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SAMMENDRAG
Åmot kommune har et svært aktivt kultur- og idrettsliv. Det er godt tilrettelagt fysisk aktivitet og mulighetene for
naturopplevelser er mange.
Kommunedelplan for kultur, idrett og fysisk aktivitet skal være et styringsredskap for å nå kommunens mål og å sikre
en god utvikling for området.
Planen skal rulleres hvert fjerde år. Prioritert og uprioritert handlingsplan for anleggsutbygging skal rulleres hvert år.
Det er behov for egne strategiske planer for bibliotek, kulturskole og for turstier/skiløyper/sykkelstier.
Blant satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel er Åmot som bosteds- og vertskapskommune, og forebygging
framfor reparasjon. Temaene i denne planen har betydning for folkehelse, attraktivitet, bolyst og livskvalitet. Kultur,
idrett og fysisk aktivitet bidrar også til kunnskapsformidling om Åmotnaturen, kulturarven og nærmiljøet.
Åmot kommune har utfordringer knyttet til folkehelse, barnefattigdom og frafall i videregående skole.
I området kultur, idrett og fysisk aktivitet ligger det store muligheter for å forebygge disse utfordringene. I tillegg har
disse aktivitetene også stor betydning for integrering i samfunnet og bekjempelse av ensomhet.
Ved å utvikle et nært samspill med frivillige organisasjoner, og ved å legge til rette for frivillig engasjement legges det
til rette for et levende lokalsamfunn. Gjennom frivillig arbeid kan befolkningen delta i meningsfylt og samfunnsnyttig
virksomhet. Frivillige organisasjoner yter uvurderlige bidrag til samfunnet, både gjennom tjenesteproduksjon og
omfattende ulønnet innsats. Verdien av den frivillige innsatsen lag, foreninger og enkeltpersoner bidrar med er enorm.
Det sivilmilitære samarbeidet har hatt og har stor betydning for kultur- og idrettslivet i kommunen. Åmot fikk i 1999
som følge av forsvarsetableringen et flott kulturhus sentralt plassert i kommunen. Åmot kulturhus er i dag fylt av
aktivitet nær sagt til alle døgnets tider. Huset er tilgjengelig for alle og styrker kulturaktiviteten med sine fasiliteter og
arenaer.
Rena Idrettspark i Rena leir gir gode muligheter til varierte idrettsaktiviteter for lag, foreninger og enkeltpersoner.
Stabsmusikken byr på årlige gratis konsertopplevelser av høy kvalitet. Disse er alltid godt besøkt og høyt verdsatt av
befolkningen.
Det sivilmilitære samarbeidet har stor betydning for områdene i denne planen
Birkebeinerarrangementene har gitt og gir kultur- og idrettslivet gode muligheter til å styrke sin økonomi gjennom
dugnadsinnsats. Arrangementene har også gitt Rena Idrettslag som deleier et betydelig overskudd som har bidratt til
anleggsutvikling og aktivitet i kommunen. Birkebeinerrittet og Birkebeinerrennet er unike utstillingsvinduer for Åmot
og byr på gode markedsføringsmuligheter for kommunen.
Samarbeidet med Birkebeinerarrangementene er betydningsfullt for kommunen
Kommunen skal gjennom sin politikk for kultur, idrett og friluftsliv, legge til rette for å skape aktivitet, glede, mestring,
kunnskapsformidling og attraktivitet.
Viktige suksessfaktorer for å nå målsetningene er å satse på lavterskeltilbud og nærmiljøtiltak for alle, sikre universell
utforming på alle kultur og idrettsarenaer, samt å legge til rette for allsidige aktiviteter for barn og unge i skole- og
nærmiljøet.
I forbindelse med anleggsutbygging er det viktig å utarbeide gode behovsanalyser og ta hensyn til vedlikehold og
økonomiske rammer.
Godt samarbeid med og mellom frivillige, lag, foreninger, institusjoner og næringsliv er avgjørende for å lykkes med
målene i denne planen.
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INNLEDNING
BAKGRUNN FOR PLANEN
Formannskapet vedtok i desember 2015 at Åmot kommune skulle utarbeide kommunedelplan for kultur, idrett og fysisk
aktivitet.
Kommunen har tidligere kun hatt plan for anlegg for idrett og fysisk aktivitet, vedtatt i 2004.
Den nye planen skal rulleres hvert fjerde år. Formålet med å rullere planen er å videreutvikle kommunens politikk
innenfor området kultur, idrett og fysisk aktivitet i takt med endringer i samfunnet, og å bevisstgjøre og synligjøre det
offentliges ansvar innen feltet.
Deler av planen rulleres hvert år ved at det kortsiktige handlingsprogrammet for idrettsanlegg tas opp til ny behandling
gjennom prioritering av søknader om spillemidler.
«Kommunal planlegger for idrett og fysisk aktivitet» utgitt av Kulturdepartementet (sist revidert i 2014) er brukt som
veileder for planarbeidet knyttet til idrettsdelen.
Veilederen vektlegger prosessen som avgjørende for planens kvalitet. En god plan blir det hvis alle involverte deltar i
planlegging og føler et eierforhold til planen. Planlegging er en kontinuerlig læringsprosess.
En kommunal plan for kultur, idrett og fysisk aktivitet er et politisk dokument som skal være et styringsredskap for å nå
målene som settes innen kultur, idrett og fysisk aktivitet. Planen er også nødvendig for å kunne søke om statlige
spillemidler.
Området kultur, idrett og fysisk aktivitet er bredt og omfattende, og planen vil derfor være overordnet.
Det vil være nødvendig med mer detaljerte strategiske planer for enkelte områder.
DEFINISJONER
Definisjon av de mest sentrale begrepene i planen:
Kulturaktivitet: Aktivitet, formidling og opplevelser knyttet til kunstfag og skapende virksomhet.
Idrettsaktivitet: Aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten.
Fysisk aktivitet: Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek.
Friluftsliv: Opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandringer og naturopplevelser.
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OVERORDNEDE PLANER, FØRINGER OG UTVIKLINGSTREKK
Tilrettelegging for kultur, idrett og fysisk aktivitet er viktige nasjonale satsningsområder med stor betydning for
folkehelsen. Åmot kommune vektlegger mulighetene for deltakelse og opplevelser innenfor området, både i
plansammenheng og i markedsføring av kommunen. Dette forplikter i forhold til utvikling og vedlikehold av anlegg og
tilbud.

SENTRALE PLANER
Utforming av statens politikk på feltet kultur, idrett og fysisk aktivitet er fordelt på fire departementer:





Kulturdepartementet har ansvar for utforming av politikk på kultur og idrettsområdet.
Utdanningsdepartementet har ansvar for utforming av politikk for kulturskolen.
Klima- og miljøverndepartementet har ansvar for utforming av politikk på friluftsområdet.
Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for utforming av politikk for statens helsefremmende og
forebyggende arbeid.

Lover, planer og meldinger som legger føringer for planen:









Stortingsmelding nr. 26 - Den norske idrettsmodellen
Stortingsmelding nr. 39 – Friluftsliv
Stortingsmelding nr. 18 – Friluftsliv som kilde til helse og livskvalitet
Kulturlova
NOU 2013: 4 Kulturutredningen
Lov om folkebibliotek
Opplæringsloven
Folkehelseloven

REGIONALE PLANER
Regionalt er det fylkeskommunen som har ansvar for kultur, idrett og fysisk aktivitet.
Gjennom sine strategier og planer understreker fylkeskommunen betydningen av kultur, idrett; fysisk aktivitet og
friluftsliv både som helseforebyggende tiltak og for å sikre gode og attraktive oppvekstmiljøer.



Strategisk kulturplan for Hedmark
Plan for fysisk aktivitet 2014 - 2017

KOMMUNALE PLANER
I kommuneplanens samfunnsdel er Åmot som bosteds - og vertskommune, og forebygging framfor reparasjon
satsningsområder. Det legges vekt på at kommunen skal ha et godt og variert kultur- og aktivitetstilbud. Kommunen
skal legge til rette for stor grad av fysisk aktivitet og spre kunnskap om naturen, kulturarven og nærmiljøet. I planen
framheves økt folketall og lokal verdiskapning som grunnlag for bedret kommuneøkonomi. Som nødvendige
forutsetninger nevnes bl.a. et sterkt fokus på attraktivitet, bolyst og livskvalitet.
Temaet i denne planen vil også forholde seg til kommuneplanens arealdel som er under revidering.
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UNIVERSELL UTFORMING
Universell utforming er utforming av samfunnet på en slik måte at det kan brukes av alle mennesker, i så stor
utstrekning som mulig. Dette gjelder også innen tilrettelegging for kultur, idrett og fysisk aktivitet.
Statens satsing med bakgrunn i Lov om diskriminering og tilgjengelighet finner man i regjeringens handlingsprogram
Norge universelt utformet – 2025
Tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne og universell utforming er innarbeidet i tildelingskriteriene for
spillemidler.
Hensyn til universell utforming er også inkludert i forvaltning av statlig sikrede friluftsområder og i tilskuddsordninger
til frilufts formål.

UTVIKLINGSTREKK I KOMMUNEN
Folketallsutviklingen og utviklingstrekk knyttet til folkehelse og levekår er viktig når strategier for tilbud, anlegg og
tilrettelegging skal legges. Det er nødvendig med en løpende vurdering av behov slik at ressursene kan nyttes best
mulig.
Siden Forsvarets etablering i kommunen siste halvdel av 1990- årene, har utviklingen i folketallet gradvis vendt seg fra
nedgang til moderat økning.
Andelen eldre over 80 år forventes å bli høyere enn i landet for øvrig.
Helseutfordringene i befolkningen er knyttet til overvekt, kols, lungekreft og hjerte- og karsykdommer.
Andre utfordringer i befolkningen er lavt utdanningsnivå og frafall i videregående skole.
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PLANPROSESSEN
Arbeidet med kommunedelplanen har fulgt plan- og bygningsloven. Det har i perioden vært avholdt samarbeidsmøter
med Hedmark Fylkeskommune, Åmot kulturråd, Åmot Idrettsråd, Åmot ungdomsråd og Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Det har kommet innspill og synspunkter fra lag, foreninger og stiftelser i Åmot.
Høringsinstanser har blant annet vært Fylkesmann i Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Åmot kulturråd, Åmot
Idrettsråd, Åmot Ungdomsråd, Åmot eldreråd og kommunalt råd for mennesker med funksjonsnedsettelse.

