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INNLEDNING 
Idretten har en sterk posisjon og lange tradisjoner i Norge, og i Sandefjord. Mange vil også 

hevde at idretten er tett knyttet til den norske kulturarven. «Nordmenn er født med ski på beina» 

og det er «typisk norsk å være best». Norge er en av de nasjonene i verden som satser mest på 

breddeidrett, og åtte av ti barn under 18 år har på et eller annet tidspunkt vært tilknyttet 

organisert idrett. 

Kommunen ønsker å bidra til at innbyggere skal ha gode muligheter for å utøve fysisk aktivitet, 

og ønsker å legge til rette for at idrettslagene kan tilby et bredt spekter av idretter for å bidra til 

god folkehelse for alle innbyggerne i kommunen. Tiltaksplan for idretten er med på å bygge opp 

under dette.  

Temaplanen er forankret i planer for kommunalområdet kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling 

(KFBS), og er et politisk vedtatt dokument for perioden 2019-2028. I planen er det beskrevet 

tiltak for videreutvikling av idrettsanleggene i kommunen, status for anleggene, føringer for å 

sette anleggene i en prioritert rekkefølge og en prioritert liste over innmeldte tiltak for 

idrettsanleggene i kommunen.  

Idrettsforeningene og –klubbene i kommunen, samt Sandefjord idrettsråd, har meldt inn anlegg 

som bør rehabiliteres eller bygges nye. I tillegg har administrasjonen gitt sine innspill på 

kommunalt eide anlegg. Planen for gjennomføring av tiltak vil bli rullert hvert år i forbindelse med 

kommunens budsjettbehandling. 

Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler til idrettsanlegg, enten rehabilitering eller nye 
anlegg, at anlegget er en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. 
Temaplan for idrett og temaplan for friluftsliv, sammen med øvrige planer innenfor 
kommunalområdet oppfyller dette kravet. 
 
Kommunene har i arbeidet med ny kommuneplan lagt FNs bærekraftsmål til grunn for 

utviklingen fremover. I forhold til idrett og fysisk aktivitet er det spesielt målene om god helse, 

bærekraftige byer og samfunn, og samarbeid for å nå målene som har størst relevans. 

IDRETT OG FYSISK AKTIVITET  

Definisjon 

Idrett er fysisk aktivitet drevet for å bedre utøverens fysiske og psykiske helse gjennom mosjon 

og rekreasjon (mosjonsidrett) eller for å oppnå best mulige resultater i øvelser med fast struktur 

og regelverk (konkurranseidrett). Med fysisk aktivitet menes her enhver kroppsbevegelse utført 

av skjelettmuskulatur og som fører til energiforbruk ut over hvilenivå (Statens råd for ernæring 

og fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet og helse – anbefalinger. Rapport nr. 2/2000). 



TEMAPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET MED TILTAKSLISTER FOR PERIODEN 2019-2028 | IDRETT OG 
FYSISK AKTIVITET | SANDEFJORD KOMMUNE | 3  

 

Folkehelse 

Idrett og fysisk aktivitet har positive effekter både for hver enkelt og for samfunnet.  Det går ikke 

noe klart skille mellom egenverdien ved fysisk aktivitet og den samfunnsmessige betydningen. 

Idrett er viktig på alle nivåer, for alle som driver med det, og for mange rundt dem. 

Idrett og fysisk aktivitet er en kilde til glede, overskudd, fysisk og psykisk mestring. Idrett 

rekrutterer bredt og er en av samfunnets viktigste inkluderingsarenaer på tvers av generasjoner 

og sosiale skillelinjer. Idrett handler også om deltakelse i sosiale fellesskap. Idrettsforeninger og 

-klubber er gjennom sin brede tilslutning i barnegruppen et av sivilsamfunnets viktigste bidrag til 

gode og trygge oppvekstsvilkår. Barn og unge som driver med organisert idrett får også mye 

med seg fra idretten som er nyttig i andre sammenhenger. De må forholde seg til trenere og 

lagkamerater. De må lære seg å takle urettferdighet, og må samarbeide for å nå et mål. I tillegg 

får man et trygt sosialt nettverk med jevnaldrende, noe ungdom selv fremhever som viktig.  

Fysisk inaktivitet er et voksende samfunnsproblem. 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. Andelen som oppgir at de trener eller mosjonerer 
regelmessig har aldri vært høyere enn i dag. Idrett og fysisk aktivitet er derfor et viktig bidrag for 
å nå nasjonale helsepolitiske mål. 
 
