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Forord 
 
Nome har et mangfold av anlegg i kommunen og gir innbyggerne mange forskjellige tilbud 
innenfor idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.  

 
En kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er et politisk vedtatt dokument, og er 
ment å være en langsiktig plan og et styringsredskap for å nå kommunens mål på feltet.  

 
Kultur- og næringsetaten i Nome kommune har vært ansvarlig for å revidere kommunalplan for 
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.  Forrige planperiode var for 2011 – 2014.  

 
Vi takker alle for gode innspill! 
 
 
 
Sammendrag 
 
Kommunalplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2020 presenterer målsettinger og 
strategier, samt handlingsprogram for de neste fire årene, og en langsiktig handlingsplan for 
prioriterte og uprioriterte tiltak fram mot 2027. Planen sier også noe om bakgrunn for 
planprosessen og definisjoner, rammebetingelser med ulike føringer, den forrige planen og 
situasjonen per i dag. Nome Idrettsråd har i underkant av 2900 medlemmer, fordelt på 11 lag og 
foreninger. I tillegg finnes det flere andre lag og foreninger som driver med ulike former av fysisk 
aktivitet. 
 
Visjon: Aktive sammen! 
 
Mål 1: God folkehelse 
Mål 2: Samarbeid med ulike aktører 
Mål 3: Anlegg for alle 
Mål 4: Bolyst – et attraktivt bosted 
 
 
Handlingsprogrammet for 2015-2020 er en prioritert liste som rulleres hvert år. En uprioritert 
liste for 2015-2027 presenterer langsiktige planer. 
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1 Bakgrunn og definisjoner  

1.1 Bakgrunn 

Kommunalplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ble sist vedtatt i kommunestyret i 2011. 
Handlingsprogrammet blir rullert årlig. Det er krav om å revidere kommunalplanen hvert 
4.år. Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i en kommunal 
plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Dette gjelder også ved søknad om 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. 

 
En kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er et politisk dokument, og er ment 
å være et styringsredskap for å nå kommunens mål på feltet. Den skal ta opp relevante 
problemstillinger innenfor idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Planen skal initieres og vedtas 
av kommunestyret. Det er ingen strenge krav til utforming av planen. Kommunen står 
derfor fritt til å velge form og organisering. Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - 
som det søkes spillemidler til, må være innarbeidet i den kommunale planen. Hensikten 
med planen er å ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utvikling av 
idrettsanlegg i kommunen. 

1.2 Planprosessen 

Kultur- og næringsetaten i Nome kommune har vært ansvarlig for revideringen av 
kommunalplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er kultur- og idrettskonsulenten 
som har koordinert og ledet arbeidet.  

 
Medvirkning i planprosesser er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Det er viktig å ha 
bred støtte for målsettinger og strategier for kommunens satsing på idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet, hovedmålet og vurderingen / prioriteringen av behov for nye aktiviteter og 
anlegg (på lang sikt og på kort sikt). Idrettsplanen har vært ute på høring, det har vært 
etterspurt innspill fra befolkningen gjennom annonser i lokalavisa og via informasjonsbrev 
til alle registrerte lag og foreninger i kommunen. Planen har mottatt og implementert 
innspill fra Fylkesmannen, Telemark fylkeskommune og Nome idrettsråd.  
Planen behandles i Eldreutvalget, Driftsutvalget, Ungdomsrådet og hos Rådet for 
mennesker med funksjonshemminger før den endelig vedtas i Kommunestyret i desember 
2015. 

1.3 Definisjoner 

St.meld 26 (2011-2012) Den Norske Idrettsmodellen og St.meld 19 (2014-2015) 
Folkehelsemeldingen – Mestring og Muligheter, St.meld. nr 39 (2000-2001) ”Friluftsliv – ein 
veg til høgare livskvalitet” og St.meld. nr. 21 (2004-2005) ”Regjeringens miljøvernpolitikk 
og rikets miljøtilstand” har disse definisjonene: 

 
Idrett  
Med idrett menes aktivitet i form av konkurranse eller trening i den organiserte idretten. 
 
Fysisk aktivitet 
Med fysisk aktivitet menes egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder 
friluftsliv og aktiviteter preget av lek. 
 
Nærmiljøanlegg 
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Nærmiljøanlegg er definert som enkle anlegg eller områder for uorganisert fysisk aktivitet, 
beliggende i eller i direkte tilknytning til boområder. Områdene eller anleggene skal være 
fritt, allment tilgjengelige.  
 
Ordinære anlegg 
Ordinære anlegg er i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for 
idrettsorganisasjonene. 
 
