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Regelmessig fysisk aktivitet gir:
Kilde: Kulturdepartementet:
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1 Innledning
Kommunestyret i Løten vedtok 02.06.2021 oppstart av arbeidet med revidering av kommunens plan for idrett og 
fysisk aktivitet. Dette er i tråd med kommunens planstrategi. Forrige idrettsplan hadde varighet fra 2016 til 2020. 

Idrett og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest mennesker i fritiden. Løten kommune skal ha 
en oppdatert plan som angir mål, retning og prioriteringer for arbeidet innen idrett og fysisk aktivitet. Planen 
skal være et overordnet politisk styringsdokument, og danne grunnlaget for det administrative arbeidet på 
området. Planen skal underbygge mål i kommunens øvrige planverk, først og fremst definert i Kommuneplanens 
samfunnsdel.

1.1 Avgrensning
Løten kommune jobber med det utvidede kulturbegrepet som også omhandler idrett. Det er likevel valgt å dele 
området inn i følgende planer:

• kultur og fritid

• kulturminner

• idrett og fysisk aktivitet

Arbeidet med kulturplanen og idrettsplanen er gjennomført parallelt.

I tråd med planprogrammet vil denne planen 
fokusere på følgende hovedområder:

• idrett/organisert aktivitet

• uorganisert aktivitet og 
hverdagsaktivitet

• friluftsliv

I tillegg skal vi gjennom planarbeidet vurdere 
muligheten for å etablere regionale anlegg i 
Løten.

Kommunedelplanen skal være en tematisk plan 
innenfor samfunnsplanlegging, avgrenset til 
å omhandle idrett og fysisk aktivitet. Planen 
vil legge føringer for fremtidig planlegging, 
uten at den er juridisk bindende når det 
gjelder disponering av arealer. Eventuelle 
arealvurderinger som gjøres i planen må derfor 
tas inn i kommunens arealplan, alternativt 
reguleringsplaner, for å få rettsvirkning.
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1.2 Definisjoner
Idrett
Aktivitet i form av trening i konkurranse med seg selv eller andre 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 miljøforandring og naturopplevelser. 
Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet.

Idrettsanlegg
I spillemiddelfordelingen opererer departementet med følgende klassifisering av idrettsanlegg:

• nærmiljøanlegg

• ordinære anlegg

• nasjonalanlegg

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i 
tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Anleggene eller 
områdene skal være fritt allment tilgjengelige for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, 
men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg eller 
idrettsanlegg.

Ordinære anlegg er de tilskuddsberettigede anleggene som fremgår av Kulturdepartementets publikasjon 
«V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». De ordinære tilskuddsberettigede 
anleggstypene er i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for den organiserte idretten. 
De tekniske kravene til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte 
særforbund.

Nasjonalanlegg er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling 
av relevante internasjonale mesterskap og konkurranser. Ordningen er meget begrenset, og det er 
Kulturdepartementet som etter uttalelse fra Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gir 
et anlegg denne statusen.

1.3 Planens oppbygning
Planen vil innledningsvis beskrive føringer fra annet planverk, både nasjonalt, regionalt og kommunalt, samt 
resultatene siden forrige plan. Deretter starter hoveddelen av planen med vekt på hovedområdene.
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2 Føringer
Utformingen av statens politikk på feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, er fordelt på tre 
departement:

• Kulturdepartementet har ansvaret for utformingen av politikken på idrettsområdet.

• Klima- og miljøverndepartementet har ansvaret for utformingen av politikken på 
friluftsområdet.

• Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for utformingen av politikken for statens 
helsefremmende og forebyggende arbeid.

Miljødirektoratet og Helsetilsynet er tillagt viktige oppgaver i utøvelse av statens politikk. 

På fylkesnivået er det fylkeskommunen som har ansvar for idrettssaker.

2.1 Nasjonale og regionale føringer
Planarbeidet styres av ulike overordna føringer. Her er et utvalg sentrale dokumenter og lover som gir nasjonale 
føringer innen idrett og fysisk aktivitet:

• Kulturdepartementet: Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett. Regjeringens 
idrettsstrategi

• Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga

• Meld. St. 10 (2018-2019) Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfoldig

• Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet

• Meld.St.19 (2014-2015)- Mestring og muligheter 

• Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen

• Friluftsloven (LOV 1957-06-28 nr.16)

• Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021 (Kulturdepartementet)

• Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementet)

• Nasjonal handlingsplan fysisk aktivitet, 2020 – 2029 – Sammen om aktive liv

For Innlandet fylkeskommune er spesielt Kulturstrategi 2022-2026 veldig relevant. Kulturstrategien inneholder 
også mål og strategier for fagområdet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2021 – 2025 og har blant annet 
følgende hovedmål: «Innbyggerne i Innlandet er fysisk aktiv hver dag – hele livet».

Planen baserer seg også på FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling 
i sammenheng og det blir viktig å finne en god balanse mellom mennesker, miljø og økonomi. De tre 
bærekraftperspektivene henger sammen og er avhengig av hverandre.
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2.2 Kommunale føringer
Det kommunale planarbeidet skal følge opp kommuneplanens samfunnsdel. Den har tre hovedmål som er 
styrende for alt vi gjør:

• Løtens fortrinn skal brukes til å skape vekst og utvikling.

• Løten skal være et naturlig bovalg for barnefamilier som etablerer seg i Innlandet.

• Løten skal være et samfunn preget av livskvalitet og mestring for alle.

Det er definert 10 delmål. Det mest relevante i denne sammenhengen er:
• Løten kommune skal legge til rette for et godt kultur-, idretts- og friluftsliv som bidrar til 

bolyst, trivsel og godt omdømme.

• Løten kommune skal bidra til å gjøre den enkelte i stand til å mestre eget liv.

Planen beskriver også Løtens muligheter og utfordringer. Blant mulighetene nevnes gode nærmiljøanlegg, god 
dugnadsånd, gode idrettsarenaer og flott natur med blant annet Budor og Hedmarksvidda, Mosjømarka og 
Rokosjøen. Det nevnes ingen spesielle utfordringer knyttet til idrett i samfunnsplanen.

2.3 Hvordan kan idrett bidra til å nå målene i samfunnsplanen?
Det første målet i kommuneplanens samfunnsdel er: «Løtens fortrinn skal brukes til å skape vekst og utvikling.»
Idrett og friluftsliv er ett av Løtens fortrinn. Naturen er variert og mangfoldig og gir de beste forutsetninger for et 
aktivt friluftsliv. Innen idrett er det et bredt spekter av lag og foreninger, og svært gode anlegg. Dette, sammen 
med innbyggernes sterke dugnadsånd, gjør at idrett kan trekkes fram som en av kommunens absolutte styrker.

