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Kap 1 Forord 
Planen skal være et verktøy for å styre utviklingen av anlegg og områder for idrett og 
friluftsliv, med det formål å bidra til å opprettholde og styrke befolkningen sin fysiske 
aktivitet som videre fører til bedre fysisk og psykisk helse. 
 
Kulturdepartementet stiller krav om at en hver kommune skal utarbeide en tematisk 
kommunedelplan for fysisk aktivitet, som grunnlag for behandling av spillemidler. 
 
Planen må: 

• være i tråd med myndighetene sine krav til kommunedelplan for idrett og 
friluftsliv. 

• gi en oversikt over nåværende anlegg og aktivitet i kommunen 

• analysere langsiktige og kortsiktige anleggsbehov med tanke på sikring av areal og 

utbygging av anlegg. 

• Vise ei prioritert liste over utbygging de nærmeste fire årene med overslag over 
kostnader og finansiering. 

 
Planen bygger videre på eksisterende plan: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
2007-2010. 
 
Folldal kommune vil berømme den frivillige innsatsen som gjøres for å legge til rette for 
fysisk aktivitet i kommunen.  Dette gjelder enten det er et lavterskeltilbud eller et 
idrettsarrangement.  Uten den enorme innsatsen ville det vært vanskelig å opprettholde 
aktiviteten. 
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Kap 3 Innledning og bakgrunn for planen 
. 
Fysisk aktivitet er helsefremmende og gir økt livskvalitet. For mange skjer den fysiske 
aktiviteten gjennom idrettsaktiviteter og bruk av ulike anlegg i kommunen. I tråd med 
utviklingen ellers i samfunnet, så endres både innbyggernes behov og ønsker. Samtidig er de 
uorganiserte aktivitetene som lek, turgåing og sykling minst like viktig for at den enkelte 
innbygger skal kunne ivareta og fremme egen helse. 
 
Med dette som utgangspunkt vil de overordnede målene for denne kommunedelplanen være: 
 

• Understøtte kommuneplanens strategier og visjon 
• Bidra til god folkehelse (jfr. folkehelseloven og samhandlingsreformen) 
• Bruk av skolen og nærmiljøanlegg som arena og utgangspunkt for fysisk aktivitet 
• Sikre mulige tilskudd av tippemidler 
• Sikre oppgavefordeling mellom kommunale, regionale og nasjonale anlegg 
• Sikre samhandling med lag og foreninger 

 
Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet hadde en tidshorisont fra 2007 til 
2010. Siden denne ble vedtatt har det skjedd betydelige endringer som har betydning for 
kommunens arbeid med idrett og fysisk aktivitet.  
 
Planens handlingsprogram rulleres hvert år av hensyn til tilskuddordninger. Vilkår for å kunne 
søke om spillemidler er at anlegget er en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett 
og fysisk aktivitet. Definisjonen på dette er at kommunen har en prioritert plan eller et 
handlingsprogram som behandles hvert år i forbindelse med nye spillemiddelsøknader. 
Dersom ikke kommunen har mottatt nye søknader er det den sist vedtatte prioriterte plan som 
gjelder. 
 
Kommunedelplanen skal være et overordna politisk styringsdokument der samfunnsmessige 
behov blir avdekket, og hvor en setter mål og vedtar løsninger på kort og lang sikt. 
Kommunedelplanen er og et utgangspunkt for rådmannens administrative arbeid og 
forvaltningen av oppgaver innen idrett og fysisk aktivitet. Således vil planen være styrende i 
forhold til samarbeidet med kommunen, de frivillige organisasjonene og private aktører. Et 
viktig siktemål med planen er å få et grunnlag for å kunne søke spillemidler til idrett- og 
friluftsanlegg. Det er viktig å få et plandokument som speiler dagens situasjon, behov og 
ønsker for fremtiden. Med dette som utgangspunkt vil hovedformålet med planen være å 
definere målsettinger og tydeliggjøre hvilke strategier/satsinger som er nødvendige for å nå 
ønskede resultater.  
 
Overordnede rammer og premisser 
Dette lokale plandokumentet tar utgangspunkt i statlige forventninger om hvilke oppgaver og 
interesser som skal prioriteres. Dette tydeliggjøres gjennom «Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging» som ble vedtatt i 2011, og skal bidra til at kommuner og 
fylkeskommuner planlegger ut fra noen overordnede felles målsettinger.  
 

• Nasjonale føringer for idrett, friluftsliv og folkehelse 
Mål og rammer for den statlige politikken på området blir formidlet gjennom ulike meldinger, 
retningslinjer og bestemmelser. I tillegg finnes det lovgrunnlag innen folkehelse, idrett og 



Folldal kommune   En frisk og frodig fjellkommune 

 side 5 

friluftsliv. Det er i hovedsak tre departementer som forvalter idrett, friluftsliv og folkehelse; 
Kulturdepartementet, Miljøverndepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Det er 
flere viktige nasjonale meldinger som har relevans for denne planen.  
 
Idrett – St.meld. 26 (2011-2012) – Den norske idrettsmodellen 
Visjon; «Idrett og fysisk aktivitet for alle» 

Kulturdepartementet har gjennom idrettspolitikken et ansvar for å legge til rette for idrett og 
fysisk aktivitet i form av trening eller mosjon på fritiden. 

På denne bakgrunn kan følgende overordnede mål utledes for den statlige støtten til 
idrettsformål; 

• Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon. 
• Den frivillige, medlemsbaserte idretten skal sikres gode rammevilkår for å gi grunnlag for et 

omfattende og inkluderende aktivitetstilbud. Det legges særlig vekt på å utvikle attraktive 
tilbud til barn og ungdom. 

• Samfunnet skal være godt tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. 
• Toppidretten skal styrkes ut fra dens rolle som identitetsskaper og dens bidrag til en positiv 

prestasjonskultur i det norske samfunn. Toppidrettsutøvere skal derfor gis treningsmuligheter 
som bidrar til prestasjoner på internasjonalt toppnivå innenfor etisk forsvarlige rammer. 

I tillegg vil KKDs «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» være 
bestemmende for utviklingen av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 
 
Folkehelse – St.meld. 19 (2014-2015) «Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter» 
 
Regjeringen bygger videre på den tverrpolitiske enigheten om de overordnede rammene for 
folkehelsepolitikken. Det er bred enighet om de nasjonale målene: 
 

• Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder 
• Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale 

helseforskjeller 
• Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkingen 

 
Folkehelseloven fra 2012 har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer 
folkehelse, og som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Loven sier blant annet følgende om 
kommunens roller og oppgaver; Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom. 
Kommunen skal også fremme folkehelse gjennom lokal utvikling og planlegging, forvaltning 
og tjenesteyting. 
 
