
NORDKAPP KOMMUNE 

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

2016 - 2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



2 
 

FORORD 3 

1. INNLEDNING - BAKGRUNN 4 

1.1  Plankrav 4 

1.2  Formål 4 

1.3  Forankring i kommunens planverk 5 

1.4  Definisjoner - begrepsavklaring 6 

2. MÅLSETTING 7 

2.1 Nasjonale føringer 7 

2.2. Hovedmålsetting i Nordkapp kommune 8 

3.  AKTIVITET 9 

3.1 Sentrale utviklingstrekk 9 

3.2 Aktivitet - Status i Nordkapp kommune i dag 10 

4.  ANLEGG 12 

4.1 Arenaer 12 

4.2  Analyse av behov 16 

5. HANDLINGSPROGRAM 18 

5.1 Spillemidler 18 

5.2 Kommunens rolle 19 

5.3 Saksgang spillemiddelsøknader i Nordkapp kommune 19 

5.4  Uprioritert liste 20 

5.5 Prioritert liste 20 

5.6 Resultat etter forrige planperiode 22 

5.7  Målsetting for kommende planperiode 22 

6. EVALUERING OG RULLERING 23 

VEDLEGG 24 



3 
 

Forord 
Det skjer mye positivt innen organisert idrett og friluftsliv, og gjennom egenorganisert fysisk 

aktivitet i Nordkapp. Dette skjer først og fremst i kraft av et stort engasjement fra 

frivilligheten. Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv  skal utvikles til å bli et 

godt verktøy og styringsredskap for kommunen til å bidra best mulig i arbeidet som gjøres.  

Hovedfokuset er å få flere i fysisk aktivitet, fordi det har både en egenverdi og en nytteverdi. 

Egenverdien ligger i gleden over mestring ut fra eget nivå. Nytten ligger i bedre helse. I 

tillegg rommer idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv rike muligheter for fellesskap, samhørighet, 

identitetsdanning og utvikling av god livskvalitet. Det er derfor i alles interesse at dette feltet 

skjøttes så godt som mulig.  

 

Dette dokumentet beskriver bakgrunnen for og formålet med planen. Det setter opp 

overordnede målsettinger og beskriver situasjonen i kommunen når det gjelder aktivitet og 

anlegg. 

 

Til slutt inneholder planen et handlingsprogram. Dette inneholder blant annet listen over 

prosjekt det søkes spillemidler om. Det er denne listen kommunestyret inntil nå har behandlet. 

I tillegg inneholder handlingsprogrammet en uprioritert liste over prosjekt samt målsettinger 

for kommende fireårsperiode.  

 

I tre ulike vedlegg gis en oversikt og beskrivelse av lag og foreninger, og en oversikt over 

anlegg i kommunen. 

 

Dette er en førstegenerasjons plan, og må betraktes som det. Den er ikke perfekt, og gleden 

kommunen vil få av den må bunne i et arbeid som gjøres over tid. I det arbeidet må både 

kommunen selv og frivilligheten bidra. Bare sammen kan vi gjøre planen bedre, og ikke minst 

resultatene vi vil den skal avstedkomme.    

 

 

 

                       
                                    Foto : Klippen IL                                                        Foto: HT&IF - fotballgruppa 

                                                                                       

 

 

 

 

 
                                                                                       Forsidefoto: Nordkapp og omegn turlag 
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1. Innledning - bakgrunn  

1.1  Plankrav 

Idrett og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest mennesker i fritiden. Det krever 

aktiv samfunnsplanlegging for å ivareta disse interessene i arealforvaltningen, og for å få til  

en fornuftig tilrettelegging og organisering av de ulike aktivitetene. Det er et mål fra statens 

side å bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig 

kan drive idrett og fysisk aktivitet. Samtidig har de sentrale myndigheter satt krav til 

kommunene om å ha en helhetlig plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. En slik plan vil 

danne grunnlag for eventuelle søknader om spillemidler, og er også en forutsetning for å 

komme i betraktning om tildeling av spillemidler. 

 

Kulturdepartementet har følgende minstekrav til planens innhold: 

 

• Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 

• Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv. 

• Resultatvurdering av forrige plan med statusoversikt 

• Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. 

• Redegjøring for sammenheng med andre planer i kommunen 

• Prioritert handlingsprogram for idretts - og friluftsanlegg. 

• Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av planlagte 

anlegg. 

• Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. 

• Lokalisering av eksisterende og planlagte anlegg som framgår av relevante kart. 

 

1.2  Formål 

I tillegg til å oppfylle departementets krav skal planen være et hjelpemiddel for Nordkapp 

kommune i sitt arbeid med tilrettelegging og utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv. 

Dette gjelder kommunens ansvar og oppgaver i forhold til finansiering, arealsikring, drift etc. 

Planen må derfor sees i sammenheng med andre kommunale dokumenter som inngår i 

kommuneplansystemet. 

 

Den kommunale planen skal være et nyttig verktøy for å styre utbyggingen av anlegg og 

områder for idrett og friluftsliv, samt bidra til økt fysisk aktivitet. Den er ment å gi en god 

oversikt over behov på anleggssektoren, og et grunnlag til å foreta nødvendige prioriteringer. 

Punktvis kan disse formålene oppsummeres slik:  

 

• gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder 

for idrett og friluftsliv.  

