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1. Styret 

På ordinært årsmøte i Gran idrettsråd den 9. Juni 2020 ble det valgt følgende styre:  

Styreverv Navn Lag/forening 

Leder Ingunn Granaasen Gran IL 

Nestleder Thor Erik Gjefsen Brandbu IF 

Styremedlem Stian Saglien Moen SPK 

Styremedlem Turid Elvevoll Tingelstad SSK 

Styremedlem Sindre Woldengen Hadeland kampsport klubb 

Styremedlem Gudbjørg Egge Paulsen  

Varamedlem Knut Lehre  

Varamedlem Nils Tarjei Nielsen  Jaren IL 

 
Kontrollutvalg: 

Rolle Navn Lag/forening 

Revisor Trude Larsen HKFK 

Revisor Ivar Stubberud Vestre Gran IL 

 
Valgkomite: 

Rolle Navn Lag/forening 

Valgkomite medlem Ole Jacob Rognstad Moen SPK 

Valgkomite medlem Egil Lindahl Brandbu IF 

Valgkomite medlem Mari Lyse  Jaren IL 

Valgkomite medlem Svein Tore Feiling Moen SPK 

 
På første styremøtet etter årsmøtet 9. Juni 2020 ble Turid Elvevoll valgt til kasserer og Gudbjørg Egge 
Paulsen valgt til sekretær. 
 
Styret har hatt 4 fysiske møter, 4 digitale møter og 1 epost-styremøte. Styret har behandlet 55 saker 
siden forrige årsmøte.   



2. Medlemmer av Gran Idrettsråd  

● Bjoneroa Idrettslag  
● Brandbu idrettsforening  
● Gran bokseklubb  
● Gran håndballklubb  
● Gran Idrettslag  
● Hadeland Kampsport  
● Hadeland kvinnefotballklubb  
● Hadeland modellflyklubb  
● Hadeland orienteringslag  
● Hadeland sportsskyttere  
● Hadeland swingklubb  
● Jaren IL  
● Midtre Brandbu Ungdoms og idrettslag  
● Moen Sportsklubb Nordre  
● Søndre Ål sportsklubb  
● Tingelstad idrettsforening  
● Tingelstad skiskytterklubb  
● Vestre Gran Idrettslag  

Skytterlag er ikke medlem av NIF. Men Tingelstad Skytterlag, Vestre Brandbu Skytterlag og Bjoneroa 
Skytterlag blir tatt hensyn til ifm kommunale midler og kan søke om spillemidler. 

3. Prioritering og fordeling av tilskudd og midler 

Idrettsrådet fungerer som et bindeledd mellom idrettslagene og kommunen og er et rådgivende organ 
som gir sine prioritering ift kommunale midler, kommunal plan og spillemiddelfordeling. I tillegg fordeler 
Idrettsrådet LAM-midler som kommer fra Kulturdepartementet via Norges Idrettsforbund.  

Fordeling av kommunale tilskudd  

Kommunen har som hovedprinsipp at lag og foreninger som arbeider helt eller delvis innenfor Gran 
kommunes grenser og som har kultur og fritid som hovedformål for sin virksomhet, kan innvilges 
driftstilskudd fra kulturbudsjettet. Det vil si at det kun er støtte til lag og foreninger som er registrert 
under Gran idrettsråd, med tillegg av Tingelstad Skytterlag, Vestre Brandbu Skytterlag og Bjoneroa 
Skytterlag.  
 
Det kommunale driftstilskuddet var i 2020 på 390.000 fordelt med 180.000 på aktiviteter og kr 210.000 
til drift av anlegg. Idrettsrådet har benyttet tidligere års kriterier ved sin prioritering. Det er kun 
idrettslagene som har søkt som har fått en tildeling.  
 