 
Friluftsliv – St.meld. 18 (2015-2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og 
livskvalitet» 
 
Gjennom meldingen vil regjeringen bidra til at enda flere driver med friluftsliv, og får oppleve 
friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet. Meldingen omfatter tiltak og 
føringer innenfor både motivering og rekruttering til friluftsliv, og innenfor forvaltning av 
områder for friluftsliv. Regjeringen vil prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle kan delta. 
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Barn og unge er prioriterte målgrupper. Meldingen inneholder også blant annet tiltak og 
føringer for å ivareta arealer for friluftsliv i fjellområder med stort utbyggingspress. 
 
Enklere regelverk for å ta høyde for nye friluftslivsformer 
- Regjeringen vil gjøre det enklere å drive med friluftsliv gjennom å forenkle og oppdatere 
regelverket. Dagens regelverk tar ikke nok høyde for nye former for friluftsliv, sier klima- og 
miljøminister Vidar Helgesen. 
Regjeringen foreslår å åpne for flere aktiviteter i verneområdene. Det vil si at det i 
utgangspunktet blant annet skal bli tillatt å sykle på eksisterende veier og stier i 
nasjonalparkene og i landskapsvernområdene. Regjeringen vil endre verneforskriftene i tråd 
med dette. 
Regjeringen vil forenkle og modernisere friluftsloven, slik at det ikke blir tvil om lovligheten 
av nye former for friluftsliv som kiting, fatbike og paragliding. Adgangen til å sykle i utmark 
vil også bli utvidet med denne endringen. (www.regjeringen.no)  
 
 
Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv – En satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014-
2020 
Den nasjonale strategien har følgende målsetting: 

• Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og 
miljøvennlig aktivitet. 

• Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir 
ivaretatt 

• Allemannsretten skal holdes i hevd. 
• Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal medvirke til å fremme et aktivt 

friluftsliv og skape helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlige nærmiljø. 
 
Strategien legger vekt på at de viktigste konkrete handlingene for å nå målene, må skje på 
lokalt nivå. 
 
Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

Hedmark fylkeskommune fremhever følgende strategier i sin plan:  
«Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2014-2017» 

• Fylkeskommunen skal være en vokter av allemannsretten og bidra til gode muligheter 
for fysisk aktivitet. Dette gjøres særlig gjennom å bidra i det kommunale planarbeid.  

• Både fylkeskommunen og kommunene må ha fokus på viktigheten av å utvikle skolen 
som arena for å skape mestring og livslang bevegelsesglede for ALLE.  

• Videreutvikle samarbeidet med idretten, prioritere breddeidretten, og stimulere til 
gjennomføring av mesterskap og store arrangement.  

• Videreutvikle samarbeidet med de frivillige organisasjonene i fylket og satse på 
friluftslivet i nærmiljøet i det daglige.  

• Fortsette satsingen på nærmiljøanlegg og skoleanlegg. Initiere satsing på anlegg for 
friluftsliv. Oppfordre kommunene til samarbeid om anlegg og anleggsplaner. Sørge 
for at alle store anlegg er nøye behovsvurdert. 
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Kap. 4 Utviklingstrekk i kommunen (kommuneplanens samfunnsdel)  
Folldal kommune er 1276,88 km2 stort og hadde i 2015 ca 1600 innbyggere. Kommunen 
ligger mellom Oppdal, Dovre og Alvdal kommuner, men regnes som en del av Nord-
Østerdalen. Alvdal, Tynset, Rendalen og Tolga er kommuner vi har spesielt nært samarbeid 
med.  
 
Befolkningen i Nord-Østerdalen (Fjellregionen) er aldrende, og det fødes færre enn det dør. 
Dette er en trend som har pågått over tid, og som ser ut til å fortsette. Netto innenlands 
flytting er negativ, men nettoflyttingen er positiv på grunn av positiv innvandring. Summen av 
dette er en svak negativ befolkningsutvikling i regionen som helhet. 
 

Sammensetningen av befolkningen kan si noe om behov for deltakelse i fritidsaktiviteter og 
mulighet for deltakelse i fritidsaktiviteter. Folldal har generelt en eldre befolkning enn resten 
av landet. Andelen 67-79 år utgjorde pr 1.1.2015 15,6 prosent av befolkningen. Tilsvarende 
for fylket og landet var hhv. 12,2 prosent og 9,7 prosent. Samtidig må en se på befolkningen 
20-44 år. Folldals andel 24,7, mens fylket og landet har 29,2 prosent og 34,1 prosent. I tillegg 
har Folldal et kvinneunderskudd i denne aldersgruppen (ref. budsjett og økonomiplan 2015) 
 

Befolkningsmessig utvikling i Folldal fra 1974 -2014 

År     1974 1984 1994 2004 2014 2015 

Innbyggere   2 233 2 165 1 918 1 739 1 631 1597 

Parameter for befolkningsmessig nedgang pr 10 år fra 1974. 
 
 
Videre ser vi at befolkningsframskrivingen fra SSB fram til 2040 viser en ytterligere nedgang 
i folketallet, om vi ikke klarer å snu trenden:  
 
Oppstillingen under viser befolknings framskrivninger for Folldal kommune fordelt på aldersgrupper 

fram til 2040 (Kilde SSB) – fra Budsjett og økonomiplan 2016: 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2040 

                              

0 år 14 16 14 19 14 13 10 10 9 8 8 8 10 10 

1-5 år 81 82 87 85 90 81 81 75 69 66 56 52 50 53 

6-12 år 142 134 116 128 121 115 122 120 120 123 131 129 83 84 

13-15 år 64 59 76 66 70 56 57 61 59 51 48 49 40 36 

16-19 år 79 80 80 83 84 90 96 94 92 91 77 80 70 48 

20-44 år 449 440 425 418 397 395 389 379 367 357 366 351 329 314 

45-66 år 519 529 526 519 508 496 496 472 463 466 470 479 427 368 

67-79 år 196 202 203 223 237 249 253 262 274 277 275 274 253 255 

80-89 år 102 96 95 92 89 78 83 90 89 86 87 88 149 132 

90 år eller eldre 23 22 19 21 21 24 28 23 22 24 20 21 20 43 

  1669 1660 1641 1654 1631 1597 1615 1586 1564 1549 1538 1531 1431 1343 
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I praksis vil dette bety færre unger, færre medlemmer i lag og foreninger og færre brukere av 
anlegg.. Det vil derfor være avgjørende og viktig for kommunen framover å legge en god 
strategi for å tilrettelegge for gode levevaner, økt fysisk aktivitet blant hele befolkningen og 
være en attraktiv bokommune.  