Friluftsliv 
Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. Friluftsliv er et fellesgode som må sikres som kilde til god livskvalitet, økt 
trivsel, bedre folkehelse og bærekraftig utvikling. 
 
Friluftsområder og friområder 
Begrepet ”Frilufts- og friområder” blir ofte brukt som fellesbetegnelser på grønne områder 
som er tilgjengelige for allmennhetens frie ferdsel.  
 
Folkehelse 
Folkehelsearbeid handler både om å fremme livskvalitet og trivsel, gjennom deltakelse i 
sosialt fellesskap som gir tilhørighet og opplevelse av mestring, og om å redusere risiko for 
sykdom, funksjonsnedsettelse, psykiske og sosiale problemer. 

 

2 Rammebetingelser 

2.1 Nasjonale føringer 
 

Den norske Idrettsmodellen – Meld. St. 26 (2011-2012):  
 
Politisk hovedmål: Idrett og fysisk aktivitet for alle! 
 

 Bygge flere idrettsanlegg, særlig innenfor pressområder, befolkningstette områder og 
storbyer 

 Styrke satsingen på lokale lag og foreninger gjennom at inntil 12,5 prosent av 
overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål anvendes til tilskuddsordningen 

 Prioritere idrettstilbudet til ungdom i form av lavterskel – og ikke konkurransebaserte 
aktiviteter og gjennom tilrettelegging for en utviklingsorientert ungdomsidrett. 

 Styrke tilskuddet til barneidrett for å opprettholde et omfattende og kvalitativt godt 
aktivitetstilbud for denne målgruppen. 

 Legge bedre til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan drive idrett på topp –
og breddenivå. 

 Styrke tilskuddet til toppidretten og sørge for at den trives innenfor faglige og etisk 
forsvarlige rammer 

 
Fysisk inaktivitet 
Idrett er viktig i seg selv, men har også en klar merverdi fra et helseperspektiv. Vi er nå i den 
spesielle situasjonen at folk trener mer enn noen gang, men beveger seg mindre enn noen 
gang. Fysisk inaktivitet er et voksende samfunnsproblem. 
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Det er i første rekke en mer stillesittende hverdag som er årsaken til at kun 20 prosent av 
befolkningen oppfyller myndighetenes anbefalinger om daglig fysisk aktivitet. Samtidig har 
andelen som oppgir at de trener eller mosjonerer regelmessig aldri vært høyere enn i dag. 
Idrett, trening og mosjon er derfor et vesentlig bidrag for å nå nasjonale helsepolitiske mål. 
 
Det vil være et mål for den statlige idrettspolitikken å legge til rette for at personer som i dag er 
fysisk inaktive, kommer i gang med aktivitet. Sammen med barn, unge og funksjonshemmede 
er inaktive hovedmålgruppe for meldingen. 

Kulturdepartementet mener det vil være formålstjenlig å legge vekt på følgende kriterier ved 
utvelgelse av prioriterte anleggstyper framover: 

Brukspotensial; særlig blant barn og ungdom, men også for egenorganisert aktivitet for alle 
aldersgrupper. 

Anlegg med lav dekningsgrad; med dette menes anlegg med stort eller middels stort 
brukspotensial som det finnes relativt få av på landsbasis. 

Flerbruksmuligheter; det vil si anlegg som enten kan benyttes av ulike idretter og aktiviteter 
og/eller kan benyttes av andre grupper, eksempelvis skolen, på tidspunkt hvor idretten eller 
andre primære brukergrupper ikke benytter anlegget. 

Mangfold i aktivitetstilbudet; gjennom anleggsutbyggingen skal det stimuleres til et mangfoldig 
aktivitetstilbud for befolkningen. 

Stortingsmelding nr. 39: Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet (2000-2001) og Nasjonal 

strategi for et aktivt friluftsliv 2014-2020 fokuserer på friluftslivets rolle i hverdagen, da også i 

grøntområdene sentralt i byer og tettsteder. Barn, unge, personer og grupper som i liten grad 

benytter seg av friluftslivets gleder er målgruppen, i tillegg har personer med 

innvandrerbakgrunn særlig fokus.  

Overordnet målsetning med strategien er at flere skal utøve friluftsliv jevnlig. Strategien har som 

ledd i den overordnede målsetningen å prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik at flest mulig kan 

delta og slik at friluftsliv i størst mulig grad blir et lavterskeltilbud. 

 

Stortingsmelding 19 (2014-2015): Folkehelsemeldingen 

 

Mestring og muligheter 

 Et samfunn som legger bedre til rette for gode helsevalg er en forutsetning for at den 
enkelte skal kunne ta mer ansvar for egen helse. Regjeringen vil gjøre sunne valg enkle 
og det naturlige valg for alle. Tilrettelegging for fysisk aktivitet er viktig og må skje i alle 
sektorer. 