PLANENS OPPBYGGING
Planen er oppbygd med beskrivelse av dagens virksomhet, strategiske hovedmål, delmål og tiltak.

OVERORDNET MÅL FOR ÅMOT KOMMUNES ARBEID MED KULTUR, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET


Åmot kommune skal i samspill med andre arbeide for glede, mestring, folkehelse, kompetanse og attraktivitet
innenfor området kultur, idrett og fysisk aktivitet.
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ÅMOT FOLKEBIBLIOTEK
Åmot folkebibliotek ligger i lyse, trivelige lokaler i Åmot kulturhus. Den sentrale plasseringen ved torget gir lett tilgang
for alle. Besøk og utlån har de siste årene ligget over landsgjennomsnittet i landet, og i løpet av de par siste årene er det
innført selvbetjeningssystem som har ført til større tilgjengelighet gjennom økte åpningstider.
Etter initiativer fra fylkesbiblioteket, og i samarbeid med de andre folkebibliotekene i fylket, har biblioteket innført
utlån av e-bøker, og det er et godt fungerende system med bibliotektransport i fylket. Biblioteket har det siste året
gjennomført flere debatter og kulturarrangementer.
Åmot folkebibliotek samarbeider med skoler og barnehager om bibliotekbesøk og utlån.
Til bekjentgjøring av bibliotekets tjenester, er sosiale medier som Facebook, Instagram og blogg tatt i bruk, i tillegg til
publisering på egne og kommunens hjemmesider og vanlig papirbasert informasjon.
Strategisk hovedmål: Åmot folkebibliotek skal være et lavterskeltilbud og fungere som et møtested og senter for
kunnskap, opplevelse og kultur for alle.
Delmål

Tiltak

Skal fremme leselyst og leseferdigheter hos
barn og unge





Skal legge til rette for bedre utnyttelse av
bibliotekets materielle ressurser og
personalressurser






Skal øke tilgjengeligheten til biblioteket på
kvelder og i helger




Skal videreutvikle biblioteket på området
møteplass / debatt- og kulturarena




Skal delta i prosjekter igangsatt nasjonalt og
på fylkesnivå.
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Utvikle samarbeid med skoler og barnehager
Faste bibliotekbesøk med bokpresentasjoner,
brukerorienteringer og lesestunder for
utvalgte klassetrinn
Utplassering av bokdepoter i barnehager, slik
at foreldre kan låne bøker med hjem
Lesestimuleringskampanjer
Gjennomføre brukerundersøkelse med fokus
på publikums opplevelse av selvbetjent /
meråpent bibliotek
Tilpasse betjent åpningstid etter resultatet av
undersøkelsen
Synliggjøre og utvikle servicen overfor
brukerne i betjent og ubetjent åpningstid
Tilrettelegge inngangsparti og sørge for
avstengning mot vestibyle og arealer tenkt
utnyttet av servicekontoret.
Skaffe låssystem med innlåsing via lånekort
og pinkode.
Arrangere en debatt hvert halvår
Samarbeide med de andre SÅTEbibliotekene, Åmot leseforening og andre lag
og foreninger om forfatterbesøk
Rekruttere flere Leseombud, og videreutvikle
Leseombudsordningen lokalt
Legge til rette for digital læring i biblioteket
gjennom tiltak som f.eks. Digidel og
Seniorsurf, gjennom samarbeid med
enkeltpersoner, lag, foreninger og
institusjoner
Utvikle utlån av e-dokumenter som e-bøker
og e-lydbøker
Ta i bruk publiseringsverktøyet Webløft
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ÅMOT KULTURHUS OG KINO
Lokalisert midt i Rena sentrum - på torget, er Åmot kulturhus et fint og naturlig valg for avkobling og inspirasjon. Selv
om kulturhuset setter opp kino, konserter og forestillinger på kommersiell basis, tilstrebes et bredt tilbud som favner alle
publikumsgrupper.
I kommuneplan for Åmot – Åmot mot 2030, framheves økt folketall og lokal verdiskapning som grunnlag for bedret
kommuneøkonomi. Som nødvendige forutsetninger nevnes bl.a. et sterkt fokus på attraktivitet, bolyst og livskvalitet.
Åmot kulturhus (1999), og dets tilknyttede aktiviteter dannet grunnlaget for at Åmot ble kåret til «Kulturkommunen i
Hedmark fylke 2009». Åmots befolkning ligger langt over landsgjennomsnittet mht. å besøke kulturarrangementer. I all
hovedsak skyldes dette tilbudet presentert i Åmot kulturhus og kino.
Åmot kulturhus stod ferdig høsten 1999. Sceneteknisk utstyr er ikke blitt skiftet ut/oppdatert siden oppstarten. Det er nå
utdatert og utslitt. For Åmot kino er situasjonen en annen. Kinoen ble digitalisert våren 2011, og alt vitalt utstyr ble
oppgradert/skiftet ut.
Strategisk hovedmål: Åmot kulturhus og kino skal i samspill med andre tilby gode kulturopplevelser og være en
god tilrettelegger for kulturaktivitet, kurs og konferanser.

ÅMOT KULTURHUS
Delmål

Tiltak

Kulturhuset skal være tilgjengelig og
funksjonelt for alle aktører




Oppgradere teleslyngene
Oppgradere/vedlikeholde lyd og lysanlegg
Tydeligere retningslinjer i forhold til sikkerhet og
HMS på scenen

Kulturhuset skal legge til rette for kurs
og konferanser




Oppgradering av teknisk utstyr
Markedsføring

Kulturhuset skal ha gode besøkstall




Tydelig markedsføring utenfor Kulturhuset.
Gode løsninger for å kjøpe på nett.

Kulturhusets ansatte skal ha oppdatert
og høy fagkompetanse



Kurs/Etterutdanning for alle ansatte. Tilbud om
deltakelse kan gis til samarbeidspartnere.
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ÅMOT KINO
Mål

Tiltak

Åmot kino skal være oppdatert og
funksjonell



Utvide kapasitet på servere

Åmot kino skal ha gode besøkstall





Tydelig markedsføring utenfor Kulturhuset.
Gode løsninger for kjøp av billetter på nett.
Gode retningslinjer for skole- og barnehagekino.

Åmot kino skal ha et utvidet tilbud





Åpne for innspill i forhold til filmklubb.
Initiere overføringer av sports- og kulturarrangementer.
Sette opp ekstraordinære visninger i forhold til hva
som er dagsaktuelt.



Kurs/Etterutdanning for alle ansatte

Ansatte ved Åmot kino skal ha
oppdatert og høy fagkompetanse
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ÅMOT FRIVILLIGSENTRAL
Frivilligsentralen skaper aktiviteter som forebygger ensomhet og gir opplevd tilhørighet. Frivillighetssentralen har i dag
sløydgruppe, malergruppe, «Trimlek», fotoklubb og samarbeid med studenter om en sosial arene som er rusfri.
Formidling av kunnskap om nærmiljø og kulturminner er en viktig del av Frivilligsentralens virksomhet.
Frivilligsentralen har 30 frivillige som hjelper andre ved å være ledsagere, besøksvenner og Turvenner. Frivillige bistår
også ved gjennomføring av arrangementer og enkeltstående aktiviteter.
Frivilligsentralen tilrettelegger for fysisk aktivitet som FYSAK-turmål, Hakkihæl-stafetten og Hemmelfjellmarsjen.
Frivilligsentralen organiserer vedlikehold av Pilegrimsleden og Natur- og kulturleden.
Frivilligsentralen samarbeider med NAV for å gi arbeidspraksisplasser, og med flyktningetjenesten for å gi
språktreningsplasser.
Frivilligsentralen har de siste årene søkt og mottatt tilskudd fra Bufdir - Tilskudd for bekjempelse av barnefattigdom til
prosjektene «Ferieklubb» og «Ung integrering».
Sentralens prosjekt «Kartongparken» har mottatt midler fra Gjensidigestiftelsen.
Strategisk hovedmål: Åmot Frivilligsentral skal i samarbeid med andre være en møteplass som skaper aktivitet
og kontakt mellom mennesker.
Mål

Tiltak

Forebygge ensomhet



Legge til rette for varierte aktiviteter for ulike
målgrupper

Forebygge inaktivitet



Lage varierte og spennende fysiske aktiviteter for ulike
målgrupper.

Rekruttere frivillige



Motivere og inspirerer mennesker og miljøer til å bidra
i ulike sammenhenger.

Godt samarbeid med lag og foreninger
og andre kommunale instanser



Initiere samarbeidsprosjekt og involvere lag og
foreninger.

Initiere og utvikle nye prosjekter



Utvikle prosjektplaner i samarbeid med andre.



Søke tilskudd
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ÅMOT KULTURSKOLE
Kulturskolen er en lovpålagt tjeneste. I følge opplæringsloven skal alle kommuner legge til rette for et kulturskoletilbud
for barn og unge.
Et av hovedmålene i kommuneplan er at Åmot skal et godt og variert aktivitetstilbud for barn og unge. Åmot
kulturskole gir tilbud om opplæring i kunstfag av høy kvalitet. Skolen samarbeider med grunnskolen, barnehage og det
frivillige kulturlivet i kommunen. Skolen møter elevene i ulike sammenhenger og på ulike arenaer og kan derfor legge
til rette for deres ulike forutsetninger og behov. Gjennom kontinuerlig arbeid med å videreutvikle tilbudet og vektlegge
nyskapende arbeidsmåter på tvers av fagene, ivaretar kulturskolen elevenes helhetlige utvikling sosialt, kulturelt og
faglig.
Kulturskolen har et bredt fagtilbud og legger til rette for alle.
Skolen tilbyr undervisning innenfor fagområdene musikk, dans og drama. Åmot kulturskole skal følge Norsk
kulturskoleråds rammeplan «Fordypning og mangfold»
Det er behov for egen strategisk plan for kulturskolen.
Strategisk hovedmål: Åmot kulturskole skal gi tilbud om undervisning og aktivitet innenfor kunstfag av høy
kvalitet til barn og unge, og være et kulturelt ressurssenter i kommunen.
Mål

Tiltak

Åmot kulturskole skal gi et tilbud som
favner alle barn og unge.