Fysisk aktivitet for barn 
For norske 6 – 12 åringer er organisert idrett en svært viktig arena for fysisk aktivitet på fritiden. I 
dag er det store flertallet av norske barn med i norsk idrett på et eller annet tidspunkt, og mange 
deltar i flere idretter. Andelen jenter som trener organisert har vært jevnt økende den siste 10-
årsperioden (Synovate 2009). Det er i dag ingen store forskjeller mellom gutter og jenter når det 
gjelder innmelding i idrettslag.  
 
Ungdom og fysisk aktivitet 
Idretten står fortsatt sterkt blant ungdom. De aller fleste ungdommer i dag trener eller driver med 
en eller annen form for idrett. Samtidig skjer det i løpet av ungdomsårene en dreining i 
treningsmønstre. Mens færre deltar i organisert idrett, øker andelen som trener egenorganisert 
eksempelvis på treningssentrene. Frafallet fra organisert idrett kan derfor dreie seg om en 
overgang til andre former for fysisk aktivitet. I aldersgruppen 13-19 år viser NIFs rapport fra 2014 
at det er registrert flere gutter enn jenter i norsk idrett. Kjønnsforskjellen er mindre enn hva 
tallene viser, da flere gutter er registrert i mer enn en idrett (Strandbuk Sletten 2011). 
 
Fysisk aktivitet hos voksne 

Idrett og fysisk aktivitet har også en sentral plass i mange voksnes liv. Tall fra Norsk Monitor 
viser at ¾ deler av den voksne befolkningen oppgir at de driver fysisk aktivitet i form av trening 
eller mosjon på fritiden minst én gang i uka eller oftere. 80% av disse igjen trener og mosjonerer 
i form av egenorganisert aktivitet, enten alene eller sammen med familie og venner.  
 
Fysisk aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne 

Fysisk aktivitet har stor relevans for personer med nedsatt funksjonsevne, og kan være en viktig 
arena for sosialisering og for å lære allmenne og generelle ferdigheter. Forskning indikerer at 
mennesker med nedsatt funksjonsevne er noe mindre fysisk aktive enn befolkningen for øvrig. 
Målsettingen med full integrering, der de ulike organisasjonsleddene i norsk idrett har ansvar for 
tilbudet, er blant annet å skape flere og bedre tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne i de 
lokale lagene. På lokalt nivå er imidlertid mangfoldet i tilbud begrenset sammenlignet med det 
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utvalget av tilbud som er tilgjengelig for funksjonsfriske. Tilbudet kan også beskrives som mer 
aktivitetsorientert enn konkurranseorientert.  
 
Fysisk aktivitet blant minoriteter 
«NIF er Norges største fritidsorganisasjon for barn og unge. Dette alene gjør idretten til en svært 
godt egnet arena for inkludering. Idrettsdeltakelse stiller ikke nødvendigvis høye krav til språklig 
forståelse, men innebærer ofte en form for samarbeid og fellesskap som formidler 
majoritetsbefolkningens normer og regler på en inkluderende måte» (NIH, Walseth, 2004).  
NOVAs Ung i Norge undersøkelse (2007) viser at minoritetsgutter bare er marginalt mindre 
aktive innen idrett enn majoritetsgutter. Samtidig er minoritetsjenter klart underrepresenterte.  

Trender              

Andelen i befolkningen som er fysisk aktive på fritiden har økt jevnt siden 1985. Det er en klar 
tendens at omfanget og hyppigheten av trening er størst blant medlemmer av befolkningen med 
høy utdanning og høy inntekt. Den organiserte idretten er en svært viktig arena for fysisk 
aktivitet.  
 
Til tross for at stadig flere rapporterer at de trener og mosjonerer på fritiden, har det totale 
omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen gått ned. Dette skyldes i stor grad at 
hverdagsaktiviteten går ned. Vi gjør mindre arbeid på og i huset enn tidligere, vi går mindre i 
hverdagen, og de fleste av oss har mer stillesittende arbeid. Befolkningens gjennomsnittlige 
kroppsvekt har økt betydelig de siste tiårene, samtidig som kaloriinntaket er redusert. 
 
