttes til trening for 
beredskapsstyrker. Snøfri ballbinge. Samlokalisering og 
samhandling. Molo for sikrere vannaktiviteter. Andre ledige 
lokaler? "Åpen hall". Idémyldring for den enkelte enhet. Utvide 
alpinanlegget. Grus på idrettsbanen. Minigolf. Go cart, 
skatepark (inne). Ishockey-/skøytebane. Bowling. Hoppbakke. 
Utstyrshall. Akebakker. Sklie i svømmehallen. Egen turnhall. 
Mega trampoline. Bordtennis/biljard. Privat aldershjem - flere 
pensjonister til øya. Samhandling offentlig, privat og LL. 
Folkehøyskole. Mer aktivitet for barn/unge på dagtid. 
Seniorgrupper. Reiselivet som aktør? Kultursti. Lekeplasser. 
Grillplasser/-hytter (med utsikt). Veiledning til grupper, lag og 
foreninger. Nytt orienteringskart for Lyb. Sandkasser ved 
skolen.

Svakheter Trusler
Kapasiteten i Svalbardhallen er sprengt. Grønnbrakka 
trenger varme og ventilasjon, samt flere kalibre i alle anlegg. 
Mangler gress/kunstgress, dårlig grus på banen. Noe er dyrt. 
Møteplasser for minoritetsspråklige. Fotballmålene, større 
svømmehall, bingen er liten, tak på bingen, få skyteskiver på 
skytebanen. Slitasje på utstyr. Mer utstyr. Barnepass. 
Skøytebanen kan ivaretas bedre. Bruker mye tid på å rydde 
ut/inn utstyr i hallen.

Isbjørnfare. Økonomi ved utbygging/drift. En rekke 
lag/foreninger har egne anlegg, og har utfordringer med å holde 
dem i drift/ved like. Ildsjeler - turnover. Lekeplasser utsatt for 
bl.a. scootertrafikk. Plassene kunne vært bedre 
ettersett/vedlikeholdt. Utbyggingsaktiviteten i byen. 
Korkepengeordningen er veldig flott, men er også en nødvendig 
finansieringskilde. Parkett dårlig for fotball. Ressursbruk.

Aktiviteter
Styrker Muligheter

Allsidig og bredt. Har et potensiale for alle hele året. Mange 
aktiviteter. Ok priser. Mye moro. Ressurssterkt samfunn 
(økonomi/innbyggere). Allidrettslag er en effektiv 
organisasjonsform og gir god kontinuitet. Spedbarnstreff.

Samhandling på tvers av bransjer, næring og organisasjon.  
Arbeidsgivers/foreldres delaktighet. Mer aktivitet for 
barn/unge hele året. Topptrim for alle. Tilbud til små barn i 
helgene, og eldre (pensjonister) på dagtid. Samhandling 
internt i LL, og mellom LL og de lokale/private aktørene. Krav 
om mer fysisk fostring i skolen. Planer/tilbud/tiltak for den 
ikke-organiserte aktiviteten. Flere (uorganiserte) 
ungdomsaktiviteter. Turnover => grunnlag (behov) for 
veiledning til etterkommere. FYSAK og det uorganiserte. 
Lavterskel – for alle aldre og grunnlag. Samarbeid med 
turistnæringen. Helseaspektet. HOLDNINGER. 
Psykiske/fysiske skavanker – ALLE kan tenke – og gjøre noe 
– sammen. Uendelighet av muligheter. Utvikling av 
gruveganger for allmennhetens bruk. Mørketrim/ruslegrupper 
– postkasser – alle aldre – guiding. Svømmeopplæring for 
voksne. Vanngym. Sikkerhetsopplæring (våpen). Gym/baby –
på dagtid. Yoga –fitness. Dans for barn/ski for voksne. Gi 
gulrøtter for ildsjeler – guider. Paintball, "Darklight", Dans, -
pole, friidrett, turn, saltoinstruktør. Taekwondo, spinning for 
yngre, bandy. Ski for barn, mini- og lignende, skiskyting, 
volleyball for barn. Sirkus, Finansieringsordninger. 
Sikkerhetskurs.

Svakheter Trusler
De som faller utenfor. Turnover – kontinuitet. Barnepass –
plasser. Kapasitet (plass) på tilbudene. Informasjon. Friluftsliv 
– bjørn – barnevogner. Hallen åpen for barn i helgene. 
Likestilling mht til tilbud. 