 I den nye folkehelsepolitikken skal vi også sette aktive eldre på dagsorden, spre 
kunnskap og integrere perspektivet på tvers av politikkområder. Vi må få fram kunnskap 
om sammenhengen mellom arbeid og helse og synliggjøre betydningen av 
helsefremmende og forebyggende arbeid for sunn og aktiv aldring. Noe av det viktigste 
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er å endre holdninger og vise at eldre kan være en stor ressurs både i arbeidslivet og på 
andre områder i samfunnet. 

 Regjeringen vil bygge opp under det frivillige engasjementet i folkehelsearbeidet, blant 
annet i samarbeid med friluftsråd og frivillige organisasjoner om økt fysisk aktivitet og 
friluftsliv for alle. 

 Treningssenterbransjen er en viktig aktør for å fremme fysisk aktivitet i befolkningen. 
Sentrene ligger gjerne gunstig plassert til arbeidsplasser og boområder og er derfor lett 
tilgjengelig for folk. Stadig flere ungdom og unge voksne søker til treningssentre som 
arena for fysisk aktivitet på fritiden. Med tilbud i over halvparten av landets kommuner og 
personell med god kompetanse, vil treningssentrene kunne være viktige bidragsytere til 
økt fysisk aktivitet i befolkningen. 

 Befolkningens fysiske aktivitet viser en negativ trend. Dette gjelder også barn og unge. 
Drøyt 2,5 millioner mennesker i den norske befolkningen oppfyller ikke de helsemessige 
anbefalingene om fysisk aktivitet. Voksne bruker i gjennomsnitt drøyt ni timer av våken 
tid i ro. Stillesitting er en selvstendig risikofaktor for sykdom og helseplager. Lengre 
perioder med stillesitting har negative helseeffekter også for dem som ellers er mye i 
fysisk aktivitet. 

 Regjeringen vil legge større vekt på kommunikasjon for å motivere til fysisk aktivitet, 
stimulere flere til å gå og sykle, og legge til rette for at skolene sikrer daglig fysisk aktivitet 
for elevene. Det skal gjennomføres forsøk i et utvalg av ungdomsskoler med mer 
kroppsøving og/eller fysisk aktivitet, kampanjen Dine 30 skal videreutvikles og fysisk 
aktivitet skal vektlegges mer i forebygging, behandling og rehabilitering i helse- og 
omsorgstjenesten. Det er god dokumentasjon for at fysisk aktivitet er viktig i forebygging 
og behandling av depresjon og angst. Regjeringen vil styrke friluftslivet og gi gode 
rammebetingelser for idretten, og arbeide for at våre fysiske omgivelser både ute og inne 
i større grad innbyr til en aktiv livsstil. 

 Regjeringen vil gjøre det lettere for den enkelte å være fysisk aktiv. Positiv motivering i 
kombinasjon med strukturelle virkemidler skal senke terskelen for å være fysisk aktiv 
både i dagliglivet og på fritiden.  
Fysisk aktivitet er kilde til helse og livskvalitet, nødvendig for normal vekst og utvikling 
hos barn og unge og viktig for å opprettholde god funksjonsevne gjennom hele livet. 
Fysisk aktivitet er viktig for en god oppvekst. Fysisk aktivitet må derfor være en naturlig 
del av sentrale oppvekstarenaer som barnehage og skole, samtidig som fritidstilbud og 
nærmiljøer må gi muligheter for både organisert og spontan lek og fysisk utfoldelse.  

2.2 Regionale føringer 

Telemark fylkeskommune har startet arbeidet med revidering av Strategiplan for idrett og 
friluftsliv 2011 – 2014. Forrige strategiplan har fungert som et godt styringsverktøy i 
planperioden og en rekke tiltak er gjennomført innenfor seks målområder: 1) Et aktivt 
interkommunalt samarbeid, 2) Attraktive tilbud for friluftslivet og aktivitet i nærmiljøet, 3) 
Fremtidsretta regionale idrettsanlegg, 4) Felles bruk og samlokalisering av anlegg, 5) 
Forutsigbare rammevilkår for frivillige organisasjoner og 6) Bedre talentutvikling.  
 
Ny strategi skal gjelde for perioden 2016 – 2019. Fokusområde i strategien vil være 
tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv, samt tilrettelegging for 
toppidrettssatsing i Telemark.  
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Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-16: legger vekt på samordning og 
samarbeid. Fysisk aktivitet er en av de fem hovedsatsingene for folkehelsearbeidet i fylket. 
I handlingsplanen for fysisk aktivitet og friluftsliv vises det til å videreutvikle frisklivstilbud til 
flest mulig, med særlig vekt på barn og unge. Videre er det ønsket at kommunene skal 
satse på nærfriluftsliv og lavterskel aktivitetstilbud. 
 