Ungdata-undersøkelsene viser at det er store sosiale forskjeller i hvem som deltar i 
ungdomsidretten. Dobbelt så mange fra høyere sosiale lag deltar i ungdomsidretten 
sammenliknet med ungdom som vokser opp med færre ressurser hjemme. Vesentlig flere av 
barna fra lavere enn fra høyere sosiale lag slutter med idrett før de går inn i ungdomsidretten.  
 
Vi er i ferd med å få et klasseskille i idretten pga. økt profesjonalisering av idretten. Det kommer 
krav om bedre kvalifiserte trenere, mer kunnskapsbaserte treningsopplegg og mer avansert 
utstyr og treningsfasiliteter. Dette er nok den største utfordringen for idretten i dag. 

STATUS IDRETTSANLEGG 
Generelt om idrettsanlegg 

Det er viktig å støtte den frivillige, medlemsbaserte idretten, slik at man kan opprettholde og 
utvikle et omfattende og godt aktivitetstilbud der folk bor. Gode idrettsanlegg som gir flest mulig 
anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet, og som speiler aktivitetsprofilen i befolkningen, er 
viktig. 

 
Nasjonalt 
Fotball er den klart største aktiviteten for begge kjønn, hvis man regner antall medlemmer i 
særforbund. Av gutter som trener i idrettslag spiller over 40 prosent fotball. Deretter følger ski, 
håndball, svømming, friidrett og kampsport som de idrettslagsaktivitetene med størst 
oppslutning. Fotball er også den største idrettslagsaktiviteten blant jentene (24 prosent) fulgt av 
håndball, ski, gymnastikk og turn, svømming og friidrett. 
 
I følge rapport «Spillemidler til idrettsanlegg – En gjennomgang av spillemiddelsøknaden og 

anleggssituasjon 2017», holder anleggsdekningen seg stabil fra foregående år og skjer i takt 

https://www.hioa.no/ungdata/Nyheter/Ungdom-og-idrett-i-Norge
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med befolkningsveksten. Tilskuddet fra spillemidlene utgjør 22 prosent av anleggskostnaden for 
ordinære anlegg. Det er fire anleggskategorier som dominerer idrettslagenes investering. 
Fotballklubbene investerer 1,4 milliarder kroner i fotballanlegg. Dette utgjør 29 prosent av 
idrettens brutto investeringer på 4,9 milliarder kroner. 24 prosent av idrettslagenes investeringer 
(1,2 milliarder kroner) går til idrettshaller, mens henholdsvis 16 og 8 prosent investeres i 
idrettshus (0,8 milliarder kroner) og skianlegg (0,4 milliarder kroner).  
 
Idrettsanleggene i Sandefjord kommune 

Bugårdsparken er kommunens sentralanlegg for idrett, og rommer mange idretter og anlegg. 
Det er 11 idrettsparker spredt utover i kommunen - Virik, Vesterøya, Østerøya, Helgerød, 
Fevang, Haukerød, Stokke, Kodal, Andebu, Høyjord og Arnadal. 
 
Idrettshaller 
Andebuhallen, Bugårdshallen, Helgerødhallen, Jotunhallen, Ormestadhallen, Stokkehallen, 
Store Berganhallen, Sandarhallen (eid av klubben), Runarhallen (eid av klubben), Sandefjord 
videregående skoles to haller (eid av fylket), Oslofjorden convention center (privat eid) og 
Kodalhallen (ferdig i 2020). 
 
Kunstgressbaner og gressbaner 
 

 Kunstgressbaner (antall) Gressbane (antall) 

 11-er 
bane 

9-er bane 7-er bane 11-er bane 9-er bane 

Andebu idrettspark 1 1    

Arnadal idrettspark    1  

Breidablikk mini idrettsanlegg   1   

Bugårdsparken 2   2 3 

Fevang idrettspark 1   1  

Haukerød idrettspark 2 1 1   

Helgerød idrettspark 1  1 1  

Høyjord idrettspark    1  

Kodal idrettspark   1 *  1 

Komplett.no arena    1  

Oslofjorden convention center 1 + 1*     

Stokke idrettspark 2     

Vesterøya idrettspark 2    1 

Virik idrettspark 2 1 1   

Østerøya idrettspark 1  1 1  

Sum 16 3 6 8 5 
*  Planlagt og finansiert, bygges sommeren 2019 og sommeren 2020. 