Samfunnsdelens andre mål er: «Løten skal være et naturlig bovalg for barnefamilier som etablerer seg i 
Innlandet.»

Idrett og friluftsliv er det som engasjerer flest folk på fritiden, og disse områdene er derfor svært viktige 
parametere for både bolyst og trivsel - spesielt med tanke på barnefamilier. Det faktum at Løten har et meget 
variert og godt breddetilbud innen idretten styrker Løten som bovalg for barnefamilier. Deltakelse i idrett skaper 
også viktige sosiale nettverk som bidrar til at folk trives og blir boende. En stor fordel med å bo i Løten er nettopp 
kort vei til både urbane opplevelser og til vakker, urørt og variert natur kort vei fra sentrumskjernen.

Både idretten og friluftslivet bidrar til å styrke Løtens omdømme og posisjon som et attraktivt bovalg, og begge 
områdene er viktige elementer i markedsføringen av kommunen. 

Det tredje og siste målet er: «Løten skal være et samfunn preget av livskvalitet og mestring for alle.»

Kommunen har etter Folkehelseloven ansvaret for innbyggernes helse hele livet. Dette fratar imidlertid ikke 
enkeltmennesket ansvaret for egen fysisk tilstand og helse. Befolkningens helse er blant samfunnets viktigste 
ressurs, og forskning viser at for hver krone som brukes til forebyggende helsearbeid, får samfunnet 40 kroner 
tilbake i form av bedre livskvalitet, mindre fravær i arbeid/skole og høyere levealder. Kommunen har ansvaret for 
å tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle sine innbyggere, og det skal være enkelt og naturlig for alle innbyggere 
uansett alder, bosted, fysisk og psykisk tilstand å aktivisere seg minimum 30 minutter daglig. Idrett og friluftsliv 
er derfor sentralt for å nå delmålet om livskvalitet og mestring for alle.
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3 Resultater siden forrige plan
Disse tiltakene er gjennomført med spillemidler i perioden 2015-2021:

Disse tiltakene står i kø for spillemidler:

Lag/forening/utbygger Tiltak Innvilget år Beløp

Hamar og Hedemarken Turistforening Løten krets, kartbrosjyre nærmiljøturer i Løten 2015 55.000

Nordbygda/Løten ski Utvidelse av konkurranseløype m.m. 2016 490.000

Hamar og Hedemarken Turistforening Rehabilitering av Målia turisthytte 2016 411.000

Nordbygda/Løten ski Tidtakerbu/servicebygg 2016 93.000

Brenneriroa og omegn vel Rehabilitering av ishockeybane på Lund skole 2016 300.000

Løten kommune Utendørs klatreanlegg på Lund skole 2016 93.000

Løten O-lag Budor-Gråberget orienteringskart 2017 76.000

Nordbygda/Løten ski Utvidelse av lysløype med ny inngang til 
stadion

2017 103.000

Løten kommune Ballbinge på Nordbygda stadion 2017 300.000

Løten kommune Lekeplass i Løten sentrum 2017 300.000

Løten kommune Lysanlegg på lekeplass Løten sentrum 2017 56.000

Løten kommune Aktivitetspark ved Løtenhallen 2018 300.000

Ådalsbruk velforening Skateområde ved Ådalsbruk skole 2018 138.000

Løten kommune Tredeling av treningsflaten i Løtenhallen 2021 117.000

Lag/forening/utbygger Tiltak Søknadsår Beløp

Løten kommune Skateanlegg i Idrettsparken 2020 773.000

Løten kommune Tennisanlegg i Idrettsparken 2020 133.000

Løten Jeger og fiskeforening Servicebygg Leirduegruppa 2022 588.000

Løiten skytterlag Rehabilitering av 100m riflebanen 2022 1.100.000

Løten kommune Dagsturhytta 2022 481.000
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Andre tiltak:
I tillegg har det skjedd andre tiltak som det ikke er søkt spillemidler til. Blant annet er det bygget en tribune 
ved kunstgressbana i idrettsparken og en gangbru over Svartelva ved Klevfos. På Ådalsbruk er det etablert en 
frisbeegolf-bane. 

Dette var satsingsområdene i forrige plan:
• Idrettsparken. Denne er utviklet med ny aktivitetspark, skateanlegg og tennisbaner. I tillegg 

er det gjort et forarbeid for utbedring av friidrettsbanen. Det har også vært jobbet med kjøp 
eller leie av Skøienhagan-området til nærmiljøanlegg. Dette arbeidet er ikke fullført og vil 
fortsette inn i ny planperiode.

• Økt samarbeid mellom lagene: Kommunen har ikke jobbet mye med å utrede muligheten for 
et felles idrettslag i planperioden. Grunnen til dette er at Løten idrettsråd har uttrykt skepsis 
til dette. Om Idrettsrådet/lagene selv ønsker det, kan kommunen ta en rolle når det gjelder 
utredning og kartlegging. Men uavhengig av ett felles lag så jobbes det godt med samarbeid 
mellom lagene. I planperioden har spesielt bygdas tre fotballag hatt et godt samarbeid.

• Deltakelse for alle: Kommunen har jobbet for å tilrettelegge for uorganisert aktivitet. Dette 
har blant annet skjedd gjennom etablering av aktivitetspark, skatepark osv. I tillegg jobbes 
det med påvirkning av lagenes bevissthet rundt inkludering, et tema lagene er tydelig opptatt 
av. Det har også vært viktig for kommunen å kunne tilby best mulig leiebetingelser for lag 
og foreninger, og vi opplever å ha et lavt prisnivå sammenlignet med nabokommunene. 
Kommunen har også vedtatt å etablere en utlånsordning gjennom BUA-ordningen.
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4 Trender og utviklingstrekk innen idrett og friluftsliv
Rapporten «Kunnskapsgrunnlag for fysisk aktivitet», utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2015, viser at 
hverdagsaktivitetene til de fleste aldersgrupper er for lav. Det er kun de yngste barna som har et tilfredsstillende 
aktivitetsnivå. Så synker det fra 6-9 års alderen. Om lag halvparten av 15-åringene oppfyller kravet om minimum 
60 minutters hverdagsaktivitet. Kun én av fem voksne oppfyller anbefalingene. Disse samfunnstrendene viser at 
det er viktig å bidra til å senke tersklene for daglig fysisk aktivitet for folk i alle aldre. For barn og unge er idretten 
en viktig arena for aktivitet og mestring, og for å lære gode vaner og ferdigheter for framtiden. Samtidig vet vi at 
mange barn og unge ikke deltar i idrett, og det er derfor viktig at det også finnes andre arenaer for daglig fysisk 
aktivitet, slik som åpne, tilgjengelige nærmiljøanlegg som innbyr til variert fysisk utfoldelse. 