Driftstilskuddet til aktiviteter ble fordelt med 50% til gruppen 6-12 år og 50% til gruppen 13-19 år. 
Driftstilskudd til drift av anlegg fordeles med kr 2.500 for hvert godkjente anlegg Resterende beløp blir 



fordelt på antall aktive under 19 år. Anlegg er baneanlegg (ski, skiskyting, fotball, håndball, skyting etc), 
lysløype, hoppbakke etc. Klubbhus, lokaler og lignende kvalifiserer ikke til tilskudd. Kostnader ved leie 
over kl 50.000,- per år regnes som 1 anlegg i fordelingen.  

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – Oppjustering av prioritert handlingsplan 
2020-2023 

Prioritering av handlingsplan gjelder innrullering av anlegg som søker spillemidler. For å søke om 
spillemidler må man være innrullert i kommunal plan først. Når det gjelder nærmiljøanlegg er det anlegg 
med kostnadsramme over kr 600.000,- som er omfattet av vilkåret om omtale i kommunal plan. 
 
For 2020 var det søkt om 3 ordinære anlegg og 2 nærmiljøanlegg som ikke var innrullert tidligere. 
Idrettsrådet anbefalte at alle de fem søknadene skulle innrulleres i kommunal plan. 
 
Ordinære anlegg:  

● Hadeland ride- og kjøreklubb, ny ridebanebunn, Hadeland landbane 
● Hadeland ride- og kjøreklubb, bygging av utstyrsbod / lager, Hadeland landbane 
● Gran IL, rehabilitering av dagsturhytte, Sagvollstallen 

Nærmiljøanleg: 
● Tingelstad IF, snøproduksjonsanlegg til skileikanlegget, Fredheim skole 
● Lygna skisenter, helårs skileik / skicrossanlegg m / lys på Lygna 

 
(i etterkant av Idrettsrådet sine prioriteringer har vi fått tilbakemelding om at Hadeland ride- og 
kjøreklubb og Tingelstad IF har trukket sine søknader.) 
 
Det er mange og kostbare søknader og med de begrensede midlene som er tilgjengelig vil det måtte 
gjennomføres streng prioritering på fordeling av kommunal andel. Temaplan for idrett,fysisk aktivitet og 
friluftsliv ønskes gjennomgått i 2021, dette vil gi føringer for hvordan innrullering og fordeling av 
eventuell kommunal andel vil skje fremover 

Prioritering av spillemidler for 2020  

Styret i Gran Idrettsråd har behandlet innkomne spillemiddelsøknader og prioritert disse. I tråd med 
tidligere år har idrettsrådet anbefalt at frivillige lag og foreninger som hovedregel prioriteres foran 
søknader fra kommunale/fylkeskommunale og statlige anlegg.  
 
Idrettsrådet prioriterer søknader til ordinære anleggene for idrett og fysisk aktivitet i følgende 
rekkefølge: 

1. Størenslunden Park – Servicebygg/sanitæranlegg (fornyet søknad) 
2. Gran IL – rehabilitering av kunstgressbane I, Gran Idrettspark (ny søknad) 
3. Hadeland Ride- og Kjøreklubb – rehabilitering av ridebane, Hadeland Landbane (ny søknad) 
4. Hadeland Ride- og Kjøreklubb – bygging av utstyrsbod/lager, Hadeland Landbane (nysøknad) 
5. Gran IL – rehabilitering av tennisbaner, 2 stk., Gran Idrettspark (ny søknad) 



6. Gran IL – rehabilitering av kunstgressbane II, Gran Idrettspark (ny søknad) 
7. Gran IL – rehabilitering av 7’er kunstgressbane, Gran ungdomsskole (ny søknad) 
8. Gran IL – rehabilitering av dagsturhytte, Sagvollstallen (ny søknad) 
9. Gran kommune – Rosendalsbanen, rehabilitering av lysanlegg (LED-lys) (fornyet søknad) 
10. Oppland fylkeskommune – Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland 

videregående skole (fornyet søknad) 
(Gran IL har sendt inn sine ønsker for prioritering blant sine søknader, dette er hensyntatt) 
 