 
Svømmeanlegg 
Sandefjord svømmehall (stupebasseng, varmtvannsbasseng og 25m basseng) 
Sandefjord Medisinske senter (terapibasseng) 
Skolebasseng på Varden ungdomsskole, Ranvik ungdomsskole, Andebu ungdomsskole og 
Bokemoa skole. 
Sole sykehjem (varmtvannsbasseng)  
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Skianlegg 
Haukerød (skiløyper og rulleskianlegg) 
Håsken (skiløyper)  
Storås (skiløyper og rulleskianlegg) 
Vesterøya hoppbakke (K5 og K12)   
 
Andre anlegg 
Bugården ishall 
Bugårdsparken banegolf (eid av Sandefjord Banegolfklubb) 
Bugårdsparken frisbeegolfbane (18 hull) 
Bugårdsparken inlinebane (m/ doserte svinger) 
Bugårdsparken ridebaner (1 stk. gressbane og 1 stk. grus/sand) 
Bugårdsparken utendørs bueskytterbaner 
Bugårdsparken utendørs fektepist 
Bugårdsparken utendørs tennisbaner (5 stk. grusbaner – eid av Sandefjord tennisklubb) 
Gokstad beach (2 stk. sandhåndballbaner) 
Helgerød idrettspark tennisbane (grusbane – eid av Helgerød IL) 
Hjertnesstranda beachbaner (2 stk. sandhåndballbaner) 
Hjertnesstranda skatepark 
Kodal frisbeegolfbane (20 hull, under oppføring) 
Knattholmen frisbeegolfbane (12 hull, privateid) 
Pingvinhall (tennishall - eid av Sandefjord Tennisklubb) 
Sandarbanen soft- og baseballbane 
Sandarhallen fotballhall (7-er bane –eid av Sandar IL). 
Sandefjord golfbane (18 hulls bane, Driving range og treningsfelt – privat eid) 
Stokkehallen innendørs skytebane 
Stokke idrettspark utendørs tennisbane (asfalt)  
Storstadion friidrettsanlegg 
Vestfold golfbane (18 hulls bane, driving range og treningsfelt – privat eid) 
 
 
Status i Sandefjord kommune 

Sandefjord kommune har et bredt spekter av anlegg fordelt i hele kommunen, noe oversikten 
ovenfor viser. I Ung-dataundersøkelsen fra 2017 oppgir 73% av ungdomsskoleelevene i 
Sandefjord kommune at tilbudet av idrettsanlegg der de bor er bra. 
 
Kommunens strategi har vært å ha anlegg for «alle» rundt om i kommunen, men bare et 
hovedanlegg for hver idrett. Barn og unge bør ha tilbud om anlegg nær bostedet, mens eldre 
ungdom og voksne må flytte seg over lengre distanse for å utøve sin aktivitet. Idrettsutøvere 
som kommer opp på et nivå som forutsetter mer spesialiserte anlegg med høyere standard eller 
idretter som krever spesialanlegg må også forvente lengre distanse til sitt anlegg. 
 
De siste 10 årene har det kommet til 18 kunstgressbaner i Sandefjord kommune. 
Kunstgressdekket har en gjennomsnittlig levetid på omtrent 10 år, noe avhengig av 
bruksfrekvens. Dette betyr at de fleste kunstgressbanene bør rehabiliteres i planperioden. Det 
bør også være rom for videreutvikling av andre typer idrettsanlegg og arealer for nye idretter, 
som kan komme. 
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NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGER 
Både sentrale myndigheter og kommunen selv legger føringer for kommunens arbeid med idrett 

og fysisk aktivitet. Listen under med føringer er ikke uttømmende. 

Nasjonale føringer 

 St. meld. 26 (2011-2012) – Idrettsmeldingen – Den norske idrettsmodellen 

 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018 (V-0732 B) 

 Strategiutvalget for idrett – Delrapport 1: Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid 

 Strategiutvalget for idrett – Delrapport 2: Den norske idrettsmodellen inn i en ny tid 

 St. meld nr. 19 (2014-2015) – Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter 

Regionale føringer 

 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk  

 Regional plan for folkehelse i Vestfold (2018-2030 – på høring) 

 Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold (2015-2018) 

Lokale føringer 

 Kommuneplan for Sandefjord kommune  

o Kommunens har valgt ut sju av FNs bærekraftsmål: 

 God helse 

 God utdanning 

 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

 Innovasjon og infrastruktur 

 Mindre ulikhet 

 Bærekraftige byer og samfunn 

 Samarbeid for å nå målene 

 Strategiske planer og føringer for kommunalområdet kultur, friluftsliv, by- og 

stedsutvikling (KFBS) 

 Vedtatte retningslinjer og kommunale prinsipper 

FORMÅL OG STRATEGI 
Kommunen skal bidra til at innbyggerne og medlemmer av idrettslagene har gode muligheter for 

å utøve et bredt spekter av idrett og fysisk aktivitet, og bidra til god folkehelse for kommunens 

befolkning med spesiell vekt på barn og unge. 

