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Grunnlag for tenkte investeringer i 2019 for Geilo IL

• Geilo IL mottok til sammen 2, 4 mill i tippemidler og kommunalt tilskudd i 2019

Dette er midler som følge av følgende innvilgede saker i kommune og fylkeskommune:
• Bytte av toppdekke 11-er bane 
• Nytt lysanlegg 11-er bane
• Konkurranseløyper
• Rulleskiløype fra skileiken til brua

• Geilo IL mottar i tillegg også i 2019 250.000 i spillemidler fra ColorLine

Geilo IL har også en god arbeidskapital som gjør oss i stand til å gjøre utbedringer av våre anlegg i 2019



Dette er gjort i 2017 og 2018
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Prosjekt 
2017 2018 2019 2020 2017 Sum Midler fra Gjennomført

1 Målbu alpint/Asleløypa 306 000 Color Line fond Nei

2 Utbedring av lysløype østre del 200 000 Color Line fond Ja

3 Snøprod østre del 427 500 Ordinære midler Ja

4 Prosjekteringsmidler basishall 30 000 Ordinære midler Ja

5 Nærmiljøløype sykkel v/Geilohallen 280 000 Color Line fond Ja

6 Rulleski målgang/rulleskileiken (488 m) 975 000 Ordinære midler Ja

7 Nybegynner/rulleskiområde (inne i /v strafferunde 1000m2) 428 000 Ordinære midler Ja

8 Skilt i langrennsløyper 40 000 Color Line fond JA

9 Plentraktor 35 000 Color Line fond Ja

10 Asfalt på langrennsbrua 65 000 Color Line fond Ja

Sum 2017 2 786 500 
2017 2018 2019 2020 2018

1 Basishall og lager fotball Under arbeid

2 Tidtakerutstyr alpint 85 000 ColorLine Ja

3 Nett fotball 50 000 ColorLine Delvis

4 Ruller - sykkel 32 000 ColorLine Ja

5 Utstyr alpint - porter 40 000 ColorLine Ja

6 Bidrag Golfbane Vestlia - Golfgruppa. 150 000 Ordinære midler Nei

7 Slådd til fotballbane 40 000 ColorLine Ja

Sum 2018 397 000 



Plan for investeringer i 2019
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2019 2020 2019
1 Basishall - prioritet nr en i Geilo IL 

2 Traktor 400 000 Ordinære midler

3 Kulefangere/vegg bak skiver/reserveskive 31 284 000 Ordinær midler

4 Underlag til granulat brøyting fotballbane /kum 200 000 Ordinær midler

5 Lys stadion 4 master + armatur 250 000 Colir Line

6 Lys i konkurranseløyper 1700 meter 550 000 Color Line

7 Utvidelse løype skiskyting ca 1100 meter 1 100 000 Ordinær midler

8 Redskapsbu/kaldtlager utstyr 60 000 Ordinære midler

9 Mattebu/varmebu skytebane 100 000 Ordinære midler

10 Fjerne jordvoll - bygge skillevegg v skive 30 290 000 Ordinære midler

11 Mulighetsstudie framtidig fotballhall 75 000 Ordinære midler

Sum investeringer 2019 3 309 000 

Inkl mva 4 136 250 

Søknadsberettiget spillemiddler 1/3 refusjon 1 364 963 

Søknadsberettiget mva refusjon 1/4 refusjon 1 034 063 

Prosjekt - udefinert tidsramme - ikke i 2019

Basishall - prosjekt med Hol kommune

Flytting av 7-er bane 

Nye løyper NM langrenn 2 km 

Belysning nye armatur led eksisterende lysløype

Asfalt i konkurranseløyper

Utvidelse langrennsbru

Priser eks mva



Informasjon status skole og idrettsområde og basishall 

- Nye innkjøringer til skole og idrettsområdet er vedtatt i kommunens økonomiplan og har 
planlagt oppstart i 2019 – se kart på neste side.
- Opparbeidelse av nye parkeringsområder er vedtatt i kommunens økonomiplan med 
oppstart i 2020.
- Geilo IL har i 2018 deltatt i en arbeidsgruppe sammen med Teknisk etat i Hol kommune og 
NTG hvor behov i området er kartlagt. 
- Ny basishall sammen med en eventuell renovering av barneskolen er diskutert i gruppa, 
men dette er IKKE vedtatt i kommunens – så langt. Gruppa har brukt mye tid på å definere
beliggenhet og innhold i et nytt bygg. 
- Signaler tilsier at kommunen ønsker å eie basishall/skole selv og leie ut. 
- Geilo IL har signalisert en forskuttering av leiekostnader samt bidrag til inventar til en hall
overfor kommunen.
- Kommunen starter arbeid med detaljreguleringsplan av skole og idrettsområdet i april 2019 
hvor Geilo IL sine interesser vil tas med i arbeidet. I dette arbeidet er omplassering av 7-er 
bane og basishall, sammen med at vi vil få et bilfritt område der hvor dagens parkering er, de 
viktigste momentene for Geilo IL.  
- Nedetid for 7-er bane må begrenses til det absolutte minimum. Dette har vi dialog med Hol 
kommune på og de er klar over denne utfordringen etter presiseringer fra Geilo IL.    
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TRAKTOR
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• Vi har behov for traktor for å holde fotballbanene åpne på 
høsten og etter «hovedbrøyting» medio mars for trening.