Tall fra både SSB viser at en betydelig del av den voksne befolkningen bruker friluft som arena for fysisk aktivitet. 
Det er sosiale forskjeller i deltagelse både innen idrett og friluftsliv, men samtidig er friluftsliv den formen for 
fysisk aktivitet der sosiale forskjeller i minst grad gjør seg gjeldende. Å satse på lavterskel friluftsliv i nærmiljøet, 
vil derfor bidra til å utjevne de sosiale forskjellene. Samtidig er også dette et viktig virkemiddel for befolkningen 
som helhet med tanke på å øke den daglige aktiviteten. 

Deltakelsen i friluftsliv er nært knyttet til tilgjengeligheten til attraktive turområder. Når gangavstanden til 
friluftslivsområdene øker utover ti minutter, synker bruken av områdene. 

Tall fra Ungdata viser at organisert idrett står sterkt blant ungdom. Tre av fire har vært med i et idrettslag 
etter at de begynte på ungdomsskolen. Trening på treningsstudio øker også blant de unge, helt ned til 14-
års alderen.  Undersøkelsen viser også at ungdom som driver med idrett, trives bedre på skolen og er mer 
fornøyd med foreldrene sine enn annen ungdom. Det er flere jenter enn gutter som slutter når de kommer over 
i ungdomssalderen, og da spesielt rundt overgangen til videregående. 60 prosent av de som har vært innom 
ungdomsidretten slutter før de blir 18 år. 

Den såkalte eldrebølgen treffer oss snart. Andelen eldre øker sterkt. Vi lever lengre og vi er ved gode helse 
lengre. Dette gir en stor gruppe eldre som er en ressurs i samfunnet. Frivillig arbeid har lenge stått sterkt i Norge 
og det holder seg på et stabilt høyt nivå. Frivilligheten blir ikke mindre viktig i årene som kommer. Det vil bli et økt 
fokus på samskapning og samarbeid. Måten kommunen jobber på er i endring og frivilligheten er en sentral part i 
denne endringsprosessen.

Høgskolen i Innlandet har på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune utarbeidet et kunnskapsgrunnlag over 
fysisk aktivitet i Innlandet. Dette viser at 3 av 10 voksne i Innlandet er så aktive som de bør være, sett i forhold 
til nasjonale anbefalinger. Andelen varierer noe ut ifra alder og utdanningsnivå. De fleste 6-åringer oppfyller 
minimumsanbefalingene, men andelen faller jo eldre barna blir, og blant 15-åringene oppfyller kun halvparten 
anbefalingene. Litt over 14% i Innlandet svarer at de aldri trener. Undersøkelsen viser lite forskjeller mellom 
fysisk aktivitet blant Innlandets befolkning og for Norge som helhet. Et unntak er likevel at betydelig flere barn i 
Innlandet bruker mer enn fire timer foran en skjerm utenom skolearbeid enn landsgjennomsnittet. Innlandet har 
for øvrig en større andel som tar skiturer i fjell, skog eller mark enn landsgjennomsnittet, samt flere som driver 
med jakt.
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5 Prosess og medvirkning
Planprogram for «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2022-2030» ble endeling vedtatt av 
kommunestyret 2. juni 2021. Planprogrammet hadde da ligget ute til høring i tråd med regelverket. Det kom fire 
høringsinnspill til planprogrammet. Disse er hensyntatt i planarbeidet.

Arbeidet med planen har vært ledet av virksomheten Kultur og kommunikasjon.

Samarbeidsutvalget for kultur og kommunikasjon har vært sentral i planarbeidet og har hatt planarbeidet oppe 
som sak i alle sine fire møter i 2021.

Løten idrettsråd er en sentral samarbeidspart i planarbeidet. Idrettsrådet har kommet med innspill til planen, 
direkte og gjennom sin representasjon i samarbeidsutvalget.

Ungdom er invitert til å komme med innspill til planen gjennom et åpent møte på Ungdommens hus 21. oktober 
2021, og gjennom behandling i Ungdomsrådet 16. november 2021.

Eldrerådet i Løten ga innspill til planen i sitt møte 10. november 2021.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ga innspill til planen i sitt møte 21. november 2021.

I tillegg har alle hatt mulighet til å gi innspill digitalt til både kulturplan og idrettsplanen via et skjema som har 
ligget ute på kommunens nettsider i flere måneder. 

Innspill fra alle nevnte grupper er vurdert i planarbeidet og innarbeidet i planen.
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6 Statistikk om idrett og friluftsliv i Løten
Løten bruker i 2020 én prosent av netto driftsbudsjett til idrett. Dette er så vidt litt høyere enn KOSTRA-gruppen 
vår (0,9 %), og lavere enn snittet for landet utenom Oslo (1,4 %).

Idretten har gode kår i Løten kommune. Det er mange lag og foreninger, gode anlegg og et stort utvalg av tilbud 
for de fleste aldersgrupper, spesielt for barn og unge.

KOSTRA-gruppe

Landet utenom Oslo1
0,9

1,4

Netto driftsbudsjett til idrett

%
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Løten har 12 idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund, samt ett lag tilknyttet Det frivillige skytterforbund og 2 
bedriftsidrettslag. Antall medlemmer i idrettslag er 1399 (pr 2021).

Skyttermiljøet i Løten hevder seg på nasjonalt nivå, og både Løiten jeger og fisk og Løiten skytterlag har flere 
aktive utøvere som er blant de beste i landet i sine grener.

Skimiljøet i Løten er også sterkt, og nyter godt av gode fasiliteter knyttet til Budor-området.

Løten turn har 288 aktive utøvere og trekker til seg mange medlemmer fra nabokommunene blant annet på grunn 
av gode anlegg. Etter bygging av basishall har det vært en vekst i antall medlemmer, og klubben har nå utøvere 
på kretsnivå.

Innen fotball er det 319 aktive utøvere fordelt på tre klubber, hvorav Løten fotball er størst. Nordbygda håndball 
har om lag 192 aktive utøvere.