Kommunens strategi 

 Legge til rette for utøvelse av ulike former for idrett og fysisk aktivitet. 

 Være med på å skape gode idrettsanlegg. 

 Bidra til bedre folkehelse i kommunen via ulike anlegg som til sammen vil favne alle. 

 Godt samarbeid med frivillige organisasjoner.  

 God informasjon om idrettsanleggene og muligheter for bruk av dem. 
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Kommunale prinsipper og føringer 

Kommunen har følgende prinsipper som legges til grunn for prioritering av idrettsanlegg og de  

behovene som er meldt inn for rehabilitering og nye anlegg: 

 Anlegg til barn og unge, rekruttering og breddeidrett, og for befolkningen generelt. 

 Et hovedanlegg for hver idrett i kommunen 

o For små/smale idretter og for spesialanlegg, vil det være naturlig å søke etter 

interkommunale løsninger 

 Anlegg med høy bruksfrekvens. 

 Anlegg med utdatert/dårlig teknisk tilstand. 

 Tiltak som kan øke utnyttelsen av eksisterende anlegg fremfor å bygge nytt. 

 Anlegg som kan bidra til økt fysisk aktivitet uavhengig av funksjonsgrad. 

 Geografisk fordeling. 

 Det gis midler til aktivitetsarealer med nødvendige tilleggselementer som garderober, lys 
mv. (ikke personlig utstyr, klubblokaler, kjøp av grunn, parkeringsplasser, veier mv). 
 

For etablering av nye kunstgressbaner i kommunen er det politisk vedtatt (KST-sak 012/17) at 

kommunens bidrag skal være 15% av totalkostnaden til etablering av banen med lys. 

Administrasjonen vil som hovedregel legge til grunn samme fordelingsnøkkel ved etablering og 

rehabilitring av alle typer idrettsanlegg, der frivillige lag og foreninger er byggherre. Bakgrunnen 

for dette er likebehandling og at tilgjengelige midler skal kunne gis til flere tiltak. Det vil bli 

hensyntatt anleggsdekning og geografisk plassering. 

SAMSPILL MELLOM KOMMUNEN OG IDRETTEN 
Det er viktig at samspillet mellom kommunen som tilrettelegger og idretten som ansvarlig for 

aktivitetene fungerer godt sammen. Et godt og nært samarbeid er viktig for begge parter og for 

byens innbyggere. 

 

Idretten er den største frivillige organisasjonen i Norge. Sandefjord idrettsråd er koordinerende 

ledd og talsrør for idrettsforeningene og -klubbene i kommunen. For kommunen er idrettsrådet 

den naturlige samarbeidspartneren i saker som berører idretten.  

 

Det er viktig at Sandefjord idrettsråd involveres i alle saker som er av interesse for idretten felles 

eller for enkelte idrettsforeninger og klubber. Dette gjelder både fra idrettens og kommunens 

side, og er viktig for at idrettsrådet skal kunne ivareta sin rolle. 

ØKONOMI 
Kommunen er den viktigste offentlige bidragsyteren når det gjelder å skape gode 
rammebetingelser for lokal idrettsaktivitet. Dette gjelder både i forhold til bygging og drift av 
idrettsanlegg og i forhold til drifts- og aktivitetstilskudd til lokale idrettsforeninger og -klubber. 
Tilskudd til idrettsformål er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen, og vil derfor i stor grad 
være påvirket av kommuneøkonomien. 
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Sandefjord kommune drifter og vedlikeholder de kommunale idrettsanleggene. I tillegg bidrar 

kommunen med et årlig tilskudd, «Tilskudd til det frivillige foreningsliv» etter søknad fra lag og 

foreninger med tilhørighet i kommunen. På enkelte anlegg er det også inngått avtaler om drift og 

vedlikehold hvor foreningen mottar et årlig driftstilskudd.  

