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Michael Kramer, prosjektleder bygg-veg 

Trond Geving, ledende vaktmester 

Hege Kristin Kværnø Saugen, ordfører 

Tore Nordjellmark, gruppeleder Overhalla FRP 

Knut Haga, gruppeleder Overhalla SV 

Formannskapsmedlemmer i Overhalla kommune, styringsgruppe for byggesaker 

Overhalla 7.4.2022 

UTTALELSE FRA OVERHALLA IDRETTSLAG  

MULIGHETSSTUDIE FOR RENOVERING/OMBYGGING AV GIMLE 

 

Bakgrunn:  

Daglig leder og styreleder i OIL ble invitert til et møte med kommuneadministrasjonen i januar der skissene for Gimle 

ble presentert. Daglig leder og styreleder fikk i møtet uttale seg om de ulike alternativene. I etterkant ble skissene 

presentert for styret i idrettslaget på styremøte 20.februar 2022. De ulike gruppene i idrettslaget har i etterkant 

kommet med uttalelser til skissene. I denne uttalelsen er disse samlet.   

 

Overhalla idrettslag er godt kjent med status og standard for eksisterende idrettshall/samfunnshus og deltok aktivt i 

idrettslagets arbeid med å få fram et skisseforslag til rehabilitering/ombygging/nybygg i slutten av 2020, utarbeidet av 

Arcon Prosjekt. 

 

Generelle kommentarer til mulighetsstudien: 

Vi konstaterer at bestillinga har resultert i to alternativer for rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og ett 

alternativ med rehabilitering og ombygging som også innebærer noe påbygging. Idrettslaget mener at mulighetsstudie 

også burde inneholdt alternativ(er) med riving/nybygging av hele eller deler av anlegget. 

 

I mulighetsstudien som ble framlagt mener vi det bare er ett av de framlagte alternativene som vil være i nærheten av 

å dekke dagens og framtidige behov: alternativ 3, da dette er det eneste som inneholder innmeldte behov for 

spilleflater, samtidige treningsmuligheter og nye elementer som dagens Gimle mangler. Samtidig vil dette alternativet 

skape såpass stort press på kapasiteten at det vil være vanskelig å få inn andre aktører på ettermiddag / kveldstid.  

 

Vi forutsetter at kommunen i videre arbeid forholder seg til aktuelle brukergrupper med idrettsspesifikk kompetanse, 

slik at løsningene som velges er i tråd med behov og krav i ulike idretter, og at hallprosjektet dermed blir funksjonelt. 

Samtidig vil vi på det sterkeste anbefale kommunen å ta kontakt med SIAT / NTNU, som driver med forskning innenfor 

idretts- / flerbruksanlegg. Deres forskning og kompetanse dekker hele livssyklusen til idrettsanlegg fra idéfase via 

finansiering, prosjektering og bygging, til drift og forvaltning. De har i særlig grad gjort studier knyttet til energibruk og 

inneklima i ulike typer idrettsanlegg. Les mer om SIAT. 

 

Spesifikke kommentarer 

Friidrettsgruppas behov og utviklingsmuligheter: 

• Friidrettsgruppa trener i dag på mange ulike arenaer – med treninger 4-7 ganger i uka for de eldste utøverne 
(som deltar på nasjonalt toppnivå) og 2-3 treninger for barn/ungdom. I dag har friidrett i vinterhalvåret 
(oktober-april) 1 trening i idrettshallen, 1 i samfunnssalen, 1-2 på Fysiotrim, 1-2 i Namsoshallen, og 1-2 
lørdager i måneden i Steinkjerhallen i vinterhalvåret. Delvis deles utøverne opp slik at de trener på ulike 

https://www.ntnu.no/siat/om-senteret
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steder. Utenom dette kommer også ute-/løpetreninger enten som egne treninger eller i forlengelse av andre 
treninger.  
Det er sterkt ønskelig at treningene kan samles og foregå på Gimle. Spesielt viktig i forbindelse med 

rekruttering til friidretten (og andre idretter) at det ligger til rette for å delta i aktivitet lokalt og nært 

bosted/skole. Som ny i en idrett er det som regel en stor terskel for foreldre og utøvere å kjøre til Namsos 

eller Steinkjer for å «prøve» en ny aktivitet. Derfor må tilbudet være lokalt og enkelt tilgjengelig hvis unge og 

nye utøvere/foreldre skal kunne nyte godt av et godt treningsmiljø og trenerkompetanse. 

