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1. Styret 

På ordinært årsmøte i Gran idrettsråd 25. mai 2021 ble det valgt følgende styre: 
Styret: 

Leder: Turid Elvevoll Tingelstad SSK 1 år 

Nestleder: Thor Erik Gjefsen Brandbu IF Ikke på valg 

Styremedlem: Sindre Voldengen Hadeland Kampsportklubb Ikke på valg 

Styremedlem: Gudbjørg Egge Paulsen  Ikke på valg 

Styremedlem: Vegard Øfstaas Brandbu IF 2 år 

Styremedlem: John Hofoss Moen SPK 2 år 

   

Varamedlem: Nils Tarjei Nilsen Jaren IL 2 år 

Varamedlem: Knut Lehre  Ikke på valg 

 

Kontrollutvalg: 

Trude Larsen HFKF Ikke på valg 

Ivar Stubberud Vestre Gran IL 2 år 

Per Gunnar Løvhaug Jaren IL Ikke på valg 

 

Valgkomite: 

Svein Tore Feiling Moen SPK Ikke på valg 

Egil Lindahl Brandbu IF Ikke på valg 

Cato Bang Tingelstad IF 2 år 

Varamedlem: Harald Bjøralt Gran IL 2 år 

 

På første styremøtet etter årsmøtet ble Vegar Øfstaas valgt til kasserer og Gudbjørg Egge Paulsen 

fortsetter som sekretær. 

 

Styret har hatt 3 fysiske møter og 1digitalt møte. Styret har behandlet 3 saker siden forrige årsmøte.   



2. Medlemmer av Gran Idrettsråd  

● Bjoneroa Idrettslag  

● Brandbu idrettsforening  

● Gran håndballklubb  

● Gran Idrettslag  

● Gulsjøen sykkelklubb 

● Hadeland Kampsport  

● Hadeland kvinnefotballklubb  

● Hadeland modellflyklubb  

● Hadeland orienteringslag  

● Hadeland sportsskyttere   

● Jaren IL  

● Midtre Brandbu Ungdoms og idrettslag  

● Moen Sportsklubb  

● 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 2021 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 kr 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 2021 var det søkt om 2 ordinære anlegg som ikke var innrullert tidligere. Idrettsrådet anbefalte at 

begge søknadene skulle innrulleres i kommunal plan: 

 

● Bjoneroa IL-bygging av lager/garasje, Granerud skihytte-ny søknad innrullert. 

● Gran kommune-sanitæranlegg, Ulsnestangen friområde. Ny søknad innrullert. 

 

Det er etter hvert blitt mange og kostbare søknader og med de begrensede midlene som er tilgjengelig 

vil det måtte gjennomføres streng prioritering på fordeling av kommunal andel. Idrettsrådet ser derfor 

frem til at temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv foreligger, og dette vil gi føringer for hvordan 

innrullering og fordeling av eventuell kommunal andel vil skje fremover. 

Prioritering av spillemidler for 2021  

Styret i Gran Idrettsråd har behandlet innkomne spillemiddelsøknader og prioritert disse. Tidligere år 

har frivillige lag og foreninger blitt prioritert, foran fylke/kommune på prioriterings liste - og det vil være 

utgangspunktet for prioriteringen i fremtiden.  

 

Ved prioriteringen for 2021 har idrettsrådet etter nøye vurderinger og på grunnlag av enstemmig vedtak 

valgt å gjøre en avveining mellom formålet med kriteriene og aktivitetene som anleggene legger til rette 

for. Anlegg som fylke/kommune bygger brukes også til fysisk aktivitet på lik linje med det som frivillige 

lag og foreninger gjør. Et eksempel er at Hadeland videregående skole som har hatt søknad inne 11 

ganger uten å klare å bli sortert ut av liste for prioriteringer. Styrketreningsrom og garderober her 

benyttes til aktiviteter for barn/unge på kveldstid (på lik linje med andre anlegg). I dette tilfellet er 

søknaden fornyet 10 ganger og Idrettsrådet mener at etter nevnte avveining mellom flere hensyn, bør 

den prioriteres for å få den ut av køen på lista. Det samme gjelder også anlegget på Rosendalsbanen – 

bare fornyet 4 ganger, men anlegget som benyttes til aktivitet i frivillige lag og foreninger er forskuttert 

av kommunen, som også støtter opp om de frivillige med kommunal støtte.   