Rapporten «Ung i Telemark 2015», som Telemark fylkeskommune og Kompetansesenter 
rus-region sør ga ut i oktober 2015 viser til at for få unge oppfyller de nasjonale kravene for 
daglig fysisk aktivitet. Tilrettelegging for fysisk aktivitet på ungdommens premisser er en 
viktig oppgave for kommunen. 

2.3 Kommunale føringer og strategier 

Samfunnsdelen i kommuneplanen gir sterke føringer om tilrettelagte og nære aktiviteter for 
barn og unge og attraktive og inkluderende møteplasser for unge. I planperioden (2009-
2018) er også Nome kommunes satsingsområder sosiale møteplasser, et levende 
organisasjonsliv, et inkluderende samfunn og aktiviteter for eldre og funksjonshemmede. 
For å nå målene vil kommunen styrke og utvikle eksisterende møteplasser, øke satsing på 
frivillige lag- og foreninger, legge vekt på folkehelseaspektet og alle de faktorer som har 
betydning for en god folkehelse, sikre gang- og sykkelstier (tilfredsstillende standard og 
vedlikehold), prioritere barn og unge i forhold til spillemidler, kulturmidler osv, bidra til 
daglig fysisk aktivitet for barn og unge og ha et aktivitetstilbud for eldre og 
funksjonshemmede. 

2.4 Kulturplanen Kulturens Kraft 

I Kulturens Kraft heter det at kulturutfoldelse og kulturopplevelser spiller en direkte og 
indirekte rolle for enkeltmenneskets livskvalitet, opplevelse av trivsel og tilhørighet, 
identitet, kreativitet og optimisme. Kultursektoren har et særlig ansvar for å bidra til et 
positivt oppvekstmiljø. Nome kommune skal ha gode bostedskvaliteter. I den grad en 
kommune eller region fremstår med bredde, mangfold og kvalitet i sitt kulturtilbud, øker det 
sjansen for en positiv næringsutvikling, tilflytting og lignende.  
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er en del av kulturplanen.  
Revidert utgave av Kulturens Kraft kommer til politisk behandling i 2016. Overordnet for 
den reviderte planen er mangfold og inkludering. 

2.5 Øvrige føringer 

2.5.1 Folkehelse 
Folkehelseprofilen for Nome kommune 2015 viser at Nome ligger over 
landsgjennomsnittet på overvekt, røyking, psykiske lidelser, lavinntektsfamilier (med barn 
i alderen 0-17 år), unge uføre og eldre enslige.  
Dette er alle indikatorer på at arbeidet med folkehelse i kommunen bør prioriteres. 
 
Folkehelsearbeid er ”samfunnets totale innsats for å opprettholde, 
bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer  
som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse”  

 
Det er svært godt dokumentert at fysisk aktivitet fremmer helsen. Fysisk aktivitet gir 
overskudd, bedre søvnkvalitet, bedre selvtillit. Det er viktig å øke den samlede aktivitet 
ved at moderat aktive blir mer aktive og inaktive kommer i aktivitet. Motivasjonsfaktoren 
for fysisk aktivitet kan være fysisk og mentalt overskudd, forebygge helseplager, 
avstressing og avkobling, og å ha det gøy. 
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Rapporten (2011) ”Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosiale ulikheter” er basert 
på datagrunnlag i perioden 1985-2009. Denne viser følgende om befolkningen og dens 
aktivitetsprofil:  
 

1. Fysisk form i befolkningen går ned og gjennomsnittsvekten opp. 
2. Psykiske plager og lidelser er blant våre største folkehelseutfordringer. 
3. Befolkningen opplever ikke svært sterke barrierer for fysisk aktivitet. Problemene ligger 

snarere på motivasjonssiden. 
4. Fysisk aktivitet finner i økende grad sted utenfor idrettens tradisjonelle anlegg og 

organisasjoner. 
5. Det er ikke grunnlag for å bygge flere fotballbaner og idrettshaller.  
6. Kjønns- og aldersforskjeller i anleggsbruk. Gutter/menn benytter anlegg hyppigere enn 

jenter/kvinner og eldre, som bruker turstier/turløyper, helsestudio/treningssenter, 
svømmehall/- basseng. 

7. De store aktivitetene er friluftslivsaktiviteter (fotturer og skiturer) og egenorganisert 
aktivitet (styrketrening, sykling, jogging). 