Åmot kulturskole skal ha tilrettelagte
lokaler for sin virksomhet
Skal ha høy fagkompetanse på alle
områder.
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Åmot kulturskole skal være et
ressurssenter for kulturlivet i bygda



Virksomhetens organisering og
undervisning skal følge Norsk
kulturskoleråds rammeplan «Mangfold
og fordypning»




Legge til rette for rimelige kulturskoletilbud for alle
som ønsker det og ikke ha ventelister.
Utvikle og utvide eksisterende tilbud parallelt med nye
tilbud
Utvikle samarbeidet med grunnskolen for å gi
undervisning til alle, også i oppvekstsentrene i
grendene.
Se på mulighetene for tilrettelagte lokaler i skolene i
Åmot.
Oppgradere lokaler i kulturhuset.
Samarbeide med andre sektorer og frivillig kulturliv
for å lage stillinger som kan rekruttere ønsket
kompetanse til kommunen.
Aktivt utvikle det regionale samarbeidet med andre
kulturskoler
Videreutvikle det gode samarbeidet med lag og
foreninger. Samarbeide Rena Rocks rockeskole, kor,
korps og andre i forbindelse med planlegging,
undervisning og arrangementer.
På bakgrunn av kulturskolerådets rammeplan utvikle
egen strategiplan for Åmot kulturskole
Implementere rammeplanen i kulturskolen
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BARN OG UNGDOMSARBEID
UNGDOMSKLUBBEN
Ungdomsklubb er et av kommunens tilbud til barn og ungdom. Klubben er et gratis, rusfritt fritidstilbud og et naturlig
møtested for ungdommen. Aktivitetene er tilpasset målgruppen og skal gi mestring, fellesskapsfølelse og tilhørighet.
Klubben holder til i kjelleren i Åmot kulturhus.
Lokalene er tilrettelagt med biljard, bordtenning, air hockey, brettspill, PC, Wii/ X-box, diskotek, gitarer og en enkel
kiosk.
Det blir arrangert ulike temakvelder og organiserte aktiviteter i samarbeid med ungdommene. (LAN, kinonatt,
workshophelg og UKM )

UKM
Ungdommens kulturmønstring/ Ung Kultur Møtes (UKM) - er mange små lokale festivaler rundt i Norge hvor ungdom
kan delta med alle slags kulturuttrykk. Åmot har et økende antall deltagere på lokalmønstringen. Ungdommen deltar i
kategoriene kunst, foto, litteratur, musikk, dans, teater, konferansier, film, unge arrangør og scenearbeidere/ lyd og lys.
Dette er en kreativ og sosial arena hvor man kan delta med det man kan og liker å drive med. Alle kan finne sin plass i
UKM, og alle er like viktige.

UNG SOMMER I ÅMOT
«Ung sommer i Åmot» er en del av ferieklubbtilbudet i sommerferien. Tilbudet består av ulike gratis aktiviteter..
Tilbudet gis til alle barn og ungdom fra 10-16 år i hele kommunen. I tillegg til aktiviteter utenfor huset har det de siste
årene blitt arrangert ferieklubb, finansiert av barnefattigdomsmidler fra BUFDIR (Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet). Dette er et tilbud som går over 5 uker i skoleferien, 3 dager i uken med ulike aktiviteter i
ungdomsklubbens lokaler.

ÅMOT UNGDOMSRÅD
Åmot ungdomsråd er ungdommens politiske mulighet til å påvirke lokalsamfunnets utvikling. Ungdomsrådet skal være
et rådgivende organ ovenfor kommunestyret og hovedutvalg, med innsyn og talerett i saker som gjelder barn og unge.
Ungdomsrådet har møter på klubbkvelder og «ledes» av ungdomskontakten. Ungdomsrådet disponerer midler som lag
og foreninger, skoler og privatpersoner kan søke om til aktivitet for barn og unge i Åmot.

Kommunedelplan for kultur, idrett og fysisk aktivitet
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Strategisk hovedmål: Åmot kommune skal i samspill med andre tilby et godt og variert aktivitetstilbud for barnog unge.
Mål

Tiltak

Ungdomsklubben skal være et gratis og
rusfritt fritidstilbud med aktiviteter
tilpasset ungdommens ønsker og
behov.






Gi barn og unge et godt
ferieklubbtilbud i skoleferien.




Ungdommens kulturmønstring skal
være en kreativ og sosial arena for barn
og unge.
Ungdommens medvirkning i
lokalsamfunnet.
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Videreutvikle ungdomsklubbens tilbud
Utvikle samarbeidet med Rena Rock og andre
frivillige organisasjoner.
Samarbeid mellom skole, helse og kulturavdelingen
om oppsetninger og arrangementer.
Bruke Åmot ungdomsråd aktivt i planlegging, og
gjennomføring av arrangementer.
Samarbeid med helse og skole for å nå barn og unge
med behov for ferietilbud.
Videreutvikle et godt og positivt samarbeid med lag og
foreninger i kommunen.
Videreutvikle UKM, i samarbeid med Rena Rock,
Åmot kulturskole og Åmot ungdomsskole.
Videreutvikle arenaer hvor ungdommen kan utfolde
seg kreativt, lære og møtes sosialt
Legge til rette for at ungdom aktivt kan engasjere seg i
politiske saker som gjelder barn og unge.
Gi god opplæring og inspirere til å engasjere seg
lokalt. Opprettholde midler til utdeling og bidrag til
aktivitet i lokalsamfunnet.

Kommunedelplan for kultur, idrett og fysisk aktivitet

GALLERI, UTSTILLINGER OG SAMLINGER
I Åmot kulturhus finnes 3 arenaer for formidling av kunst; Kafe Sandbeck, Galleri Alida og Åmot folkebibliotek.
Kunstarenaene benyttes ofte i sammenheng med jubileer, både lokale og nasjonale, som stemmerettsjubileet 2013,
grunnlovsjubileet 2014 og frigjøringsjubileet 2015.

KAFÉ SANDBECK
I Kafé Sandbeck er det i samarbeid med Sandbeck-stiftelsen, etablert en utstilling av Vidar Sandbecks kunst i
trearbeider og bilder, i tillegg til priser og personlige eiendeler. Utstillingen viser bredden hos multikunstneren Vidar
Sandbeck.
GALLERI ALIDA
Galleri Alida er et lite galleri i Åmot kulturhus som lånes ut til lokale utstillere, skoler, barnehager og til etablerte
kunstnere.
BILDESAMLING

I Åmot folkebibliotek er det en liten permanent utstilling som viser litt av fotograf Martha Almes virke som fotograf i
Åmot fra tidlig 1900-tall og fram til 1958. Hele hennes fotosamling er i kommunens eie. Samlingen består av
glassplater, som var datidens negativer (bildene er tatt ca. 1900-1950). Antallet er bortimot 2000, men det er mange
dubletter, slik at antallet bilder er ca. 12-1400.
Disse glassplatene (og fremkalte positiver) er scannet og innlemmet i bibliotekets katalog, i programmet Bibliofil. Dette
gjør at de ligger ute på nett og er søkbare via bibliotekets hjemmeside.
Åmot kommune har også flere bildesamlinger, som har stort potensiale både for digitalisering og utstilling.
Bildesamlingene er viktige kunnskapskilder, historisk og kulturelt, og bør systematiseres og formidles.
OSEN BYGDEMUSEUM
En testamentarisk gave fra Jørgen Lilleholm muliggjorde planene Osen historielag hadde for et bygdemuseum. Museet
ble åpnet i 1989 og er fylt med historiske gjenstander, noen helt fra 1777. Her er alt fra gamle tobakkesker til et
gammelt skomakerverksted.
VETERANSTUA – ØSTRE ÆRA
Åmot og omegn Forsvarsforenings samling stilles ut i veteranstua på Østre Æra. Åmot og Omegn Forsvarsforening har
lagt ned en betydelig innsats i form av bevaring og formidling av de norske stillingene fra kampene ved Østre Æra i
1940. De norske stillingene fra kampene ved Østre Æra er bevart og formidles for publikum.
KUNSTBANKEN
Kunstbanken er rådgiver for Hedmark fylkeskommune og kommunene i Hedmark i saker knyttet til kunst i offentlige
rom og arrangerer kurs og seminarer.
Kunstbanken følger statens regelverk og i saker knyttet til kunst i offentlige rom og samarbeider med den statlige
organisasjonen Kunst i offentlige rom (KORO).
Kunst gir innbyggerne gode omgivelser, og styrker identitet og tilhørighet. Gjennom produksjon og formidling av
vandreutstillinger bidrar Kunstbanken til at befolkningen i Hedmark får tilgang til profesjonell kunst der de bor. Barn
og unge er en viktig målgruppe for formidlingsarbeidet.
Åmot kommune har gitt innspill til Kunstbanken med ønske om videre samarbeid for å utvikle satsningsområdet.

Kommunedelplan for kultur, idrett og fysisk aktivitet
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Strategisk hovedmål: Åmot kommune skal i samspill med andre legge til rette for utstillinger og formidling av
kunst til alle.
Mål

16

Tiltak

Synliggjøre kunst og kreativitet for
alle.



Tilrettelegge for utstillinger av kunst i ulke
sammenhenger.

