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Vedlegg 1: Handlingsprogram for aktivitet 
 

 

Vurdering av dagens aktivitetsbehov 
 
I Sel kommune har vi et allsidig idrettstilbud, i stor grad drevet av lag or organisasjoner* 
 
Av idrettsaktiviteter det ikke finnes organisert tilbud om i Sel kommune kan spesielt nevnes turn, friidrett, 
motorsport, sykkel, klatring, skiskyting, alpint og hopp.  
Tilbudene til motorsport, sykling, skiskyting og klatring finnes i regionen (Nord-Fron, Lesja, Dovre, Skjåk, Lom og 
Vågå) og våre utøvere er medlemmer i klubber utenfor egen kommune. For alpint og hopp er det et godt tilbud 
i Fron, noe som våre innbyggere gjør seg nytte av. 
 
Trening i ekstra oppvarmet vann (33o) skjer i Heidal svømmehall. Bassenget i Ottahallen har ikke dette tilbudet. 
Det er flere fra Sel kommune som reiser til Kvam Triveselsbad for å trene i varmt vann. 
 
Konklusjon: 
Utfordringene for idretten ligger i rammevilkårene og utviklingen på aktivitetssiden vil være knyttet til denne. 
Rekruttering og kurs/opplæring av trener og ledere er derfor oppgaver som må prioriteres framover.  
 
 
Friluftsliv 
I Sel kommune har vi mange lag og organisasjoner som driver med tilrettelegging for friluftsliv*  
 
Det meste av friluftslivet skjer i uorganiserte former men krever liten eller ingen tilrettelegging. Det er likevel 
viktig at stier merkes og registreres i kart.   
 
Konklusjon:: 
Vilkårene for å utøve aktiviteter i naturen er gode i Sel kommune. Det er fortsatt behov for tilrettelegging for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er derfor viktig at deres interesseorganisasjoner tas med når 
områder / tilretteleggingen planlegges. 
 
Generelle utfordringer 

• Tilrettelegging slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta på eksisterende aktiviteter 
• Nedgang i folketall og endringen av befolkningssammensetningen vil innvirke på etterspørselen av 

aktiviteter, kravet til tilrettelegging av anlegg og områder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Oversikt over lag og organisasjoner i Sel - Sel kommune   
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Foreslått handlingsprogram 
Handlingsprogrammet rulleres årlig.  
Sel kommunestyre vedtok den 11.12.2017 følgende handlingsprogram: 
 

HANDLINGSPLAN FOR AKTIVITETER I 2018: 

Prio Prosjekt År Kostnad Øko. bidragsytere Samarbeidspartnere 
1 Treningskontakt-

/kompis (alle) 
Januar 2018 Kr 50 000 til 

oppstart 
Deretter 10 000 
årlige i 
stimuleringsmidler  
Midlene tas 
innenfor egne 
rammer 

Egeninnsats fra  
FYSAK-gruppa, 
voksenopplæringen 
og kultur 

Samarbeid med lag/ 
organisasjoner og 
enkeltpersoner. 
(Tre fokusdager pr. 
år) 

2 Høgt og lågt (barn 
og ungdom) 

Er i gang. 
Videreføres i 
hele 
planperioden 

Egeninnsats fra 
fysioterapeutene 
og helsesøstrene 

Ingen Utstyrsbanken 

3 Integrering av 
fremmedkulturelle 

Er i gang. 
Videreføres i 
hele 
planperioden 

 Det fleirkulturelle 
Sel 

Det fleirkulturelle Sel 

 

Friluftsliv: 

Prio Prosjekt År Kostnad Øko. bidragsytere Samarbeidspartnere 
1 Turmeny Er i gang. 

Årlig i hele 
plan-
perioden 

Dekkes over 
kulturbudsjettet 

 FYSAK-gruppa 

2 Stolpejakt Årlig i hele 
plan-
perioden 

30 000 pr. år Gjensidigestiftelsen 
og lokale bedrifter 

Frivillige lag og 
organisasjoner 

 

Utstyr for aktivitet: 

Prio Prosjekt År Kostnad Øko. 
bidragsytere 

Samarbeidspartnere 

1 Utvidelse av 
Utstyrsbanken med 
tilbud i Heidal og på Sel  

2018  Det søkes støtte 
fra BUFDir 

NAV 

2 Utstyrsbanken på Otta 
(korttidsutlån av utstyr) 

Er i gang. 
Årlig i hele 
plan-
perioden 

   

 

TILRETTELEGGING FOR AKTIVITET SOM IKKE ER KOSTNADSREGNET OG PRIORITERT: 
• Ordning for langtidsutlån av utstyr  


