
EIDESHAGEN KUNSGRASANLEGG
FORPROSJEKT / IDE OG SKISSEFASEN



Kjære medlemmar , foreldre og alle som er engasjerte i lokalmiljøet på Bulken/Evanger/Bolstad.

Me har over litt tid jobba med ideen om å få til eit fleirbruksanlegg med kunstgrasbane 
I Eideshagen. 
Me har eit flott anlegg som me har lyst å utvikla for å få eit framtidsretta anlegg med utvida bruk.

Det blei derfor satt ned ei arbeidsgruppe som skulle sjå på alternativer, og legge fram ide og skisse 
for styre og medlemmar i Bulken IL. 

23/5-2016 hadde me medlemsmøte/ekstraordinært årsmøte for å informera om kva me hadde 
Gjort so langt , og få nødvendige vedtak for å gå vidare med ideane våre.  
Det blei ett konstruktivt og godt møte der me fekk diskutert ein del konsekvenser av ei utbygging.  
I dette oppsettet kan du sjå litt om informasjonen som vart lagt fram.

På dette møte blei det vedtatt at det skulle gjennomførast forprosjekt ut frå det som blei lagt fram. 
Det vil i grove trekk sei at me må med litt fleire engasjerte medlammar i arbeidsgruppa , og at det vert 
satt av midlar til ekstern hjelp for gjennomføring av forprosjektet.

Håpar du har lyst til å vera med på dette prosjektet allerede no .
Ta kontakt:
Inge Arild Lirhus :90 17 29 45 / i-lirhu@online.no
Mari Aker :41 66 37 47 / akermari@online.no
Ole Petter Flage :46 40 70 70 / ole@flagemaskin.no



LITT OM BAKGRUNN
▪ I framtida treng me meir vedlikeholdsfrie anlegg

▪ Lavere driftskostnder

▪ Utvider sesongen /meir speletid

▪ Stabilt dekke uansett våte, eller tørkeperioder

▪ Positiv utvikling av lokalsamfunn 

▪ Fleirbruksannlegg der det er plass til alle. «inn i tiden» 

▪ Får eit moderne anlegg med flomlys, stabilt dekke med like forhold for alle

▪ Dei fleste kamper i barne/ungdomsfotballen går i dag på kunstgras (største faren for 
strekk/vridningskader er ved skifte av banedekke og feil sko på feil dekke)

▪ Alltid ferdig merket bane.

▪ Større muligheter for andre arrangemang (me treng økt aktivitet)

▪ NFF har vedtatt å anbefale at alle nye anlegg bygges med kunstgressflate.



KVA SER ME FOR OSS

▪ Fullskala 11er bane. (godkjent 2stk 9er bane /4stk 7er baner / 6 / 8stk 5er bane)

▪ 7 er eller 5er bane i svingen mot fjellveggen / Ballbinge (nærmiljøanlegg?)

▪ Nærmiljøanlegg i svingen mot vegen (leikeapparat for uorganisert idrett)

▪ Kupert sykkel / rulleskiløype rundt banen. (Nærmiljøanlegg)

▪ Flomlysanlegg til alle aktiviteter. (fortrinnsvis med ledlys for miljø/strømsparing)



HOVEDBANE



EIDESHAGEN



NÆRMILJØANLEGG



LEVERANDØRER
▪ Det er 9 leverandører av godkjente kunstgressystemer.

▪ Me har innhenta priser fra Saltex. 

▪ I ettertid har Saltex og Unisport slått seg sammen.

▪ Priser på grunnarbeid er innhenta frå Flage Maskin.













ALTERNATIV REKLAME PÅ BANE



KANSKJE Å DRA DET LITT LANGT ??



ALTERNATIV ARENAREKLAME



ANDEL / SPONSOR / FOND 

4 Gullandeler
86 Privatandeler
44 Bedriftsandeler



ARBEIDSTRINN

▪ 1 : Forprosjekt (inkl. ide og skissefase)

▪ 2 : Prosjektering/godkjenninger/finansiering

▪ 3 : Byggetrinn

▪ 4 : Ferdigstilling

▪ 5 : Bruk/Etterbruk

Trinn 3,

Trinn 
2, 

Trinn 
1, 



GJENNOMFØRING/UTFORDRINGER I TIDLEG FASE

▪ Få med nok folk fra dag ein.

▪ Få alle laga i klubben engasjert i prosjektet. 

▪ Dette må vere eit prosjekt som er samlade, og ikkje splittande i klubben.

▪ Årsmøtevedtak på eventuelt fullmakter/låneoptak/Pant

▪ Budsjett / Finansieringsplan

▪ Sende / få godkjent nødvendige søknader (kommune)

▪ Ide dugnad ang. bruk av «svingane , og framtidig bruksøkning.