8. Eldre som er fysisk aktive er mer selvhjulpne, har lavere risiko for å falle, har bedre 
kognitiv funksjon og bedre livskvalitet enn fysisk inaktive eldre. 

 

2.5.2 Barn og unge 
”Viktig og riktig, plan for endring i barnehagen og grunnskolen i Nome 2010 – 2014”, ble 
vedtatt av Nome kommunestyret 20. mai 2010. Planen er en handlingsplan som trekker 
frem de viktigste områdene for å bedre kvaliteten i barnehager og skoler. 
 
”Viktig og riktig” siterer kommunedelplanens samfunnsdel hvor det står:  
Vi vil nå målene ved å …. –yte gode helsetjenester og bidra til daglig fysisk aktivitet og 
riktig kosthold.  
Planen understreker betydningen av å ha voksne som rollemodeller for gode vaner 
gjennom oppveksten, som det viktigste grunnlaget for en sunn livsstil. Foreldrene er de 
viktigste rollemodellene, men også de ansatte i barnehage og skole har stor betydning. 
Planen har et eget mål for fysisk aktivitet: 
Fysisk aktivitet skal gi glede og inspirasjon og lære barna om hvordan de kan utvikle 
styrke og kondisjon. Barna/elevene har minst en time fysisk aktivitet daglig. 

 

2.5.3 Plan- og bygningsloven  
Arealbehov for idrettsformål, friluftsformål og nærmiljøanlegg som dokumenteres 
gjennom arbeidet med kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet, må innarbeides i 
kommuneplanens arealdel. En kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er nemlig en 
tematisk plan uten juridisk bindende virkning når det gjelder disponering av arealer. De 
arealvurderinger som er gjort i planen må derfor tas inn i kommuneplanens arealdel for å 
få rettsvirkning. Dette må skje ifølge plan- og bygningsloven.  

 

3 Forrige plan  

 
Forrige planperiode var for 2011 – 2014. Denne planen er en revidering av forrige plan og 
målsettinger er i stor grad uendret. Herunder er en kort oversikt over hva som er gjennomført fra 
handlingsplanen og hva som videreføres til revidert plan.   
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Oppnådde resultater 

Her vises en liste over alle gjennomførte anlegg som var med i forrige plan, enten på prioritert 
eller uprioritert liste under handlingsprogrammet som rulleres hvert år: 

 
Gjennomførte tiltak/anlegg Ansvar  

Ulefoss Kunstgressbane, undervarme USF Banen er klargjort for 
undervarme, men mangler 
varmekilde 

Nome Ridehall Nome Rideklubb  

Tursti Øra-Torsnes  Nome kommune  

Elektroniske skiver -15 m innendørsbane Lunde skytterlag  

Søve Rideanlegg, lysanlegg Hørdur MT Islandshestlag Ikke gjennomført, men 
finansieringen er ok 

Sagamoen lysløype og barneløype IL Skade  

Helgen klubbhus og lagerbygg Helgen IL  

Helsesmio treningssenter v/ Meieriet 
kultursenter 

Olav Ajer  

Skytter/flerbrukshus ved Tveitdammen 
skytebane 

Holla skytterlag  

Tveitdammen innendørs skytehall Holla skytterlag  

Diverse O-Kart IL Skade  

Rehabilitering lysløype/ skifte av lys Helgen IL Ikke ferdig gjennomført men 
igangsatt og finansiering er ok 

   

Igangsatt men ikke ferdig gjennomført 
ved revidering av planen: 

  

Nomehallen, rehabilitering Nome kommune  

Nye garderober på Kåsa IL Skade  

Opprusting av turstier Ulefoss turlag Til en stor grad gjennomført 

   

Ikke igangsatte tiltak   

Alle tiltak fra forrige handlingsprogram som 
ved planperiodens slutt ikke var igangsatt 
er videreført til handlingsprogrammet for 
kommunalplan for Idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet 2015-2018. 

  

4 Beskrivelse av nåværende situasjon for kommunen  

Nome kommune har et mangfold av lag og foreninger som driver med idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet.   

4.1 Lag og foreninger 

I Nome er det 11 idrettslag som er tilknyttet Nome idrettsråd (pr. 2014), disse er også 
medlem av Norges Idrettsforbund.  
 

