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1. Innledning 
Otta idrettslag har merket seg at det i kommunestyremøte den 22. juni 2020 skal fattes 
prinsippvedtak for lokalisering skole og barnhagestruktur, og at det er mulig å komme med 
høringsuttalelse innen 15 juni 2020.  Som idrettslag ønsker vi kun å komme med kommentarer til 
Norconsult sin utredning «Ny hall på Otta». 
 
Det opprinnelige forslaget (skole på Elvebakken, barnehage på Nyhusom) omfattet også forslag om 
en ny og funksjonell idrettshall (2019-skissen). En bredt sammensatt arbeidsgruppe var involvert i 
arbeidet med dette forslaget, foruten barne- og ungdomsskolen, gjelder dette bl.a. NGVGS, 
kulturskolen og Otta idrettslag. 
 
Norconsult har på oppdrag fra Sel kommune utredet et «kostnadseffektivt alternativ til 
skisseprosjektet for ny idrettshall som ble utført i 2019». Dette forslaget er utarbeidet uten bred 
involvering fra mulige brukere av hallen. Vi mener dette er uheldig.  
 
Med det mandatet Norconsult har fått, sier det seg selv at foreliggende alternativ vil være et 
dårligere og mindre helhetlig alternativ, enn den skissen som ble presentert i 2019. Otta idrettslag er 
likevel glad for at ny hall i Øya fortsatt er prioritert i forbindelse med ny skole- og barnehagestruktur.  
Samtidig mener vi at det forslaget som nå foreligger, har klare begrensninger sett fra idrettens side 
og at det opprinnelige forslaget dermed er å foretrekke. Vi har forståelse for at Sel kommune må ta 
kostnadshensyn ved valg av helhetlig løsning for skole og barnehage. Vi mener likevel at en ny hall 
må tilrettelegge bedre for idretten, og at den må være fremtidsrettet. Hallen må bygges slik at den 
kan utnyttes på andre måter enn som gymsal for skolen og til treningsaktiviteter for øvrig. Dette gir 
langt større muligheter til å utvikle eksisterende og nye arrangementer på Otta. Dette må antas å ha 
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positive ringvirkningene for Sel kommune og næringslivet. Vi vil også understreke at det vil bidra til 
redusert belastning på «frivilligheten». 
 
Sett fra vår side er den klart største svakheten med det nye forslaget at hallen ikke har tribuner og 
plass til sekretariat. Vi mener at dette må endres. Vi har også merket oss at areal beregnet for mindre 
grupper/aktiviteter er tatt bort eller redusert. Dette samme gjelder areal til lagerrom, hvor økt areal 
er sårt tiltrengt også pr. i dag. 
 
Vi vil nedenfor begrunne disse synspunktene nærmere. 

2. Publikumsareal, tribuner og sekretariat 
2.1 Generelt 
Det sier seg selv at en hall uten publikumsareal, har begrenset verdi for konkurranseformål. Idretten 
er opptatt av fysisk aktivitet generelt, men en stor del av idretten er likevel knyttet til konkurranser. 
Vi forstår det slik at Norconsult har fått et endret mandat etter møte med administrasjonen i Sel 
kommune den 2. april 2020. Følgende gjengis fra rapporten s 14:  

 

Hverken skole eller kultur har behov for sekretariat/speaker, publikumsarealer som tribuner 
eller toaletter, sosialt rom eller personalrom……. 

Både i forhold til opprinnelige «mandat» og skisse til hall fra 2019, innebærer dette at behov idretten 
har ift. hall ikke er ivaretatt. Foreliggende utkast er en minimumsløsning som i første rekke skal 
tilgodese skoleformål. Vi mener selvfølgelig at en ny hall uansett er positivt for idretten, siden 
hallkapasiteten pr. nå er «sprengt». En ny hall uten tribuner vil imidlertid ikke på noen måte kunne 
realisere de muligheter som ligger i to idrettshaller ift. arrangementer, jf. omtale nedenfor. 

2.2 Ottacup 
Ottacup har vært en stor suksess gjennom 37 år. Arrangementet har stor betydning både for idretten 
i seg selv, for Otta idrettslag sin økonomi og for Sel kommune. Cupen startet som et 
helgearrangement, men har gradvis utviklet seg til å bli et arrangement over tre helger. De to første 
helgene er cupen fulltegnet, og påmeldinger for enkelte lag har de siste årene måttet avvises (!) 

