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KIL ALLIDRETT - SPILLEMIDLER TIL ÅNESØYAN IDRETTSPARK HINDERLØYPE,
NATURKLATREPARK, AKTIVITETSLØYPE OG NATURHELSESTUDIO
ANLEGGSNR 1612000311

Beskrivelse av anlegg
Anlegget utformes i tråd med vedlagte skisse og inneholder klatre- og balanseelementer samt
treningsapparater av naturmaterialer.
Beskrivelse av søker
Allidrettsgruppen er en del av Kyrksæterøra idrettslag (1100 medlemmer) og er et tilbud til
barn fra 1.-10. klasse. Aktiviteten vår er delt opp i to grupper. 1.-4. klasse omtales som
Allidrett1, og gjengen i 5.-10. klasse kaller vi Allidrett2. Allidretten har som mål å bidra til
aktive unger, og vi har fokus på allsidighet og variasjon.
Behovsbeskrivelse og vurdering
Naturhelseparken er et anlegg for egenorganisert aktivitet som er nabo til Sodin barne- og
ungdomsskole og Hemne videregående skole med til sammen ca 600 elever. Kommunale og
private barnehager i og rundt sentrum har til sammen 196 plasser og om lag halvparten av
barna i alderen 3 – 6 år.
Tilsvarende anlegg finnes ikke i kommunen fra før og når en stor andel av aktuelle brukere.
Fordi anlegget ligger i tilknytning til idrettsparken, kan besøk også kombineres for barn i
ulike aldre, som skal til ulike aktiviteter og til en viss grad også voksne som benytter
fasiliteter i parken til organisert eller egenorganisert aktivitet.
Idrettsfunksjonelle løsninger
Den enkelte kan utfordre seg selv innenfor sitt funksjonsnivå i øvelser som krever balanse,
koordinasjon, styrke og i noen grad utholdenhet.
Estetikk/Miljø
Anleggselementene er av naturelementer med tau og trestokker i ulike format og
kombinasjoner og vil gli svært godt inn i terrenget og naturen som er på stedet.
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Plan for idrett og fysisk aktivitet
Klatreparken er prioritert som nummer 2 av nærmiljøanleggene tiltaksplan for 2016 – 2019.
og faller under hovedmål 1 og delmålene med tilhørende strategier i Plan for idrett og fysisk
aktivitet.
Tinglyst leieavtale – min 20 år
Ikke relevant. Se uttalelse fra tekniske tjenester av 27.11.2015 samt vedlagte avtale mellom
KIL og Hemne kommune om drift og bruk av anlegget.
Sjekk om søkers vedtekter trenger godkjenning
Ikke relevant - Søker er et idrettslag
Teknisk vurdering
Hinderløypa består av aktivitetsstasjoner der en utnytter eksisterende tre til forankring, og
fører ikke til krav om byggteknisk godkjenning. Tiltaket er i samsvar med planformålet og
eksisterende avtale i området. Se uttalelse fra tekniske tjenester av 27.11.2015.
Vurdering ifht kommuneplan/arealdisponering
Se Teknisk vurdering ovenfor.
Kostnadsoverslag
Vedlagt
Universell utforming – dokumentasjon
Adkomst til anlegget er universell og den enkelte må avpasse bruken etter sitt funksjonsnivå.
Med vennlig hilsen
Hemne kommune
Olav Hunnes
Næringskonsulent
dir. innv. 72460116
olav.hunnes@hemne.kommune.no

Vedlegg:
* KIL ALLIDRETT - SØKNAD OM IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING
ÅNESØYAN IDRETTSPARK HINDERLØYPE, KLATREPARK MM
* KOSTNADSBUDSJETT KIL ALLIDRETT - ÅNESØYAN IDRETTSPARK HINDERLØYPE,
KLATREPARK, NATURHELESTUDIO MM
* KIL ALLIDRETT - UTTALELSE FRA TEKNISK VEDR ÅNESØYAN IDRETTSPARK
HNDERLØYPE, KLATREPARK MM
* AVTALE MED SIT KART - KIL ALLIDRETT - ÅNESØYAN IDRETTSPARK HNDERLØYPE,
KLATREPARK, NATURHELSESTUDIO MM
* KIL ALLIDRETT - SKISSE ÅNESØYAN IDRETTSPARK HNDERLØYPE, KLATREPARK,
NATURHELSESTUDIO MM
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