Idrettsrådet prioriterer søknader til nærmiljøanlegg i følgende rekkefølge:  

1. Gran kommune (FAU) – Bjoneroa skole, rehabilitering av ballbinge (fornyet søknad) 
2. Lygna skisenter – 3 tiltak på skileikeanlegg/skicrossanlegg til helårsbruk, inkl. Snøproduksjonog 

lysanlegg, Lygna skisenter (ny søknad) 
3. Tingelstad IF – bygging av snøproduksjonsanlegg på skileikanlegget, Fredheim skole (nysøknad) 
4. Gran kommune – Størenslunden, turløype med lys og hvileplasser (fornyet søknad) 
5. Gran kommune – Brandbu ungdomsskole, Tuftepark (fornyet søknad) 
6. Gran kommune – Brandbu ungdomsskole, ballbane m/asfaltdekke (fornyet søknad) 

 
Det er 4 søknader fra Gran kommune, prioritering mellom disse er ikke basert på antallet brukere men 
alder på søknadene. 

Fordeling Vurdering av gjeldende ordning med kommunal andel for spillemiddelsøknader ved 
bygging og rehabilitering for idrett og fysisk aktivitet 

Gran Idrettsråd ble svært overrasket da rådmannen la frem sak for kommunestyret i desember 2020 
med forslag til vedtak om å avslutte ordningen med kommunal andel ifm spillemiddelsøknader. 
Idrettsrådet jobbet mye med denne saken og sendte både høringsnotat med forslag til og var i direkte 
dialog med alle de ulike politiske partiene i forkant av behandlingen. Kommunestyret endte med å gjøre 
et vedtak i henhold til våre innspill: 

1. Gjeldende ordningen med kommunal andel for spillemiddelsøknader ved bygging og 
rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet videreføres slik den foreligger i dag.   

1. Anleggene som tidligere er innvilget kommunal andel, får sine tilskudd utbetalt i prioritert 
rekkefølge.   

2. Mottatte søknader om spillemidler for 2021 håndteres på samme måte som tidligere år.  
3. Det forutsettes at arbeidet med ny temaplan for idrett og fysisk aktivitet gjennomføres i løpet 

av 2021 og at ordning med kommunal andel for spillemiddelsøknader vurderes i dette 
arbeidet.  

Arbeidet med ny temaplan i 2021 blir veldig viktig for å følge opp denne saken. Både for å jobbe for at 
denne ordningen videreføres i tillegg til at det er en utfordring med etterslepet som har oppstått ifm 
denne ordningen. 



Fordeling av LAM-midler fra Kulturdepartementet (via NIF)  

LAM-midlene er grunnstøtte til lokale lag og foreninger i Norge Idrettsforbund, som driver idrett og 
fysisk aktivitet for barn og ungdom. LAM-midlene er et viktig økonomisk tilskudd til idrettslagene.  
 
Kriterier for fordeling av LAM-midler ble tatt opp på årsmøtet i 2020. Styret sitt forslag til kriterier ble 
enstemmig vedtatt. Disse kriteriene er lagt ut på Gran Idrettsråd sin nettside.  
 
For 2020 er det fordelt 945.200,- i LAM midler til idrettslagene. Til sammenligning var potten i 2019 på 
950.000,-.  På grunn av koronasituasjonen besluttet Norges Idrettsforbund at man skulle dele ut 66% 
som en forhåndsutbetaling før LAM midlene var behandlet i de ulike idrettsrådene. Denne fordelingen 
ble gjort på bakgrunn av fordelingen i 2019. Dette førte til at de idrettslagene som rapporterte færre 
antall utøvere i 2020 enn året før fikk utbetalt for mye ved denne forhåndsutbetalingen. For Gran 
Idrettsråd gjaldt dette Tingelstad skiskytterklubb og Gran bokseklubb. Norges idrettsforbund håndterer 
fordeling av midler basert på endelig LAM-fordeling fra Gran idrettsråd. Vi har meldt inn til Innlandet 
idrettskrets at det er fint med denne forhåndsutbetalingen, men at grensen bør være på 50% for å 
unngå feil utbetalinger. 
 