Ildsjeler. Turnover/sårbare. Dørstokkmila. Luksussituasjon. 
En million aktiviteter. Plass, utstyr, trenere, tid, kulturminner.
De voksne/LL. Trenermangel. «Kannibalisme». Lønn til 
trener/koordinatorer. De som faller utenfor det organiserte 
tilbudet. Foreldres holdninger. Familieøkonomi. Matvarepriser 
(sunnhet).
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Overordnet analyse i etterkant av dialogkonferansene
Det fremkommer - naturlig nok og heldigvis - mange ønsker og behov i dialogkonferansene. 
De analyserte og prioriterte tiltakene fremkommer således i neste kapittel. I det etterfølgende 
trekkes det opp hovedlinjer av utfordringer, som danner bakteppe for planens konkretisering 
og prioritering. Denne overordnede analysen gir et bilde av behovssituasjonen i byen, og gir 
grunnlaget for argumentasjonen for de prioriterte tiltakene.

Som en overbygning er det seks likestilte forhold - med forklaring i underpunkter - som 
utkrystalliserer seg:

1. Ønske om mer hall-/treningskapasitet - hele året - hele døgnet
Utvidelse av Svalbardhallen er det gjennomgående ønsket for å få mer hall-
/treningskapasitet. (Utvidelse av nye/andre anlegg kan også dekke dette
behovet.)
Utvikling (og vedlikehold) av frivilliges og offentliges anlegg sikrer trenings- og 
aktivitetskapasitet på sikt.
Samhandling på tvers av eierskap og organisering - mhp vedlikehold og utvikling -
sikrer kontinuitet i aktivitetstilbud og anleggsstandard.

2. Opprettelse av råd for idrett og fysisk aktivitet
I planprosessen har det fremkommet mange ønsker og behov innen fagområdet.
Videre er det avdekket behov for oppfanging og iverksettelse av disse 
ønskene/behovene, samt tilrettelegging/koordinering. Det er således viktig at man 
formaliserer og gjennomfører slike prosesser jevnlig.
Rullering av delplanen fanger opp og omprioriterer tiltak. Dog vil et etablert 
fagmiljø på en god måte løpende fange opp ønsker og behov for tiltak.
I planprosessen har det også fremkommet behov for koordinering/markedsføring 
av byens aktiviteter. Man ønsker ikke å overadministrere sektoren, men ser 
behovet for bl.a. koordinering - ut fra trusler som turnover og konkurranse mellom 
aktiviteter, samt et ytterligere fokus på folkehelse.

3. Finansieringsordninger
Longyearbyen er i særstilling når det gjelder bl.a. korkpengeordningen, og man 
har i tillegg et godt og nært samarbeid med det lokale næringslivet. Imidlertid kan 
man bli bedre på å utnytte eksterne finansieringskilder.
Det bør etableres/formaliseres et koordinerende ledd for søknadsprosesser, for å 
sikre utvikling og drift av enheter (både frivillige og offentlige).

4. FYSAK/folkehelse/helsefremmende arbeid
God helse er mer enn fravær av sykdom. Folkehelsearbeidet i Longyearbyen 
faller mellom flere stoler, og bør formaliseres/ivaretas på en overordnet måte.
Det fremkommer at man mangler kompetanse innen overbyggende og 
operasjonelt folkehelsearbeid. Arbeidet er pt ikke lovhjemlet.
Frisklivsprosjektet ved Longyearbyen sykehus bør formaliseres og videreføres i 
samarbeid med bl.a. Longyearbyen lokalstyre. En løsning kan være etablering av
stilling som folkehelseansvarlig.

5. Barn og unges rolle
Tilrettelegging for fysisk aktivitet for spesielt barn og unge er sentralt i planen. 
Herunder er tilrettelegging for bl.a. uorganisert aktivitet viktig.
Organisert aktivitet søkes styrket i bestående og nye arealer, samt ved forslag til
konkrete tiltak.
Uorganisert aktivitet søkes styrket ved etablering av områder for fri leik.
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6. Arealplanlegging
Fremsatte forslag krever planprosesser - for både organisert og uorganisert 
aktivitet.
Det er viktig at arealplaner innen denne sektoren prioriteres, og at samhandling 
mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter på dette området kan skje på 
en så smidig måte som mulig.