Frisbeegolf, eller discgolf, har blitt veldig populært og siden forrige planperiode har det kommet til to nye klubber 
for dette i Løten; Ådalsbruk sendeplateforening og Løten Frisbeeklubb. Førstnevnte har etablert en liten bane på 
Ådalsbruk. En større bane er sterkt etterspurt.

Løten o-lag er aktive med satsing på både topp og bredde. Skiorientering står sterkt med eliteutøver i klubben, 
mens stolpejakt og turorientering er lavterskeltilbudene som alle kan ha glede av. Stolpejakten har tatt av etter at 
den ble introdusert i Løten i 2017, mens turorienteringa har lange tradisjoner med over 40 år i Løten. O-laget er 
også aktive på klubbnivå med gode treninger hele sommerhalvåret.

Løten har også andre organisasjoner og private aktører som bidrar positivt til folkehelse og friluftsliv, disse er 
nevnt ovenfor. Spesielt viktig er den private aktøren Tren Løten, som Løten kommune samarbeider med om 
gruppetrening og lavterskeltilbud.

Det er også gode muligheter for uorganisert aktivitet og utøvelse av friluftsliv i Løten. Det er utarbeidet en 
rekke turstier i hele kommunen, blant annet i Mosjømarka som er et stort og fint område for friluftsliv med vann, 
koier og stier. På Budor og i området rundt er det muligheter for langrenn, slalåm, skilek med mer. En rekke 
organisasjoner bidrar til friluftsliv, blant annet Løtenløyper som sørger for oppkjørte løyper i vinterhalvåret, og 
HHT Løten krets som blant annet merker turstier. Barnas turlag i Løten er også aktive med turer og aktiviteter 
for barnefamilier gjennom hele året. Løten Speidergruppe er en annen aktiv organisasjon med eget samlingssted 
på Hammern leirsted. Til alle skolekretsene i kommunen er det fotballbaner, skøytebaner og lignende, drevet av 
frivillige lag og organisasjoner. 
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7 Overordnet målsetting
Hovedmål:

• Bedre folkehelse gjennom fysisk aktivitet for alle hver dag.

Delmål:
• Løten skal ha et bredt utvalg av idretts- og friluftsaktiviteter.

• Tilbudene skal være tilrettelagt for grupper som av ulike grunner trenger tilrettelegging.

• Det skal være godt tilrettelagt for uorganisert fysisk aktivitet.

• Idrett og friluftsliv skal være en viktig del av integreringsarbeidet av flyktninger og 
innvandrere.

• Det skal være lav terskel for å delta i idrett- og friluftsaktiviteter.

• Idrett og friluftsliv skal bidra til bolyst, trivsel og godt omdømme for Løten kommune.

• Flest mulig skal ha mulighet for å delta i organisert idrett.

Tiltak:
Løten kommune skal:

• Støtte lag og foreninger innen idrett og 
fysisk aktivitet gjennom blant annet gode 
anlegg og leiebetingelser, økonomisk bistand 
og markedsføring av tilbud.

• Stimulere lag og foreninger til å arbeide med 
tilrettelegging av aktiviteter for alle.

• Bruke idrett og friluftsliv i integreringsarbeid.

• Bidra til lav pris på aktiviteter gjennom 
tilskudd og stimuleringsordninger.

• Bidra til gode vilkår for uorganisert aktivitet 
gjennom blant annet løypekjøring, stier, 
turområder, nærmiljøanlegg osv.

• Sørge for tilstrekkelig friareal i boområder, 
og være en pådriver i arbeidet med å legge 
til rette for fysisk aktivitet der folk bor.

• Synliggjøre muligheter for et aktivt liv i 
markedsføringen av kommunen.
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8 Hovedområder
Fysisk aktivitet og mosjon er blant de vanligste fritidsaktivitetene i befolkningen. Flere og flere trener aktivt og 
ofte, stadig færre trener aldri. Til tross for at flere rapporterer at de trener og mosjonerer på fritiden, har det 
totale omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen gått ned. : Dette skyldes i stor grad at hverdagsaktiviteten har 
gått ned, blant annet fordi vi er i mindre aktivitet enn tidligere, går mindre og har mer stillesittende arbeid.

Helsemyndighetenes anbefalte minimumsnivå når det gjelder fysisk aktivitet for voksne og friske eldre er 30 
minutter daglig aktivitet med moderat belastning. Barn og ungdom anbefales å være i aktivitet i minst 60 minutter 
hver dag, og aktiviteten bør ha både moderat og høy intensitet. Det store flertallet av norske barn er med i norsk 
idrett på et eller annet tidspunkt, og mange deltar i flere idretter. Barn fra 6 til 12 år er den aldersgruppen som har 
flest aktive i norsk idrett. I denne aldersgruppen er det gjennomgående flere medlemskap i idretten, enn individer 
i populasjonen. Fra 12–13 års alder og gjennom tenårene er det imidlertid færre som deltar i organisert idrett. 
Medlemskapstallene indikerer at det skjer noe i overgangen fra barn til ungdom når det gjelder forholdet til den 
organiserte idretten.

Universell utforming handler om at hele befolkningen skal ha tilgang til aktiviteter og områder. Når prinsippene 
for universell utforming legges til grunn, skal anlegg for idrett og fysisk aktivitet i prinsippet kunne brukes av alle 
mennesker, uavhengig av funksjonsnivå.

8.1 Idrett/organisert aktivitet
I Løten er det idrettslag innenfor de fleste idrettsgrener, og idrettsanlegg av høy kvalitet.

Kommunen har eier- og driftsansvar for anlegg tilknyttet Løten idrettspark, inkludert Løtenhallen og Basishallen. 
Øvrige anlegg drives av lag og foreninger. For å bidra til lave deltakeravgifter etterstreber kommunen å holde 
leiekostnadene nede. Plassmangel er imidlertid en utfordring, spesielt i Løtenhallen hvor det er flere som ønsker 
å leie enn det vi har plass til. I tillegg er det økonomiske utfordringer knyttet til driften av kunstgressbana. Løten 
fotballklubb har ansvaret for undervarmen og dette gir høye kostnader. Utleiemarkedet på vinterstid har gått ned 
pga. bygging av haller i regionen. Det har derfor ikke vært økonomisk forsvarlig å holde bana åpen gjennom hele 
vinteren.

Kommunen har to ulike tilskuddsordninger for idrettslag. Dette gjelder lag/foreninger som er tilsluttet Løten 
Idrettsråd, og som er fullverdige medlemmer iht. idrettsrådets vedtekter.