Stimulere og motivere til kreativitet og
formidling av kunst




Åmot skal ha orden i alle sine
bildesamlinger, til glede og nytte for
innbyggerne og andre interesserte



Presentere utstillinger av profesjonelle kunstnere.
Utvikle samarbeid med Kunstbanken og lokale
kunstforeninger
Digitalisere og systematisere flere bildesamlinger



Vurdere hvilke bilder som skal legges ut på nett



Etablere arkivsystem for egenproduserte elektroniske
bilder

Bidra til markeringer og feiringer av
lokale og nasjonale begivenheter



Utvikle samarbeid mellom lokale kunstforeninger,
skoler og andre frivillige, lag og foreninger. Initiere
utstillinger.

Videreutvikle permanente utstillinger i
kulturhuset og utvikle nye utstillinger






Videreutvikle Sandbeckutstillingen i Kulturhuset
Arbeide for en Birkenutstilling i Kulturhuset/Rådhuset
Arbeide for Skolehistorisk museum
Arbeide for Anne- Cath. Vestlyutstilling i Kulturhuset.
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FRIVILLIG KULTURVIRKSOMHET
Det lokale kulturlivet i Åmot er svært aktivt og favner bredt. Aktivitetene strekker seg fra scenekunst, kor, rock, korps
til husflid, veteranbiler og ulike festivaler. Det frivillige kulturlivet i Åmot tilbyr blant annet konserter, utstillinger,
forfatterbesøk, teaterforestillinger, festivaler, kurs og undervisning i rytmisk musikk og kor for barn og unge.

OVERSIKT OVER AKTIVE LAG, FORENINGER OG STIFTELSER SOM BEDRIVER FRIVILLIG KULTURVIRKSOMHET:

CorX
Elveteateret
Galopp-orkesteret
Kjell Broen
KoriÅmot
Kulturgruppa
Osen skole og ungdomskorps
Rena Damekor
Rena Janitsjarkorps
Rena pensjonistkor
Rena-Rock
Rena skolekorps
Rena trekkspillklubb
Sandbeckstiftelsen
Åmot barnekor
Åmot kunst og håndverk
Åmot mynt og frimerkeklubb
Åmot husflidslag
Åmot leseforening
Liste over registrerte lag og foreninger i Åmot er vedlagt denne planen.

ÅMOT KULTURRÅD
Åmot Kulturråd er et samarbeids- og interesseorgan for organisasjoner/lag, institusjoner og enkeltpersoner som har
kulturopplæring, kulturutdanning, kulturinformasjon eller kulturformidling blant sine sentrale oppgaver.
Grunnlaget for Åmot Kulturråd ligger i en erkjennelse av at kultur kan være en kilde til glede og mening, til læring og
personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for og mellom alle mennesker. Denne
erkjennelsen er knyttet både til kultur som kunst, og til kultur som innhold i sosial samhandling. For Åmot Kulturråd er
alle kulturuttrykk likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

OVERSIKT OVER LAG OG FORENINGER SOM ER MEDLEMMER AV ÅMOT KULTURRÅD







Trekkspillklubben
Åsta ungdomslag
Pensjonistforeningen
Åmot Barnekor
CorX
KoriÅmot

Kommunedelplan for kultur, idrett og fysisk aktivitet
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Sandbeckstiftelsen
Elveteateret
Rena Skolekorps
Åmot Leseforening
Kulturgruppa
Rena Rock
Rena Damekor
Rena Janitsjarkorps
Galopporkesteret
Osen barne- og ungdomskorps
Åmot Husflidslag

Samarbeidet mellom Åmot kommune og Åmot kulturråd er nedfelt i en skriftlig avtale mellom partene.
VIDAR SANDBECK
Vidar Sandbeck er Åmots store multikunstner, - forfatter, fiolinist, komponist, treskjærer - og ikke minst skrev han både
tekster og melodier til over 350 viser - som han framførte selv. Han skrev også barneviser og barnebøker, og holdt
barnetimer i radio.
Etter innledende arbeid, og senere prosjektutviklingsarbeid, - vedtok kommunestyret 19.12.02 at det skulle opprettes en
stiftelse til å ta seg av arbeidet med formidling av Vidar Sandbecks kunst. Stiftelsen holdt det gående på diverse
prosjektmidler og egne inntekter til det ble bevilget statstilskudd i form av at Anno Museum fra 1.1.2011 tok over
Sandbeckarbeidet, med blant annet arbeidsgiveransvaret for stiftelsens fast ansatte daglige leder. Stiftelsen har bestått
videre, som en støttefunksjon for dette arbeidet - i nært samarbeid med Glomdalsmuseet, som er den avdelingen hvor
Sandbeckarbeidet er plassert.
Stiftelsens arbeid, og etter hvert Anno Museums arbeid har hele tiden vært et alternativ til at kommunen skulle ivareta
og formidle denne kulturskatten i egen driftsorganisasjon. Kommunen har de senere år gitt et bidrag til museet på kr
275 000,- pr. år.
Vidar Sandbeck ville ha fylt 100 år i 2018 og markering av dette jubileet vil bli en stor satsning i planperioden.
Jubileet blir et samarbeid mellom Sandbeckstiftelsen, Anno Museum og Åmot kommune.

ANNE-CATH VESTLY
Anne-Cath Vestly ble født på Rena i 1920. Hennes barndomshjem Sans Souci ligger sentralt plassert bak Åmot
kulturhus og det ligger et stort potensiale i å framheve forfatterens tilknytning til Rena. I sin biografi skriver Anne-Cath
Vestly følgende om Rena: «Det var jo der jeg ble født og det var Rena som i alle år ble stående for meg som det beste
sted i verden»

LOKALER OG ARENAER FOR KULTURAKTIVITET
I forbindelse med etableringen av Rena leir ble Åmot kulturhus bygget. Huset rommer lokaler for scene, galleri, kino,
møterom, ungdomsklubb, bibliotek og frivilligsentral. Huset byr på store muligheter for kulturlivet og er strategisk godt
plassert i sentrum og sammenbygd med rådhuset.
Grendehus og samfunnshus gir muligheter for konserter, forestillinger møter og andre samlinger.
Utendørsscenen i Rena Park gir muligheter for utendørskonserter og forestillinger.
Kirkebyggene i Åmot (Osen, Rena og Deset) er kulturhistoriske bygg og gir gode muligheter for konsertopplevelser.
Åmot kommune vedtar hvert år gjennom sitt budsjett utleiepriser for kommunens kulturarenaer. Lokale lag, foreninger
og enkeltpersoner fra det lokale kulturlivet skal ha reduserte priser.
18
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Strategisk hovedmål: Åmot kommune skal i samspill med andre arbeide for et aktivt og bredt kulturliv med
gode betingelser og tilrettelagte arenaer.
Delmål

Tiltak

Åmot kommune skal motivere det
lokale kulturlivet til allsidig aktivitet.





Kulturlivet skal ha tilgang til lokaler
tilpasset sin virksomhet






Åmot kommune skal gjennom hovedutvalg oppvekst
og kultur hvert år tildele kulturstøtte til lag og
foreninger.
Åmot kommune skal bistå lag og foreninger i
forbindelse med tilskuddssøknader for å virkeliggjøre
arrangementer og aktiviteter.
Det legges til rette for at de ulike aktivitetene skal ha
lokaler som er tilpasset behovet.
Det skal legges til rette for reduserte leiepriser i
kommunale kulturarenaer for lag, foreninger og
enkelteltpersoner innenfor det lokale kulturlivet.
Kulturarenaer og teknisk utstyr vedlikeholdes ved
behov.

Åmot kommune skal synliggjøre og
hedre verdifull innsats innenfor
kulturområdet.



Åmot kommune skal tildele Åmotprisen til personer
eller foreninger innenfor kultur og idrettsaktiviteter
som har gjort en særdeles betydningsfull innsats.

Åmot kommune skal videreutvikle det
gode samarbeide med kulturlivets
interesseorganisasjon, Åmot kulturråd



Åmot kommunes samarbeid med Åmot kulturråd skal
følge den skriftlige samarbeidsavtalen mellom partene.

Det frivillige kulturlivet skal være
tilgjengelig for alle



Åmot kommune skal gjennom sitt samarbeid med det
lokale kulturlivet medvirke til at kulturaktiviteter blir
tilrettelagt for alle brukere

Arrangementer og aktiviteter skal være
synlige, skape stolthet, attraktivitet og
styrke stedsidentitet



Utvikle arrangementer som styrker stedsidentitet,
stolthet og attraktivitet.
Bidra til informasjon og markedsføring av aktiviteter
og arrangementer gjennom kommunens kanaler



DET FRIVILLIGE KULTURLIVETS ØNSKER OG BEHOV:









Kulturmidlene fra Åmot kommune betyr mye for kulturlivet i Åmot. Kulturaktørene, gjennom Åmot kulturråd
utrykker ønske om at disse opprettholdes og økes slik at mangfoldet av aktiviteter i kommunen kan
opprettholdes, og for å ha tilbud til alle aldre.
Lag og foreninger har behov for lokaliteter tilpasset deres virksomhet.
Det er et ønske om konsertlokale med noe mindre kapasitet enn storsalen med stor nok scene og akustiske
tilpasninger som gjør det mulig med oppsetninger av ulik art (konserter/teater/dans/aktivitet) med og uten
publikum.
Fast tilskudd til dirigent for å styrke skolekorpset
Oppgradere parkens paviljong
Rockeinstrumenter bør inn som tilbud i kulturskolen
Kommunedelplan for kultur, idrett og fysisk aktivitet
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IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
Åmot har et bredt og aktivt idrettstilbud og mulighetene for fysisk aktivitet er stor, både gjennom organisert idrett,
friluftsliv og naturopplevelser. Åmot har en godt utbygd anleggspark som legger til rette for et allsidig tilbud innenfor
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
ÅMOT IDRETTSRÅD
Åmot Idrettsråd er idrettslagenes felles interesseorganisasjon i Åmot.
Den organiserte idretten står sterkt i Åmot og er den største tilretteleggeren for fysisk aktivitet.
Idretten i Åmot har som mål å utvikle allsidige tilbud og å kunne legge til rette for alle.
Alle idrettslagene med unntak av skytterlagene er organisert i Åmot Idrettsråd. Skytterlagene er ikke medlemmer av
Norges Idrettsforbund, men har sin felles organisering i Det frivillige skyttervesen.
Åmot Skytterlag har fra 2016 møte og uttalerett i Åmot Idrettsråd.
Samarbeidet mellom Åmot Idrettsråd og Åmot kommune er nedfelt i en skriftlig samarbeidsavtale mellom partene.
BIRKEBEINERRENN OG RITT
Idrettslivet i kommunen er i en særstilling på grunn av de årlige Birkebeinerarrangementer. Disse arrangementene gir
lag og foreninger god muligheter til å styrke sin økonomi gjennom dugnadsjobbing. Rena Idrettslags sterke økonomi
som deleier i Birkenarrangementene har også hatt stor betydning for anleggsutbyggingen i kommunen.
Rena IL eier Birkebeinerrennet AS sammen med Lillehammer Skiklub, og Birkebeinerrittet AS sammen med
Lillehammer Cykleklubb.
Birkebeinerrennet AS og Birkebeinerrittet AS eier Birken AS.
Foruten aksjeselskapene eier og drifter Rena IL Renabakkene, Engvoll, Basishall ved Rena barneskole og Åmot
ungdomsskole, og Rena Alpin og Skisenter. Idrettslaget har 3 heltidsansatte og 3 deltidsansatte.
OVERSIKT OVER IDRETTSLAG I ÅMOT SOM ER MEDLEM I ÅMOT IDRETTSRÅD














