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1 Idrett(er) som fremmer forslaget 

(Beskrive hvilke idretter som femmer forslaget.) 

2 Behovsanalyse  

(Idrettene som legger frem forslaget og skal bruke anlegget må gjøre en behovsanalyse. Analysen bør inneholde:  

 Antall utøvere i de forskjellige alderstrinnene 

 Dagens anleggs-situasjon for trening og konkurranse 

 Anleggsdekning i forhold til andre idretter i området vårt målt mot antall utøvere og avstand til anlegg 

Behovsanalysen bør beskrive hvilke aldersgrupper det nye anlegget skal benyttes av og hvilket aktivitetsbehov 

som skal dekkes (trening og/eller konkurranse). 

Det bør også inngå en grov vurdering av muligheter for å samarbeide med andre klubber, skoler etc for å dekke 

anleggsbehovet.) 

3 Prosjektbeskrivelse 

(Det bør lages en overordnet teknisk beskrivelse av prosjektet som i grove trekk beskriver fasiliteter og størrelse 

på anlegget. Hvis det er utarbeidet skisser og grove tegninger bør disse inkluderes.)  

4 Foreløpig lokaliseringsvurdering 

(Det bør beskrives forslag til lokalisering. Grunneierforholdene på foreslått lokalisering bør kort beskrives.) 

5 Påvirkning for andre idretter i klubben 

(Her skal det beskrives om andre idretter vil bli berørt av forslaget på en eller annen måte. Eventuelle foreløpige 

uttalelser fra berørte idretter etter initiell behandling i AU bør beskrives.) 

6 Overordnet beskrivelse av kostnader og finansiering 

(Her skal det beskrives grove estimater av byggekostnader og driftskostnader. Videre må finansieringsforslag 

grovt beskrives. Det forventes ikke detaljerte kostnadsoverslag siden dette underlaget kun skal brukes for 

beslutning om videre utredningsarbeid, men det bør være realisme i tallene. Dette for å unngå mye videre 

utredningsarbeid basert på urealistiske finansieringsplaner. 
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Finansieringsforslaget bør beskrive  

 Forslag til andel fra egen idrett med inndekningsmodell 

 Forslag til andel fra kommune, tippemidler 

 Eventuelt forslag til inndekning fra felles klubbmidler ) 

7 Organisering av utredningsarbeid 

(Her skal det beskrives hvem som skal utføre utredningsarbeidet. Det må beskrives hvilken arbeidsinnsats som er 

planlagt å nedlegge i egen idrett med navnsatte roller. Det må videre beskrives hvilken støtte man 

trenger/forutsetter å få fra administrasjonen i klubben. Hvis det er behov for eksterne ressurser (tekniske 

konsulenter etc.) må omfang og kostnadsinndekning beskrives.) 

8 Tidsplan for utredningsarbeid 

(Her skal det beskrives en overordnet tidsplan for utredningsarbeidet. Denne bør brytes ned på et passende nivå 

for et utredningsprosjekt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


