
 

Vedlegg 4: Langsiktige handlingsprogram 
Lista over langsiktige behov for aktivitet og anlegg og områder for idrett bygger på innmeldte behov fra lag og 
foreninger, samt planutvalgets egne vurderinger.  
Med langsiktig behov menes i et 5 - 12 års perspektiv. 

 
 

Aktivitet 
En større grad av samarbeid mellom lag og organisasjoner må komme. Også i Sel ser vi at frivillig arbeid til en 
viss grad blir byttet ut med betalte trenings- og fritidstilbud. Å bremse denne utviklingen, i så stor grad som 
mulig, vil være med på å opprettholde mangfoldet av tilbud vi har i dag. For noen idrettsaktiviteter vil vi være 
avhengig av et større befolkningsgrunnlag enn det vi finner i Sel kommune, en må derfor være villig til å støtte 
opp om interkommunale lag og organisasjoner. Pr. dato er det stor forskjell på hvordan kommunene i regionen 
støtter interkommunale idrettslag, for å få mest mulig likhet er det viktig at Regionrådet og Oppland 
fylkeskommune tar tak i dette arbeidet slik at det blir utarbeidet felles retningslinjer. 
 
Viktige satsingsområder framover: 

• motarbeide innaktivitet 
• integrering av mennesker med nedsatt funksjonsevne  
• integrering av mennesker med flerkulturell bakgrunn 
• prosjekter som motvirker frafall av ungdom  

• tilpasse tilbudet til alderssammensetningen i befolkningen 
Disse områdene bør prioriteres både på kort og lang sikt. 
 
Andre utfordringer: 

• Åpningstider i svømmehallen ønskes utvidet slik at de også omfatter helger og ferier 
 

 

Anlegg og områder  
De økonomiske rammene for anleggsutbygging de siste åra har ikke holdt følge med det innmeldte behov i 
form av spillemiddelsøknader. Det er derfor naturlig at det blir lagt mer vekt på behovsvurdering enn tidligere, 
samtidig som det må stilles strengere krav til gjennomarbeidede planer for drift og vedlikehold. 
Sambruk, samarbeidsløsninger, flerbruksanlegg, nærmiljøanlegg og rehabilitering vil være viktige 
tiltaksområder i framtida. 
 

En må forvente at forholdet mellom vern og bruk av naturen vil være med på å styre friluftslivet i større grad 
enn det som har vært tilfelle til nå. Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane og Dovre har stor 
innflytelse her. I tillegg er det kommet en besøksstrategi for Rondane Nasjonalpark, denne vil i stor grad styre 
friluftslivet i verneområdet.   
 
Bygging av anlegg: 

• Lekeplasser: Avsette områder i forbindelse med alle nye bolig-/nærområder 
• Tuftepark 
• Skileikanlegg 

• Turstier og løyper: Vinter og sommerløyper i området Lusæter, Gråhø (i Heidal) og mot Lemonsjøen.  
• Fiskeplasser: Rydding av fiskeplasser langs Lågen, Sjoa og Otta  

 
 
Behov for rehabilitering av eksisterende anlegg: 

• Idrettsgulv (ca. hvert 15 - 20 år) 
• Kunstgressbaner (ca. hvert 10 år) 
• Lysanlegg i skiløyper (energieffektivisering) 

• Asfalt / dekke på utendørs ballbaner 

• Arbeidet med å installere elektroniske skiver på skytebanene har startet. Behovet for modernisering 
vil trolig vises også framover. 


