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Anleggskomite i Geilo IL
-

-

-

Geilo IL har i 2019 opprettet ny anleggskomite.
Gruppa består av en representant fra hver av gruppene snowboard,
freeski, alpint, langrenn/skiskyting og fotball. I tilegg består gruppa av
to representanter fra hovedstyret samt daglig leder.
Mandatet og oppgavene består i hovedsak av å kartlegge og arbeide
med Geilo IL sine fremtidige anleggsbehov.
Gruppa er samlet om innstilingen til årsmøtet.

Tanker rundt fremtidige anlegg i Geilo IL
Anleggskomiteen har kun hatt tre møter foreløpig, men er enige om å jobbe videre med
helhetlige tanker for anleggsutviklingen i Geilo IL.
Det betyr at idrettslaget er, og skal fortsette å være aktive i utformingen av skole og
idrettsområdet. Idrettslaget har gitt innspill til detaljreguleringsplanen som har ligget ute til
høring med høringsfrist 12.3.20.
Gruppa er samtidig samlet om tankene om å arbeide med felles prosjekt rundt hall til bruk
både for fotball og som en basishall. I tilegg er gruppa innstilt på å videreutvikle skistadion
med tilhørende løyper for eventuelt større arrangement for fremtiden.
Oppsummert er det i påvente av basishall behov og ønske fra snowboardgruppa og
freeskigruppa om en midlertidig trampolinehall. Fotballgruppa ønsker å kartlegge videre en
fotballhall og langrenn/skiskyytergruppa ønsker videre langsiktig utvikling av skistadion med
tilhørende løypenett med målsetting om å kunne ha store nasjonale og internasjonale
arrangement.

Uttalelse fra styret i Geilo IL
« Styret i Geilo IL anbefaler at det på bakgrunn av den usikre økonomiske
situasjonen ikke gjøres investeringer i 2020»
Styret

Daglig leders uttalelse
Skarverennet 2019 gav et lavere antall deltakere enn budsjettert. Dette
kombinert med meget høye kostnader knyttet til gjennomføringen i 2019
som følge av meget utfordrende vær og føre gav i 2019 et negativt resultat i
laget på 2,2 mill.
2020 har etter hvert utviklet seg til å bli et meget utfordrende økonomisk år
for Geilo IL. Påmeldingen til årets Skarverenn har ikke vært fulltegnet og
også under hva man har budsjettert. Korona situasjonen som førte med seg
en avlysning av Skarverennet gir oss enda større utfordringer da en refusjon
gir et meget lavt inntektsgrunnlag i 2020.
Som følge av denne svært usikre økonomiske situasjonen i laget vil jeg som
daglig leder på det sterkeste anmode laget og årsmøtet om å sette alle
planer om investeringer på vent i 2020. Samtidig vil det være fornuftig å la
anleggskomiteen arbeide med planlegging av investeringer ut fra vår
økonomiske situasjon.
Espen Nordby Andersen 14.3.2020.

Innspill og ønsker til investeringsbudsjett

2020
Midlertidig trampolinehall
Skytematter skiskytterstadion

Prosjektering/mulighetsstuie fotballhall
Sum investeringer 2020
Sum inkl mva

1 007 000

Colorline/ord

57 000 Ordinære midler

750 000 Ordinære midler
1 814 000
2 267 500

1. Midlertidig trampolinehall
Behovet for trening på trampoline for spesielt freeski og
snowboardutøvere i Geilo Idrettslag har lenge vært et sterkt behov. I
påvente av en større og fullverdig flerbruks/basishall innstiller
anleggskomiteen og styret i Geilo IL til investering av en midlertidig hall
for årsmøtet 2020.

Hallen realiseres i samarbeid med NTG
Geilo hvor NTG tar investeringene knyttet
til inventar inkl stortrampoline til en verdi
av 400.000 kr eks mva.

En slik hall vil være midlertidig og vil plasseres vest for Geilo IL sin
nåværende garasje og lager. Kommunen har gitt signaler om at en
midlertidig byggetillatelse vil være mulig.

Selve plasthallen (isolert) har en
andrehåndsverdi slik at det vil være en
mulig inntekt på denne når en
flerbrukshall/basishall står ferdig. Denne
summen er usikker.

Et slikt treningsanlegg er av et meget stort behov da dagens muligheter i
Geilohallen er meget begrenset. Med bakgrunn i de krav som stilles for
utvikling av utøvere i disse idrettene samt øke interessen og
rekrutteringen i klubben er dette er viktig anlegg. I tilegg vil det være et
nødvendig anlegg for at idrettene i freeski og snowboard får et godt
treningstilbud hele året.

Kostnadsrammer midlertidig trampolinehall
Pris eks mva
Isolert hall 10x18m

Pris inkl mva

685 000

856 250

22 000

27 500

120 000

150 000

Elektrisitet

50 000

62 500

Grunnarbeider

90 000

112 500

Asfalt

40 000

50 000

1 007 000

1 258 750

Arbeid med byggesøknader
Ventilasjon og varme

Sum

Midlertidig trampolinehall - fremdriftsplan
Tidspunkt
17. mars
6. april
18. april
29. april
1. mai
3. juni
20. juni
1. august

Hva
Årsmøte
Nabovarsler mottatt/godkjent
Skarverennet
Byggesøknad godkjent av kommunen
Grunnarbeider kan begynne
Produksjon av hall ferdig
Hall ferdig montert
Innredning ferdig?

Ilustrasjon av samme type hall

2. Skiskyttermatter - skiskytterstadion
Det er behov for nye matter til skiskytterbanen da de vi har er gamle og
meget slitt og delvis ødelagt.

Pris pr matte er 1840,- eks
mva.
Totalt 57.000 for 31 nye
matter.

3. Prosjektering/mulighetsstudie flerbrukshall
Se neste vedlegg om investeringer

