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Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 

12/806-8/SHA 243  28.11.2012 

PRIORITERING AV SPILLEMIDDELSØKNADER OG RULLERING AV 

HANDLINGSPROGRAMMET AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT 

NYE DOKUMENTER OG NY INNSTILLING 

 

Børsa idrettslag har i brev av 19. november 2012 trukket sin søknad om spillemidler til Lyng 

skistadion – renovering og oppgradering av lysløypa, anleggsnummer 1657 03 0205. Bakgrunn for 

at søknaden er trukket er at to av grunneierne for lysløypetraseen ikke ønsker å skrive ny leieavtale 

med Børsa idrettslag.  

 

Børsa idrettslag har gjennom lang tid hatt en lysløype hvor vedlikeholdsbehovet har vært stort.  I 

forbindelse med renovering var det ønskelig å legge om deler av traseen. At grunneierne ikke 

ønsket ny avtale har ikke sammenheng med endring av trase.  

 

Da Børsa idrettslag trekker søknad etter denne saken har vært til behandling i HOKU fremmer 

rådmann ny innstilling i denne saken.  

 

Rådmanns innstilling til vedtak: 
 

Prioriteringen av spillemiddelsøknader for 2013:  

Ordinære anlegg:  

1. Garasje / lager Buvik stadion – Buvik idrettslag  

2. Ramsjøen skianlegg, oppgradering og renovering av lysløype og skistadion – Skaun idrettslag  

3. Ramsjøen skiskytteranlegg, oppgradering og utvidelse – Skaun idrettslag  

4. Høybakken skianlegg, garasje og lager – Buvik idrettslag  

Nærmiljøanlegg:  

1. Djupsjøløypa – Buvik idrettslag og Skaun idrettslag  

2. Ramsjøen, skileik og friluftsområde – Skaun idrettslag  

 

Rullering av Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet:  

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet rulleres ved at Handlingsprogrammet (punkt 

12 i planen), vedtas som framlagt.  

 

 

 

 

 



 

 Med hilsen  

 

 

Steinar Haugen 

kulturkonsulent  
 
 

Direkte innvalg:  72867262 
 

Kopi: 

Rådmann 

Skaun idrettsråd v/ Trond Bakken  