Etablering av målhierarki
Målhierarkiets hovedhensikt er å få en logisk sammenheng mellom visjon og tiltak. I 
planprosessen har man således ved hjelp av delmålene plukket ut og prioritert tiltak. 

Planen og målene skal ikke være stigmatiserende. I et folkehelseperspektiv er således 
mestring av eget liv en av grunnpilarene. Når man søker å tilrettelegge, må man i et 
overordnet perspektiv ta inn over seg utfordringen med å ha forståelse for andres
uforståelige valg.

1. Visjon
Alle i fysisk aktivitet - hele året

2. Hovedmål
a. Anlegg: Anlegg og infrastruktur er tilrettelagt for alle, både idretts- og 

nærmiljøanlegg
b. Aktivitet: Aktiviteter er tilrettelagt for både organisert og uorganisert aktivitet

3. Delmål
a. Tilbud til barn (0-12 år) er høyt prioritert. Barn får tilbud om fysisk aktivitet 

gjennom hele året, både i form av organisert og ikke-organisert virksomhet
b. Den organiserte idretten er sikret gode rammevilkår
c. Størst mulig del av befolkningen deltar i fysisk aktivitet
d. Ungdom i alderen 13-18 motiveres til fortsatt å være fysisk aktive
e. Det utvikles og igangsettes lavterskeltilbud - som forutsetter tilgjengelighet
f. Optimal utnyttelse av anleggsparken
g. Planen bidrar til at befolkningen får enda bedre helse
h. Planen bidrar til at alle aktører innen idrett, friluftsliv og helse samarbeider for et 

best mulig tilbud til befolkningen

4. Tiltak
Tiltakene har sitt grunnlag i dialogkonferansene og SOFT-analysen. Tiltakene er 
konkretisert og prioritert ved at behovene/ønskene - i hovedsak mulighetene -
vedrørende anlegg/aktivitet ble krysstabulert med delmålene.

10. Konkrete tiltak:
A) Utvikling og vedlikehold av dagens anlegg og områder
B) Prioritering av nye anlegg
C) Fysisk aktivitet/helsefremmende tiltak

Delkapitlet er gjenstand for årlig revisjon i forbindelse med budsjettbehandling og 
handlingsplan.

På bakgrunn av dialogkonferansene, den overordnede analysen og samordningen 
tiltak/delmål, gis her prioriterte tiltak mht A) Utvikling og vedlikehold av dagens anlegg og 
områder, B) Prioritering av nye anlegg og C) Fysisk aktivitet/helsefremmende tiltak.
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I tillegg til de etterfølgende tredelte prioriterte tiltakslistene, er det to forhold som må omtales 
og behandles særskilt: Opprettelse av råd for idrett og fysisk aktivitet vil være en 
administrativ måte å ivareta oppgaver på i tilknytning til idrett og fysisk aktivitet. I forbindelse 
med SNU kan dette bli en viktig og formålstjenlig måte å jobbe annerledes på. Det foreslås 
derfor at man oppretter et råd for idrett og fysisk aktivitet med et godt utredet mandat. Likeså 
vil frisklivprosjektet ved sin slutt måtte vurdere hvordan man eventuelt skal videreføre 
driften. I tilknytning til råd for idrett og fysisk aktivitet - samt kultur og idrettsenhetens arbeid
med idrett, fysisk aktivitet og folkehelsearbeid - foreslås det at det opprettes stilling som 
frisklivs-/folkehelseansvarlig. Dette bør være en utøvende stilling, med et direkte operativt 
ansvar for folkehelsearbeid. 

A) Utvikling og vedlikehold av dagens anlegg og områder. I prioritert rekkefølge, 
og med kort forklaring og begrunnelse

1. Oppfølging av tilstandsrapport for Svalbardhallen
Tilstandsrapporten (2012/2013) konkluderer med følgende kostnader: Strakstiltak kr 359 000
(dekkes økonomisk inn over driften), tiltak innen 1-5 år kr 1 759 000 (reelt finansieringsbehov 
søkes inndekket) og utviklingstiltak kr 26 011 000 (omfang avklares). Det utarbeides en 
tiltaksplan i 2013, som konkretiserer og prioriterer oppgaver i den kommende 
femårsperioden. Innen 2014 utarbeides en plan for oppfølging av de langsiktige 
utviklingstiltakene.

Svalbardhallen er viktig samlingspunkt for aktivitet. Tiltaket har derfor høyest prioritert, fordi 
det er viktig å ivareta bygningsmassen. Anlegget (åpnet september 1996) er i god stand, 
men trenger jevnlig - og etter hvert - tyngre vedlikehold. Tiltaket favner – direkte og indirekte 
– over alle delmålene.

