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Del 2   

 
Kap.8.  Kommunal plan - Åsnes kommune  
 
8.1 Innledning 

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er en temaplan og et politisk styringsdokument 

som skal være et redskap for å nå kommunens mål innenfor idrett og fysisk aktivitet.  

Planen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2022. 

 
Foreliggende plan er bygget opp etter Kulturdepartementets plankrav for å få tildelt 
spillemidler etter søknad. 
Søknad om spillemidler skal være forankret i politisk vedtatt kommunal plan.  
Handlingsplan i kap. 8 rulleres hvert år i forbindelse med behandling av innkomne søknader 
om spillemidler.  
Prioritering av spillemiddelsøknader er hvert år lagt fram for Åsnes Idrettsråd til uttalelse og 
politisk behandlet i kommunen før oversending til fylkeskommunen. 
 
Idrett og fysisk aktivitet er vesentlig for folkehelse, noe som kommer til uttrykk i 
«Oversiktsdokument folkehelse, Åsnes kommune 2020». 
 
Folkehelse er et hovedsatsningsområde for Åsnes kommune.  
Idrett og fysisk aktivitet har også innvirkning på de andre fokusområdene; Frivillighet, tidlig 
innsats og innbyggerrekruttering. 
Idrettsorganisasjoner og andre organisasjoner står for en vesentlig del av aktiviteter innen 
fysisk aktivitet som understøtter kommunens satsningsområder. 
 
Denne planen er en del av regional plan for Glåmdalsregionen. 
Kapittel 1 – 7, «Regional plan for idrett- og fysisk aktivitet», er en del av den 
kommunale planen for Åsnes kommune.  
 
 

8.2 Planprosessen  

Oppstartsvedtak i kommuneplanens samfunnsdel og budsjettbehandling desember 2015. 
 
09.09.- 06.10.16  Invitasjon til innspill til planen 
24.10.16   Behandling i Åsnes idrettsråd 
Uke 45/46                        Uttalelse fra kommunale råd 
07.11.16    Behandling i Utvalg for kultur og oppvekst 
05.12.16   Behandling i kommunestyret  
 
Etter vedtak i 2016 rulleres kommunal del hvert år i forbindelse med behandling av innkomne 
spillemiddelsøknader.  
 
 

8.3 Kommunale planer 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2022 
 
5 satsingsområder: 



 Skole, oppvekst og ungdom 

 Kultur og kulturminnevern 

 Arbeidsplasser og næringsutvikling 

 Velferd, levekår og folkehelse 

 Boligområdet, sentrums- og grendeutvikling 
 

Mål relatert til idrett og fysisk aktivitet: 
 
Skole, oppvekst og ungdom 
Mål – vi vil: 

 Inkludere helseperspektivet i arbeid med barn og unge 
 
Strategier – for å nå målene skal vi: 

 Legge forholdene til rette for breddeidrett, og vurdere alternative aktivitetstilbud. 

 Utvikle samarbeidet med treningsmiljøene med henblikk på barn og unge. 

 Sette fokus på interkommunalt samarbeid innenfor idrett og kultur, spesielt med 
henblikk på ungdom. 

 Utarbeide en kommunedelplan for kulturliv, idrett og friluftsliv. 

 Sikre areal til idrett og friluftformål gjennom kommuneplanens arealdel. 

 Legge til rette for økt friluftsliv. 

 Videreutvikle samarbeid mellom «FYSAK» og idrettslag. 
 
Velferd, levekår og folkehelse 
Mål – vi vil: 

 At folkehelseperspektivet skal være med i alle planer som har betydning for 
innbyggernes helse. 

 
Strategi – for å nå målene skal vi: 

 Utvikle «FYSAK» tiltakene og knytte dem opp mot Frisklivssentralen. 

 Sørge for gode nærmiljøanlegg ved alle skoler og barnehager. 
 
Åsnes kommune skal ha fokus på folkehelse i vid forstand. 
 

8.4 Utviklingstrekk i kommunen 

Fra 1985 til 2020 har det blitt 1648 færre innbyggere i kommunen. Nedgangen i folketallet 

skyldes i hovedsak negativ nettoinnflytting og fødselsunderskudd. Folketallet for 3. kvartal 

2021 var på 7.217 (SSB). Den største vekst i folketallet fram mot 2030 er i aldersgruppen 60 

– 85 år. 