For rehabilitering av idrettsanlegg har det årlig vært avsatt midler i kommunens budsjett til dette 

formålet. For rehabilitering av idrettsanlegg er det for 2019 avsatt 6,5 mill. kr. netto med en 

forventning om at det også tildeles spillemidler på til sammen 1 mill. kr. for de anleggene som 

skal rehabiliteres. I økonomiplanperioden 2019-2022 er det avsatt totalt 30 mill. kr. til 

rehabilitering, hvorav 4 mill. kr. er forutsatt finansiert av spillemidler. 

Satsning på idrettsanlegg i kommunen vil kreve kontinuerlig innsats på området i årene 

fremover. Av tiltaksplanen for idrett og fysisk aktivitet, med prioriterte lister både på nye anlegg 

og rehabilitering av anlegg, fremkommer de konkrete behovene.  

Statlig tilskuddsordninger 

Spillemidler 
Spillemidlene til idrettsformål har gjennom flere tiår hatt en sentral rolle når det gjelder å legge til 
rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet. Fordelingen av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping 
AS er regulert i Lov om pengespill mv. av 28. august 1992 nr. 103 med senere endringer. I §10, 
andre ledd heter det:  
 
”Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles først med 6,4 % til 
helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 % til 
idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner 
som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Midlene 
fordeles nærmere av Kongen.” 
 
Grasrotandel 
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av 
spillinnsatsen sin direkte til et lag eller en forening.  
 
Merverdiavgiftskompensasjon 
To ordninger for merverdiavgiftskompensasjon som har stor viktighet for idrettslagene og 
klubbene på idrettsområdet: 
 

1. Kompensasjon for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp 
av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Ordningen trådte i kraft 1. 
januar 2010 og erstattet den tidligere ordningen for kompensasjon av merverdiavgift på 
enkelte tjenester. 
 

2. En rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. 
Bygging av idrettsanlegg representerer et stort økonomisk løft for mange lag og 
foreninger. Formålet med den nye ordningen er å lette finansieringen av 
anleggsinvesteringer og stimulere til en fortsatt bred utbygging av idrettsanlegg. Alle som 
oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg, med unntak av 
kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak, kan søke. Ordningen gjelder 
idrettsanlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.  
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IDRETT OG ANLEGG 

Tiltaksliste for rehabilitering av anlegg 

Prioritert liste - Rehabilitering og utvikling av idrettsanlegg 2019-2028 

Pri Innmeldt tiltak Anlegg Tiltak 

1 Sandefjord kommune Bugårdsparken Gamle stadion Rehabilitering av kunstgressbanen 

2 Andebu IL Håsken skianlegg Fullføre lys i eksisterende lysløype 

3 Arnadal IL Arnadal idrettspark 

Rehabilitering av gressbane og montering av 

ballfangernett 

4 Store Bergan IL Virik idrettspark 

Rehabilitering av 7-er kunstgressbane (2007 - 

2019) 

5 Sandefjord kommune 

Bugårdsparken utendørs 

bueskytterbane 

Drenering av arealet og sikkerhetstiltak rundt 

banen 

6 Sandefjord kommune Bugårdsparken frisbeegolfbane 

Omlegging av frisbeegolfbanen pga. etablering 

av Bugården ishall 

7 Sandefjord Cricketklubb Treningsfeltet i Bugårdsparken Cricket pitch(kastefelt) 

8 

Sandefjord 

Handikapidrettslag Bugårdsparken Bugårdshallen Lydanlegg i bueskytterhall og hovedhall 

9 Sandefjord kommune 

Bugårdsparken Bugården 

ishallen Lydanlegg 

10 Sandefjord kommune 

Bugårdsparken Sandefjord 

svømmehall 

Rehabilitering av rennelister (vannlist) i 

hovedbassenget 

11 Sandar IL Vesterøya idrettspark Trim/aktivitetsløype 

12 IL Runar Haukerød idrettspark Rehabilitering  7-er kunstgressbane (2008-2019) 

13 IL Runar  Haukerød idrettspark 

Rehabilitering  11-er kunstgressbane (2009-

2020) 