 

  



Idrettsrådet prioriterer søknader til ordinære anleggene for idrett og fysisk aktivitet i følgende 

rekkefølge: 

1. Størenslunden Park-serviceanlegg/sanitæranlegg (fornyet 2 ganger). 

2. Innlandet fylkeskommune-styrketreningsrom inkl. et ekstra garderobesett ved HVGS (fornyet 10 

ganger). 

3. Gran kommune-Rosendalsbanen-rehabilitering av lysanlegg-led lys (fornyet 3 ganger). 

4. Gran IL-Rehabilitering av kunstgressbane I, Gran idrettspark. (fornyet 1 gang). 

5. Bjoneroa IL-bygging av lager/garasje, Granerud skihytte-ny søknad innrullert. 

6. Gran IL-Rehabilitering av tennisbaner 2 stk.-Gran idrettspark. (fornyet 1 gang). 

7. Gran IL-Rehabilitering av kunstgressbane II-Gran idrettspark. (fornyet 1 gang). 

8. Gran IL-Rehabilitering av 7`er kunstgressbane-Gran ungdomsskole. (fornyet 1 gang). 

9. Gran kommune-sanitæranlegg, Ulsnestangen friområde. Ny søknad innrullert. 

10. Hadeland O-lag- Rehabilitering av o-kart, Lygna Nord. 

11. Gran IL-rehabilitering av dagsturhytte, Sagvollstallen. 

 

Idrettsrådet prioriterer søknader til nærmiljøanlegg i følgende rekkefølge:  

1. Gran kommune-Størenslunden, turløype med lys og hvileplasser (fornyet 5 ganger). 

2. Grymyr byggefelt velforening-nærmiljøpark/hinderløype 54.000 kr. Ny søknad innrullert. 

3. Tingelstad IF- Bygging av snøproduksjons anlegg på skileikanlegget ved Fredheim skole (fjorårets 

søknad trukket) 

4. Gran kommune-Brandbu ungdomsskole -Tuftepark (fornyet 4 ganger) 

5. Gran kommune-Brandbu ungdomsskole Ballbane m/asfaltdekke (fornyet 4 ganger) 

 

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 2021. Styret sitt forslag til kriterier ble 

enstemmig vedtatt. Disse kriteriene er lagt ut på Gran Idrettsråd sin nettside.  

 

På grunn av kompensasjon for korona er det innvilget et ekstra tilskudd som kom som tildeling nr. 2 

høsten 2021. 

  

For 2021 er det ved første tildeling fordelt 1.053.784,- i LAM midler til idrettslagene. Ved tildeling nr. 2 

ble det fordelt 125.394,-. Totalt ble tilskuddet på 1.179.178,-. Til sammenligning var potten til fordeling i 

2020 på 945.200,-.   

  



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 31/12-2020) (det 

er kun gruppene fra 6-19 år som teller med i fordelingen basert på rammer satt av NIF). 

Medlemstallet har hatt en nedgang fra forrige år. Da hadde idrettsrådet 4437 medlemmer mot 4047 ved 

utgangen av 2020. Gran bokseklubb har ikke levert protokoll for avlagt årsmøte, har ikke rapportert inn 

medlemmer og er derfor ikke drivverdig ihht NIF`s retningslinjer. 

 

 
 

 
 

 
  



 

4. Samarbeid med Gran kommune  

Som tidligere år har vi også i 2021 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.  

 

Gran kommune har politisk vedtatt å innvilge kommunalt tilskudd tilsvarende godkjent 

spillemiddelandel. Det er i 2021 innvilget tilskudd til følgende anlegg:  

● Brandbu IF/kunstgressbane                 kr.250.000,-  

● Vestre Gran IL, idrettshus                kr.230.000 ,- 

● Størenslunden Park, sanitæranlegg, Størenslunden             kr. 270.000,- 

 

Det er også i 2021 vært færre søknader om støtte til arrangement, cup’er o.l. Årsaken ligger i korona-

restriksjonene som var innført store deler av året. Det ble utbetalt kr. 317.000,- i støtte til 

skiløypepreparering . I tillegg fikk Lygna skisenter kr. 70.000,- i driftsstøtte fra Gran kommune, dette er 

knyttet til en felles avtale for regionale idrettsanlegg i Lunner, Jevnaker og Gran kommuner. De får i 

tillegg kr. 35.000,- fra hver av de to andre Hadelandskommunene. 