• Unngå avlyste kamper pga plutselig snøfall som vi ikke får 
brøytet.

• Traktor må kjøpes med laster for størst mulig fleksibilitet. 
• Traktor er det også et stort behov for til annet arbeid i

laget. Spesielt under Skarverennet og daglige
gjøremål/vedlikehold på hele vårt anlegg – både fotball 
og langrennsløyper. 

• Traktor kjøpes brukt og vi er påpasselige med tilgjengelig 
service i vårt område. 

• Behov midler 400.000 + mva.  



Kulefangere skytebane  
miljøkrav
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• Et oppdatert anlegg til skiskyting krever kulefangere for mest mulig 
miljøvennlig bruk. 

• Det er også behov for en hvit bakvegg – bak kulefangere og skiver –
etter krav til anlegg i skiskyting. 

• Reserveskive er også et krav mtp nasjonale og evt internasjonale 
anlegg. 

• Behov midler: 284.000 + mva

Kulefanger som tar opp alt bly som 
skytes på pappskiver



Miljøkrav fotballbane
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• Miljøkrav fra NFF krever fast underlag der hvor vi brøyter 
opp snø fra fotballbanen. Fast underlag er asfalt. 

• Granulat feies opp og leveres forskriftsmessig på våren. 
• I vinter har vi en duk i avbildet område.
• Nordsiden av 11-er banen er egnet for plass for brøytet

snø. Her har vi behov for asfalt. 
• Her kan det også legges «friidrettsdekke» senere om 

ønskelig. 

Kummer må ilegges filter for 
å hindre avrenning av 
granulat. 

Behov midler: 200.000 + 
mva.



Belysning skistadion
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• Dagens skistadion er meget dårlig opplyst – spesielt 
i østre del. 

• Vi har derfor behov for 4 stk lysmaster inkl armatur.
• Pr i dag har vi «lysforurensning» mot Furusethveien

som vi bør utbedre med riktig belysning.
• Alternativt kan det monteres ekstra armatur ut mot

7-er bane for trening på høsten på en av mastene. 
• Behov midler: 250.000 + mva. 25.000 pr mast + 

kabling og graving av fundamenter. 



Utbedring konkurranseløyper
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• Geilo IL har i 2017 gjennomført en karlegging av hvilke krav som stilles til våre løyper ved store nasjonale 
konkurranser. Vi har hatt ekstern bistand fra John Aalberg som jobber med løyper for NSF, Det 
internasjonale skiforbundet (FIS) og Den internasjonale olympiske komite (IOC) med utarbeidelse av 
løyper. Han var hos oss sommeren 2017 og gjorde en massiv kartlegging – se neste side for kart over kran 
til løyper ved et evt NM på ski og egnede løyper for en utvidet rulleskiløype slik at vi evt også kan 
arrangere nasjonale konkurranser på rulleski. 

• Utbedringer må skje gradvis. 

Potensielle NM løyper på Geilo 
•Se forslag til NM løyper neste side

Detaljer: 
•Utvide løyper (til min. 10-12 m) mellom stadion og løypebro (der KL og FR er felles) 
•Utvide bro over elva til minimum 12 meter (helst 16 meter) 
•Utvide alle løyper på andre siden av løypebroa som nødvendig (minimum 6 m) 
•Utvide bredde på løyper ute i terrenget der KL og FR er felles (10 - 12 m) 
•Bygge ca 1 km ny trase (se kart side 9) 
•Vurdere endring av løyperetning inne på stadion (start, mål, passering, skibytte, osv) i forbindelse med et NM (se forslag side 10) 
•PS. Det er ikke mulig å finne en egna klassisk sprintløype som møter FIS krav, så et eventuelt NM på Geilo må inkludere sprint i fri teknikk 
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• Detter er løyper som kreves ved 
for eksempel et NM på ski. 

• Dette er en kvalitetssikret 
langsiktig plan for utvikling av 
våre anlegg. 

• Deler av dette ønskes utbedret i 
2019. Se neste side for hva som er 
ønsket i 2019.
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Forslag for delutbedring av løyper i 2019 – blå streker markerer ønsket utbedring av trase i 2019

• De røde strekene/løypene indikerer eksisterende 
konkurranseløypenett for skiskyting og delvis 
langrenn. 

• For å imøtekomme dagens krav fra både NSF og NSSF
er den nåværende meget bratte nedkjøring ikke 
anbefalt fra forbundene. 