• Friidrettsgruppa har flere ukentlige treninger med piggsko og har spilt inn ønske/behov for løpestripe, jf den 
som er i Namsoshallen. Denne må ha minst 4 baner for å være funksjonell (det er satt opp 3 i forslaget). Det 
må være mulig å løpe 60-metere på trening og å gjennomføre enkle konkurranser. Det vil si at løpestripa må 
være minst 80 meter da det må være minst 20 meter til retardasjon (nedbremsing) etter målgang, ikke minst 
av sikkerhetshensyn. 

• Det bør være ei lengdegrop tilknytta løpestripa – denne kan plasseres mot enden av nedløpingsfeltet – og 
den vil dekke to baner. Løpestripa vil da fungere godt som tilløpsfelt (25-35 meter). Jf. Namsoshallen 

• Det bør være en plass i hallen med nedstøpt kulering og mulighet for å støte kule. Dette kan være i 
aktivitetshall eller idrettshall der kuleringen legges utenom spilleflate og dekket tåler nedslag av kulene 
(gummierte kuler til innendørsbruk, fra 2-7 kg) 

• Muligheter for å hoppe høyde i aktivitetshall eller idrettshall med piggskodekke eller utrullbare matter i 
tilløpssonen 

• Muligheter for annen kasttrening (innendørsutstyr spyd, diskos) ved at det monteres kastseil (nedsenkbare) i 
idrettshallen 

• Det må være tilstrekkelig areal og hensiktsmessig lokalisering for lagerrom/materiell 

• Et godt styrketreningsareal med sykler, tredemøller, styrketreningsutstyr og areal/utstyr for annen trening 
(f.eks. bevegelse). Fortrinnsvis kunne vi ønsket oss et større styrketreningsrom for utleie slik at en aktør kan 
leie og drive treningsarealene – noe som vil sikre vedlikehold og drift av areal og utstyr pluss at det vil være et 
bidrag til enda mer bruk av hallen. Det vil også kunne gi leieinntekt, samt at leietaker kan bekoste utstyret (et 
styrketreningsrom uten fast tilsyn er lite tilfredsstillende) 

 

Oppsummert vil de første kulepunktene ovenfor medføre  

- en litt lengre og bredere løpestripe som inkluderer lengdegrop. Dette vil også gi muligheter for  
- en litt større aktivitetssal (kanskje plassert inntil løpestripa?) – denne kan eventuelt ha nedstøpt kulering 

med kastsektor. 
 

I idrettslagets arbeid med en skisseløsning i 2020 så vi på ulike måter å organisere eierskap/byggeprosess på. Vi er 

også innforstått med ønsket/behovet for gjenbruk og gode, grønne løsninger.  

Uansett hvilket alternativ som velges, mener vi det er fornuftig å se om det her er mulig å utfordre lokalt næringsliv til 

å utvikle gode arealløsninger og byggemetoder som er økonomisk bærekraftig gjennom innovasjonskontrakt/OFU-

samarbeid. Næringslivet besitter solid kompetanse og erfaring gjennom bygging av flere andre idrettshaller i 

nærområdet som vil komme godt med i et slikt prosjekt. 

Styret i OIL friidrettsgruppa 

Ragnar Prestvik 
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Fotballgruppas behov og utviklingsmuligheter: 

• Fotballgruppa trener i dag på Gimle all den tid utendørsarenaene er sesongavhengige. Fotballgruppa har i år 

16 innmeldte lag. Det er ønsket minimum 2 treninger i uken, dvs. 32 økter. Pr. i dag har fotballgruppa fått 

halltid til 9 økter. 

• Fotballgruppa ønsker også å påpeke at med alternativene som er skissert vil det ikke være kapasitet til å 
innfri ønsket halltid og ikke kapasitet for økt aktivitet. 

• Fotballgruppa ønsker å dra frem pkt. 2 fra generelle kommentarer og tilføye at det hadde vært ønskelig fra 
fotballgruppa sin side med en mulighetsstudie av en fotballhall i tilknytning til håndballhallen. Se denne 
artikkelen om hvordan Undheim idrettslag fikk bygget en innendørs fotballhall til en totalpris på 9.3 millioner.  

• Fotballgruppa mener at alternativ 3 er det alternativet som er nærmest å dekke dagens og fremtidens behov, 
men som ikke dekker verken dagens eller fremtidens behov fullstendig. 