2. Utvide klatreveggen i Svalbardhallen
Klatregruppen i Svalbard Turn (ST) har skaffet til veie finansiering for utvikling av 
klatreveggen. Gruppen har nedlagt betydelig dugnadsinstans for å gjennomføre 
utviklingsarbeidene. Det er ønskelig at veggen utvides/utvikles ytterligere.

Klatreveggen er Svalbardhallen ALs eiendom, og alt arbeid blir utført i samråd med 
enhetsleder. Likeså faller sikkerhetsmessig ettersyn inn under Svalbardhallens oppgaver.
Klatring favner en rekke aldergrupper, og klatregruppen har vært flink til å rekruttere 
medlemmer og sertifiserte instruktører. Tiltaket scorer nest høyest mht delmålene. 

Utvidelse og utvikling av klatreveggen må sees i sammenheng med mulighet for ekstern 
finansiering samt dugnadsarbeid. Plan for neste byggetrinn foreligger senest innen 2014, 
samt at det foretas en oppjustering av veggen våren 2014.

3. Utvide åpningstiden i Svalbardhallen
Idrettshallen er åpen og leies ut til ST kl 17-22 ma-to, 17-21 fredag og kl 14-21 på søndag. 
Svømmehallen er åpen kl 17-22 ma-to, kl 17-20 fredag, kl 13-17 lørdag og kl 14-17 søndag. 

Det er for tiden ikke ledig treningskapasitet i Svalbardhallen, og dette kan avhjelpes ved at 
åpningstidene utvides. På ukedagene vil dette kunne være et tilbud for voksen, etter kl 22. I 
helgene vil det være et tilbud for alle aldergrupper. Kostnader forbundet med dette er i 
hovedsak bemanning.

En utvidelse av åpningstiden vil kunne være et bidrag til både organisert og uorganisert 
aktivitet i hallen. Utvidet åpningstid kan betraktes som en synergieffekt, da det kun er 
bemanningskostnaden som må dekkes inne. Behov, omfang, praktiske forhold og reell 
driftsutgift avklares innen 2013, i nært samarbeid med dagens leietaker (ST, OF, statlige og 
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private aktører) og ikke minst med hensyn på hvilke nye aktiviteter/treningstider som kan/bør 
tilbys.

4. Kunstgress/ny grus på banen
I den delen av året hvor det drives utefotball, har det fremkommet et ønske om bedre dekke 
på utebanen, enten i form av ny grus eller aller helst kunstgress. Omfang og kostnad utredes 
i løpet av 2015.

Banen blir vedlikeholdt, men klimaet er en utfordring. Ny god grus vil avhjelpe situasjonen, 
mens kunstgress er et bedre – dog dyrere alternativt. Med kunstgress vil man også få økte 
vedlikeholdsoppgaver.

5. Utvikling av skøytebanen (hockey)
Dagens isbane kom til som en kombinasjon av privat initiativ/dugnad og LLs engasjement. 
Banen blir i dag vedlikeholdt av LL. Det har fremkommet ønsker både i form av videre 
utvikling, samt ytterligere tilrettelegging for flere aktiviteter på isbanen.

Fremkommet ønske er i hovedsak utvidelse, for bla hockey m.m. Som for grusbanen er 
klimaet den betydeligste utfordringen, ikke minst snø. Tilretteleggingen og vedlikeholdet av 
isbanen er tungvint. En løsning hadde vært en fast såle, med f.eks. rubbhall overbygg. 
Utredning for utvikling av isbanen foretas innen våren 2016.

6. Snøproblematikk i ballbingen
Ballbingen utgjør en del av anleggsparken ved skolen/Svalbardhallen og er mye i bruk. 
Brukstiden kan ytterligere utvides ved å holde den snøfri. Tilbud vil kunne omfatte en rekke 
aldersgrupper. 

På privat/frivillig basis har alternative løsninger vært vurdert, og søkt finansiert eksternt.
Snøproblematikken er tilsvarende som for forholdene på isbanen, og alternativene med 
tildekking/innbygging kan også her være aktuelle. Tiltaket utredes parallelt med punkt 5 over.