1. Driftstilskudd til idrettsforeninger basert på medlemstall. Tilskuddsbeløpet på 76 000 kroner fordeles 
etter en fastsatt fordelingsnøkkel basert på medlemstall over og under 19 år.

2. Driftstilskudd til idrettsanlegg som har driftsansvar for bygg og anlegg. 121 000 kroner fordeles basert 
på et vekttallsystem for anlegg som laget/foreningen har driftsansvar for.

Løten kommune og Løten idrettsråd arrangerer sammen idrettsskole for skolebarn. Dette er et lavterskeltilbud 
med lave deltakerkostnader. Hensikten er å ha et tilbud for de som ikke er med på organisert aktivitet, og gi dem 
en smakebit fra ulike idretter. Lag og foreninger tar ansvar for å lede øktene, og på den måten får de vist seg 
fram og jobbet for rekruttering.
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Prioriterte tiltak innen idrett- og organisert aktivitet vil i planperioden være:
• Rehabilitering av friidrettsbane. Dette er vedtatt i budsjettet for 2020. 9,5 millioner er avsatt 

i investeringsbudsjettet for 2021, i tillegg til at det står 1,5 millioner på fond fra en tidligere 
bevilgning. Rehabiliteringen ble utsatt til 2022 pga. behov for ytterligere grunnundersøkelser. 
Kommunen er ansvarlig tiltakshaver, mens Løten friidrett bidrar med midler til nødvendig 
utstyr.

• Servicebygg for Leirduegruppa i Løten Jeger og fiskeforening. Tiltakshaver er Løten Jeger 
og fiskeforening. Estimert kostnad er 1.207.496 kr.

• Rehabilitering av hundremeter-riflebanen. Tiltakshaver er Løiten skytterlag. Estimert 
kostnad er 3.332.744 kr.

• Fotballhall: Løten fotballklubb, i samarbeid med Ådalsbruk fotballklubb og Nordbygda 
fotballklubb, har varslet at de planlegger bygging av fotballhall. Dette er i planleggingsfase og 
kostnad og finansiering er derfor ikke klar. Tiltakshaver er fotballklubbene.

• Utarbeidelse av helhetlig plan for Løten idrettspark. Løten kommune er i gang med å lage 
en helhetlig plan for idrettsparken. Dette gjøres som en del av ordinær drift og har ingen 
ekstra kostnad. Hensikten er å ha langsiktige planer for utbyggingen, slik at arealutnyttelsen 
blir optimal.

• Flere tennisbaner: Løten tennis ønsker flere baner, spesielt til pickleball. Det ble etablert 
baner for pickleball i 2021, og dette har vært et populært tilbud. Løten tennis har lansert 
ideen om at dette kan kombineres med fotballhall. Alternativt er en utbygging i tilknytning til 
eksisterende baner aktuell. Løten tennis og Løten kommune er tiltakshavere. Kostnader er 
ikke beregnet.

• BUA – etablering av utlånsordning etter BUA-
modellen. Løten kommune er tiltakshaver. Det er 
budsjettert med 300.000 kr til oppstart og 576.00 
kr til årlige driftsutgifter. Tilbudet er tenkt startet i 
2022.

• Skianlegg: Nordbygda/Løten ski har flere planer 
for utvikling av sine anlegg. De er tiltakshaver for 
tiltakene og kostnadene er ennå ikke beregnet. 
Aktuelle tiltak i planperioden er:

 ƽ Utvikle og tilrettelegge for paraidrett på 
skianlegget på Budor skistadion.

 ƽ Skilek-anlegg på Budor skistadion som 
inkluderer en K-5 hoppbakke.

 ƽ Overgang til ledlys i lysløypa på Budor 
skistadion.

 ƽ Ny reklame og infotavle på Budor skistadion.
 ƽ Tilkobling av nytt vann og kloakkanlegg på 

klubbhuset på Budor skistadion.
 ƽ Utbedre sykkeltraseen Hedmarksvidda rundt.

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2022-2030 | 17



8.2 Uorganisert aktivitet og hverdagsaktivitet
Uorgansiert fysisk aktivitet er et område i vekst og noe Løten kommune ønsker å støtte. Uorganisert aktivitet er 
gratis og lett tilgjengelig for alle, og et viktig virkemiddel i målsettingen om daglig fysisk aktivitet for alle.

Voksne som driver idrett eller fysisk aktivitet gjør dette egenorganisert, eller i stadig større grad i private 
treningssentre. Det viktigste det offentlige kan bidra med ovenfor gruppen av voksne som allerede er fysisk 
aktive, er utbygging av idrettsanlegg og sikring av områder der aktiviteten kan foregå. Også for inaktive vil en 
tilpasset anleggsutvikling være viktig.

Uorganisert aktivitet er også viktig for barn og unge. Ikke alle kan eller vil være med på organisert aktivitet. Løten 
kommune har jobbet, og vil fortsatt jobbe, for best mulige vilkår for den uorganiserte aktiviteten.

Kommunen kan ikke ta ansvaret for alle nærmiljøområder. Ved etablering av nye boligfelt legger kommunen til 
rette for friområder, mens videre drift av disse må håndteres av velforeninger o.l. Det samme gjelder isflater ved 
skolene. Kommunen har ansvaret for én isflate i sentrum. Øvrige isflater må driftes av lag, foreninger og frivillige.

Fra 2022 har kommunen en liten pott med midler til folkehelsetiltak. Foreninger som drifter isflater, og andre 
nærmiljøanlegg som kommer mange til gode, kan søke på disse midlene.

Lag og foreninger som ønsker å etablere idrettsanlegg eller nærmiljøanlegg må planlegge finansiering og 
organisering av driften av disse. Etablering av anlegg fører med seg et ansvar, og ved tildeling av spillemidler 
er det en langvarig forpliktelse. Kommunen kan ikke gå inn og overta driftsansvaret på anlegg etablert av 
frivilligheten.

Tren Løten og Løten fysioterapi er som treningssentre svært viktige aktører for god folkehelse i Løten. Ved 
Tren Løten kan man delta på både gruppetilbud og individuell trening. Tilbudet er tilpasset alle aldersgrupper. 
Kommunen har samarbeid med Tren Løten om trening for enkelte grupper. Dette samarbeidet bør fortsette, og 
om mulig styrkes.