▪ ……………………………………………………

▪ …………………………………………………….



KVA HAR ME GJORT SÅ LANGT ?
▪ Tatt opp som sak i fotballstyre / satt ned ei arbeidsgruppe

▪ Møter i Arbeidsgruppe 

▪ Møter med leverandører Unisport / Saltex

▪ Samtaler med andre klubber Viljar/Ørnar/Bjørgum/Voss og etpar utanom Voss.

▪ Kunstgrasbanen i Eideshagen er komt inn i kommunplanen (delplan) 

▪ Lagt planar fram for hovedstyre

▪ Planlegge/gjennomføre fellesmøte/ekstraordinært årsmøte



LITT FAKTA OG HANDLINGSPLANAR FOR IDRETTEN





NIF HORDALAND HANDLINGSPLAN
▪ Idrettsanlegg

▪ Mål: HIK vil arbeide for at alle får tilgang til idrettsanlegg uavhengig av hvor man 
bor. 

▪ Idrettsanlegg er en grunnleggende forutsetning for ønsket aktivitet. Den samlete 
anleggsmassen skal legge til rette for allsidig idrett og fysisk aktivitet. HIK mener at:

▪ Fokus i anleggsutvikling skal være på idrettsanlegg med stort brukerpotensial.

▪ • Idrettsanlegg bør lokaliseres og utvikles slik at de blir viktige sosiale møteplasser 
der spesielt barn og ungdoms interesser og behov ivaretas.



HNDLINGSPLAN NFF
▪ BARNEFOTBALL

▪ Hovedmål:

▪ • Sikre at aktiviteten er preget av kompetanse og kvalitet

▪ • Sikre at spillerne har mulighet til å utvikle seg i sine lokalmiljøer

▪ • Andelen jenter som spiller fotball, skal økes til minst 40 prosent

▪ UNGDOMSFOTBALL

▪ Hovedmål:

▪ • Sikre at aktiviteten er preget av kompetanse og kvalitet

▪ • Sikre at spillerne har mulighet til å utvikle seg i sine lokalmiljøer

▪ • Beholde flere ungdommer

▪ • Andelen jenter som spiller fotball, skal økes til minst 20 prosent

▪ • Andelen gutter som spiller fotball, skal økes til minst 33 prosent



▪ Kommuneplan 2015-2026

▪

▪ 9.4. AKTIVITETSTILBOD FOR BARN OG UNGE

▪ Meiningsfylte fritidsaktivitetar er vesentleg for barn- og ungdom si utvikling. Det finst ca

▪ 500 friviljuge lag/organisasjonar på Voss, så mangfaldet er stort og valfridom er stor. I

▪ tillegg til organisert aktivitet, bør Voss tilby arenaer og tilbod for spontane aktivitetar.

▪ Tilgang til gode aktivitetstilbod er viktig førebyggande arbeid. Ungdomsklubben

▪ ”Gryto”, Ungdomshuset (UHV) og fritidskontaktordninga er viktige tenester for å nå

▪ ungdomane i deira fritid. Samarbeid med dei frivillige organisasjonane er også eit viktig

▪ for å styrka tilbod til barn og unge.

▪ Mål : - Voss skal ha allsidige aktivitetstilbod som kan inkludere alle.

▪ - Det skal vera tilbod og tilrettelegging for både organisert og uorganisert

▪ aktivitet. Tilbod til barn og unge med særleg behov bør det arbeidast

▪ særskilt med.

▪ - Styrke samarbeidet med foreldre og lag og organisasjonar som har

▪ aktivitetar retta mot barn og unge.

▪ - Legge til rette for allsidige aktivitetar/leik i nærmiljøet (m.a. leikeplassar,

▪ uteanlegg ved skular, bakkar, skog, turstiar til grøne lunger)



UDRAG FRA HANDLINGSPLAN 2016
BULKEN IL

• Vidareutvikla anlegga til laget slik at dei alltid er oppdaterte til sitt bruk, herunder

søkja om spelemidlar for rehabilitering eller nyanlegg.

• Få meir bruk av Eideshagen



Dei forslaga me har komt med av endringar i Eideshagen
passar som de ser inn i handlingsplanane i alle ledd frå
eigen klubb og opp til Norges Idrettsforbund.



KVA GJER ME VIDARE ? 



VIDERE MØTEPLAN
▪ Stig Arnesen / Viljar

▪ Asle Bergstrøm / Voss Idrottsråd - konsulent

▪ Nils Helge Kvamme / Idretts og folkehelsekoordinator voss kommune

▪ Ordet fritt

▪ Godkjenning /vedtak 

▪ Avsluttning