Deset Idrettslag
NMK Rena
Osen Idrettslag
Osen Sledehundklubb
Rena Alpinklubb
Rena Idrettslag
Rena Pistolklubb
Rena Rc Flyklubb
Renastudentenes Idrettslag
Sorknes Golfklubb
Veteranenes Fallskjermklubb
Åmot Jakt og Fiskeforening Sportsskyttergruppa
Åslia Skilag

RENA IDRETTSLAG OMFATTER
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Fotball
Friidrett
Skiskyting
Orientering
Ski
Svømming
Sykkel
Turn
Rena IL Basketball
Kommunedelplan for kultur, idrett og fysisk aktivitet

ÅSLIA SKILAG OMFATTER





Langrennsski
Friidrett
Sykkel

SKYTTERLAG
Åmot skytterlag er stiftet 17. mai 1860 og er dermed (sannsynligvis) den eldste frivillige organisasjonen i Åmot.
Skytterlaget holder til på Hovdmoen skytterbane som er en moderne skytebane med 16 elektroniske skiver på både 100
m og 200 m. På vinterstid benytter skytterlaget skytehallen i Rena leir.
Åmot skytterlag organiserer skyteskole for barn og ungdom i Åmot og aktive i «Ung sommer».
Osen og Deset har skytterlag med egne skyteanlegg i grendene.

FYSISK AKTIVITET
Åmot kommune byr på store muligheter for fysisk aktivitet, både i nærmiljø og i naturområder.
Kommunen har et godt utviklet tursti-, ski- og sykkelnett.
Sentrumsområdet er godt utbygd med gang og sykkelstier.
FYSAK
FYSAK - turmålene varierer hvert år og er et lett tilgjengelig lavterskeltilbud.
Hvert år har FYSAK - målene mer enn 10 000 besøk og legger opp til turer til forskjellige steder i kommunen. Kart
over turene produseres hvert år og er lett tilgjengelig for brukerne.
ÅMOT FRISKLIVSSENTRAL
Frisklivssentralene er forankret i kommunehelsetjenesten og har tett samarbeid med andre aktører i kommunen;
frivillige organisasjoner og private aktører samt tjenester i andre sektorer. Frisklivssentralen er en kommunal
helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for veiledning og oppfølging for å endre levevaner innenfor fysisk
aktivitet, kosthold, søvnkvalitet og tobakk. Fastleger, privatpraktiserende fysioterapeuter, psykisk helse, NAV og
spesialisthelsetjenesten kan henvise til et frisklivsopplegg med resept. Tjenesten er likevel et lavterskeltilbud og en
trenger ikke en henvisning for å delta.
I tillegg leder Frisklivssentralen årlige prosjekter innen fysisk aktivitet og sosial mestring for unge voksne (18-30 år)
som av ulike grunner faller utenfor arbeid og utdanning.

ÅMOT JAKT OG FISKEFORENING
Åmot Jakt og Fiskeforening er en ren interesseorganisasjon, uten noen grunneierrettigheter. Foreningen har for tiden ca.
300 medlemmer bosatt både i og utenfor Åmot sine grenser. Foreningen samarbeider med Åmot Elvelag og
Statskog/Forsvarsbygg i forhold til bruk av vann og vassdrag til fiske- og fiskekultivering.
ÅMOT ELVELAG
Åmot Elvelag SA er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere langs elvene Søndre Rena, Glomma, Søre
Osa, Julussa og Åsta.
Elvelagets formål er å samle og ivareta interessene til sine medlemmer, og sikre en helhetlig og langsiktig
totalforvaltning av vassdragene samt deres nærmeste strandsone. Åmot Elvelag skal i sitt arbeid blant annet sørge for å
forvalte fisket, bidra til utvikling av naturbaserte reiseprodukter og legge til rette for befolkningens mulighet for
rekreasjon.

RENA OG OMEGN TURISTFORENING
Rena og Omegn Turistforening er en medlemsforening i Den Norske Turistforening og har sitt medlems- og
arbeidsområde i Stor-Elvdal og Åmot.

Kommunedelplan for kultur, idrett og fysisk aktivitet
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Foreningen jobber med merking og vedlikehold av turstier, utlån av nøkler til DNT-hytter med standardlås, arrangerer
turer og kan bidra med økonomisk støtte og råd/veiledning i forbindelse med friluftslivstiltak.
Barnas Turlag Rena arrangerer turer og aktiviteter som er tilpasset barn og unge.
ÅMOT UTMARKSRÅD
Åmot Utmarksråd er en grunneierorganisasjon.. Blant arbeidsoppgavene er utmarksforvaltning, administrasjon av jakt
og fiske og formidling av utmarksprodukter.

IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET (NÆRMILJØANLEGG)

RENA IDRETTSPARK
Idrettslag i Åmot har mulighet til å leie seg tid i Rena Idrettspark i Rena Leir gjennom Åmot kommunes leieavtale med
Rena Idrettspark.
Rena Idrettspark består av Rena hallen (internasjonale mål for bland annet håndball og basket), klatrevegger,
svømmehall, Rena stadion består av fotballbane, treningsfelt og grusbane, friidrettsanlegg med seks løpebaner, tennis,
sandvolleyball og lysløype/terrengløyper.

PILEGRIMSLEDEN
Pilegrimsleden gjennom Åmot kommune hører til Østerdalsledene og er 42 km lang (87 km helt frem til Åkre). Leden
er offisielt godkjent som del av det europeiske kulturvegnettet: St. Olavsvegene. Fra Åkre og nordover mot
Nidaros, faller leden sammen med Østerdalsleden fra Trysil. Vår del av Østerdalsledene starter på Rena ved
Nesvangen og går i all hovedsak på skogsti utenom veg med motorisert ferdsel, i vakkert terreng.

NATUR- OG KULTURLEDEN
Natur- og kulturleden i Åmot følger stier og gamle veifar gjennom natur- og kulturhistoriske spennende områder. Leden
er et godt utgangspunkt for kortere eller lengre turer, for kultur-historiske dypdykk, naturopplevelser og fisketurer.
Leden er ca. 40 km lang, og består av Pilegrimsleden (del I) og Gammel Rideveg til Osen
(del II). Disse veifarene har vært brukt av lokalbefolkning, pilegrimer og andre tilreisende gjennom århundrer. En
vandring på leden er derfor en vandring gjennom Åmots lange historie

GLOMMASTIEN.
Glommastien er en 5 km lang, lett tilgjengelig gangvei langs Glomma.

LØYPENETTVERK
Åmot har et godt utbygd løypenett. Gode muligheter for langrenn finnes i store deler av kommunen.

SYKKELRUTER
Prosjektet «Sykkelruter Åmot – Elverum – Solør» 2012/2013 har vært et interkommunalt samarbeidsprosjekt som har
involvert 5 kommuner. Prosjektet er lokalt forankret gjennom eierskap og med investering/innsats fra både kommunene,
lokale lag og foreninger. Prosjekteiere er Elverum Sykkelklubb, JH Sykkel, Solør Cykleklubb, Åmot Utmarksråd, Rena
IL sykkelgruppa.
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BESKRIVELSE AV ANLEGG STATUS I ÅMOT
Åmot kommune har svært gode anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Birken med sine arrangementer og det sivil/militære
samarbeidet har hatt stor betydning for anleggsutbygging i kommunen. Det finnes flotte anlegg for hopp,
skyteaktiviteter, turn, golf, alpin, håndball, tennis, klatreaktiviteter, svømming, fotballbane, tennis, fallskjermhopping
og ski / terrengløp. Det er framover behov for kunstgressbane for fotball, lysløype i nærmiljøet og anlegg for skiskyting.
Videreutbygging av anlegg bør forsøkes plassert ved skolene slik at de i tillegg blir gode nærmiljøanlegg.
I Åmot finnes et godt utbygd løypenett, gode turstier og sykkelstier og kommunen er i gang med kartlegging og
verdsetting av friluftsområder.
Det er viktig at kommunen benytter seg av Hedmark fylkes turskiltprosjekt i forbindelse med merking av stier.
Det er behov for en egen strategisk plan for turstier, løyper og sykkelstier i kommunen for å sikre samarbeid og
utnyttelse av synergier.