Løten Røde Kors er en annen viktig aktør for god folkehelse i Løten. De har ei hytte på Budor, som er 
utgangspunkt for Hjelpekorpset sin beredskap for alle i Budorfjellet. Løten Røde kors har tilbud for barn og 
unge. Bark er et tilbud for barn mellom 7 og 11 år som har forventet oppstart høsten 2022. Røff friluftsliv og 
førstehjelp er et tilbud for ungdom mellom 12 og 16 år. Tilbudet er åpent og gratis for alle i denne aldergruppen. 
I tillegg arrangeres det dagsturer og BarneCamp sommer og vinter for barn fra lavinntektsfamilier. Løten 
Røde kors samarbeider godt med NAV, flyktningtjenesten og barnevernet. I tillegg har Røde kors tilbud om 
besøksvenntjeneste med og uten hund. Det 
arrangeres også underholdning på Løten helsetun 
og ukentlige sykkelturer med i sommerhalvåret 
med sykkeltaxi finansiert av Løten Røde kors. Løten 
Røde kors er i gang med å bygge ny hytte på Budor 
som er forventet ferdig i 23-24.

Løten frivilligsentral driver en rekke 
folkehelsetiltak. Bland annet driver de flere 
gågrupper rundt i kommunen. Gruppene er for 
alle og de tilrettelegger distanse, rute og tempo 
selv underveis, etter de fremmøttes fysiske 
ferdigheter, eventuelle helseutfordringer eller 
behov for gåhjelpemidler. De står også for tilbud 
som sittedans o.l. Frivilligsentralen har fokus 
både på fysisk aktivitet og sosialt samvær i et 
folkehelseperspektiv, og skaper derfor flere 
møteplasser. Blant annet hyggetreffet ”Samhold” for 
hjemmeboende eldre.
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Prioriterte tiltak innen uorganisert aktivitet vil i planperioden være:
• Etablering av Dagsturhytta. Dette er politisk vedtatt. Mulig plassering ved Rokoberget er 

under utredning. Kommunen er tiltakshaver og kommunens kostnad er estimert til 562.750 
kroner.

• Fortsette arbeidet mot realiseringen av Skøienhagan som nærmiljøområde, eid eller leid av 
kommunen. Hva området fylles med vil avgjøres i dialog med innbyggerne. Flere av punktene 
nedenfor kan være aktuelle i området. Kommunen vil være tiltakshaver. Kostnader er ikke 
beregnet.

• Etablering av discogolf/frisbeegolfbane. Dette er det tiltaket som er foreslått flest ganger i 
planprosessen.

• Etablering av hundeluftepark.

• Fortsatt utvikling av stier i Løten. Spesielt i området rundt Klevfos og Rokosjøen, tilknyttet ny 
dagsturhytte. Vil skje i samarbeid med HHT.

• Fortsatt utvikling av Haverbekkvika og ev. andre badeplasser ved Rokosjøen.

• Vurdere utvikling av sykkelstier.

• Vurdere etablering av basketbane og sandvolleyballbane ved ny elvepark ved Vingerjessa.

• Bygging av hytte på Budor. Tiltakshaver er Løten Røde kors. Kostnader er ikke beregnet.

8.3 Friluftsliv 
Innen friluftsliv er spesielt Løten Speiderforening, Hamar og Hedmarken turistforening (HHT) og Barnas turlag 
viktige aktører. I tillegg til Løiten Almenning som er kommunens største grunneier. Løten O-lag er en viktig aktør 
gjennom sine kart, løyper, og ikke minst gjennom den årlige Stolpejakten. 

Løtens flotte skogsområder, snille fjellterreng og innsjøer gir innbyggere et godt utgangspunkt for å drive med 
friluftsliv. Områder som Budor og Hedmarksvidda, Rokosjøen og Mosjømarka er blant kommunes store fortrinn, 
og disse trekkes også fram i kommuneplanens samfunnsdel. 

Flere av tiltakene nevnt under «uorganisert aktivitet» kan også passe under friluftsliv.

I tråd med kommuneplanens sam-
funnsdel vil Løten kommune priorite-
re:

• Å sikre gode nærmiljøer med nærhet 
til rekreasjons- og grøntområder.

• Å ivareta viktige naturområder, 
opprettholde friske vassdrag og 
beskytte leveområder til viktige arter.

• Å bidra til å styrke den blågrønne 
strukturen, og etablere «grønne 
lunger» i sentrum.

• Å være en populær hyttekommune 
der kommunen bidrar aktivt til 
utvikling.

• Å styrke samarbeidet med Løten 
Almenning om utvikling av Budor og 
Løtenfjellet.
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9 Handlingsplan
Handlingsprogrammet for anlegg oppdateres, prioriteres og behandles årlig. Anlegg som det skal søkes 
spillemidler til må være en del av vedtatt kommunal anleggsplan. Søknader om spillemidler til anleggsutvikling 
samles i to grupper: ordinære anlegg (idrett, friluftsliv og rehabilitering), samt nærmiljøanlegg. Forslag til 
prioritering av kommende års søknader gjøres i samarbeid mellom kommunen og idrettsrådet. Kommunestyret 
vedtar den endelige prioriteringen i fjerde kvartal. 15. oktober er kommunens årlige frist til lag og foreninger for å 
legge spillemiddelsøknader inn i søknadsportalen i anleggsregisteret.no

Tiltak Ansvarlig Tidsperiode Kostnad

Servicebygg Leirduegruppa Løten Jeger og 
fiskeforening

2022 1.207.496 kr

Rehabilitering av 100m riflebanen Løiten skytterlag 2022 3.332.744 kr

Dagsturhytta (kommunens andel) Løten kommune 2022 562.750

Rehabilitering av friidrettsbane Løten kommune 2022 11.000.000 kr

Fotballhall Løten fotballklubb 
m.fl.

Ikke fastsatt Ikke beregnet

Helhetlig plan for Løten idrettspark Løten kommune 2022 0

Utvidelse av tennisanlegget Løten tennis og 
Løten kommune

Ikke fastsatt Ikke beregnet

Etablering av BUA Løten kommune 2022 300.000 kr til oppstart
576.000 kr til årlig drift

Utvikling av skianlegg ved Budor skistadion 
- Utvikle og tilrettelegge for paraidrett.
- Skilek-anlegg som inkluderer en K-5 hoppbakke
- Overgang til ledlys i lysløypa.
- Ny reklame og infotavle.
- Tilkobling av nytt vann- og kloakkanlegg på 
klubbhuset.
- Utbedre sykkeltraseen Hedmarksvidda rundt.

Nordbygda/Løten 
ski

Ikke fastsatt Ikke beregnet

Bygging av hytte på Budor Løten Røde kors

Utvikling av nærmiljøanlegg i 
Skøienhaganområdet

Løten kommune 
m.fl. 