Kommuneplanens samfunnsdel påpeker at Folldal kommune er en «folkehelsefremmende 
kommune», og at alle enheter i kommunen skal ha dette som formål. Det vil her være viktig 
med et godt samarbeid med lag og foreninger i bygda som i stor grad bidrar til god folkehelse 
blant innbyggerne våre.  

Folldal kommune jobber etter de nasjonale målene i lov om folkehelse:  
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 

herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens 

helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 

somatisk sykdom, skade eller lidelse. 

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk 

tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal 

legge tilrette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid 
 

Foto fra Folldal Friskliv, bygdas treningssenter drevet av frivillige ildsjeler;   
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Kap 5 Folldal kommunes idretts- og friluftspolitikk 
 
Fra statlig side er det ei målsetting om at vi skal legge til rette slik at de fleste av oss kan drive 
idrett og fysisk aktivitet. (Stortingsmelding nr 14, 1999-2000 Idrettsliv i endring.)  
 
For å nå denne målsettingen har Folldal kommune følgende strategier nedfelt i 
kommuneplanens samfunnsdel: 

• Bidra til aktiv bruk av vårt nærmiljøanlegg (skole/flerbrukshus) – tilgjengelig 
for alle 

• Forebygge mulige interessekonflikter innenfor fritids- og naturbruk ved å bidra 
til god dialog med brukergrupper og å ha et oppdatert planverk 

• Ha en oppdatert sti og løypeplan, inkl helhetlig profil på merking/skilting 

• Etablere sykkel- og gangstier på steder der barn og unge ferdes mye (”digitalt 
barnetråkk”) 

• Legge til rette for ”FYSAK”-aktivitet i og på tvers av alle grender 

• Bidra til et folkehelsetilbud til alle som ønsker det (jfr .også årlig rullering av 
handlingsplan folkehelse) 

• Utvikle tilbudet i tråd med brukeres behov  
 
 
OVERORDNET MÅL MED PLANEN 
Det overordnede målet med denne planen er: 
 
Folldal kommune skal bidra til økt fysisk aktivitet for alle i kommunen. 
 
Fysisk aktivitet er bra for velvære og trivsel samtidig som det er bra for helsa. En halvtime 
med fysisk aktivitet daglig er nok til å gi en stor helsegevinst, og helsegevinsten stiger i takt 
med aktivitetsnivået.  Barn bør være aktive minst en time hver dag. 
 
Et viktig mål er å aktivisere flere. For å nå målet er det viktig å tilrettelegge slik at det blir 
enklere for alle grupper å komme seg ut og være fysisk aktive.  
 
 
DELMÅL 
Egenorganisert fysisk aktivitet 

- Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet i alle deler av kommunen. 
 
Tiltak rettet mot friluftslivet 

• Sikre at det er tilgjengelige friområder i arealplan, spesielt viktig i utbyggingsområder. 
• Sikre at det er godt tilgjengelige friområder i nærområdet der folk bor. 
• Sikre attraktive områder og anlegg i nærmiljøet, det stimulerer til spontan aktivitet og 

skaper lav terskel for å komme seg ut og i aktivitet. 
• Tilrettelegge aktiviteter med lav terskel slik at flere kan bli fysisk aktive.  Det kan 

gjerne gjøres i samarbeid med lag og foreninger. 
 
Anleggsutbygging 

• Utbygging av anlegg og tilrettelegging av aktivitet skal skje med tanke på alle 
brukergrupper. 
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PRIORITERTE MÅLGRUPPER 
Barn og unge er i hovedmålgruppa. Vi må ha disse i tankene når vi bygger ut anlegg og legger 
til rette for aktivitet. Disse gruppene er langt mindre aktive enn tidligere og bruker stadig mer 
tid på data. Det er derfor viktig at de tas med på råd når aktiviteter skal planlegges, slik at det 
det legges opp til aktiviteter som er attraktive og som brukes av de yngre. 
 
Voksne er også en målgruppe. Det er viktig å legge til rette for lavterskeltilbud slik at de som 
ikke er fysisk aktive i dag også blir inspirert og får lyst til å delta.   
 
Ved utbygging av anlegg og i tilrettelegging for aktivitet er det viktig at det legges til rette slik 
at grupper som funksjonshemmede og eldre også kan delta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kroktjønna, statlig sikret friluftsområde 

og universelt utformet 

 

Valgt  til kommunens friluftsområde i 

2015. 

 
 
 
 
 
STRATEGI FOR Å NÅ MÅLENE 
 

• Arealer 
Folldal er en kommune med store arealer og dermed ikke presset i så måte.  Områder for 
utbygging er avsatt i kommuneplanens arealdel.  I tillegg har kommunen et statlig sikret 
friluftsområde ved Kroktjønna. 
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• Barn og unge 
Kommunen har spesielt fokus på barn og unge.  Folldal kommune har en barnehage og en 
skole. Ny skole i tilknytning til flerbrukshuset ble tatt i bruk i 2009, og i den forbindelse ble 
mange nærmiljøanlegg lagt i tilknytning til denne.  I tillegg til at skolen bruker anleggene i 
skoletiden, er de mye brukt på ettermiddag/kveld samt i helger.  Det samme gjelder anleggene 
i nærområdet til barnehagen.  Her er det planlagt en videreutvikling av området, noe som vil 
gi økt aktivitet.  
 
Ved aktiviteter for barn og unge under 16 år tilbyr kommunen gratis bruk av kommunale 
lokaler, og lokalene blir mye brukt.  Det er spesielt flerbrukshuset som benyttes. Folldal skole 
benytter lokalene på dagtid og lag/foreninger på ettermiddag og kveld.   
 

• Anlegg 
Gymsalen som brukes til fysisk aktivitet på flerbrukshuset er en kombinert gymsal/sal for 
kulturarrangementer bygd på 60-tallet og er ikke optimal i forhold til standard for lokaler som 
brukes til fysisk aktivitet.   Ved kulturarrangementer må idrettsaktivitetene vike.   
I kommunenes økonomiplan er det derfor lagt inn midler til forprosjektering av idrettshall.  
En idrettshall vil bidra til økt aktivitet og gi muligheter for idrettsarrangementer spesielt innen 
ballspill. 
 