PRIORITERT OG UPRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING OG TILRETTELEGGING FOR IDRETTSANLEGG OG
FRILUFTSOMRÅDER I ÅMOT KOMMUNE

Uprioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging for idrettsanlegg og friluftsområder i Åmot kommune
fram til år 2018:

Type anlegg/områder
Osen Skytterlag
Rena barneskole og Åmot
ungdomsskole Aktivitetsområde

Kategori
Skyteanlegg
Nærmiljøanlegg

Klasse
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg

Eier/utbygger
Osen skytterlag
Åmot kommune

Anslått kostnad
100 000,1 300 000,-

Prioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging for idrettsanlegg og friluftsområder i 2017:

Type anlegg/områder
Basishall ved Rena
barneskole og Åmot
ungdomsskole
Rena Barneskole og Åmot
ungdomsskole – Basishall for
turn
Rehabilitering av flystripe,
riksanlegg for fallskjerm
Rena barneskole og Åmot
ungdomsskole
Rulleskibane
Rena barneskole og Åmot
ungdomsskole Kunstgressbane
Klubbhus Åslia Skilag

Kategori
Idrettshall

Klasse
Kommuneanlegg

Eier/utbygger
Åmot kommune

Anslått kostnad
47 048 000,-

Basishall for turn

Kommuneanlegg

Åmot kommune

15 389 000,-

Flystripe

Riksanlegg

1 364 513,-

Skianlegg

Kommuneanlegg

Østre Æra
fallskjermsenter
Åmot kommune

Fotballanlegg

Kommuneanlegg

Åmot kommune

12 000 000,-

Klubbhus

Kommuneanlegg

Aslia Skilag

1 940 000,-

Kommunedelplan for kultur, idrett og fysisk aktivitet
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Strategisk hovedmål: Åmot kommune skal i samspill med andre arbeide for et bredt og aktivt idrettstilbud og
sikre gode muligheter for naturopplevelser og fysisk aktivitet for alle.
Delmål

Tiltak

Åmot skal ha et bredt utvalg av idrettog friluftsaktiviteter





Støtte lag og foreninger innen idrett og fysisk aktivitet
gjennom å bidra til utvikling av gode anlegg,
leiebetingelser og økonomisk bistand.
Videreutvikle prosjekter som legger til rette for fysisk
aktivitet.

Alle skal ha mulighet til å drive fysisk
aktivitet ut fra egne premisser.



I planlegging vektlegge tilrettelegging av aktiviteter
for alle grupper.

Det skal legges til rette for aktiviteter
som stimulerer barn og unge til fri lek
og allsidig aktivitet i skole- og
nærmiljø.



Bruke tilskuddsordningene aktivt for å støtte
aktivitetstilbudet for barn og unge i skole- og
nærmiljø.

Ta vare på eksisterende anlegg og bidra
til at utbygging av idrettsanlegg skjer
etter behovsvurderinger og innenfor
realistiske rammer



I samarbeid med andre utarbeide gode analyser av
behov og rammer.

Idrett og friluftsliv skal være en viktig
del av integreringsarbeidet



Ha fokus på mulighetene som idrett, fysisk aktivitet og
naturopplevelser byr på innenfor integreringsarbeid.

Det skal være mulig for alle å delta i
idrett- og friluftsaktiviteter



Bidra til lav pris på aktiviteter gjennom tilskudd og
stimuleringsordninger.
Legge til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelser
der folk bor.
Fortsette arbeidet med vedlikehold og merking av
Pilegrimsleden og Natur- og kulturleden og andre
turstier.




Idrett og friluftsliv skal bidra til bolyst
og attraktivitet



Synligjøre mulighetene som finnes i Åmot for et aktivt
liv med fysisk aktivitet og naturopplevelser gjennom
kommunens kanaler.

ØNSKER FRA LAG OG FORENINGER
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Oppgradere Prestsjøen, bredere strandlinje og et renere vann
Oppgradere Rena Park til en mer anvendelig fasilitet, blant annet ved å gå til innkjøp av flere benker, utvide
lekeområde og oppgradere utescenen.
Utvide fritidsaktiviteter til også å omfatte håndball og ishockey
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KULTUR, IDRETT OG NÆRING
Kunstens egenverdi er et grunnleggende premiss for kulturpolitikken. Samtidig kan kunst og kultur i ulike
sammenhenger også ha en økonomisk verdi og betydning. Dette i form av varer og tjenester som omsettes i et marked,
som innsatsfaktor for næring som reiseliv og IKT, element i lokal og regional utvikling, samt som bidrag til
internasjonal profilering.
I kommuneplan for Åmot – Åmot mot 2030, framheves økt folketall og lokal verdiskapning som grunnlag for bedret
kommuneøkonomi. Som nødvendige forutsetninger nevnes bl.a. et sterkt fokus på attraktivitet, bolyst og livskvalitet.
Områdene kultur / idrett/ fysisk aktivitet og næring har naturlige felles mål i arbeidet med å legge til rette for
arrangementer som skaper stolthet, attraksjon og styrker stedsidentitet.
Områdene vil også ha klare felles mål i forbindelse med trivsel og bolyst.
Ved å utvikle samarbeidet og dra veksler på områdenes virkemidler vil man kunne styrke måloppnåelsen.
I dag samarbeider kultur, næring, institusjoner og lag / foreninger om de store arrangementene i Åmot som
Birkebeinerarrangementene, Festspillene i Elverum, Sandbeckdagene og Kulturdagene.
Det vil være naturlig å videreføre samarbeidet til også å gjelde andre festivaler og større idrettsarrangement.

Strategisk hovedmål: Å legge til rette for kultur/idrettsarrangementer som skaper stolthet, attraksjon og
utvikler stedsidentitet.
Delmål

Tiltak

Klar felles satsing på arrangementer/
aktiviteter som har potensiale for å
bidra til å nå hovedmålet





Analysere og utforske eksisterende arrangement.
Delta i planlegging og utvikling av nye arrangement
Være katalysator for utvikling nye ideer

God planlegging og utvikling av
arrangementer



Legge til rette for gode prosesser

God gjennomføring av
arrangementer



Bidra gjennomføringsprosessen

Maksimal utnytting av potensialet i
ulike arrangementer for å oppnå
stolthet, attraksjon og stedsidentitet.




Løfte fokuset for målet under hele prosessen.
Sikre synlighet og markedsføring gjennom
kommunens kanaler.

Kommunedelplan for kultur, idrett og fysisk aktivitet
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TILSKUDDSORDNINGER
TILSKUDDSORDNINGER OG PRISER I KOMMUNEN
Åmot kommune bistår lag, foreninger og enkeltpersoner i forbindelse med interne og eksterne tilskuddsordninger.

KULTURMIDLER
Åmot kommune tildeler hvert år kulturtilskudd til lag og foreninger. Frist for å søke kulturmidler er 15.2
Det kan søkes om støtte til henholdsvis aktivitetstilskudd og tiltak/prosjektstøtte.
Hovedutvalg oppvekst og kultur foretar tildelingen.
Åmot kulturråd og Åmot Idrettsråd er høringsinstans i forbindelse med tildelingen.
Hovedutvalg oppvekst og kultur foretar tildelingen av prisen på bakgrunn av innkomne eller egne forslag.
LØYPEMIDLER
Åmot kommune tildeler hvert år tilskudd til løypekjøring til lag og foreninger. Tilskuddet er et viktig bidrag for å
opprettholde løypenettet i hele kommunen.
ÅMOTPRISEN
Kommunens kulturpris, Åmotprisen, er opprettet for å gi honnør til personer eller foreninger som innenfor kultur og
idrettsaktiviteter har gjort en særdeles betydningsfull innsats for kommunen.
Hovedutvalg oppvekst og kultur foretar tildelingen av prisen på bakgrunn av innkomne eller egne forslag.

STATLIGE TILSKUDDSORDNINGER
Årlig overfører kulturdepartementet midler, LAM – midler, til Norges idrettsforbund for videre utbetaling til
idrettslagene. Målet er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk
aktivitet for barn og unge. Det er lagenes primæraktivitet som skal støttes, samtidig som man understøtter den frivillige
innsatsen.
I 2016 mottok idrettslagene i Åmot kr 254 888,- fra LAM- midlene. Tilskuddet fordeles til barn og unge av idrettsrådet
etter retningslinjer fastsatt av NIF.

SPILLEMIDLER FOR IDRETTSANLEGG
Spillemidler er et statlig tilskudd for overskudd av pengespill til idrettsformål. Statens overordnede visjon er idrett og
fysisk aktivitet for alle. De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn(6 – 12 år) og
ungdom(13 – 19 år). I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett
og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Det er også et mål å legge til rette for at personer som er fysisk
inaktive kommer i gang med aktivitet. Det kan søkes om to typer anlegg: Ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
Frist for å søke ordinære spillemidler til Åmot kommune er 15.oktober.
https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-til-idrett1/Fordeling-av-spillemidler-til-idrettsformalHovedfordelingen/id764857/

SPILLEMIDDELORDNING FOR KULTURARENAER
Fordelingen av statlige spillemidler til utvikling av ulike kulturarenaer skal bidra til å skape gode kulturelle møteplasser
som gir rom for variert kulturell virksomhet i lokalmiljøet og i regionen.
Det gis tilskudd til kjøp av lokaler til kulturformål, nybygging av kulturarenaer og ombygging av eksisterende lokaler til
kulturformål. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner, institusjoner og aksjeselskap kan søke
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ORDNING FOR MOMSKOMPENSASJON
Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved
kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.
Det finnes to momskompensasjonsordninger for idretten; en til bygging av idrettsanlegg og en til lagenes ordinære drift.

Strategisk hovedmål:



Gjennom tildelinger av kulturtilskudd og priser bidra til en god og målrettet utvikling av områdene kultur,
idrett og fysisk aktivitet.
I samarbeid med andre arbeide for anleggs og arenautbygging i samsvar med behov og etterspørsel for årene
som kommer.

Delmål

Tiltak

Informasjon om tilskuddsordninger er
lett tilgjengelig for brukerne



Kvalitetssikre at riktig og oppdatert informasjon er
tilgjengelig for brukerne

God planlegging for anleggsutbygging



Sikre at det gjøres vurderinger av det virkelige behovet
for utbygging i samsvar med de aktiviteter som drives
og som vil bli etterspurt i årene som kommer.