7. Opprusting av Grønnbrakka
Grønnbrakka eies av LL og leies (driftes) av ST. En utvikling av denne enheten sorterer 
under den organiserte delen av idretten, og en opprusting vil kunne gi en bedre utnyttelse av 
anleggsparken.

Hovedutfordringen er varme og ventilasjon, og ved bedre fasiliteter vil aktiviteten antas å 
øke. Tiltaket utredes innen 2016, i samarbeid med leietaker.

B) Prioritering av nye anlegg

1. Skileikanlegg - med trekk - for alpin, hopp og aking
Tiltaket favner meget bredt i fht delmålene. Dagens alpinbakke ble overdratt fra ST til LL 
(K&F) og satt i stand. Dog er kapasiteten i selve bakken begrenset. Nytt anlegg søkes lagt i 
området ved Gruvedalen, hvor det var bakke tidligere. 

Byggeprosjektet er beregnet til kr 1 mill., og det er gitt tilsagn om bevilgning på kr 750 000 fra 
Svalbards miljøvernfond. Prosjektprisene må kvalitetssikres, og restfinansiering må avklares. 
Her kan bruk av fond vært aktuelt. Driftskostnader må også utredes.

Ved overdragelsen fra ST til LL (K&F) i 2008 ble alle formaliteter avklart, så som 
tilsynsmyndighet, forsikring, formell driftsledelse osv. Kultur- og idrettsenhetens kompetanse 
på dette området videreføres til nytt anlegg.
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På Svalbard burde man i større grad kunne ha økt aktivitet knyttet til vinter-/skisport, og dette 
sees i sammenheng med høy score på behovsmatrisen. Ski-/alpingruppe i ST bør 
revitaliseres, og ha avklarte oppgaver i utredning, oppstart og drift av anlegget. 
Kulturseksjonens driftskostnader (lønn, vedlikehold m.m.) må avklares, og bør kunne holdes 
på et minimumsnivå.

Arealplan for området må på plass. Dette arbeidet påbegynnes straks delplanen er vedtatt. 
Overfor miljøvernfondet er det opplyst om rekkefølgen delplan – arealplan – prosjektering -
bygging, og at man legger opp til ferdigstillelse innen 2015.

2. Flerbrukshall
Tiltaket favner bredt mht delmålene, og var det opprinnelige utgangspunktet for denne 
delplanen. ST - i hovedsak fotballgruppa - var pådriver i dette arbeidet. Igjen påpekes at 
kapasiteten i Svalbardhallen er sprengt, og ved å få flyttet fotballaktiviteter (over i en annen 
(flerbruks-)hall), vil ettertraktet hallkapasitet bli frigjort. I tillegg vil ST kunne tilby plass til nye 
aktiviteter innen f.eks. friidrett. Flere av LLs enheter vil også kunne utnytte øket (inne-) 
kapasitet, så som skole/barnehage.

En ny hall må sees i sammenheng med synergi og flerbruk, og derfor må anlegget utredes 
med hensyn på aktivitet og innhold (herunder turncelle, megatrampoline m.m.)

Kultursektoren har påtatt seg en betydelig lånebyrde i forbindelse med etableringen av 
kulturhuset. Til tross for betjening av lånet via korkepengefondet, er man neppe på en god 
stund i stand til å påta seg ytterligere tyngre lånebelastning. Dette leder imidlertid til at man i 
utredningsarbeidet må se på alternative finansieringsordninger. Dagens andelslag (A/L) for 
Svalbardhallen er under vurdering, da lånet i løpet av 2013 er nedbetalt. En videreføring av 
A/L’et som basis for totalfinansiering (med støtte/garantier fra Kulturdepartementet) må inngå 
i en utredning. Bydrift KF skal nå gjennomføre en prosess for å avklare arealplanene/-
behovene for hele skoleområdet (omtalt som skolebehovsplan). I tilknytning til denne 
prosessen, bør et brukerutvalg oppsummere konkrete behov mht ny flerbrukshall. 

3. Orienteringskart
Dagens orienterings-/nærmiljøkart er fra 1987. Dette bør oppjusteres for å gi gamle og 
spesielt nye Svalbardianere en liten ekstra trygghet og motivasjon for å bevege seg ut i 
nærområdet. ST har tidligere vurdert ekstern finansiering av dette, og tiltaket burde kunne 
utvikles i LYB - med all den fagkompetanse som finnes i byen på dette området. Utredes og 
prissettes innen 2014.