Kommunens svømmehall ligger i flerbrukshuset som er knyttet sammen med skolen.  Fra 
oktober til påske er den i bruk av skolen, lag/foreninger samt privatpersoner som leier den.  
Det er alt fra babysvømming, varmtvannssvømming og folkebad, noe som øker aktiviteten.  I 
kommunens økonomiplan er det lagt inn midler til forprosjektering samt rehabilitering av 
svømmehallen.  En rehabilitering vil øke aktiviteten og sikre framtidig drift.  
 
En kommunal aktivitetspark er planlagt som et nærmiljøanlegg i nærområdet til bo- og 
servicesenteret og er rettet mot alle aldersgrupper. En slik park vil øke aktiviteten og være et 
positivt bidrag til sosialt samhandling på tvers av aldersgrupper. 
  
Stormoegga er hovedanlegget til Folldal Idrettsforening (FIF), i tillegg til baneanlegget ved 
Folldal skole/flerbrukshus.  I Stormoegga har det vært flere større utbygginger opp gjennom 
årene, og kommunen har bidratt med både tilskudd og lån til anleggene.  Utbyggingene bidrar  
til økt fysisk aktivitet og muligheter til å legge større idrettsarrangementer til kommunen. 
 
 

• Tilskudd til idrett og fysisk aktivitet 
Folldal Idrettsforening (FIF). Kommunen bidrar årlig med et fast tilskudd til Folldal 
Idrettsforening til avlønning av idrettsvaktmester som holder foreningens anlegg i orden.   I 
tillegg ytes anleggsstøtte (kulturmidler). 
 
Folldal Turlag . Kommunen bidrar med et årlig tilskudd til turlagets løypekjøring; jamfør 
avtale.  Løypenettet er mye brukt både av fastboende, hyttebefolkningen og andre. 
 
Folldal Friskliv. Kommunen har avtale på leie av lokaler; brukes av frisklivssentralen. 
I tillegg ytes årlig tilskudd (kulturmidler). 
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Kap 6 Resultatvurdering av forrige plan: Prioritert handlingsplan 

2007-2010   
 Tiltak År Ansvar Ferdig-F 

Gjenstår-G 
Finansiering 

Oppdatere orienteringskart 

for Grimsa - Stadsbuøyen 

2007 Folldal 

Idrettsforening 

F Spillemidler 

Etablere tur- og løypenett i 

området rundt fremtidig 

Nasjonal turistveg Rondane 

2007 Prosjekt 

Rondane 

Trukket 
tilbake 

Spillemidler 

Etablere kulturstier i området 

rundt fremtidig Nasjonal 

turistveg Rondane 

2007 Prosjekt 

Rondane 

Trukket 
tilbake 

Spillemidler 

Rehabilitering av hoppbakke 

K74 i Stormoegga 

2007 Folldal 

idrettsforening 

F Spillemidler 

Nærmiljøanlegg – 

hinderløype/husker/vipper 

2008 Folldal 

kommune 

F Spillemidler, 

Kommunale 

midler 

Nærmiljøanlegg - lekehytter 2008 Folldal 

kommune 

F Spillemidler, 

Kommunale 

midler 

Nærmiljøanlegg – 

byggeplass/husker/vipper 

2008 Folldal 

kommune 

F Spillemidler, 

Kommunale 

midler 

Nærmiljøanlegg - ballbinge 2008 Folldal 

kommune 

F Spillemidler, 

Kommunale 

midler, støtte 

Posten/Norges 

Fotballforbund 

Rehabilitering av Folldal 

Samfunnshus 

2008 Folldal 

kommune 

F  

Produsere kart over tur- og 

løypenett samt kulturstier 

etablert i området rundt 

fremtidig Nasjonal turistveg 

Rondane 

2008 Prosjekt 

Rondane 

Trukket 
tilbake 

Spillemidler 

Snøproduksjonsanlegg i 

Stormoegga 

2014 Folldal 

Idrettsforening 

F Spillemidler 

 

Oppdatere orienteringskart 

for Dalholen nord 

2008 Folldal 

Idrettsforening 

F Spillemidler 

Belysning av ridebanen 2012 Folldal kjøre- 

og rideklubb 

F Spillemidler 

Nærmiljøanlegg – 

håndball/fotballbane (asfalt) 

2009 Folldal 

kommune 

F Spillemidler, 

Kommunale 

midler 

Nærmiljøanlegg – 

basket/volleyballbane (asfalt) 

2009 Folldal 

kommune 

F Spillemidler, 

Kommunale 

midler 

 



Folldal kommune   En frisk og frodig fjellkommune 

 side 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne tabellen viser tiltak som er kommet som en del av en årlig reviderte handlingsplan                                     
etter 2010, eller anlegg som først er blitt formelt ferdigstilt etter 2010. 

Folldal torg Utesene  2010 Folldal kommune     144 000,00  
Stormoegga O-kart  2010 Folldal IF       40 000,00  
Klubhus/servicebygg i Stormoegga Skiarena  2011 Folldal IF     700 000,00  
Skolekart Folldal skole  2011 Folldal IF       22 500,00  
Folldal turløyper  2011 Folldal Turlag     381 000,00  
Nygruva - dagsturhytte  2011 Folldal Turlag       61 000,00  
Folldal skole og flerbrukshus - kulturell møteplass  2012 Folldal kommune     760 626,00  
Stormoegga skiarena garderobe  2012 Folldal IF     700 000,00  
Snøproduksjonsanlegg i Stormoegga Skiarena  2012 Folldal IF     448 000,00  
Folldal barnehage, uteområde og friluftsområde.   2012 Folldal kommune        5 000,00  
Folldal barnehage, uteområde og friluftsområde.  2012 Folldal kommune       35 000,00  
Vårtun, Husom krets  2012 Vårtun Husom krets     251 000,00  
Folldal skole og Flerbrukshus - skiløyper  2012 Folldal IF       40 000,00  
Merket turløype Sveen - Nygruva - Tollevshaugen  2012 Folldal Turlag       40 000,00  
Tilleggssøknad - Snøproduksjonsanlegg i Stormoegga   2015 Folldal IF     182 000,00  
Tilleggssøknad - Stormoegga Skiarena, kjeller  2015 Folldal IF     300 000,00  
Tilleggssøknad - Klubbhus/servicebygg i Stormoegga   2015 Folldal IF     300 000,00  
        