Tydelige retningslinjer for tildeling av
kommunale midler



Gjennomgang av retningslinjer for kommunale
tilskuddsmidler

Kommunedelplan for kultur, idrett og fysisk aktivitet
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VEDLEGG
ANLEGGSENHETER IDRETT
Anleggsenhet
429000101
429000102
429000103
429000104
429000105
429000106
429000107
429000108
429000109
429000110
429000201
429000301
429000401
429000402
429000403
429000501
429000502
429000503
429000504
429000505
429000506
429000507
429000508
429000509
429000510
429000511
429000512
429000513
429000514
429000515
429000516
429000517
429000518

Navn
Åmot eng fotballbane
Engvoll klubbhus
Engvoll friidrettsbane
Engvoll treningsfelt
Åmot Eng 2, garderober
Åmot Eng 2 Tennisbane
Engvoll Nærmiljøanlegg 1
Engvoll Nærmiljøanlegg 2
Åmot Eng idrettspark - garderobeanlegg
Engvoll idrettspark- skatebordanlegg
Engvoll fotballbane
Deset fotballbane
Osen fotballbane
Osen treningsbane
Osen klubbhus
Renabakkene i
Renabakkene ii
Renabakkene iii
Renabakkene K-90
Renabakkene K-120
Renabakkene K-15
Renabakkene K-30
Renabakkene K-50
Renabakkene ix
Renabakkene
Renabakkene Kunstsnøanlegg
Renabakken K-10
Renabakken K-20
Renabakken - W-40
Renabakken - W-62
Renabakken - skitau
Renabakken - lys
Renabakken - dommertårn

Kategori
Fotballanlegg
Idrettshus
Friidrettsanlegg
Fotballanlegg
Idrettshus
Tennisanlegg
Aktivitetsanlegg
Aktivitetsanlegg
Idrettshus
Aktivitetsanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Fotballanlegg
Idrettshus
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Idrettshus
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg

Type
Fotball gressbane
Idrettshus
Friidrett grusbane
Fotball gressbane
Idrettshus
Tennisbane
Ulike småanlegg
Ballbinge
Garderobebygg
Skateboardanlegg
Fotball gressbane
Fotball gressbane
Fotball gressbane
Fotball grusbane
Idrettshus
Hoppbakke
Hoppbakke
Hoppbakke
Hoppbakke
Hoppbakke
Hoppbakke
Hoppbakke
Hoppbakke
Hoppbakke
Idrettshus
Hoppbakke
Hoppbakke
Hoppbakke
Hoppbakke
Hoppbakke
Skitrekk
Hoppbakke
Tidtaker/ sekretariat m.m.

Status
Nedlagt
Eksisterende
Nedlagt
Eksisterende
Nedlagt
Nedlagt
Eksisterende
Eksisterende
Planlagt
Ikke i drift
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Nedlagt
Nedlagt
Nedlagt
Eksisterende
Eksisterende
Nedlagt
Nedlagt
Nedlagt
Nedlagt
Eksisterende
Eksisterende
Planlagt
Planlagt
Planlagt
Planlagt
Planlagt
Eksisterende
Eksisterende

429000601
429000701
429000702
429000801
429000901
429001001

Åsta hoppbakke
Rena skole, gymsal
Rena skole, nærmiljøkart
Frambakken
Åsbygda hoppbakke
Åmot ungdomsskole svømmebasseng
nedlagt

Skianlegg
Aktivitetssal
Kart
Skianlegg
Skianlegg
Bad og
svømmeanlegg

Hoppbakke
Gymnastikksal
Nærmiljøkart
Hoppbakke
Hoppbakke
Svømmebasseng

Nedlagt
Eksisterende
Eksisterende
Nedlagt
Nedlagt
Nedlagt

429001002
429001003
429001004
429001005

Åmot ungdomsskole grusbane fotball
Åmot ungdomsskole gymsal
Åmot ungdomsskole ballbane
Rena barneskole og Åmot
ungdomsskole - Idrettshall

Fotballanlegg
Aktivitetssal
Aktivitetsanlegg
Flerbrukshall

Fotball grusbane
Gymnastikksal
Ballbane
Flerbrukshall, normalhall

Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende

429001006

Rena barneskole og Åmot
Ungdomsskole basishall turn

Turnanlegg

Basishall turn

Eksisterende

429001201
429001301

Deset samfunnshus
Haugdalen samfunnshus

Aktivitetssal
Aktivitetssal

Gymnastikksal
Gymnastikksal

Eksisterende
Eksisterende
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Anleggsenhet
429001302
429001303
429001401
429001403

Navn
Haugdalen samfunnshus
Haugdalen fotballbane
Osvang samfunnshus
Osvang samfunnshus

Kategori
Aktivitetsanlegg
Fotballanlegg
Aktivitetssal
Bad og
svømmeanlegg

Type
Ballbane
Fotball gressbane
Gymnastikksal
Svømmebasseng

Status
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende

429001501
429001601
429001701
429001801
429001901
429002001
429002101
429002201
429002202
429002301
429002302
429002401
429002402
429002403
429002501

Rena il lysløype
Osneset lysløype
Kildemarka
Haugedalen lysløype
Osneset
Tallmoen
N kirkeberget lysløype
Klingen lysløype
Klingen samfunnshus
Åstvang flerbrukshus
Åstvang flerbrukshus
Østre æra fallskjermsenter
Østre æra fallskjermsenter
Østre æra fallskjermsenter
Lokalet Fossheim

Skianlegg
Skianlegg
Kart
Skianlegg
Kart
Kart
Skianlegg
Skianlegg
Kulturbygg
Skyteanlegg
Kulturbygg
Luftsportanlegg
Idrettshus
Idrettshus
Aktivitetssal

Langrennsanlegg
Langrennsanlegg
Orienteringskart
Langrennsanlegg
Orienteringskart
Orienteringskart
Langrennsanlegg
Langrennsanlegg
Lokalt kulturbygg
Skytebane (inne)
Lokalt kulturbygg
Luftsport/Fallskjerm
Lagerbygg
Idrettshus
Samfunnshus(idrettsdelen)

Nedlagt
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende

429002601
429002701
429002801
429002901
429003001
429003101
429003201
429003202
429003203
429003204
429003301
429003302
429003303
429003304
429003305
429003401
429003402
429003601
429003602
429003603
429003701
429003702
429003703
429003704
429003705
429003801
429003802
429003803
429003804
429003805
429003806
429003807
429003808
429003809
429003901

Prestsjøen friområde, aktivitetsanlegg
Sorknes golfanlegg
Osen Barneskole
Hemsjøen badeplass
Høgskolen i Hedmark, avd. Rena
Hovdmoen lerduebane
Hovdmoen skytebane, 100m
Hovdmoen skytebane, 200m
Hovdmoen skytebane, 300m
Hovdmoen skytebane-toalettanlegg
Osen skytebane, 100m
Osen skytebane, 200m
Osen skytebane, elgbane
Osen skytebane, skytterhus
Osen skytterbane, lerduebane
Deset skytebane
Deset skytebane
Deset kirke-Nordsetra
Fjellstad-Raufjellet
Deset sentrum
Osen-Sollihøgda
Sollihøgda-Neskampen
Tilf.løyper s. dalen/osdalen
Sollihøgda-fjellsia
Valmen-rustbrenna
Nubrennløypa
Jernskall-rennet
Birkerbeinerløypa
Djupdammen-mortenshøgda
Transportløypa
Øvre Bolstad skiløyper
Ødegården skiløype
Hemmelkampen skiløype
Skynsdalen skiløype
Deset

Friluftsliv
Golfanlegg
Aktivitetsanlegg
Friluftsliv
Aktivitetssal
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Idrettshus
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skyteanlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Skianlegg
Kart

Badeplass
Golfbane 18 hull
Ballbane
Badeplass
Gymnastikksal
Lerduebane
Skytebane 100m
Skytebane 200m
Skytebane 300m
Garderobebygg
Skytebane 100m
Skytebane 200m
Skytebane 100m
Skytterhus
Lerduebane
Skytebane 100m
Skytebane 300m
Skiløype
Skiløype
Skiløype
Skiløype
Skiløype
Skiløype
Skiløype
Skiløype
Skiløype
Langrennsanlegg
Langrennsanlegg
Skiløype
Skiløype
Skiløype
Skiløype
Skiløype
Skiløype
Orienteringskart

Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Nedlagt
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Nedlagt
Nedlagt
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Nedlagt
Nedlagt
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
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Anleggsenhet
429004001
429004101

Type
Orienteringskart
Flerbrukshall, normalhall

Status
Eksisterende
Eksisterende

Hovdmoen
Rena Idrettspark, idrettshall

Kart
Flerbrukshall

429004102

Rena Idrettspark, svømmehall

Bad og
svømmeanlegg

Svømmebasseng

Eksisterende

429004103

Rena idrettspark, varmvannsbasseng

Bad og
svømmeanlegg

Svømmebasseng

Eksisterende

429004104

Rena Idrettspark, stupetårn

Bad og
svømmeanlegg

Stupeanlegg(inne)

Eksisterende

429004105

Rena Idrettspark, garderober uteanlegg

Idrettshus

Idrettshus

Eksisterende

429004106
429004107

Rena Idrettspark, tennisanlegg
Rena Idrettspark, klatrevegg

Tennisanlegg
Diverse anlegg

Tennisbane
Klatreanlegg (innendørs)

Eksisterende
Eksisterende

429004108
429004109
429004110

Rena Idrettspark, sandvolleyballbane
Rena Idrettspark, stadion fotball
Rena Idrettspark, friidrettsanlegg

Aktivitetsanlegg
Fotballanlegg
Friidrettsanlegg

Sandvolleyballbane
Fotball gressbane
Friidrett Kunststoffbane

Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende

429004111
429004112
429004113
429004114
429004201
429004301
429004401
429004501
429004601
429004701