Et arrangement over tre påfølgende helger er utfordrende for idrettslaget, og setter svært store krav 
til frivillig innsats, ikke minst hos nøkkelpersonell.  For at cupen skal beholde interessen, må den også 
utvikle seg. 

Ved bruk av to haller kan kvaliteten på cupen forbedres. Alle som ønsker å delta får plass, og cupen 
kan arrangeres over to helger, uten alt for stor slitasje på nøkkelpersoner. For å muliggjøre dette er 
det helt avgjørende at den nye hallen får tribuner og plass til lydisolert rom for 
speaker/resultatservice. Ideelt sett burde hallen bygges slik at det er mulig å gå mellom tribunene. 

2.3 Håndball-helger  
Gjennom håndballsesongen settes det opp «håndballhelger» eller enkeltdager, hvor arrangementet 
går fra tidlig morgen til sent på ettermiddagen. Det vil være en stor fordel å begrense 
arrangementstiden. Med to idrettshaller med tribune og sekretariat vil det være mulig. Vi mener 
dette vil føre til mer interesse, mer publikum og generelt et mer effektivt arrangement for 
idrettslaget og frivilligheten.  Det innebærer også at det vil være mulig å gjennomføre andre 
arrangement på «håndballhelger», ved at halltid frigjøres. 
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2.4 Sluttspillarrangement 
To haller vil i større grad gjøre det gjøre det mulig for idrettslaget å ta på seg sluttspill innen 
håndballen. I dag arrangeres ofte sluttspill på steder hvor det er store idrettshaller med flere baner. 
Gudbrandsdalen, bortsett fra Lillehammer, har ikke slike idrettshaller. 

Vi har også merket oss at type arrangement som «basismesterskap» for de videregående skolene 
arrangeres i slike haller (Stange). 

Otta vil kunne bli en attraktiv arrangør med to haller.  

2.5 To fullverdige haller – flere nye muligheter 
To haller, med nødvendige fasiliteter gir muligheter for utvikling. Et eksempel på dette kan være å 
starte en futsalserie i fotball, med turneringshelger. Dette er et ønske fra fotballkretsen. Et slikt tilbud 
eksisterer ikke i Gudbrandsdalen. En hovedårsak til dette, er trolig manglende forutsigbarhet på 
halltid. Gjennom høst og vinter må håndballen ha førsteprioritet. Her endres kamptider og 
kamphelger ofte og på kort varsel. Andre som ønsker halltid, må vike. 

2.6 Konklusjon 
Otta idrettslag vil på det sterkeste anbefale at ny hall bygges med tribuner og sekretariat. En ny 
hall må ikke bygges kun med tanke på ny skole og trening, men med tanke på at hallen også skal 
kunne benyttes til arrangementer, for å skape utvikling og positivitet i kommunen. 

Tribuner kan bygges på ulike måter, og med ulik kapasitet. De kan bygges fra gulvet, eller 
«hengende» som dagens tribune i Otta-hallen. Det viktigste sett fra vår side er at hallen faktisk 
bygges med tribuner med en gitt minimumskapasitet, og med plass til sekretariat. Noe annet vil være 
svært skuffende.  

3. Mindre areal til små grupper/aktiviteter 
Otta idrettslag er usikker på om det foreliggende forslaget i tilstrekkelig grad tar hensyn til både 
idrettens behov for økt halltid og behovet for halltid og andre areal for andre typer aktiviteter. Slike 
aktiviteter foregår i dag på Ottaskolen og i samfunnshuset. Herunder viser vi til at 
aktivitetssal/dansesal er foreslått redusert fra 250 m2 til 150 m2, sammenlignet med skissen fra 2019. 
Vi kan ikke se at en analyse av behov for halltid mv. er en del av Norconsult sin rapport.  

4. Redusert lagerrom 
Arealet i Ottahallen for lagring av utstyr er for lite. Arealene brukes både av den videregående skolen 
og av idretten. Rommene er overfylte, og det er vanskelig å holde orden.  

I Norconsult sitt forsalg er arealene redusert med 60 m2 ift. 2019-skissen. Otta idrettslag vil sterkt 
oppfordre til at arealet for lagerrom økes, og at det settes av areal til idretten. 