Utbetalte spillemidler i perioden      4 410 126,00  
 

Nærmiljøanlegg - Grasløkke 2009 Folldal 

kommune 

F Spillemidler, 

Kommunale 

midler 

Oppdatere orienteringskart 

for Grimsbu syd 

2009 Folldal 

Idrettsforening 

F Spillemidler 

Utvide ridebane med 

feltrittløype 

2009 Folldal kjøre- 

og rideklubb 

G Spillemidler 

Nærmiljøanlegg – gapahuk 2010 Folldal 

kommune 

F Spillemidler, 

Kommunale 

midler 

Nærmiljøanlegg – bmx-løype 2010 Folldal 

kommune 

F Spillemidler, 

Kommunale 

midler 

Nærmiljøanlegg – 

volleyballbane 

(sandvolleyball) 

2010 Folldal 

kommune 

F Spillemidler, 

Kommunale 

midler 

Nærmiljøanlegg – jungellek 2010 Folldal 

kommune 

F Spillemidler, 

Kommunale 

midler 

Rehabilitering av lysløype ved 

Krokhaug 

2010 Folldal 

Idrettsforening 

F Spillemidler 

Utvide ridebane med bane 

for brukshestkjøring/ridning 

2010 Folldal kjøre- 

og rideklubb 

G Spillemidler 
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Fra 2010 – 2015 er det utbetalt betydelige beløp fra spillemidler til Folldal idrettsforening, 
Folldal skole og Flerbrukshus samt Folldal Turlag. 

FIF mottok i perioden over 3 mill. i tillegg til de kommunale tilskudd. Folldal Skole og 
Flerbrukshus mottok i samme periode litt over 1,4 mill. 

Anleggene i Stormoegga ble ferdigstilt i 2014,  og de siste tiltak på Folldal Skole og 
Flerbrukshus ble ferdigstilt i 2012.  

 

 

 

Skileikanlegget ved Folldal skole ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Folldal IF 

og skolen, med god økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen. Dette anlegget har vært en 

suksess fra åpningsdagen..      

 

  



Folldal kommune   En frisk og frodig fjellkommune 

 side 15 

Kap 7 Planprosessen 
 
Revidering av Kommunedelplan kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt av 
kommunestyret 2011 og senere tatt inn i kommunens planstrategi i 2014.  Sti- og løypeplan er 
en del av kommunedelplanen.  En kommunedelplan skal behandles etter plan- og 
bygningsloven. 
 
Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe samt en styringsgruppe. Arbeidet med planen ble igangsatt 
med utarbeidelse av planprogram som ble lagt ut på høring våren 2012, og i den kom det inn 
mange innspill både fra lag/foreninger og privatpersoner. De fleste innspillene kom i forhold 
til sti- og løyper (ski-, tur-, sykkel- og hundeløyper, rideleder).  
 
Arbeidsgruppen har hatt flere møter med referansegruppen, i tillegg har saken vært forelagt 
styringsgruppen i flere møter. Det har også vært arrangert et åpent møte.  Dessverre stoppet 
arbeidet opp en periode og planen er meget forsinket. Gjeldende periode for planen er dermed 
endret til 2016-2024. 
 
 Organisering av arbeidet: 
Arbeidsgruppe: 

Eva Tørhaug   Enhetsleder service og kultur (Leder) 
Jens Jørgen Jensen  Kulturkonsulent / barn og unges representant 
Åse Nøkleby Brendryen Folkehelsekoordinator/rådgiver 
 
Referansegruppe: 
Theo Chan/Stig Solbakken Folldal Trekkhundklubb 
Arne Lohn   Folldal Turlag 
Morten Sæterhaug  Folldal Kjøre- og rideklubb 
Solvår Skjæret   Folldal IF 
Bjørnar Brendryen  Folldal Utmarksråd 

Styringsgruppe: 
Driftsstyret 
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Kap 10 Beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen 
 
Ved hjelp av medlemstall i lag og foreninger og generelle vurderinger får en et bilde av 
aktivitetsnivået i kommunen. 
 
Medlemskap i lag og foreninger 

• Lag med medlemskap i Norges Idrettsforbund: Medlemstall etter kjønn og alder 
(Hedmark Idrettskrets pr. 31.12.2014). Totalt 610 medlemmer under Folldal idrettsråd 
i følgende lag og foreninger: 

 

 Kvinner Menn  

Alder 0-
5 

6-
12 

13-
19 

20-
25 

26- Sum 0-
5 

6-
12 

13-
19 

20-
25 

26- Sum Sum 

 Folldal Idrettsråd (5/6) 3 35 42 21 214 315 1 55 51 15 173 295 610 

 Folldal IF 3 35 35 5 62 140 1 54 48 11 104 218 358 

 Folldal kjøre og 

rideklubb (i dvale) 

0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 

 Folldal Motorsportklubb 0 0 0 0 1 1 0 10 7 0 21 38 39 

 Folldal Pistolkl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 

 Folldal Trekkhundklubb 0 0 7 1 15 23 0 1 3 0 29 33 56 

 Friskis&Svettis Folldal 0 0 0 15 135 150 0 0 0 4 28 32 182 

 

 
• Lag med medlemskap i Det frivillige skyttervesen: 

o Folldal skytterlag: 310 medlemmer (pr. desember 2015) 
 

• Folldal Jeger- og fiskerforening: 79 medlemmer, derav 16 kvinner (pr. desember 
2015) 
 

• Andre lag og foreninger:  
o Folldal Turlag; 120 enkeltmedlemmer og 140 familiemedlemmer (pr. 

desember 2015). I tillegg 52 løypevenner som gir støtte til løypekjøring. 

 
Idrettsanlegg i Folldal (kommunale og lag & foreninger) 

 
Idrettshaller/flerbrukshaller/gymsaler 
Folldal kommune har to gymsaler, en på Folldal flerbrukshus og en på Kirkekretsen/Folldal 
barnehage. Salen på flerbrukshuset brukes til alle skoleklasser på dagtid, og av lag og 
foreninger på kveldstid, i tillegg til noen kulturarrangementer (konserter etc.) Salen på 
kirkekretsen brukes av barnehagen på dagtid, og i noen grad til utleie på kveldstid for å 
avlaste salen på flerbrukshuset.  
De ulike grendehusene i bygda (Fjellheim, Rondeslottet, Grimshallen og Rondaheim) brukes 
mest til kulturarrangement, ikke til treningsformål. 
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Fotballanlegg 
Folldal idrettslag har tre fotballbaner; grasbane og grusbane på Stadion, og ei grasbane på 
Merieribana. Kommunen har en ballbinge og en liten kunstgrasbane i tilknytning til skolen.  