 

Turstier i meter pr. innbygger er på 13,20 meter, med et landsgjennomsnitt på 9,90 meter. 

Tidligere Hedmark fylke ligger på 26,80 meter. Antall merkede turløyper har økt de siste år 

og er tilrettelagt med bedre framkommelighet, skilting og kartfesting. 

 

Lysløyper driftes av idrettslag. Antall km pr. innbygger er på 16 km. 

 

Sentrumsnært friluftsområde på Myrmoen er et flott tur- og rekreasjonsområde. 

700 dekar av arealet i kommunen er tilrettelagt for rekreasjon, friluftsliv og delvis universelt 

utformet. 



 

 

Idrettsanlegg som er tildelt spillemidler i perioden 2011 - 2021 

Lag/forening/ 
utbygger 

Tiltak Spillemidler  
innvilget år 

Tilskudds-
beløp kr. 

Åsnes kommune Etablering av trasé 2021 300.000 

Åsnes skytterlag Haukåsen skytebane, rehabilitering 2020 436.000 

Åsnes JFF Haukåsen skytebane, skeetbane 2019 375.000 

Åsnes kommune Åsneshallen, rehabilitering 2019 383.000 

Åsnes kommune Trimpark 2018 230.000 

Åsnes kommune Myrmoen turveg, trasé. 2018 300.000 

Åsnes skytterlag Haukåsen skytebane, rehabilitering 2018 239.000 

Flisa AIL Lysløype Mymoen, rehabilitering 2017 156.000 

Flisa AIL Lysløype Myrmoen, rehabilitering 2016   482.000 

Åsnes kommune Basketballbane, Åsnes ungd. skole 2016   204.000 

Åsnes kommune Myrmoen turveg 2015   436.000 

Åsnes JFF Skeetbane 2012     99.000 

Hof skytterlag Skytebane, rehabilitering 2012   155.000 

Flisa AIL Sjuerbane 2011 847.000 

    

  Sum 4.642.000 

 

 

Tall fra Ungdata undersøkelsen 2021 - Kartlegging av unges oppvekstvilkår 

(www.ungdata.no). 

Tall fra ungdata 2021 - Åsnes Ungd. skolen Vgs 
Trener minst en gang pr. uke 76 % 63 % 

Er aktiv i et idrettslag 46 % 23 % 

Synes det er bra tilbud av idrettsanlegg 67 % 67 % 

Fornøyd med egen helse 67 % 68 % 

 

 

8.5 Nå situasjonen i Åsnes kommune  
FYSAK-tilbud som kommunen er ansvarlig for å gjennomføre årlig: 

 

Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. 

Målgruppen er personer som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger 

oppfølging av helsepersonell til å endre levevaner og mestre sykdom. Alle som bor i Åsnes 

og Våler kan benytte seg av Frisklivssentralens tilbud, både lærings- og mestringskurs og 

frisklivstrening.  

Mai-september: Toppturkonkurranse. Gjennomfør 12 turer til kommunens utvalgte «topper» 

Lever klippekortet og vær med i trekningen av 5000 kr. 

I tillegg til disse tiltakene går frisklivssentralens «dine 30» kampanje i november og april 

hvert år + markering av Verdens aktivitetsdag, Verdens helsedag og Folkehelseuka i 

april/mai. 

http://www.ungdata.no/


Foreldregruppe: Tilbud til alle foreldre som har fått barn. Treffes i grupper med fokus på å 

komme i gang med fysisk aktivitet etter fødsel. Kjøres 3 ganger i året, med oppstart 

september, februar og mai. 

Fysisk aktivitet for frisklivsdeltakere: Ukentlig i skoleåret drives det ulike treningstilbud med 

fokus på kondisjonstrening, styrketrening og bevegelighet og avspenning. Se kommunens 

hjemmeside for utfyllende informasjon om treningstilbudet eller følg Frisklivssentralen i Solør 

på Facebook. 