14 Stokke IL Flere områder Revisjon o-kart 

15 Helgerød IL Helgerød idrettspark Rydde og gruse lysløype 

16 SAS modellbilklubb Kodal  Rehabilitering av anlegget 

17 Fevang FK Fevang idrettspark Rehabilitering 11-er gressbane  

18 Sandefjord kommune Åsane mini idrettsanlegg Oppgradering av aktivitetsanleggene 

19 Sandefjord kommune Bugårdsparken Storstadion Bytte ut kastbur 

20 Stokke IL Stokke idrettspark Rehabilitering 11-er kunstgressbane (2009-2020) 

21 Sandefjord kommune Vesterøya idrettspark Rehabilitering av 9-er gressbane (bane A) 

22 Sandefjord kommune Sandefjord svømmehall Rehabilitering av stupetårnet pga. korrosjon 

23 Sandefjord kommune Helgerød idrettspark 

Oppgradering av gressbanen og utbedring av 

vanningsanlegget 

24 Sandefjord kommune Bugårdsparken Storstadion Utbedring av vanningsanlegg 

25 Andebu IL Andebu idrettspark 

Rehabilitering av 11-er kunstgressbane (2009-

2021) 

26 

Sandefjord Viking 

Baseballklubb Sandarbanen Innbytterbenker til baseballbanen 

27 Arnadal IL Arnadal idrettspark Nytt vanningsanlegg - lett transportabelt 

28 Sandar IL Vesterøya idrettspark 

Rehabilitering av 11-er kunstgressbane, bane 1 

(2011-2022) 
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29 Sandar IL Vesterøya idrettspark 

Rehabilitering av 11-er kunstgressbane,  bane 2 

(2011-2022) 

30 Sandefjord kommune Bugårdsparken Bugården ishall 

Bytte ut kjøleanlegg, påkrevd utbedring innen 

2025. 

31 Kodal IL Kodal idrettspark Rehabilitering av treningsrom i klubbhuset 

32 GØIF Østerøya idrettspark 

Rehabilitering av 11-er kunstgressbane, bane 1 

(2013-2023) 

33 GØIF Østerøya idrettspark 

Rehabilitering av 11-er kunstgressbane, bane 2 

(2013-2023) 

34 Helgerød IL Helgerød idrettspark 

Rehabilitering av 7-er kunstgressbane (2014-

2024) 

35 Breidablikk IL Breidablikk mini-idrettsanlegg 

Rehabilitering av 7-er kunstgressbane (2014-

2024) 

36 Sandefjord kommune Bugårdsparken - Storstadion Nytt friidrettsdekke og sarg rundt banen 

    

Uprioriterte tiltak i alfabetisk rekkefølge - Prioriteres ved gjennomgang av tiltaksplanen midtveis i planperioden 

 Andebu IL Møylandsletta  

Rehabilitering av 9-er kunstgressbane (2018-

2028) 

 Andebu IL Håsken skianlegg Snøproduksjonsanlegg 

 Andebu IL Andebu idrettspark Lagerbod ved kunstgressbane i sentrum 

 Breidablikk IL Breidablikk mini-idrettsanlegg Fjernstyring av flomlys 

 Fevang FK Fevang idrettspark 

Rehabilitering av 11-er kunstgressbanebane 

(2015-2025) 

 Helgerød IL Helgerød idrettspark Montering av ballfangernett 

 Helgerød IL Helgerød idrettspark 

Rehabilitering av 11-er kunstgressbane (2015-

2025) 

 Høyjord IL Høyjord idrettspark  

Omlegging av gressbane til 7-er kunstgressbane 

m/lys 

 IL Runar Haukerød idrettspark 

Rehabilitering av 11-er kunstgressbane, bane 3 

(2018-2028) 

 IL Runar Haukerød idrettspark 

Rehabilitering av 9-er kunstgressbane og 

aktivitetsflate i kunstgress (2018-2028) 

 IL Runar Haukerød idrettspark  

Omlegging av grus/gressbane til 2 stk. 

beachhåndballbaner 

 Kodal IL Kodal idrettspark Rehabilitering av treningsrom i klubbhuset 

 

Larvik og Sandefjord 

Rytterklubb Bugårdsparken rideanlegg 

Lagercontainer - erstatte gammel container med 

ny 

 

Sandar og Sandefjord 

skytterlag Hotvedt skytebane Tak grav 200m 

 

Sandar og Sandefjord 

skytterlag Hotvedt skytebane Ny kledning standplass 

 Sandefjord Ballklubb Bugårdsparken kunstgressbane 

Rehabilitering av 11-er kunstgressbane (2017-

2027) 