Vi opplevde i 2021 at ved endringer nasjonalt og lokalt var 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 godt kjent hos kultur i kommunen, 

men ikke godt kjent i andre deler av kommunen. Skole er et annet eksempel på det basert på saker fra 

tidligere. 

Møte med ordfører og rådmann  

Det er ikke gjennomført møte med ordfører og rådmann i inneværende periode. Dette fordi sist møte 

ble gjennomført så nylig som 22. februar 2021 av hensyn til at nytilsatt rådmann kunne delta. Nå som 

samfunnet har åpnet opp og aktiviteten igjen øker er det hensiktsmessig å avtale nytt møte i siste halvår 

av 2022, slik at innspill og kommentarer fra idretten igjen kan tas i dialog med ordfører og 

administrasjon ved rådmannen. 

  



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

Sparebankstiftelsen Gran 

Gran Idrettsråd sender ut informasjon til idrettslag gjennom vår Facebookside. Det er mye informasjon 

til idrettslagene fra myndigheter, Norges idrettsforbund og særforbund. Derfor er det viktig for 

idrettsrådet å benytte 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 – det er et godt utgangspunkt for at idrettsrådet kan arbeide med aktuelle saker.  

 

Gran idrettsråd takker Innlandet idrettskrets for godt samarbeid gjennom 2021. Vi får god hjelp,støtte 

og informasjon av idrettskretsen. Vi har uttrykt vår bekymring overfor idrettskretsen knyttet til at Gran 

blir liten i en utkant av Innlandet. 

Møter og deltakelse fra Idrettsrådet i 2021: 

 Leder av Idrettsrådet har deltatt på digitalt Idrettsting, NIF vår 2021 + ekstraordinært idrettsting 

høst 2021 

 Møte hvor alle lag og foreninger, ungdomsråd var invitert av kommunens kulturkontakt Else 

Hagen Lyngstad for å bidra til utarbeidelse av Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

2022-2033-møtet var i Størenslunden 

 Leder av Idrettsrådet har deltatt på digitale kurs i regi av Innlandet krets-styrekurs, årsmøtekurs. 

 Ingeborg Ensrud som er ansatt i Gran kommune i et prosjekt for å sikre barns medvirkning har 

holdt et innlegg med tema om barns medvirkning og FN konvensjonen. 

 E-sport Hadeland ved Ole Mattis Storløkken har vært å hatt et innlegg om idretten. 

 

Vi har opprettholdt et godt samarbeid med Lunner Idrettsråd i 2021. Leder har deltatt på et styremøte 

med Lunner idrettsråd. Vi har hatt intensjon om å få til et felles arrangement i løpet av våren 2022. 

Dette arrangementet er det Lunner Idrettsråd som trekker mest i trådene på. I arrangementet ønsker 

idrettsrådene å få med mer av barns medvirkning i idrett og konsekvenser av pandemien og 

langtidsvirkning. På grunn av pandemien har det vært litt usikkert om hvordan vi skal få dette 

arrangementet til. Gran Idrettsråd merker at vi savner en “alliert” i regionsamarbeid hvor det tidligere 

var naturlig å samarbeide med Lunner, og ser spent på utviklingen med endringer i fylkesstrukturen mot 

2024. 

 

  



6. Gjennomføring av arbeidsprogram i 2021 

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 ikke minst dialog med kommunen om 

små og store saker gjennom året.  

 

 

Vi i Gran Idrettsråd vil takke for all innsatsen som gjøres i idrettslagene i kommunen gjennom året.  

 

Jaren, 20. april 2022 

 

 

Turid Elvevoll    Thor Erik Gjefsen   Vegard Øfstaas  

Styreleder   Nestleder   Kasserer 

 

John Hofoss    Sindre Woldengen  Gudbjørg Egge Paulsen 

Styremedlem   Styremedlem   Sekretær 