Medlemmer i Nome idrettsråd Under 19 Over 19 Totalt 

Helgen Idrettslag   317 

Nome flyklubb   48 

Pi 54 Lunde   40 

Skade IL   720 

Ulefoss Sportsforening   633 

Ulefoss Pistolklubb   51 

Ulefoss Atletklubb   39 

Hørdur Midt-Telemark 
Islandshestforening 

  111 

Nome rideklubb   121 
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Norsjø golfklubb   718 

Telemark fjordhestlag   51 

Totalt   2849 

 
 

Foruten disse finnes det andre lag og foreninger i Nome som driver med idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet;  
 
Nome jeger og fiskeforening Ulefoss paintball klubb 

Ulefoss turlag Lunde swingklubb 

Lunde skytterlag Ulefoss swingklubb 

Holla skytterlag Ulefoss ringmerkingsgruppe 

Holla Skateboard klubb Kristen idrettskontakt (KRIK) 

Nes Nasjonale Dansarring Lunde Dansaring 

Flåbygd idrettslag NMK-Lunde 

Flåbygd skyttarlag Varde 4 H 

LHL Midt-Telemark Lunde Helselag 

 
Videre er også velforeningene flinke til å tilrettelegge for fysisk aktivitet i nærmiljøet, og i 
Nome er det 17 forskjellige foreninger;  
 
Ajertoppen velforening  Fen vel  Kåsene velforening 

Ajersida velforening  Flåbygd grendelag  Odden og Lanna velforening 

Ajerbakken Vel Eidsbygda Vel Tollahotten Velforening 

Berget vel Heisholt vel  Sagsida velforening 

Bergåsen velforening  Helgen boligfelt vel Vassås velforening syd 

Buavegen velforening  Kleppe velforening  

 

4.2 Aktiviteter 

Av idrettslige aktiviteter er følgende representert i Nome; 
 
Ridning Skyting (pistol, leirdue, bane og lignende) Turn 

Håndball Flyving (seil og motor) Styrkeløft 

Dans Orientering Idrettsskole 

Fotball Turmarsj /friluftsliv Tennis 

Paintball Friidrett Yoga 

Ski Golf Volleyball 

Svømming Alpint Fisk og jakt 

 
I forbindelse med friluftsliv og fysisk aktivitet er det mange forskjellige uorganiserte 
aktiviteter som innbyggerne i Nome har tilbud om.. Det være seg fotturer, skiturer, løpe- og 
joggeturer, turorientering, bading, soling, seilturer, padling, båtliv, sykkelturer, rideturer, lek 
og mosjon generelt, jakt og fritidsfiske.  
Nome kommune har et eget treningstilbud til ansatte flere dager i uka, samt tilbud om 
rabattert trening på Helsesmio i Lunde. Noen bedrifter har også bedriftslag. 

4.3 Anlegg og frilufts- og friområder 

I Nome blir de fleste anleggene eid av lag, foreninger eller private, og har dermed også 
ansvaret for driften og administreringen av disse anleggene.  
Kommunen eier anlegg i forbindelse med skolene, som administreres av berørt etat med 
tilhørende politisk utvalg som ansvarlig.  
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Nome kommune består av to sentrum; Lunde og Ulefoss, og bærer derfor preg av å ha 
dobbelt opp av flere anlegg. For eksempel finnes det to haller; Nomehallen og 
Ulefosshallen, og kunstgressbane på hvert sted. I tillegg er det mange grender med egne 
nærmiljøanlegg med balløkker, ballbinger etc.  
 
Grendeskolene ble lagt ned i 2009, men de fleste er i bruk i form av barnehager eller av 
velforeninger og annet.  
På Dagsrud er det et svømmebasseng som blir brukt av skolene og fysioterapi, dette er 
ikke optimalt for svømmetrening da det er lite og tilrettelagt for fysioterapi med tanke på 
temperatur – ikke svømmetrening.  
Det eksisterer også en del skytebaner/anlegg. 

 
Nome har mange frilufts- og friområder som innbyggerne kan ta i bruk. Det er badeplasser 
ved for eksempel Nomevann, nasjonale sykkelruter, blant annet fra Ulefoss til 
Flåbygd/Kviteseid/Dalen og turstier som Kulturstien/Skarraveien og Ti på Topp. Det finnes 
også lysløyper i Helgen, Ulefoss og Lunde.  

 
Hovedvassdraget i kommunen med Norsjø-Bandakkanalen og bryggeanleggene er viktig 
for det lokale friluftslivet og rekreasjon til vanns –og på land. Kalvodde, Torsnes og 
Nomestranda er friområder i offentlig eie.  
 
Ut fra det å jakte og fiske er de fleste slike områder i privat eie. Foreninger har imidlertid 
fått leie fiskevann mot å stelle og ha oppsyn med dem.  

 
På idrettsanlegg.no finnes det en liste over alle anlegg i Nome kommune.  
 