Ved fordelingen av LAM midlene ser vi klart hvor viktig medlemsrapporteringen fra de enkelte 
idrettslagene til Idrettskretsen er da det er disse tallene som ligger til grunn for fordelingen. Vi 
oppfordrer alle idrettslagene til å legge ned en skikkelig innsats for å få rapportert disse tallene med rett 
kvalitet innen fristen.  
 
Utgangspunktet for fordeling er medlemstallene Idrettsrådet får fra idrettskretsen (per 31/12-2019) (det 
er kun gruppene fra 6-19 år som teller med i fordelingen basert på rammer satt av NIF). 
 

 
 



 
 

 
 

4. Samarbeid med Gran kommune  

Som tidligere år har vi også i 2020 hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Gran kommune. Rådgiver 
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, Else Hagen Lyngstad har også i år vært observatør i styret og har 
orientert styret om aktuelle kommunesaker og søknadsprosesser. Hennes bidrag har vært til uvurderlig 
hjelp for idrettsrådet. Også lag og foreninger har så vidt vi vet i Idrettsrådet fått god hjelp og støtte fra 
Kulturkontoret i forbindelse med utbyggingsplaner og spillemiddelsøknader.  
 
Idrettsrådet ser frem til at man får ansatt ny kultursjef i Gran kommune. Selvsagt har koronasituasjonen 
preget mye av arbeidet for alle i 2020, men samtidig opplever vi at det at Rådgiver for idrett også har 
vært konstituert kultursjef har gjort at endel viktige prosesser som temaplan for idretten har blitt utsatt.  
 
Gran kommune har et politisk vedtak på å bevilge tilskudd til anlegg som kommunal andel tilsvarende 
det anlegget får i spillemidler. Det er i 2020 gitt tilskudd fra kommunen til følgende anlegg:  

● Brandbu IF/kunstgressbane       kr 250 000  
● Hadeland O-lag, Tilbygg/rehabilitering av dagsturhytte, Lushaughytta  kr 200 000  
● Vestre Gran IL, idrettshus       kr 200 000  
● Tingelstad IF, Skileikanlegg m lyd/lys, Fredheim skole   kr 150 000  

 
Vi har fått signaler fra kommunen om at det har vært få søknader om støtte til arrangement, cup’er etx 
fra lag og foreninger i 2020 pga korona-situasjonen. Kommunen har bidratt med 315.000,- til 
skiløypepreparering. I tillegg får Lygna skisenter en årlig støtte på 68.000,-, dette er knyttet til en felles 
avtale for regionale idrettsanlegg i Lunner, Jevnaker og Gran kommune.  
 
Når det gjelder koronasituasjonen som har preget store deler av 2020 har vi vært i dialog med 
kommuneoverlege og smittevernteam gjennom hele perioden. Allerede 11/3 tok Are Løken kontakt 
med Gran Idrettsråd og vi hjalp til med å spre informasjon til alle idrettslag. Gran Idrettsråd skal være et 



bindeledd mellom kommunen og saker som gjelder alle idrettslag og vi har flere ganger gjennom 2020 
oppfordret både smittevernteam og idrettslag til å bruke idrettsrådet for å spre eller be om informasjon 
slik at vi sikrer at alle idrettslag får samme informasjon. Vi opplever det også som viktig at kommunen 
kan ha en overordnet diskusjonspartner som “ser” situasjonen for hele idretten og ikke kun 
enkeltidretter. En god samarbeidsform / informasjonsflyt har vist seg å være vanskelig da hver nye 
“situasjon” oppstår raskt og mange får et stort behov for informasjon. Vi i Gran Idrettsråd har tro på at 
dette samarbeidet kunne vært utnyttet bedre for å spare mange ressurser både hos idrettslag og 
kommune. Vi opplever at ved endringer nasjonalt og lokalt er det veldig mange mennesker som er 
ansvarlige for aktivitet som sitter med mange spørsmål og som trenger støtte / anbefalinger til å ta de 
rette avgjørelsene. Helt overordnet opplever vi at Gran Idrettsråd er god kjent hos kultur i kommunen, 
men ikke god kjent i andre deler av kommunen. Skole er et annet eksempel på det basert på saker fra 
tidligere. 

