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Sel Idrettsråd mener at følgende må innarbeides i prosjektet for at dette skal bli et bygg for

fremtiden.

For idrettshall - delen

Tribuner

Rom for sekretariat/speaker

Sikkerhetssoner rundt spilleflaten mot publikumsområde, sekretariat og innbytterbenker

Ett sett med garderober i tillegg til de planlagte, bør ligge inntil aktivitessalen

Mer lagerplass. Det blir svært lite effektivt om en må drive å hente saker andre steder, enn

der man skal utøve aktiviteten.

I eksisterende samfunnshus er det lager/ladestasjon for el-innebandy stoler. Er dette
ivaretatt i den nye skissen?
Gymnastikk/turn: krever store matter og en del stort utstyr. Sal denne aktiviteten
være i halldelen eller aktivitetssalen? Dette vil påvirke lagerbehovet.
Det er ønskelig med 9 meters takhøyde, særlig med tanke på konkurranser i ulike idretter

Sel Idrettsråd mener at ved å gå bort fra å bygge hallene inntil hverandre med felles inngangsparti, vil

en miste den stordriftsfordelene som lå i de gamle planene: felles kiosk, felles vaktrom, felles

vaskesentral osv. Dette vil også, i mange tilfeller, kreve dobbelt bemanning både for kommunen og

for idretten. For idretten vi idrettshallen ikke dekke deres behov dersom det ikke:

er mulig å arrangere cuper/konkurranser/ treningssamlinger i helger og på kveldstid
er tilrettelagt for å ha for å ha publikum i den nye hall
er tilrettelagt for spill på 2 godkjente håndballbaner samtidig

For aktivitetssal/klatresal
Det er ikke planlagt garderober i tilknytning til aktivitets- og klatresalene. Dette vil
være negativt for brukerne som da må gå gjennom vestibylen før- og etter aktivitet.
Dette vil medføre trafikk fra ren til skitten sone.
Det er svært lite lagerplass  i tilknytning til dette området. Dette er negativ da flatene
kan brukes til mange forskjellige aktiviteter. For dans spesielt må det tas høyde for
lagringsbehov for matter m. tralle. Det må også være mulig å låse inne et
musikkanlegg. Lite lagerplass vil også være negativ med tanke på å kunne bruke
området til forskjellig type aktiviteter.
Aktivitets- og klatresalene har i skissen store vindusflatene det er viktig at disse kan
skjermes både mot soloppvarming og innsyn.

Aktivitetssalen vil være et godt område for kroppsøving for de minte elvene. Dette er en liten
sal, som vil føles trygger. Er lagerkapasiteten stor nok til å ivareta dette behovet? Dersom
skolen skal ha eget utstyr, som ikke kan brukes på kveldstid, vil dette øke behovet for
lagerplass betraktelig.

Slik salen er planlagt vi den ikke kunne fungere som dansesal. Kravet her er fri takhøyde på
4 meter og det er formålstjenlig med en lengde på 20 meter. Den planlagte aktivitetssalen
kan således dekke kulturskolens behov dersom det blir lagt riktig gulv, dette forutsetter at det
er speil og barrer i salen. Skissert sal gir ikke rom for å utvikle dansemiljøet i Sel og
norddalen. En sal som skal brukes til dans har krav om større takhøyde med mulighet for å
montere sikkerhetsutstyr. Skisserte aktivitetssal vil ikke gi mulighet til å trene/utvikle tilbud
innen cheerleading/-dans og andre moderne danseformer.



Klatreveqg: Buldrevegg krever en fri takhøyde på 4,5 -5 meter og at det er en fysisk sperre
mellom denne og aktivitetssalen (spillemiddelkrav). Dette er innarbeidet i skisse. Dersom
dette skal være en klatrevegg vil andre krav gjelde.
Det er ikke lager i tilknytning til denne delen, noe som er negativt for utviklingen av et
framtidig klatrermiljø Sel.

Uteområde
Det er viktig å se hele uteområdet som en helhet. Dette skal dekke behovet for skoler, haller
og idrettsanlegg. Utformingen vil ha stor betydning for hvor trygt området føles for brukerne.
Sel Idrettsråd vil påpeke følgende momenter som en mener er negative ved uteområdet

Tun trans ort inn å "inntunet"
Negativt for ungdomsskolen, det vil for eleven ikke være mulig å komme til
hallen uten å krysse veien som er øremerket for tung transport
Negativt for Otta IL, tung trafikk inn mot/ved hovedinngangen til
idrettsanlegget.

Liten plass til parkering, dette vil være spesielt negativt med tanke på gjennomføring
av arrangement i ny og gammel hall

Det er bra med grøntområder rundt bygningene, det vil være viktig å tilrettelegge disse med
apparat, for å knytte sammen uorganisert og organisert aktivitet.

Eventuell endring av gang- og sykkelbru ved Nyhusom
Elvepromenaden/bruene rundt er en viktig nær-tur for beboerne i Otta sentrum. Denne
brukes både til fots og på sykkel og er tilgjengelig hele året (brøytet). Med bakgrunn i
Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet er dette en type anlegg / tilbud som skal ha høy
prioritet. Det er derfor viktig å ivareta dette tilbudet i den videre planleggingen. Heisen som
er inntegnet skal være stor nok til å ta med sykkel. Men følgende må avklares før endringen
eventuelt skjer:

Blir heisen åpen hele døgnet?
Hvis ja. Så må helsen være tilgengelig for alle
Vil det føles trygt å bruke denne utenfor normal arbeidstid?

Ved bruk av tilskudd fra spillemidlene sier regelverket at behovene og bruken til idretten skal legges
til grunn. Ved tildelingen av midler vil derfor graden av tilrettelegging for idrettens bruk være
avgjørende. Dette er bakgrunnen for at gymsaler ikke får tilskudd fra spillemidlene.
Sel Idrettsråd mener også at det er viktig at Sel kommune, som eventuelt offentlig
tilskuddsmottaker, skal opptre som aktiv samfunnsaktør og ivareta en helhetlig utvikling av
lokalsamfunnene i kommunen.
En flerbrukshall som tar opp i seg behovet for idretten og kulturlivet vil styrke Otta som regionsenter.

Sel Idrettsråd ønskerå være en aktiv deltaker i planleggingsprosessenfor ny hall.

Otta, den 15.06.2020

Rune Bjørnsrud
Leder i Sel Idrettsråd