4.4 Innspill fra forrige plan som ikke er iverksatt 

Ved høring til forrige planperiode kom det inn ønske fra ungdommen om 
svømmehall/svømmebasseng. Dette er et kostnadskrevende tiltak som ikke ble igangsatt i 
forrige periode. Svømmehall ble ikke spilt inn i høringsprosessen til kommende planperiode 
men en mulighetsstudie for svømmehall/svømmebasseng i Nome kommune kan være aktuelt å 
gjennomføre hvis det spilles inn i planperioden. 

4.5 Innspill fra Nome ungdomsråd 2015  

Populære anlegg fra spørreundersøkelsen av 8. klasse i 2011 som ikke ble påbegynt i forrige 
planperiode er svømmehall/opprusting av bassenget på Holla ungdomsskole og skatepark 
(betong).  
Populære anlegg som var etterspurt i undersøkelsen i 2011 som er gjennomført/igangsatt er 
treningssenter (Lunde) og paintballbane (Helgen). Nomehallen var også sterkt representert i 
denne undersøkelsen og rehabilitering av Nomehallen ble igangsatt høsten 2015. 
I Ungdomsrådets gjennomgang av den nye kommuneplanen for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet 2015 – 2018 (29. oktober 2015, sak 7/15) ble følgende foreslått: 
 

 Ulefoss: Treningsstudio  

 Ulefoss: Rundt fotballbanene er det veldig dårlig sitteplasser. 

 Ulefoss: Parkour Rampe. Samme som i Arendal. 

 Lunde: Skating – noe av betong i Lunde sentrum. Trenger ikke være stort. Dette funker 
også til sparkesykkel. Mange barn og unge skater og bruker sparkesykkel i sentrum om 
våren, hele sommeren og høsten. 
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 Lunde: Kunstgressbanen har ingen sitteplasser. Veldig ønskelig her. 

 Lunde: Tennisbane ved kunstgressbanen 
 

Innspillene fra Nome ungdomsråd er tatt med i planens handlingsprogram. 
 

5 Kommunens idretts- og friluftspolitikk  

5.1 Visjon 

Visjon: Aktive sammen! 

5.2 Mål og strategier 

Det er behov for å se idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i en større sammenheng med 
kommunale utviklingsoppgaver innen: næring, reiseliv, kultur, skole, tettstedsutvikling, 
infrastruktur og folkehelse. Videre er det viktig å tenke universell utforming, inkludering og 
mangfold i tilretteleggingen av kommunens tilbud for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 
Nedenfor er mål med strategier: 

 
Mål 1: God folkehelse 
Nome kommune skal: 
 Etterstrebe lavterskeltilbud for brede grupper i befolkningen, som favner alle - barn til 

eldre, med eller uten funksjonsnedsettelser. 
 Etterstrebe tilgjengelige aktivitetsanlegg for ikke organisert fysisk aktivitet for alle 

aldre 
 Ta initiativ til at et Friluftsråd skal opprettes enten i kommunen eller i samarbeid med 

andre kommuner.  
 Ta initiativ til at turaktivitetene og turstiene organiseres, ved å f.eks. oppfordre til 

opprettelse av Nome turlag. 
 Introdusere friluftslivets gleder for de med innvandrerbakgrunn. 
 Jobbe for trygge veier til fritidsaktiviteter. 
 Ha fokus på at allemannsretten skal holdes i hevd og at det er tilgang til 

friluftsområder i nærområdet. 
 Oppruste og bygge nye turstier, turveier og turløyper, herunder sykkelruter og 

skiløyper. 
 Ha fokus på universell utforming av anlegg, hverdagsarenaer og aktivitetstilbud, også 

vinterstid. 
 Være tilgjengelig med frisklivstilbud.  
 Oppmuntre til rekruttering til allerede eksisterende aktiviteter 
 

 
Mål 2: Samarbeid med ulike aktører 
Nome kommune skal: 
 Legge til rette for godt samarbeid med frivillige lag og foreninger,  
 Legge til rette for tettere samarbeid gjennom dialog mellom kommunen og Nome 

idrettsråd, i henhold til samarbeidsavtalen fra 2015. 
 Jobbe for å kunne bidra med kompetanse, være en støttespiller, rådgiver, 

tilrettelegger.  
 Vurdere mulighetene til å forskuttere til store investeringer for lag og foreninger som 

bygger. 
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 Se på muligheten til å ha en koordinatorrolle for markedsførings- og 
informasjonsarbeid for lag og foreninger.  

 Samarbeide med andre prosjekter / etater om f.eks. tettstedsutvikling og 
Samhandlingsreformen. 