4. Kultursti
Dette er et lavterskeltilbud som allerede står på agendaen, og som handler om å få folk ut av 
godstolen. Longyearbyen lokalstyres handlingsplan inneholder følgende: «Vi vil ha allsidig 
bruk av og tilgang til Svalbard natur». Tiltak til dette delmålet er at man i samarbeid med bl.a. 
Sysselmannen og Svalbard Museum etablerer en natur- og kultursti i Longyearbyen. Status 
er at Sysselmannen lager et hefte om kulturminner i Longyearbyen, der museet, 
turistnæringa og LL deltar i en arbeidsgruppe. Heftet kan legges til grunn for utvikling av 
elektronisk kultursti. Arbeidet følges opp.

5. Lekeplasser/nærmiljøplasser – beskyttet for scootere. Ansvarsforhold må avklares.
Tiltaket omfatter flere av delmålene og favner vidt. Først må eierskap og oppfølgingsansvar 
for allerede bestående anlegg avklares/formaliseres. Deretter kan aktuelle steder (både 
bynære og mer perifere) utredes. I noen grad bør dugnad kunne anvendes. 

Nærmiljøplasser kan være grillhytter (gjerne bynære) i trivelige omgivelser. Slike praktiske 
anlagte samlingsplasser gir gode natur- og turopplevelser. Tiltakene bør ikke være avanserte 
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eller dyre løsninger, men enkle og robuste slik at brukerne til en viss grad kan delta i utvikling 
og vedlikehold. Dog må ansvarsforholdene vare enkle og helt klare. Utredes innen 2015.

6. Bouldrerom (lave klatrevegger/tak som ikke krever sikring)
Scorer middel høyt på behovsmatrisen. Klatreaktiviteten i hallen er betydelig, og tiltaket kan 
representere et lavterskeltilbud innen grenen. Rommet bør vurderes mht flerbruk. Utredes 
innen 2015.

C) Fysisk aktivitet og helsefremmende tiltak

1. Topptrim for alle (tilgjengelighet/sikkerhet)
ST har i dag en flott og godt benyttet topptrim. Det nye tiltaket er ment som et guidet 
opplegg, og således et typisk lavterskel-/folkehelsetiltak. Tiltaket kan organiseres av LL, men 
bør/kan ivaretas av lag/foreninger. Utfordringer er f.eks. ansvarsforhold mht sikkerhet ved
organiserte turer. Avklares med ST innen høsten 2014.

2. Mørketidstrim/ruslegrupper
Jfr pkt 2 over. Kan favne (også) andre grupper. Oppfølging innen høsten 2014.

3. Dans for barn
Et tilbud som ikke er formalisert i dag. Må diskuteres med ST og/eller i rådet for idrett og 
fysisk aktivitet i 2014.

4. Skileik
Naturlig aktivitet som sees i sammenheng med ny alpinbakke. En revitalisering av skigruppa 
i ST vil kunne ta seg av slike aktiviteter. Avklares innen 2015.

5. Flere ballidretter for barn/ungd.
Til tross for sprengt kapasitet i Svalbardhallen, må tiltaket vurderes nå. ST/rådet for idrett og 
fysisk aktivitet kan utfordres, ikke minst med tanke på aktiviteter i eventuell ny hall. 

6. Foreldreengasjement/temakvelder
Et viktig tiltak, og det er nærliggende å trekke paralleller til det private initiativet for å få i gang 
igjen Natteravn. LL og andre aktører kan og vil delta. Forbyggende forum og råd for idrett og 
fysisk aktivitet er aktuelle diskusjonsarenaer. Diskuteres 2014/2015.

7. «Åpen idrettshall»
Tiltaket omfatter i hovedsak den uorganiserte idretten. Utfordring ligger i hensiktsmessig 
bemanning samt kapasitetshensyn. Avklares 

8. Babygym på dagtid
Et godt folkehelsetilbud som må sees i sammenheng med private aktører og/eller ST. 
Avklares 2014

9. Yoga
Jfr pkt 8 over. Ligger delvis innenfor det kommersielle området, og tilbys i dag.

10. Seniortrim på dagtid/ettermiddagstid
Et godt og viktig folkehelse-/lavterskeltilbud. Jfr pkt 1, 2 og 10. Aktuelle tilbydere avklares i
2014.