Skiarenaer/lysløyper 
Stormoegga skiarena driftes av idrettslaget – lysløype 3 km, asfaltert rulleskibane, 
skiskytteranlegg m/30 selvanvisere, fem hoppbakker (k9, k17, k31, k46, k74), nytt 
snøproduksjonsanlegg i 2013, nytt servicebygg i 2014.  

Krokhaug – lysløype 2,3 km 
Dalholen – lysløype 1,25 km 
Folldal Turlag sørger for godt preparerte skiløyper i hele bygda (120 km) 
 
Ridning 
Ridebane ved Industrivegen 

 
Friidrett 
Løpebane grus 400 m på idrettsplassen. Ikke vedlikeholdt.  

 
Motorsport 
Motorsportbane på Krokhaug.   

 
Tennisbane 
Eldre tennisbane beliggende på Verket. Driftes av Folldal 
Småbedrifters Bedriftsidrettslag (FSBIL)  

 

Skyteanlegg 
Folldal har et aktivt skytterlag, med tre ulike skytebaner. I tillegg anlegg i Stormoegga i 
tilknytning til skiskyting.  

Folldal skytebane – 100m, 200m  
Folldal skytterhus - miniatyrskyting 
Kjellflyan – 400m, feltskytebane, lerduebane, pistolbane 25m og 50m 
Grimsbu – elgbane 
Stormoegga skiskytteranlegg 

Svømmebasseng 
Folldal Flerbrukshus – 12.5 m. Bassenget brukes fra høstferie til påskeferie, og alle 
skoleklasser har tilbud om svømmeopplæring. I tillegg leies bassenget ut til private. Folkebad 
en kveld i uka, ekstra oppvarmet en kveld i uka til småbarnsvømming og LHL. Bassenget er 
slitt både inni og utenpå, og trenger sterkt rehabilitering.  
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Nærmiljøanlegg,  

Anleggsnavn Anl. nr kategori Beskrivelse 
Dalen skole o-kart 439001205 Kart Nærmiljøkart 
Kirkekretsen skole 439002002 Aktivitetsanlegg Ballbane 
Kirkekretsen skole o-kart 439002004 Kart Nærmiljøkart 

Stormoegga rulleskiløype 439001406 Aktivitetsanlegg 
Ulike 
småanlegg 

Verket skole o-kart 439001103 Kart Nærmiljøkart 
Aktivitetsanlegg, Verket/Folldal 
u-skole 439001102 Aktivitetsanlegg Ballbane 
Kakelløra "stadion" 439002801 Aktivitetsanlegg Balløkke 

Gorrbekken nærmiljøanlegg 439002901 Aktivitetsanlegg 
Ulike 
småanlegg 

Snøbrettpark, Verket skole 439001104 Skianlegg Snowboard 

Folldal 4H Gapahuk 439003101 Aktivitetsanlegg 
Ulike 
småanlegg 

Holom O-kart 439003301 Kart Nærmiljøkart 
Folldal skole og flerbrukshus 
ballbinge 439003401 Aktivitetsanlegg Ballbinge 
Folldal skole, sandvolleybane 439003402 Aktivitetsanlegg Ballbane 
Folldal skole, grasbane 439003403 Aktivitetsanlegg Ballbane 
Folldal skole, håndball/basket 43900xxxx   
Folldal skole, o-kart 439001801 Kart Nærmiljøkart 
Folldal barnehage og 
friluftsområde 439002005 Friluftsliv 

Dagsturhytter 
(lavvo) 

Folldal skole og Flerbrukshus - 
skiløyper 439003405 Skianlegg Skiløype 
Folldal Turstier - turløype Sveen-
Nygruva-Tollevshaugen 439001614 Friluftsliv Tursti 
 

 

Friluftslivsanlegg 

Mulighetene er store for et aktivt og variert friluftsliv i kommunen. Mange av 
friluftsaktivitetene er høstingsorientert og står sterkt i befolkningen. Fiske i elv og vann, jakt 
på småvilt og hjortedyr, samt bærplukking. Mange kilometer stier og turløyper er godt merket 
i kommunen i dag, og flere er under planlegging. Skiløypene til Turlaget ble remerket i 2014, 
med midler fra kommunen, Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunen. 
 

Området ved Kroktjønna i Grimsbu er et statlig sikret friluftslivsanlegg. Kommunen har fått 
tildelt midler for å heve grill-/badeplassen og deler av stien rundt tjønna mot flom. Stien og 
anlegget er universelt tilrettelagt og mye brukt, både av innbyggere og tilreisende. I 2015 ble 
det etablert en sandvolleyballbane her.  
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Kommunale lekeplasser 

Kommunen har lekeplasser på skolen og i barnehagen, ellers er det i hovedsak velforeninger 
som har satt i stand og vedlikeholdt lekeplassene i bygda.  

En egen velforening i boligområdet Egne Hjem har stått for planlegging og 
opparbeidelse/renovering av sin gamle lekeplass. De har fått tilskudd gjennom 
Gjensidigestiftelsen og har med dette skapt et godt samlingspunkt både for voksne og barn.  

Andre anlegg til idrett og aktivitet som eies og drives av private:  

Det finnes flere andre anlegg i privat eie i kommunen. Dette kan være ridebaner, alpinanlegg 
og klatreanlegg.  
 

Drift og vedlikehold av utendørs idrettsanlegg 

Folldal kommune eier ingen utendørs idrettsanlegg.  

Det er Folldal IF som står som anleggseier av idrettsanleggene i Stormoegga, samt 
fotballbanene i sentrum. Et nytt servicebygg med dusj og garderober åpnet i Stormoegga i 
2014. Folldal IF står også som eier av skileikanlegget ved skolen, anlagt i 2014.  
 

Folldal Skytterlag står som anleggseier av skytebanene i Grimsbu, Dalholen og sentrum. 
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Kap 9 Vurdering av aktivitet og fremtidige behov 
 

Folldal har et høyt aktivitetsnivå og et variert tilbud fra lag og foreninger til tross for et 
forholdsvis lavt folketall. I tillegg kommer all ikke-organisert aktivitet innen friluftsliv som er 
vanskelig målbar, men som vi vet at Folldal innbyr til! 