 

Styret i OIL fotballgruppa  

 

Aina Tetlien Sellæg 

 

Håndballgruppas behov og utviklingsmuligheter: 

• Håndballen bruker Gimle til all aktivitet, alt fra trening til kamper. I sesongen 2021/22 har 11 lag trent og spilt 

kamper i Gimlehallen, i tillegg til at noe aktivitet har måttet foregå på Høylandet. På grunn av manglende 

kapasitet har lagene fra 10 – 12 år hatt trening en gang i uka. Ungdomslag og senior dame har hatt to 

treninger i uka.  

• Håndballgruppa mener at alternativ 3 er det alternativet som er nærmest å dekke dagens og fremtidens 
behov, men som ikke dekker verken dagens eller fremtidens behov fullstendig. 

 
 

Styret i OIL håndballgruppa 

 

Lasse Grande Tetilie  

 

Cheerleadinggruppas behov og utviklingsmuligheter: 

• Cheerleading har behov for en flate på minst 20x24 meter til trening. Sesongen til cheerleading foregår høst – 

vår, de eldste lagene følger skoleruta. Det er derfor behov for en flate i tillegg til håndballhall, da det ikke vil 

være kapasitet til både håndball og cheerleading på en flate.  

• Cheerleading har også behov for god avskjerming av sterke lyskilder, punktlys er ikke ønskelig.  

• Cheerleading er en oppvisningsidrett, og det er viktig med god tribunekapasitet.  

• Konkurransematter er kostbare i innkjøp, og tar stor plass. Viktig med god plass til lagring av utstyr.  

 

Styret i OIL Vikings Cheerleading 

 

Maia Skaret Engblom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fotball.no/kretser/rogaland/klubb-leder-og-trener/apner-ny-fotballhall/
https://www.fotball.no/kretser/rogaland/klubb-leder-og-trener/apner-ny-fotballhall/
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Sluttord: 

OIL ser med glede på at kommunestyret 14.12.21 vedtok at den samlede rammen til «skisseprosjekt Gimle» økes til 40 

millioner, eksklusiv spillemidler og momskompensasjon. Vi, sammen med alle innbyggerne i kommunen og i regionen, 

ser fram til at prosjektet realiseres. Ettersom dette skal være en hall med plass til flere aktører, anser vi det som 

essensielt at kommunen forholder seg til brukergruppene og involverer disse i prosjektet. I denne prosessen må også 

idrettsrådet, som så langt ikke har vært involvert, være med. 

 

I etterkant av at skisseprosjektet har idrettslaget vært i kontakt med Trøndelag idrettskrets. Denne kontakten førte oss 

til SIAT, ved overingeniør Bjørn Aas. SIAT har vært med på mange byggeprosjekter, og de vil gjerne være med 

arbeidet. Bjørn har foreslått at Steinkjer kan være et møtested, da sammen med Gisle Løseth i fylkeskommunen. 

Idrettslaget anbefaler kommunen å ta kontakt med Bjørn Aas for å etablere et samarbeid.  

 

Overhalla idrettslag viser til kommunenes visjon positiv, frisk, og framsynt, og ønsker spesielt å trekke fram frisk, som i 

kommuneplanen er beskrevet slik: vi skal stå for en sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselsskapende tiltak […]. En hall 

som samler folk av alle aldre og samfunnslag, vil være en samlingsplass og samtidig være et aktivitetssenter som vil 

skape begeistring i hele Overhallasamfunnet. Vi ønsker oss en hall som legger til rette for aktivitet og yrende liv. 

Kommunen bør også bestrebe å få til møtelokale i hallen som kan være en arena for sosiale treff, brukes til 

konferanser og trenerforum. På den måten kan ny Gimlehall bli en viktig møteplass, som gjør at barn, unge og voksne 

får en felles arena for å knytte bekjentskap og bygge folkehelse. En felles møteplass for alle hele 

Overhallabefolkningen vil være med på å forebygge utenforskap, være en arena for integrering og trivsel, og skape 

muligheter for alle.  

 

Avslutningsvis vil vi trekke fram framsynt fra kommunes visjon, som ifølge kommuneplanen kan forstås slik: […] 

lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte. Idrettslaget ønsker å skape enda mer aktivitet, samtidig er vi 

sikre på at kommunen også ønsker dette. Bygg derfor for framtiden, tenk hvilke muligheter som ligger i ledig 

kapasitet.  

 

 

På vegne av styret i Overhalla idrettslag 

 

Dan Kåre Finvold 

Daglig leder   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