Ikke fastsatt Ikke beregnet

Mulig utvikling av hundelufteområde, 
frisbeegolfbane, sykkelstier, turstier, 
Haverbekkvika, basketbane og sandvolleybane. 

Løten kommune 
m.fl. 

Ikke fastsatt Ikke beregnet
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10 Vedlegg

10.1 Lag og foreninger
Lag tilknyttet Norges idrettsforbund:

Skytterlag:

Andre aktører innen idrett, folkehelse og friluftsliv:

Bedriftsidrettslag:

Navn Antall 
medlemmer

Løten Tennis 64

Løten Fotball 204

Løten O-lag 150

Løten Friidrett 61

Løten Turn 288

Ådalsbruk Fotball 53

Nordbygda Fotball 62

Nordbygda Håndball 192

Nordbygda/Løten ski 270

Leirduegruppa i Løiten Jeger- og fiskeforening 25

Løten Modellflyklubb 23

Løiten Boccia 7

• Løiten skytterlag • Quantrill Raiders

• Løten speidergruppe

• Hamar og Hedmarken 
turistforening, avd. Løten

• Barnas turlag Løten

• Løiten Almenning

• Budor sport og fritid

• Løtenløyper

• Tren Løten (Tidligere Family 
sports club)

• Løten fysioterapi

• Løten frivilligsentral 

• Løten Røde kors

• Ådalsbruk sendeplateforening

• Løten Frisbeeklubb

• Hansen X Bedriftsidrettslag • Løten kommunes 
bedriftsidrettslag
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Sted Anlegg

Målia og Budor Alpinbakke, snowboardbakke, kjelkebakke, skiløyper, sykkelløype

Budor skistadion Lysløype, konkurranseløype, gliløype, klubbhus, skileikanlegg

Jønsrud skole 
og Nordbygda stadion

Turstier med gapahuk, skiløype, isflate, hoppbakke, gressbane for 11-er 
fotball, gressbane minibane,  ballbinge, klubbhus, gymsal med klatrevegg, 
aktivitetsområde, svømmebasseng

Lund skole med nærområde Ishockeybane, grusbane for fotball, ballbinge/flerbruksanlegg, 
aktivitetsområde, gymsal med klatrevegg, turstier med gapahuk og koie

Løten idrettspark Friidrettsbane i grus, kasteanlegg for friidrett, tennisbaner og pickleball-
baner, skatebordanlegg, kunstgressbane for 11-er fotball, gressbane for 11-er 
fotball, treningsfelt fotball (to minibaner), flerbrukshall med basishall, isflate, 
aktivitetspark, Løten ungdomsskole med basketballbane i skolegården, 
15-meters skytebane med 7 skiver inne på ungdomsskolen, Løtenrunden 
turstinett

Ådalsbruk Fotballbane 
og Ådalsbruk skole

To gressbaner for 11-er fotball, klubbhus, ballbinge, isflate, gymsal med 
klatrevegg, asfaltert utendørs håndballbane, sandvolleyballbane, sykkel-/
løpebane, skatebane, frisbeegolf-bane. Klevfos med turstier, gapahuk og 
lekeplass

Østvang skole
med nærområde

Grusbaner for fotball, isflate, hinderløype, gymsal med klatrevegg, turstier og 
gapahuk

Bergum boligfelt Isflate, balløkke, sandvolleyballbane

Skytebanen Diverse anlegg for cowboyskyting, rifleskyting og hagleskyting, og klubbhus

Haverbekkvika badeplass Sandvolleyballbane

Fjellhaug Lysløype og balløkke

Balløkker i boligfelt Karudhagan, Slettmoen nord og Norderhovskogen

Hele Løten Turstier og orienteringskart

10.2 Idrettsanlegg i Løten:
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10.3 Tilskuddsordninger og priser innen kultur

HVA MOTTAKER BELØP

Generelle kulturmidler Organisasjoner m.fl. etter gitte kriterier 232.000

Folkehelsemidler Organisasjoner m.fl. etter gitte kriterier 30.000

Driftstilskudd Løtenløyper 300.000

Driftstilskudd Lierberget hoppanlegg 29.000

Driftstilskudd Løten O-lag for Stolpejakten 30.000

Driftstilskudd Idrettslag etter ant medlemmer 76.000  

Driftstilskudd Idrettslag etter anlegg 121.000

Ildsjelpris Deles ut til den/de som har gjort en særlig innsats innen frivillig 
arbeid i kommunen 

12.000

Gavesjekk og Løtengave Medaljevinnere idrett (beløp gjelder per person) 1.000
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10.4 Innspill og ønsker til planen
Fra Løten ungdomsråd:

• Fikse benkene ved friidrettsbanen.

• Åpne Løtenhallen for trening en dag i uken for de som ikke deltar i organisert idrett.

• Åpne en tennisbane som kan brukes fritt av de som ønsker å prøve ut idretten, samt de som 
ikke har råd til medlemskap.

• Frisbeegolf i Revhiet\ Skøyenhagen ved den gamle hoppbakken.

• Volleyballklubb

• Idrettsskole også for dem som er litt eldre enn de som har dette tilbudet i dag.

• Svømmehall

• Innendørs fotballhall med kunstgress.

• Bowlinghall

• E-sport (gjerne på biblioteket)

• Kampsport

• Bygge ut Løtenhallen mot tennisbanen slik at den kan inneholde f.eks. 
svømmebasseng, bowling, fotballbane, basketball, tennis, badminton og 
squashbane.
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Referat fra møte med eldrerådet i Løten
Kultur og kommunikasjon, ved kulturrådgiver Hanne Mette Walhovd Paulsen, hadde 10.11.2021 et møte med 
eldrerådet i Løten for å få deres innspill til revidert kultur- og idrettsplan. Generelt sett er de eldre meget godt 
fornøyde med både fasiliteter og underholdningstilbudet i Løten. Eller direkte sitert; «det har skjedd mer i Løten 
de siste 10 åra, enn på de 40 åra før der». Under står punktvis temaene vi snakket om:

Sentrum: De fem fremmøtte fra eldrerådet poengterte at det spesielt de 2-3 siste årene har skjedd mye bra 
i sentrum med både maling, pynting, julelys og sommer-arrangementer. De var all over veldig fornøyde med 
utviklingen i sentrum, og de syntes det var moro at kjente utenbys fra kommenterte at det var så fint pyntet 
i sentrum. På spørsmål om hva vi kan bruke Dalby-bygget til ble det foreslått «byttedager» av sommer- og 
vinterutstyr. Kanskje kan vi to ganger i året, før skisesongen og sommersesongen, arrangere byttedag av 
idrettsutstyr?