11. Organisering av barnepass i hallen, samt spedbarnstreff m/aktivitet -
motivasjonsfokus

Jfr pkt 1, 2 og 10 over. Aktuelle tilbydere avklares i 2014.
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Hele tiltaksplanen relatert til kommende fireårig økonomiplanperiode (samt 
inneværende år)

Tiltak          år 2014 2015 2016 2017 2018
1a Tilstandsrapp.
Svalbardhallen

Tiltak innen 1-5 
år avklares og 
prises.
Søkes finansiert

Oppfølging Oppfølging Oppfølging Oppfølging

2a Klatrevegg Plan vedtas og søkes 
finansiert

Utbygging

3a Utv. åpningstid
Svalbardhallen

Avklares og 
søkes 
finansierts

Gjennomføres

4a Kunstgress/ny 
grus på banen

Avklare omfang og kostand

5a Utv. av 
skøytebane

Utredes Finansieres

6a Snøprobl. I 
ballbingen

Som 5a over

7a Grønnbrakka Utredes sammen 
med leietaker

1b Skileikanlegg Delplan for idrett 
og fysisk 
aktivitet

Arealplan
Restfinansiering
Prosjektering
Ferdigstillelse

Oppstart
Driftsform?

Drift Drift

2b Flerbrukshall Jfr skolebehovsplan – eget 
prosjekt

3b O-kart Utredes Realitetsbehandles, 
kostnadsoverslag og søkes 
finansiert

Gjennomføring

4b Kultursti Utredes Realitetsbehandles, 
kostnadsoverslag og søkes 
finansiert

Gjennomføring

5b Lekeplasser/
nærmiljøanlegg

Utredes Ansvarsforhold 
avklart og 
formalisert

Nyinvesteringer

6b Bouldrerom Jfr 2a Klatrevegg Jfr 2a Klatrevegg

1c Topptrim for alle Avklares Avklares
2c Mørketidstrim/
     ruslegrupper

Avklares Avklares

3c Dans for barn Avklares Avklares
4c Skileik Sees i sammenheng med 

nytt anlegg 1b
5c Flere ballidretter Sees i sammenheng med 

nytt anlegg 2b
6c Foreldre-
     engasjement

Avklares Avklares

7c Åpen idrettshall Avklares
8c Babygym Avklares
9c Yoga
10c Seniortrim Avklares Avklares
11c Org. av barne-
       pass/treff

Avklares Avklares

Fysisk aktivitet og helsefremmende tiltak (c) må i stor grad avklares innenfor et formelt 
operativt nettverk, slik som et råd for idrett og fysisk aktivitet.

11. Revisjon
Delplan for idrett for fysisk aktivitet gjøres gjeldende for tiårsperioden 2014-2024. 
Tiltaksplanen relateres til fireårig økonomiplanperiode (samt de muligheter man har for 
avklaring innværende år). Selve planen revideres hvert fjerde år, mens tiltaksplanen 
revideres hvert år, i forbindelse med innspill til kommende budsjett- og økonomiplanperiode.
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Vedlegg: Behovsmatrise

Delmål:

Tiltak anlegg:

A 
Barn

0 - 12 år

B 
Den

organiserte
idretten

C
Bredde av

befolkningen

D 
Ungdom
13 - 18 år

E 
Lavterskeltilbud/

tilgjengelighet

F 
Utnyttelse av

anleggsparken

G 
Helse-
gevinst

H 
Samarbeid Sum Kommentar

Tilstandsrapport for 
Svalbardhallen

1 1 1 1 1 1 1 1 8 Oppfølging 
avklares

Skileikanlegg m/trekk, 
alpin, hopp osv

1 1 1 1 1 1 1 1 8 Arealplan for 
området

O-kart 1 0 1 1 1 0 1 1 6

Kultursti 1 0 1 1 1 0 1 1 6

Lekeplasser (bl.a. 
beskyttet for scootere, 
eierskap)

1 0 1 0 1 1 1 1 6 Utredes

Flerbrukshall 1 1 0 1 1 0 1 1 6 Utredes mht 
aktivitet/innh.

Utvide klatreveggen 1 1 0 1 0 1 1 1 6

Utvidet åpningstid 
Svalbardhall

1 1 1 1 0 1 1 0 6

Kunstgress på banen 1 1 0 1 0 1 0 1 5

Økt vedlikehold av 
skøytebanen

1 0 1 1 1 1 0 0 5

Egen turnhall 
(utstyrshall)

1 1 0 1 0 1 1 0 5 Jfr 
flerbrukshall

Ny grus på 
fotballbanen

1 1 0 1 1 1 0 0 5 Jfr kunstgress 
på banene

Snøfri ballbinge 1 1 0 1 1 1 0 0 5 Realistisk?