 Oppmuntre til samarbeid mellom lag og foreninger i forhold til anlegg og aktiviteter. 
 Se på muligheten til å leie ut minibuss til lag og foreninger for samkjøring: 

”Aktivitetsbussen”. 
 

Mål 3: Bolyst – et attraktivt bosted 
Nome kommune skal: 
 Satse på anlegg og aktiviteter som hindrer fraflytting og øker bolyst, samt fremmer 

tilflytting. 
 Fremme et rikere og mer allsidig aktivitetstilbud, som er lett tilgjengelig og i nærheten 

for alle innbyggere.  
 Markedsføre tilbudene vi har. 
 

Mål 4: Anlegg for alle 
Nome kommune skal: 
 Jobbe for vedlikehold av eksisterende anlegg. 
 Vise til at nærmiljøanleggene ved skolene og barnehagene er lov til å bruke utenom 

ordinær åpningstid. 
 Satse på anlegg som fremmer barn og unge. 
 Satse på nye anlegg, ordinære og nærmiljøanlegg som fremmer nye aktiviteter, 

gjerne i nærheten av skoler og barnehager. 
 Se på mulighetene for sambruk av anlegg og samle aktiviteter der det allerede er 

aktivitet.  
 Se på mulighetene for interkommunale samarbeid. 
 Stille krav om universell utforming på alle nye anlegg. 
 Tilrettelegge for anlegg og aktiviteter for alle aldersgrupper. 
 Gi tilbud om kulturmidler. 
 Tilrettelegge for spillemidler.  
 Sikre arealer for friluft. 
 Oppgradere kart ved behov. 
 Ha nødvendig kompetanse på de krav som stilles for universell tilrettelegging og 

idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenninger av idrettsanlegg som ønsker å søke om 
spillemidler. 

 

Kommunen har i sitt virke regelmessig kontakt med mange målgrupper i befolkningen; 
barn i barnehager og skoler, ungdommer gjennom de kommunale fritidstilbudene, unge, 
eldre og familier som får tjenester i NAV, eldre og funksjonshemmede som får 
omsorgstjenester. Fysisk aktivitet er et viktig virkemiddel i disse tjenestene som en del av 
folkehelsestrategien i kommuneplanens samfunnsdel.  

6 Analyse av behov for aktivitet og anlegg  

 
Handlingsprogrammet fra forrige planperiode er rullert årlig og kun det som ikke har blitt 
igangsatt/gjennomført fra forrige plans handlingsprogram videreføres til nåværende plans 
handlingsprogram. 
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Det bør tas hensyn til at Nome, om noen år, vil ha et stort antall eldre. Det setter gjerne 
andre krav til behovet for idrettsanlegg og/eller til behovet for aktivitet. 
 
Mange av hoppbakkene er ikke lengre i bruk. Det kan være aktuelt å se på muligheten for 
å omdisponere området til f.eks down hill sykkelbaner? I løpet av planperioden bør det 
vurderes hva som skal gjøres med hoppbakkene som ikke er i bruk.   
Tennisbanen ved Ulefoss idrettspark og Lunde idrettspark har behov for opprusting.  
 
Turstier/løyper finnes det mange av, men ikke alle er organisert. I forrige planperiode har 
både Ulefoss og Lunde turlag gjennomført merking til topper. Il Skades orienteringsgruppe 
har utgitt et turkart for Nome (1:30 000) merket med toppturer, sommerløyper, skiløyper og 
sykkelløyper. Det blir viktig å videreføre det gode arbeidet med friluftslivstilbudene i 
kommunen i nåværende planperiode.  
 
Den universelle utformingen på de forskjellige anleggene er ok, men kanskje ikke i forhold 
til dagens standard. For eksempel er tribunene i både Nomehallen og Ulefosshallen ikke 
universelt utformet, men det er muligheter for framkommelighet under tribunen.  

 
Skjellaugfjellet har behov for utbygging. Det er et anlegg som krever samarbeid og som 
man burde jobbe for. De som kjører alpint reiser i dag til Lifjell. Det har vært et folkemøte i 
Lunde om framtiden til slalombakken på Skjellaug, mange ønsker å finne løsninger for å 
videreutvikle slalombakken.  
 
Paintball scoret høyt i spørreundersøkelsen i 8. klassene. Paintballbehovet er delvis 
dekket ved at ungdomsgruppen i Helgen IL har paintball som en del av sine aktiviteter med 
oppmerkede baner og utstyr. Tilbudet er populært og Helgen IL leier også ut til andre 
grupper. 
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7 Kart 

Vedlagt kart gir oversikt over lokaliseringen av eksisterende anlegg og friluftsområder i Nome kommune slik de er innmeldt i 
anleggsregisteret på idrettsanlegg.no. 
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