Kino: De eldre er fornøyde med kino-tilbudet, men foreslo å teste ut dagkino for eldre, slik Hamar visstnok har, 
med filmfremvisning i 13-14-tiden på dagen. Her ønsket de seg både aktuelle filmer og «filmer uten så mye støy». 
De skulle høre hva pensjonistforeninga tenkte om et slikt tilbud.

Munch: Veldig positive til «Sett farge på sentrum»-prosjektet, ellers ingen store tanker rundt Munch-satsingen.

Arrangementer: Eldrerådet er meget godt fornøyd med eldretilbudet, og sier det er mer enn nok å finne på i 
Løten. De kunne imidlertid ønsket seg flere arrangementer på Helsetunet, og at kommunen pynter der også. 
Kanskje kan kulturskolen underholde beboerne der? Kanskje kan vi kjøre de samme arrangementene som vi 
har under «Sommer i sentrum» på Helsetunet? Det ble også nevnt at kulturavdelingen tidligere var ansvarlig for 
tema/aktivitetskvelder hver mandag på Helsetunet. De ønsker seg gjerne kurs/temakvelder med for eksempel 
opplæring i mobilbruk, sosiale medier og apper som Vipps. Kanskje er det også mulig å bruke moderne teknologi 
som AR/VR for å underholde de eldre?

Eldrerådet håpet også at Godshuset vil bestå som kulturscene til tross for naboprotester.

De mener også at Pultost og akevitt er veldig viktig for Løten.

Trim/trening: Eldrerådet kunne ønske seg et mer tilpasset tilbud på treningssenteret, og de kommer til å ta 
kontakt med Tren Løten for å høre om det er mulig med gruppetimer for eldre til en god drop in-pris. Ellers har 
de ingen tanker eller ønsker om andre fasiliteter, haller, baner eller lignende. De er veldig opptatt av å synliggjøre 
kvalitetsreformen «Leve hele livet». 

Fra skjemaet på nettsidene: 
• Frisbeegolf

• Opparbeide området bak Løtenhallen med tursti og et aktivitetsområde med varierte 
muligheter f.eks. hundepark inngjerdet i samspill med naturen i området, en universell 
utformet tursti som er brukervennlig med rullestol og barnevogn, sitteplasser flere steder, 
aktivitetsareale med natur som bakteppe, og en sykkelsti langs bekken fra skateparken som 
kobler seg på ”Rustadrunden”.

• Svømmehall i Løten sentrum. Harald Hoel (ved Stange svømming) er villig til å dele sine 
erfaringer/dokumenter fra da han startet opp i Stange.

• Jeg har et forslag til aktivitetstilbud i løten: Frisbeegolf har blitt veldig populært landet 
over de siste to årene, så tenkte kanskje Løten kommune kunne ha laget en bane rundt 
fotballbana, tennisbana, revehiet osv. Alt som trengs er kurver, startplattform og skilt. 
Grunnen til at jeg tror dette kan være bra for Løten er turisme, aktivitetstilbud for barn, 
ungdom og voksne i alle aldere, lett tilgang for barn og unge som kanskje ikke kommer seg til 
Hamar/Elverum, samt at det er sosialt (mulig Løten ungdomshus og Løten ungdomsskole kan 
bli innblandet? Da dette er perfekt både for gymaktivitet og ungdomshuset).
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Innlegg i sosiale medier:
• Svømmehall

• Flere binger til fotballen så flere lag kan ha trening/kamper.

• En slags kiosk til fotballkamper.

• Flere lekeplasser for de aller minste og for barn med handikapp/spesielle behov.

• Få etablert en akebakke ved den gamle hoppbakken slik at man slipper å dra helt opp til 
Budor.

• Flere hinderløyper i skoger.

• Basketballbane

• Sykkelbane

• En ordentlig islagt bane for lengdeløpsskøyter.

• En motorsportbane, eventuelt gokartbane.

• E-sport i Løten er et stort ønske fra barn og ungdom som ikke driver med lagidrett. I dag 
reiser de fra Løten til Elverum for å drive med dette. 

• Svømmehall, ishall eller en god isbane utendørs, og langrennsstadion med snøkanoner. 

• Svømmehall og innendørs skøytebane som alle kan bruke.

• Svømmebasseng

• Svømmehall 

• En svømmehall - kanskje i nærheten av Løtenhallen slik at man får samlet ett bredere tilbud 
der? 

• Vi trenger en oppdatert ungdomsskole med en tilhørende flerbrukshall med svømmehall i 
kjelleren (se til Moelv), og legg gjerne legesenteret dit slik det var tegnet en gang.

• Skiløypeforbindelse mellom Slettmoen og Jønsrud, slik at man kan gå videre i retning Budor 
og Savalsætra om vinteren. Enda flere kortreiste turstier. Nye prosjekter med å sette ut 
ørret i fiskevann i Løten allmenning. Ellers Coop-butikk eller lignende på Ånestad. Tar gjerne 
en pub med muligheter for å se fotball eller lignende i sentrum også, samt en bowlinghall/ 
svømmehall etc.

• Mer og bredere skiløyper på jordene de vintrene det er nok snø. En enkel skøytetrase mellom 
klassisk-sporene hadde også vært konge. Bruker man scooter med en ordentlig slodd/rulle, 
så får man gjort mye.

• Kjør pumptrack!

• Akebakke og svømmehall. Gokart og gangfelt opp mot Rokosjøen.

• Ballbinge/nærmiljøanlegg på Østvang skole.

• Svømmehall

• Padelhall, eventuelt utendørs padelbane.

• Jeg tenker vi fortsatt har en vei å gå ift. fritidsaktiviteter for barna. For de minste finnes det 
«kun» gymlek fram til de er 5 år. Kan man tenke videre her? Generelt er kultur/idrett også 
veldig dyrt, og mange barn havner derfor utenfor. Jeg tror at tilbudene ville vært enda mer 
attraktive om prisene ble senket. Som ergoterapeut er jeg opptatt av deltakelse og aktivitet 
for alle. Gjør tilbudene mer tilgjengelige for alle i alle sosiale klasser.

• Benytte området bak Løtenhallen til f.eks. frisbeegolfbane, og ei sløyfe på én til to km 
rulleskibane.
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 Postboks 113, 2341 Løten

Kildevegen 1, 2340 Løten
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