Møte med ordfører og rådmann  

Det ble ikke gjennomført møte med ordfører og rådmann i 2020. Bakgrunnen er at forrige møte var i 
slutten av 2019 etter at ny ordfører hadde kommet godt inn i jobben. Ordfører var også med på 
årsmøtet i Gran idrettsråd i juni 2020 for å ta i mot innspill og kommentarer fra idretten.  
Vi ønsket å avvente nytt møte til ny rådmann var på plass i starten av 2021. Dette møtet ble 
gjennomført 22. februar 2021 med ordfører, rådmann, fagansvarlig for idrett i Gran kommune samt 
leder og nestleder i Gran idrettsråd 

5. Samarbeid med andre: Idrettslag, Oppland Idrettskrets, Lunner Idrettsråd og 
Sparebankstiftelsen Gran 

Gran Idrettsråd har sendt ut informasjon til idrettslag via epost og sin nye Facebookside som kom på 
plass i 2020. Vi ser at det er har vært utrolig mye informasjon til idrettslagene gjennom 2020 pga korona 
både fra myndigheter, Norges idrettsforbund og særforbund og idrettsrådet har derfor vært noe mer 
restriktive på utsending av epost, men brukt facebook-kanalen i større grad etter at denne ble etablert. 
Vi opplever et godt samarbeid med mange idrettslag, men oppfordrer fortsatt idrettslag til å ta kontakt 
om det skulle være noe. Vi håper også at idrettslagene i koronasituasjonen videre i 2021 legger Gran 
Idrettsråd på kopi, eller henvender seg til oss når det gjelder anbefalinger / spørsmål slik at denne 
informasjonen kan komme alle idrettslag til gode. For samfunnet rundt oss har vi stor tro på at det er 
viktig at idretten fremstår samlet og blir enige om de avgjørelsene som tas (eller kommuniserer hvorfor 
man har tatt ulike valg).  
 
Gran idrettsråd takker Innlandet idrettskrets for godt samarbeid gjennom 2020. Vi får god hjelp og 
informasjon av idrettskretsen og hovedfokus i 2020 har vært korona og håndteringer av saker som følge 
av denne situasjonen. Møter og høringer hvor vi har deltatt i 2020: 

● Regionalt idrettsrådsmøte den 3. Mars. Thor Erik deltok sammen med Else.  



● Høringsinnspill fra Gran Idrettsråd til “endringer i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett 
og fysisk aktivitet 2020 og til fordeling av midler til anleggspostene i hovedfordelingen” i februar 
22020 

● Oppfordret idrettslag til å delta i kartleggingen som gjøres av idrettsforbundet ifm konsekvenser 
av koronasituasjonen gjennom året 

● Deltakelse på digitalt informasjonsmøte med innlandsidretten om koronasituasjonen 12/5 
● Innspill fra Gran Idrettsråd til “spillemiddelsøknaden for 2021” i september 2020. 
● Deltakelse på ekstraordinært kretsting den 24/9 
● Deltakelse på regionalt møte om idrettsanlegg 3/11 

 
Samarbeidet med Lunner Idrettsråd fungerer fortsatt godt til tross for ulike regioner. Vi hadde et 
fellesmøte om “Sunn Idrett” i februar 2020 og hadde planer om et fellesmøte til i løpet av 2020, men 
dette ble dessverre vanskelig å gjennomføre pga korona. Gran Idrettsråd merker av vi savner en “alliert” 
i regionsamarbeid hvor det tidligere var naturlig å samarbeide med Lunner.  
 