 

 

Idrettslag i Åsnes kommune 
tilsluttet Norges Idrettsforbund 

Skytterlag 

Eggen Idrettslag Åsnes Skytterlag 

Finnskogen Sledehundeklubb Hof Skytterlag 

Flisa Allianseidrettslag Hof Finnskog Skytterlag 

Flisa Fotball Hof Vestre Jakt og fiskeforening 

Åsa Idrettslag Hof Østre Jakt og fiskeforening 

Haslemoen Motorsport Klubb Åsnes Jeger og fiskeforening 

Hof Idrettslag Åslia Jaktskytterklubb 

Kjellmyra Idrettslag Åsnes Finnskog Skytterlag 

Solør Bowlingklubb  

Solør Bueskyttere  

Solør Cykleklubb  

Solør Futsal  

Solør Helsesportlag  

Solør Speebadmintonklubb  

Solør Svømmeklubb  

Solør Teakwando Klubb  

Åsnes Skiskytterlag  

Aasa Miniatyrskytterlag  

Åsnes Finnskog Idrettslag  

Åsnes Jakt- og Fiskeforening  

 

 

Idrettsanlegg i Åsnes kommune 

Åsnes kommune har ansvar for drift av: 

Åsneshallen, Åsnes Svømmehall og anlegg ved skolene. 

 

160 tilskudd fra spillemidlene har gått til anleggsenheter i Åsnes kommune. 

 

Fordeling på anleggstyper: 

Type anlegg Antall 
tilskudd 

Kart 13 

Skyteanlegg 9 

Ski- og alpinanlegg 14 

Klatreanlegg 1 

Idrettshus 31 

Friluftsanlegg 10 

Fotballanlegg 40 

Idrettshaller og aktivitetssaler 17 

Is- og skøyteanlegg 3 

Mindre utendørsanlegg 15 

Racketsportanlegg 3 



Svømme- og stupeanlegg 3 

Vannsportanlegg 1 

Lister finnes på www.anleggsregisteret.no  

8.6 Kart over registrerte anlegg for idrett og fysisk aktivitet  

som har fått spillemiddeltilskudd i Åsnes kommune 

 

Se alle anlegg ved å gå til www.anleggsregisteret.no under «Finn anlegg».  

 

 

 

 

8.7 Innspill fra lag og organisasjoner 
Innspill vil komme i revidering av planen for 2023. 

 

 

8.8 Handlingsplan for kommende søknadsår 2022                                     
Planen oppdateres hvert år og gir en oversikt over prioritering av innkomne søknader om 

spillemidler. 

Planen legges fram for Åsnes idrettsråd til uttalelse/prioritering før politisk behandling i 

kommunen.  

 

 

 

 

http://www.anleggsregisteret.no/
http://www.anleggsregisteret.no/


Ordinære anlegg  

 

1. «4 tiltak på langrennsanlegg ved Kjellmyra idrettsplass»  

Søker: Kjellmyra idrettslag  

Kostnad: 6.393.404,-  

Søknadssum: 2.131.000,-  

Status søknad: Fornyet 1. gang  

 

2. «Rehabilitering av lysanlegg på langrennsanlegg ved Velta»  

Søker: Åsnes Finnskog idrettslag  

Kostnad: 401.000,-  

Søknadssum: 125.000,-  

Status søknad: Fornyet 1. gang  

 

3. «Bygging av standplass og skyteskiver på pistolbane (ute) ved Klokken  

skyteanlegg»  

Søker: Hof Østre jakt og fiskeforening  

Kostnad: 205.550,-  

Søknadssum: 69.000,-  

Status søknad: Fornyet 1. gang  

 

4. «Rehabilitering av kunstgressbane på fotballbane kunstgress ved Flisa  

idrettspark/Åsnes aktivitetssenter» (11erbane)  

Søker: Flisa allianseidrettslag  

Kostnad: 3.841.656,-  

Søknadssum: 1.000.000,-  

Status søknad: Fornyet 1. gang  

 

5. «Rehabilitering av Kunstgressbane på fotballbane kunstgress ved Flisa  

idrettspark/Åsnes aktivitetssenter» (7erbane)  

Søker: Flisa allianseidrettslag  

Kostnad: 1.304.896,-  

Søknadssum: 400.000,-  

Status søknad: Fornyet 1. gang  

 

6. «Bygging av Turkart, Finnskogen Midtre»  

Søker: DNT Finnskogen og omegn  

Kostnad: 258.625,-  

Søknadssum: 86.208,-  

Status søknad: Ny  

 

Nærmiljøanlegg  

 

1. «Bygging av orienteringskart ved Brattåsen»  

Søker: Grue idrettslag  

Kostnad: kr 111.938,-  

Søknadssum: kr 54.000,-  

Status søknad: Fornyet 1. gang 