Rena Idrettspark, treningsfelt gress
Rena Idrettspark, treningsbane grus
Rena Idrettspark, langrennsanlegg
Rena Idrettspark, o-kart Haugedalen
Osen Skileikområde
Glommastien tursti
Åmot Kulturhus
Deset skole Ballbinge
Engvoll klubbhus
Rena Alpin og Skisenter Kunstsnøanlegg

Fotballanlegg
Fotballanlegg
Skianlegg
Kart
Aktivitetsanlegg
Friluftsliv
Kulturbygg
Aktivitetsanlegg
Idrettshus
Skianlegg

Fotball gressbane
Fotball grusbane
Langrennsanlegg
Orienteringskart
Skileikanlegg
Tursti
Regionalt kulturbygg
Ballbinge
Klubbhus
Alpinanlegg

Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Planlagt
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende

429004801

Basishall turn - Rena barneskole og
Åmot ungdomsskole

Turnanlegg

Basishall turn

Eksisterende
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ADRESSELISTE LAG OG FORENINGER I ÅMOT
Lag/forening

Kontaktperson

Adresse

Postnr

Sted

Osensjøen jakt og fiskeforening

Ola Engen

Osensjøen vest 35

2428

Rena og Omegn Turistforening

Atle Haugland

Postboks 30

2450

Søre
Osen
Rena

Åmot jakt og fiskeforening

Arne Sveen

Haugedalsvn. 368

2450

Rena

Bergslia vel

Unni Kjønsberg

Skolebakken 23

2450

Rena

Blikkberget ungdomslag

Inger Brenna

Blikkberget

2450

Rena

Deset grendehus

Trond Sjøløkken

Gamle Desetveien

2450

Rena

Deset Grendeutvalg

Anne Dieset

Desetveien 1196

2450

Rena

Digeråsen Vel (Digeråsenvei 1)

Tore Karlsen

Lindtjernvegen 25

2009

Nordby

Haugedalen vel (grendehuset)

Camilla H. Haukåsseveen

Osmoen

2450

Rena

Klingen AS

Ole Kristian Brohjem

Åsbygda

2450

Rena

Osen vel

Kari Karlsen

Osvangveien 7

2460

Osen

Osvang Samfunnshus

Arne Morten Lunde

2460

Osen

Skramstadseter Vel

Rune Øvergård

2410

Hernes

Ulvåa Vel

Daniel Søbak Syverinsen

Bjørkeveien 641
Øvre Uthuslivegen
21
Ulvåveien 303

2450

Rena

Tallmoen vel

Vegard Ergan

Tiurleken 4

2450

Rena

Åsta samtalelag

Berit Westad Mikkelsen

Åstdalsveien 54

2450

Rena

Åsta ungdomslag (Fossheim)

Marit Meldieseth

Åsta øst

2450

Rena

Åstvang Flerbrukshus

Vegard Mæhlum

Vidar Sandbecksv 37 2450

Rena

Deset Grendearkiv

Kirsti Marit Mykleby

Melgården, Deset

2450

Rena

Osen historielag

Arne Tangen

pb 24

2460

Osen

Pb 278

2401

Elverum

Blikstadveien 62

2450

Rena

2450

Rena

2450

Rena

Friluftsliv

Grendelag og velforeninger

Historie

Sør-Østerdal slektshistorielag
Åmot historielag

Torbjørn Skavern

Åmot og Omegn Forsvarsforening

Per Olav Brevig

Hobby og fritid
Rena bridgeklubb

Arild Ottosen

Rena RC-flyklubb

Tom Nohr

Rogstadmoen
Tennisveien 9

Rena sjakklubb

Tor Engebakken

Bergslia 48

2450

Rena

Rena Veteranbilklubb

Pål Stormoen

Blikstadveien 56

2450

Ødegården Rideskole og Fritid

Ingrid Tollefsen Mørstad

Åsbygdveien 132

2450

Rena
Rena

Beak Ma Taekwondo Rena

Gro Vangli

Deset Idrettslag

Nils Kvilvang

Koppangveien 7
Deset

2450
2450

Rena
Rena

Deset Skytterlag

Petter Berget

Stor-Elvdalsvn 67

2450

Rena

Fram idrettslag

Ole Petter Kjølstad

Haugedalen

2450

Rena

Kølla Flyers

Tom Sætervang

Risveien 2

2450

Rena

Norsk motorklubb, Rena

Helge Rustad

Grinihagen

2450

Rena

Osen idrettslag

Knut Stener

Nordnesvn. 18

2460

Osen

Idrett
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Osen skytterlag

Arnt Steinar Buen

Slemdalsveien 1384 2460

Osen

Osen sledehundklubb

Jon Inge Hørsandlien

Arnestadgutua 148

2450

Rena

Rena alpinklubb

Sissel Berge

Grinihagen 16

2450

Rena

Rena idrettslag

Heidi Hildrum

Postboks 27

2451

Rena

Lag/forening

Kontaktperson

Adresse

Postnr

Sted

Rena IL – fotball senior

Tom A. Glenne

2450

Rena

Rena IL - fotball yngres

Hanne Furuheim

Tiurleken 3

2450

Rena

Rena IL – ski Hopp

Heidi Hildrum

Postboks 27

2451

Rena

Rena IL - sykkel

Tom Rødsbakken

Storveien 34

2450

Rena

Rena IL – turn

Morten Lindstad

Stubbveien 4

2450

Rena

Rena IL -orientering

Bente Bolstad Nergård

Bergslia 203

2450

Rena

Rena IL -skiskyting

Christian Lundbye

Røslyngveien 6

2450

Rena

Rena IL -svømming

Siri Kolbjørnsen

Ringveien 11

2450

Rena

Rena IL oldboys

Tom Sætervang

2450

Rena

Rena pistolklubb

Geir Morten Søgård

Risveien 2
Skramstadberget

2450

Rena

Rena Studentenes Idrettslag

Jo Setran

Telthusveien 12

2450

Rena

Slemdalen og Osen Helselag

Laila Norsted Odden

Valmen

2460

Osen

Sorknes Golfklubb

Stig Brøndmo, st.leder

Åmot skytterlag

Erik Kulusveen

2450
Pb 100
Øgle-Vikenveien 358 2450

Rena

Åslia skilag

Morten Sundal - leder

Nyveien 27

2450

Rena

Henrik Tanum
Odd Knutsen Bjørke

Jr Wiborgs gate 2

2450

Rena

Human Etisk forb. avd Midt-Østerdal Marie Edin Solheim

Åsta vest

2450

Rena

Lions Club

Ole Morten Nyberg

Rådyrveien 16

2450

Rena

Mental Helse Åmot

Gjertrud Linde

Rugsveveien 215

2450

Rena

Norsk folkehjelp, Rena

Kristoffer Kleven

pb 90

2451

Rena

Osdalen kvinneforening

Brynhild Skoglund

Osdalen

2460

Osen

Øgle-Vikenvn. 316

2450

Rena

2450

Rena

Rena

Interesseorganisasjon
Campus Rena
Elverum Rotaryklubb (og Åmot)

Rena og Omegn Fibromyalgiforening Geir Kulusveen
Rena og Omegn Pensjonistforening
Rena og Omegn Revmatikerforen

Per Ingvald Persen

Øgle Viken

2450

Rena

Rena Sanitetsforening

Solveig Lillestrøm

J.R. Wiborgs gate 17

2450

Rena

Skramstadseter Grunneierlag

Arild Norstad

3517

Hønefoss

2450

Rena

Åmot bygdekvinnelag

Erling Herland
Ingrid Gjems

Helgeshaugen 11
Øgle-Vikenveien
1080
Haugedalsveien 408

2450

Rena

Åmot Demensforening

Petra Jakobsen

Steinviksvn. 370

2450

Rena

Åmot Elvelag

Egil Håvard Wedul

Rena

Magnhild Stubsveen

J.R. Wiborgs gate 8
Kongeveien 2

2450

Åmot Hagelag

2450

Rena

Åmot husflidslag

Elin Røed

Seljev.10

2450

Rena

Åmot Hørselslag (HLF Åmot)

Else Bye Hovdedalen

Lyngveien 6

2450

Rena

Åmot leseforening

Lise Granlien

Fagerheimvn. 36

2450

Rena

Åmot Røde Kors

Ingunn Løvik

Kirkeberggata 1

2450

Rena

Åmot Skogeierlag

Elisabeth Gjems

Haugedalsveien

2450

Rena

Åmot Utmarksråd

Egil Håvard Wedul

J.R. Wiborgs gate 8

2450

Rena

Åmot Bondelag
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Lag/forening

Kontaktperson

Adresse

Postnr

Sted

CorX

Ingrid Sløgedal

Tingstadgutua 16

2450

Rena

Elveteateret

Oddvar Larsen

2450

Rena

Galopp-orkesteret

Elisabeth Gjems

Fossheimvegen 88
Haugedalsveien

2450

Rena

Kjell Broen

Kjell Broen

Beverveien 8

2450

Rena

KoriÅmot

Finn Westgård

Solvang

2450

Rena

Kulturgruppa

Jorunn M. Brandsnes

Gamlev. 10

2450

Rena

Osen skole og ungdomskorps

Laila Norsted Odden

Valmen

2460

Osen

Rena Damekor

Ragnhild Sønsteby

Rena

Anne Kjøllestad

Kirkeberggata 3
Ringveien 5

2450

Rena Janitsjarkorps

2450

Rena

Rena-Rock

Trond Roar Rødsdalen

2450

Rena

Rena skolekorps

John Harald Gartland

Østre Åbuveien 54
Hagegata 3

2450

Rena

Rena trekkspillklubb

Egil Finbråten

Kildeveien 14

2450

Rena

Sandbeckstiftelsen

Tom Erik Tangen

Torget 1

2450

Rena

Åmot barnekor

Ingrid Sløgedal

Tingstad

2450

Rena

Åmot kulturråd

Mette Walmsnæss

Trondheimsvegen 370

2450

Rena

Åmot kunst og håndverk

Arne Glomsvoll

Åsta øst

2450

Rena

Åmot mynt og frimerkeklubb

Morten Bjørsland

Storveien 6

2450

Rena

Musikk, teater og kultur
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