• I tråd med John Aalberg sine anbefalinger ønskes 
denne nedkjøringen omgjort (blå nedfart)

• For å få til 2,5 km, 3,0 km, 3,3 km og 4,0 km med
endret nedfart kreves det noen justeringer som følge
av endret nedfart. 

• Derfor er det behov for utbedring/justeringer for 
dette i 2019 da vi årlig arrangere norgescup i 
skiskyting. 

• Behov midler: 1.100.000 kr + mva.



Belysning konkurranseløyper
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• Løyper markert med gult har behov 
for lys.

• Disse løypene blir først prioritert for 
kunstsnø – etter at løypene til bua 
er ferdig og benyttes i vårt 
skiskytterrenn i nov/des. På den 
tiden av året er det meget mørkt og 
løperne går renn med for dårlig lys. 

• Trening i Geilo IL og for
treningsgrupper som kommer til
Geilo er dette et kompletterende
tiltak

• Behov midler: 550.000 + mva
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Fjerning av jordvoll til skytebane – erstattes med vegg i tre

• For bedre utnyttelse av området bør jordvoll 
erstattet med vegg i tre (etter gjeldende 
sikkerhetskrav. 

• Masser flyttes til skileiken for å fylle igjen skjæringer 
i rulleskiløype. 

• Fundament for ny vegg støpes og vegg settes opp.
Dette gir god plass til reserveskive samt kaldtlager til
utstyr.

• Behov midler: 290.000 eks mva
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Ny mattebu/varmebu og kaldtlager

• Dagens mattebu er i dårlig forfatning og er ikke isolert for 
tørking av matter/utstyr til skytebane. 

• Ny isolert bu ønskes oppført på dugnad av 
langrenn/skiskyttergruppa.

• Ca 30 m2 inkl varme/skifterom og tørkerom for matter og 
redskap.

• Behov midler 100.000 + mva. Materialkost = 80.000 + mva.
Inventar estimert til 20.000 + mva

• Kaldtlager/enkel garasje for utstyr
• Tiltenkt baneutstyr fotball, scootersleder, løypeutstyr. 
• Vi bør ta godt bare på utstyret vi har og pr i dag er det

ikke kapasitet til dette i eksisterende garasje. 
• Tenkt plassert ifm container/vegg mot skytebane.  
• Settes opp på dugnad. 
• Behov midler 60.000 + mva. Materialkost bygg 35.000, 

pluss dører estimert til 15.000 samt inventar 10.000
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Muligheter for fotballhall over 7-er/9-er bane? 

• Fotballgruppa ønsker å se på muligheter for en isolert flerbrukshall over 7-er banen.
• Fotballgruppa i Geilo IL er en gruppe med ca 230 aktive spillere.
• Ved flytting av 7-er bane, hvor skal denne plasseres og bør det vurderes en fotballhall som er 

helårsåpen (fotball- og flerbrukshall)? 9-er bane? 

• Hovedstyret er positive til tankene, men presiserer at det pr dags dato er basishall som er prioritet 
nr 1 når det gjelder hall for Geilo IL. 

• Muligheter for flerbruk av en slik hall
• Konferanser og messer
• Skarverennet
• Konserter
• Landskappleik
• Utstillinger
• Dansegalla
• Treningsareal for andre grupper og idretter
• Andre lag og foreninger
• Turneringer 
• Bruk av barne- og ungdomsskole i Hol kommune
• Etc.



VISJON: Sammen er vi gode  |  VERDIER: Glede • Samhold • Mestring • Åpenhet VIRKSOMHETSIDÉ: Livslang idrettsglede gjennom aktivitet og arrangement                 

Allidrett ● Alpint ● Fotball ● Golf ● Håndball ● Langrenn og Skiskyting ● Snowboard ● Sykkel ● Telemark ●

Tenkt plassering av 7-er bane 
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Mulig plassering av 7- er bane ?? 

• Denne plasseringen er 
ikke diskutert i 
ressursgruppa Hol 
kommune/Geilo IL /NTG
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• Hovedstyret innstiller 75.000 + mva til forprosjekt for 
2019.

• Forprosjektet skal bla omfatte kartlegging av fasiliteter og 
hallplan, interessentanalyse, finansieringsmodeller, drift 
og vedlikeholdskostnader.   
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Fotball- og flerbrukshall?

Eksempel hall fra Hallmaker:
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Fotball- og flerbrukshall?

Eksempel Vikersundhallen:



VISJON: Sammen er vi gode  |  VERDIER: Glede • Samhold • Mestring • Åpenhet VIRKSOMHETSIDÉ: Livslang idrettsglede gjennom aktivitet og arrangement                 

Allidrett ● Alpint ● Fotball ● Golf ● Håndball ● Langrenn og Skiskyting ● Snowboard ● Sykkel ● Telemark ●