Det har kommet innspill fra ulike interessenter gjennom planprosessen, og vi ser at det er 
behov utvidelse av enkelte tilbud og oppgradering av andre. 

Prioritert handlingsplan er satt opp i kapittel 10.  

Idrettshall 

Skolen og idrettslaget bruker i dag gymsalen på Flerbrukshuset til innendørs trening. I 
hovedsak brukes salen til ballidrett for barneidrett, håndball, fotball og volleyball.  
Salen brukes også til kulturaktiviteter som korps, dans og konserter og teater. 
Her er det ønske om en ny idrettshall eller treningshall. Folldal IF har laget en rapport, og det 
er satt av midler til et forprosjekt av idrettshall i økonomiplan for 2017. Analyser og 
vurderinger vil bli gjort av gruppen som skal se på dette.  

Ansvar: Folldal kommune 

Basseng 

I Folldal er vi heldige som har et basseng som alle klassetrinnene kan benytte seg av, på den 
måten har elevene fått grundig svømmeopplæring. I tillegg har vi folkebad, og ulike grupper 
som leier bassenget på privat basis.  
Bassengets allmenntilstand er dessverre ikke så god lenger. Innvendig er det løse fliser og 
generell slitasje. Utvendig (i kjelleren) viser muren at det smuldrer opp og vi kan se 
fundamenteringen.  
Basseng og garderober er ikke universelt utformet eller tilgjengelig for bevegelseshemmede.  
Forprosjektet som skal se på idrettshall, skal også vurdere hva vi gjør med bassenget (i 2017). 
Det er viktig å merke seg at skolen er pålagt å tilby svømmeopplæring, så det må prioriteres å 
holde bassenget i drift.  

Ansvar: Folldal kommune 

Lekeplass i sentrum 

Det er anbefalt at kommunene setter av grøntområder og lekeplasser for barn i sentrumsnære 
tettsteder. I Folldal har vi noen lekeplasser som velforeningene har opprettet og i varierende 
grad vedlikeholdt. I forbindelse med utbygging av boliger og pleietilbud for eldre, vil vi nå 
sette av et område til en kommunal aktivitetspark. Denne skal kunne brukes av både barn og 
eldre.   

Ansvar: Folldal kommune 
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Hundekjøringsløyper 

Det er kommet mange innspill på ønsker om flere hundekjøringsløyper rundt om i Folldal. 
Flere hensyn må ivaretas her. Det er forståelig at hundekjørerne gjerne vil kjøre i det området 
hvor de bor, for å slippe å frakte hunder og slede. Det er også behov for en god distanse i 
treningsøyemed for de som skal kjøre løp. Samtidig må nye løyper godkjennes av grunneiere 
og vernemyndigheter. At en løype godkjennes i plana medfører at den kan trakkes med 
snøskuter ved større snøfall, og dermed trengs godkjenninger og dispensasjoner på 
motorferdselforskriften. Iblant opplever vi at det blir konflikter mellom hundekjørere og 
skiløpere om bruken av sporet. Klare retningslinjer tuftet på sunn fornuft og romslighet fra 
begge parter må etableres. På barmark henviser vi også til forskrift om motorferdsel og 
allemannsretten. Vi har ikke foreslått egne løyper for barmarksesongen.  

Ansvar: Folldal trekkhundklubb 

 

Rideleder 

Det er ønske om å knytte rideledene sammen med nabokommunene. I den grad det må merkes 
stier må det godkjennes av grunneier. For organiserte turer i verneområder må dette også 
avklares.  

Ansvar: Folldal kjøre- og rideklubb/hestebedrifter 

 

Tur og skiløyper 

Det er et bra nett av stier og løyper i dag, men det vil alltid være behov for vedlikehold, og at 
flere stier merkes. Turlaget kjører opp skiløyper, og har hatt flere prosjekt med stimerking og 
skilting. DNT har oppfordret kommunene til å tilrettelegge og merke stier i nærheten av der 
folk bor. I arbeidet med utvikling av stier og løyper er det viktig også å ta hensyn til at Folldal 
ønsker å videreutvikle som en reiselivs- og hyttekommune.   

Ansvar: Folldal Turlag og Folldal kommune 

 

Sykkelruter 

En økende aktivitet, som det er interessant å utvikle også i turistøyemed. Flere ruter 
kartlegges og tilrettelegges. Også her er det viktig med grunneiers tillatelse om noe skal 
tilrettelegges. Bruker eksisterende stier og veger der det er mulig. Et prosjekt er iverksatt for å 
utrede mulighetene.  

Ansvar: Folldal kommune, Turistveg Rondane 
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Folkehelse og uorganisert aktivitet 

Flere organisasjoner gjør i dag en enorm innsats på dette området, og vi håper at dette 
opprettholdes. Når det gjelder tiltak fra den kommunale folkehelsegruppen, har vi tilbud som 
turkasser med premiering, frisklivssentral og gågrupper. Vi ønsker å se på muligheten for å 
iverksette nye tilbud som f.eks «stolpejakt». (Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i 

kommunen. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, 

slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.) 

Det er også et viktig fokus for folkehelse å utjevne sosiale forskjeller, og se på ulike tiltak for dette.  

 Foto © Arne Lohn 

Stolpejakt som et folkehelse tiltak i Folldal kommune 

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i de forskjellige kommunene. Stolpene 
kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at 
man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.  
 
Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, 
skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett 
ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet.  
 
Stolpejakten er et gratis tilbud. Hovedkart med inntegnede stolper blir distribuert, stort sett, til 
alle husstander i kommunene. Ekstra kart/info vil også bli tilgjengelig flere steder i 
kommunene samt på hjemmesiden www.stolpejakten.no                                                                                                            

Ansvar: Folldal kommune   
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Kap 10 Handlingsprogram for anlegg og planlagt gjennomføring. 
 