Gran Idrettsråd har for første gang hjulpet til med prioritering av gavemidler fra Sparebankstiftelsen 
Gran. Dette var en fantastisk gave til hele frivilligheten i kommunen vår og Sparebankstiftelsen ønsket 
hjelp til å fordele disse midlene på en rettferdig måte. Etter dialog med dem og kommunen ble vi enige 
om å bruke de samme kriteriene for fordeling som vi brukes ifm fordeling av kommunale midler. Totalt 
614.000,- ble fordelt ut til idrettslag som har aktivitet for barn og unge. 

6. Gjennomføring av arbeidsprogram i 2020 

Arbeidsprogrammet er grunnlaget for arbeidet som gjøres i idrettsrådet gjennom året.  

 
 
Når det gjelder pkt 1 - 2 er dette håndtert ift kontakt og arbeid med Gran kommune på ulike nivåer. Det 
har vært samarbeid med Ung Hadeland om AlleMed fondet og utsending av informasjon om BUA Gran 
og ikke minst dialog med kommunen om små og store saker gjennom året.  
 
Vi har opprettholdt et godt samarbeid med Lunner Idrettsråd i 2020. Vi inviterte til møte i samarbeid 
med dem den 12. Februar med teamet “Sunn Idrett” i Hadeland Kultursal for å dekke punkt 5 om 



Skadeforebygging og ren idrett. Foredragsholdere var Anja Hammerseng Edin (“Talentets indre kamp”) 
og Hans Kristian Holm (“Gårsdagens eliteidrett - dagens barneidrett”). Det var mange fremmøtte og vi 
fikk gode tilbakemeldinger etter møtet.  
 
Ang punkt 4 er svømmeanlegg et stort prosjekt og vi har oppfordret kommunen til å ta et tak for å finne 
ut av realismen i et sånt type prosjekt. Signalet fra Idrettsrådet er at idretten er villig til å bidra i en slik 
satsning, men at initiativet må komme fra myndighetene per nå. Det har blitt jobbet med økt tilgang til 
HVS i perioden, men dessverre har det vært vanskelig å få fokus på denne saken gjennom “korona-året”. 
I 2021 vil avtalen tas opp til forhandling mellom kommunen og fylkeskommunen og Gran Idrettsråd vil 
være aktive for å få forsøke å få til en så god avtale som mulig for idretten her. Kommunen har også 
signalisert at man i 2021 vil se på endringer i håndtering av drift av anlegg i Brandbu basert på at en 10-
årsavtale går ut og endringer i bemanning hos kommunen. Dette vil idrettsrådet følge opp i 2021. 

7. Konsekvenser av året 2020 

2020 har vært et rart år og svært preget av koronapandemien. Det er godt å se at barn og ungdom får 
prioritet, men det har allikevel vært et vanskelig år for mange. Når det gjelder idrett og folkehelse for de 
over 20 år er det utrolig trist at dette ikke har vært gjennomførbart gjennom store deler av 2020.  
Det har vært store forskjeller også innad i idretten på hva som har hatt tilnærmet normal sesong (feks 
barnefotball vår, sommer, høst i 2020) mot vinteridretten (feks håndball som knapt har hatt en kamp). 
Vi i Gran Idrettsråd er veldig spente på de langvarige konsekvensene av dette både når det gjelder 
medlemstall og økonomi for de ulike idrettslagene. 
 
Vi i Gran Idrettsråd vil takke for all innsatsen som gjøres i idrettslagene i kommunen gjennom året.  
 

Jaren, 8. april 2021 
 
 
Ingunn Granaasen   Thor Erik Gjefsen   Turid Elvevoll  
Styreleder   Nestleder   Kasserer 
 
Stian Saglien    Sindre Woldengen  Gudbjørg Egge Paulsen 
Styremedlem   Styremedlem   Sekretær 
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