Rom for barnepass i 
hallen

1 0 1 0 1 1 1 0 5

Bouldrerom 1 1 0 1 0 0 1 0 4

Tak/vegger på 
ballbingen

1 0 0 1 1 1 0 0 4 Jfr snøfri 
ballbinge
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Mega trampoline 1 1 0 1 1 0 0 0 4 Jfr 
flerbrukshall

Bordtennis/biljard 1 1 1 1 0 0 0 0 4

Utvidelse av 
ballbingen

0 0 0 1 1 1 0 0 3

Badeland 1 0 1 1 0 0 0 0 3 Realistisk?

Sklie i svømmehallen 1 0 0 1 0 1 0 0 3

Ishockey/skøytebane 1 0 0 1 1 0 0 0 3 Realistisk?

Minigolf 1 0 0 1 1 0 0 0 3 Finnes pt

Grønnbrakka: 
Varme/ventilasjon

0 1 0 0 0 1 0 0 2

Større svømmehall 0 1 1 0 0 0 0 0 2 Realistisk?

Utendørs klatrevegg 0 0 0 1 1 0 0 0 2

Skatepark inne 1 0 0 1 0 0 0 0 2

Bowling 0 0 1 1 0 0 0 0 2

Feltskyting 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Molo for sikring av 
vannaktiviteter

0 0 0 0 0 0 0 1 1

Go cart 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Paintballarena 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Folkehøgskole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Realistisk?

Tiltak aktivitet:

Topptrim for ALLE -
flere postkasser

1 0 1 1 1 1 1 1 7

Mørketidstrim/rusle-
grupper

1 0 1 1 1 1 1 1 7

Dans for barn 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Tilsv 
Polarleik/ST

Ski for barn - skileik 
m.m.

1 1 1 0 1 1 1 1 7

Andre ballidretter enn 
fotball for barn

1 1 0 1 1 1 1 1 7 ST
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Foreldreengasjement 
(temakvelder)

1 1 1 1 1 0 1 1 7

"Åpen hall" - Hele 
Svalbardhallen

1 0 1 1 1 1 1 1 7 Kapasitet.

Babygym på dagtid 1 0 1 0 1 1 1 1 6

Yoga 0 1 1 0 1 1 1 1 6 Kommers/ST

Seniortrim (på dagtid) 
- lavterskeltrening

0 1 1 0 1 1 1 1 6 ST?

Organisering av 
barnepass i hallen

1 0 1 0 1 1 1 1 6

Spedbarnstreff
m/aktivitet + 
motivasjonsfokus

1 0 1 0 1 1 1 1 6

Skigruppe for voksne 0 1 1 0 1 1 1 0 5 Finnes, men 
lite aktivitet

Taekwondo 1 1 0 1 0 1 1 0 5 ST -
kampsport

Spinning for ungdom 0 1 0 1 1 1 1 0 5 ST

Sirkus 1 0 0 1 0 1 1 1 5 Ivaretas

Bedrifter engasjert = 
time fri til trening

0 0 1 0 1 1 1 1 5

Vanngym/vannaerobic 0 1 0 0 1 1 1 0 4

Sikkerhetsopplæring 
[våpen]

0 0 1 0 1 0 1 1 4

Skiskyting 0 1 0 1 0 1 1 0 4 ST

Svømmeopplæring for 
voksne

0 0 0 0 1 1 1 0 3

Paintball 0 0 1 1 0 0 0 0 2 Kommers

Poledans 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Kommers?

"Darklight" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommers?
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Utvikle 
gruveinnganger som 
turmål

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Realistisk?

Lønn til trenere = flere 
aktiviteter?

0 0 0 0 0 0 0 0 0 NEI: Idrettens 
egenart!

Forslag som trenger flere konkrete aktiviteter - utredes i kommende periode:
Treningsveiledning i treningsrommet

Aktiviteter for småbarnsfamilier i helgene

Mer fysisk aktivitet i skolen/SFO (dagstid)

Mer planer/tiltak for ikkeorganisert aktivitet

Flere aktiviteter for barn/unge - HELE ÅRET

Flere uorganiserte aktiviteter for ungdom

Lavterskelakt. for alle aldre/uansett fysisk form

Bilfri dag

Skiløyper