 Sandefjord Banegolfklubb Bugårdsparken banegolf Plater til baner 

 Sandefjord Banegolfklubb Bugårdsparken banegolf Nytt hinder på en bane 

 Sandefjord Fekteklubb 

Ukjent - gymnastikksal eller 

aktivitetssal Innendørs fektebaner (minimum 4 pister) 

 Sandefjord Golfklubb Sandefjord Golfbane Oppgradering av driving rage 

 Sandefjord Golfklubb Sandefjord Golfbane Oppgradering av vanningsanlegg 
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 Sandefjord Golfklubb Sandefjord Golfbane Utgraving av vannreservoar  

 

 

Sandefjord kommune 

Bugårdsparken Sandefjord 

svømmehall Lydanlegg 

 
Sandefjord kommune Bugårdsparken Øvrige gressbaner - Avretting og drenering 

 
Sandefjord kommune Østerøya idrettspark Oppgradering av gressbane, bane B 

 
Sandefjord kommune Hele kommunen Arrangementspool - utstyr som gjerder mm 

 Sandefjord kommune Bugårdsparken Trenings/aktivitetspark 

 Sandefjord kommune Bugårdsparken  Beachbaner for volleyball og håndball 

 Sandefjord Tennisklubb Bugårdsparken - Pingvinhallen Oppgradering av hall-lys til ledbelysning 

 

Sandefjord Viking 

Baseballklubb Sandarbanen Flomlys til baseballbanen 

 Stokke IL Stokke idrettspark 

Rehabilitering av 11-er kunstgressbane, bane 2 

(2017-2027) 

 Stokke IL Stokke idrettspark Liten fotballbane, innramming, for de minste 

 Store Bergan IL Virik idrettspark 

Rehabilitering av 11-er kunstgressbane, bane 3 

(2015-2026) 

 Store Bergan IL Virik idrettspark Hinderløype/Aktivitetspark 

 Vestfold Golfklubb Vestfold Golfbane Ombygging av 18 hullsbanen 

 Vestfold Golfklubb Vestfold Golfbane Rehabilitering av treningsfelt 

 

Tiltaksliste for nye anlegg 

Prioriterte anlegg - Nyanlegg 2019-2028 

Pri  Innmeldt tiltak Anlegg  Tiltak 

1 Sandefjord kommune Bugårdsparken - Jotunhallen Jotunhallen - Garderobebygg 

2 IL Runar Haukerød idrettspark 

Utvidelse av Runarhallen m/3 flater, garderober, 

fellesrom og parkering under bygget 

3 Stokke IL og STIF  Ukjent Basishall for turn 

4 Sandefjord idrettsråd Ukjent Aktivitetssal for kampsport og små idretter 

5 Arnadal IL Arnadal idrettspark Løpebane i tartan, langs hovedbanen 

6 Andebu IL Andebu idrettspark Friidrett - Fast dekke på løpebane i sentrum 

7 Andebu IL Møylandsletta 

Garderobebygg ved Møylandsletta 

kunstgressbane 

8 Kodal bueskyttere Ukjent - Vonheim Bane utendørs  

9 Sandefjord idrettsråd Ukjent Ny bane til Dynga racing/Motorsport bane 

10 Andebu IL Håsken skianlegg Håsken - Lagerbygg for løypemaskin  

11 Sandefjord idrettsråd Ukjent Skatehall 

12 Kodal bueskyttere Ukjent Etablere utendørsfelt og 3D bane 

13 Sandefjord idrettsråd Granholmen 

Felles vannsportanlegg på Granholmen for roing, 

seiling, kajakk mm. 

14 

Sandar og Sandefjord 

skytterlag Hotvedt skytebane 

Innendørs skytebane - Nytt bygg for innendørs 

skytebane 15m. Bygges som tilbygg til 

eksisterende klubbhus på Hotvedt 

15 Sandefjord Seilforening Granholmen Påbygg/2. etg på nåværende klubbhus til lager  
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16 Sandar IL 

Vesterøya idrettspark - 

Sandarhallen Påbygg/Utvidelse 2. etasje med aktivitetssaler 

17 Kodal bueskyttere Ukjent - Vonheim Isolert skytehall 

18 

Sandefjord 

Innebandyklubb Ukjent 

Utendørs innebandybane for sommerbruk (rulle 

ut dekke)  

19 Andebu IL Andebu idrettspark Fotballhall i sentrum - 7 er bane 



 

 

 