Prioritert handlingsplan 2016 – 2020 

Prioritet Tiltak År Ansvar Kostnad Finansiering 

1 Grønhøa dagsturhytte 2016 Folldal Turlag 388.650,- Spillemidler 
egenfinansiering 

1 O-kart utvikling og 
oppdatering 

2016 FIF 120.000,- Spillemidler 
egenfinansiering 

1 Utvikling av 
nærmiljøområde 
Krokhaug 

2016 
2017 

Folldal 
kommune 

400.000,- Spillemidler 
egenfinansiering 

1 Sykkelrute.                     
Dalholen – Sentrum-
Grimsdalen 

2016 Folldal 
kommune 

100.000,- Spillemidler / 
friluftsaktivitet 
egenfinansiering 

 Forprosjekt 
idrettshall/svømmehall 

2017 Folldal 
kommune 

200.000,- Økonomiplan 

 Idrettshall  Folldal 
kommune 

14,3 mill Viser til 
forprosjekt 2017 

 Svømmehall renovering 
estimat 04 Asplan Viak 

 Folldal 
kommune 

10 mill Viser til 
forprosjekt 2017 

 Aktivitetspark 
nærmiljøanlegg (FBSS) 

 Folldal 
kommune 

250.000,- Spillemidler 
egeninnsats 

 Sykkelsti/gangveg 
Sentrum - Krokhaug 

 Folldal 
kommune 

  

 Lekeplass i sentrum 2017 Folldal 
kommune/ 
velforening 
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Kap 11 Kart 
 
For å få den beste oversikten på ulike stier, løyper og anlegg viser vi til kommunens 
innsynsløsning på kart https://www.kommunekart.com/. Søk etter Folldal kommune.  
Under Friluftsliv kan du velge ulike løyper.  
 

 
 
Du kan også gå inn på anleggsregisteret for å se alle anlegg i Folldal. Se link: http://kkd-

http01.osl.basefarm.net/idrettsanlegg/search.aspx 
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Vedlegg 1 Kommuneoversikt idrettsanlegg 
 
 

KOMMUNEOVERSIKT IDRETTSANLEGG 
Kategori:   K = kommuneanlegg   N = nærmiljøanlegg   
STED/ANLEGG KATEGORI STR./MÅL EIER BESKRIVELSE 
Fotball     
Folldal grasbane K 64m x 

105m 
Folldal IF  

Farmen fotballbane K 66m x 
105m 

Folldal IF  

Folldal grusbane K 64m x 
100m 

Folldal IF  

Friidrett     
Folldal 
friidrettsanlegg 

K 400m Folldal IF Løpebane, grus 

Skianlegg     
Dalholen lysløype K 1,25km Folldal IF  
Krokhaug lysløype K 2,3km Folldal IF  
Stormoegga 
skistadion 

K 2km Folldal IF  

Stormoegga 
skistadion 

K 2,8km Folldal IF  

Stormoegga 
skistadion 

K 5km Folldal IF  

Stormoegga lysløype K 3km Folldal IF  
Snøbrettpark  
Verket skole 

N  Folldal 
kommune 

 

Dalholen alpinanlegg 
Fjellsyn skitrekk 

K  Br. Dalløkken 
EFTF 

 

Skileikanlegg   Folldal IF  
Hoppbakker     
Hoppbakke, 
Stormoegga 

K K-9 
K-17 
K-31 
K-46 
K-74 

Folldal IF  

Hoppbakke, 
Kirkekretsen skole 

K 18m Folldal 
kommune 

Ikke i drift 

Hoppbakke, Verket 
skole 

K 16,3m Folldal 
kommune 

Nedlagt. 
Snowboardanlegg 

Hoppbakke, Dalen 
skole 

K 10m 
15m 
20,5m 

Folldal 
kommune 

Ikke i drift 

Skyteanlegg     
Innendørs skytebane, 
Folldal samfunnshus 

K 8m x 15m Folldal 
kommune 

Nedlagt 

Stormoegga 
Skiskytteranlegg 

K 40 skiver Folldal IF  
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Folldal skytterhus F  Folldal 
skytterlag 

 

Folldal skyteanlegg, 
skytebane 

K 100m 
200m 

Folldal 
skytterlag 

 

Kjellflyan 
skyteanlegg, 
skytebane ute 

K 400m Folldal HV-
område 

Feltskytebane 

Kjellflyan lerduebane K  Folldal JFF  
Kjellflyan pistolbane, 
skytebane ute 

K 25m 
50m 

Folldal 
pistolklubb 

Utendørs 
pistolbane med 
overbygd 
standplass. 

Grimsbu elgbane, 
lerduebane 

K  Folldal 
skytterlag 

 

Folldal pistolbane, 
skytebane inne 

K 15m Folldal 
pistolklubb 

 

Gymsaler     
Gymsal, Grimshallen K  A/L 

Grimshallen 
 

Gymsal, Fjellheim K  Fjellheim 
samfunnshus 
A/L 

 

Gymsal, Folldal 
samfunnshus 
Flerbrukshus 

K  Folldal 
kommune 

 

Gymsal, Kirkekretsen 
skole 

K  Folldal 
kommune 

 

Svømmeanlegg     
Svømmehall, Folldal 
samfunnshus 

K 8,5m x 
12,5m  

Folldal 
kommune 

Trenger 
rehabilitering 

Statlig sikret 
friluftsområde 

    

Kroktjønna 
badeanlegg 

K  Folldal 
kommune 

Flytebrygge, 
garderobe/toalett, 
grillhus, 
sandvolleyballbane. 
HC-tilpasset 
område. 
 

Nærmiljøanlegg     
Aktivitetsanlegg 
Verket skole 

N 20m x 40m Folldal 
kommune 

Ballbane 

Stormoegga 
rulleskiløype 

N 3km Folldal IF Asfaltert 
rulleskiløype med 
lys og standplass 
for skiskyting. 

Aktivitetsanlegg 
Kirkekretsen skole 

N 20m x 40m Folldal 
kommune 

Ballbane 

Kakelløra stadion N 22m x 40m Rapp 4H Balløkke 
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Gorrbekken 
nærmiljøanlegg 

N  Folldal 
kommune 

Tursti med kart og 
gapahuk 

Folldal 4H Gapahuk N  Folldøl’n 4H  
Rondane 4H Gapahuk N  Rondane 4H  
Fjellrypa 4H Gapahuk N  Fjellrypa 4H  
Luftsport     
Folldal 
luftsportanlegg, 
Grimsmoen 

K  Overdratt til 
private eiere 

 

Motorsport     
Motorcrossbane 
Grimsmoen 

K  Folldal 
Motorsportklubb 

 

Idrettshus     
Stormoegga, 
servicebygget 

K  Folldal IF  

Folldal klubbhus K  Folldal IF  
Ridesport     
Ridebane N  Folldal kjøre- og 

rideklubb 
 

 

 

 