• Samordne utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv og 

legge til rette for samarbeid mellom kommunen, lag, foreninger og andre som ønsker å 

iverksette tiltak.  
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• Skaffe oversikt over behov for arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og å sikre 

disse.  

• Ta hensyn til rikspolitiske retningslinjer for barn og unge når det gjelder arealer og 

anlegg.  

• Bedre mulighetene for finansiering av kostnader ved utbygging og tilrettelegging.  

• Utvikle gode rutiner for drift og vedlikehold.  

• Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske 

forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for idrett og friluftsliv.  

 

Behov for arealer til idrett og friluftsformål som konkretiseres i denne kommunedelsplanen 

skal innarbeides i kommuneplanens arealdel. 

 

1.3  Forankring i kommunens planverk 

Kommuneplanens samfunnsdel, den overordnede plan for kommunen, ble vedtatt av 

kommunestyret høsten 2014. I denne står idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet omtalt under 

flere kapitler og underpunkter. Under følger utdrag og sitater fra planen.   

 

Nordkapp kommune generelt 

Forskning på næringsutvikling viser at det i utgangspunktet er stort potensial i å satse på 

besøksnæringer og bostedsattraktivitet, da dette er faktorer som er tett knyttet til både de 

markedene som er i størst vekst, og til det behovet de fleste næringene i Nordkapp har: 

behovet for å tiltrekke seg kompetansearbeidskraft. Dette reflekteres også i mulighetsanalysen 

for petroleum, der det brukes mye tid på elementer som kultur, idrett (...)(kapittel 2.0 

Nordkapp kommune i dag,)  

 

Folkehelse 

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. 

Dette gjelder tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold, fysiske og sosiale miljøer 

(...)Kommunen skal holde oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som 

påvirker denne.  (kapittel 2.4, Folkehelse,) 

 

Kultur og idrett  

Utfordringen for kultur- og idrettslivet sett under ett er at utvikling er en forutsetning for å 

kunne overleve. Samtidig er samfunnet i helhet sin evne til utvikling og fornying også nært 

knyttet til kvaliteten på denne delen av samfunnslivet. Derfor bør temaer som berører kultur 

og idrett betraktes som sentrale for den totale utviklingen av samfunnet. Nedslitte og til dels 

uegnede anleggsfasiliteter; og rekruttering av både fagpersonell og folk til lederverv er en del 

av de til dels store utfordringene man står overfor. Nytt museumsbygg og nytt badeanlegg er 

store nøkkelprosjekt i den videre utvikling av Nordkappsamfunnet (kapittel 2.6, Oppvekst og 

kultur,) 

 

Målformuleringer med kommentarer i samfunnsplanen: 

Nordkapp vil ha trygge og gode oppvekstmiljø og legge til rette for optimale betingelser 

for læring, lek og opplevelser.  
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- Støtte opp om aktiviteter som skaper kontakt mellom generasjonene på hjemstedet og som 

fremmer toleranse 

- Gi barn og unge muligheter til å utvikle seg selv og sine kreative evner 

- Bruke kunst, kultur og idrett som et virkemiddel for inkludering, toleranse, mestring og 

kunnskapsdeling  

 

Ivareta innbyggernes verdighet og trygghet med kvalitativt gode tjenester 

- Det er viktig å fokusere på de positive faktorene som påvirker helse og drive 

helsefremmende arbeid gjennom bevisstgjøring og kunnskap 

 

Sørge for et allsidig og mangfoldig kulturtilbud med lav terskel og bred deltagelse 

- Gjøre "Turn", kino, idrettsanlegg, bibliotek og andre fritidsarenaer tilgjengelige for alle 

innbyggerne i Nordkapp kommune 

- Gi frivilligheten gode rammer og utviklingsvilkår 

- Bruke kunst, kultur og idrett som et virkemiddel for inkludering, toleranse, mestring og 

kunnskapsdeling  (Kapittel 4.2., Levekår for unge og eldre) 

 

Arealplanen skal legge til rette for økt fysisk aktivitet 

- Det skal legges til rette for aktiv livsstil ved å knytte sentrum, boligområder, skoler og 

barnehager til friluftsområder, gjennom etablering av trygge og sammenhengende 

forbindelser for gående og syklende 

- Lysløyper, turløyper, parker og grøntområder skal utvikles for helårsbruk 

- Fremtidig folkebad etableres og plasseres med tanke på optimal tilgjengelighet for alle 

(kapittel 4.3, Bærekraftig arealforvaltning) 

 

Utdragene over skulle tilsi at det er viet en vid, bredspektret omtanke for området idrett og 

fysisk aktivitet i kommunens overordnede plandokument. Folkehelseperspektiv, barn og unge, 

tilrettelegging, tilgjengelighet, bolyst og livskvalitet er alle sentrale begreper i tankegangen og 

formuleringene rundt dette feltet. Det legges vekt på å gi alle innbyggere mulighet til å drive 

fysisk aktivitet til fremme av helse og samhørighet, livsutfoldelse og utvikling, toleranse og 

inkludering. Det legges vekt på tilrettelegging for en aktiv livsstil gjennom å gjøre anlegg, 

parker og friluftsområder tilgjengelige for alle aldersgrupper, også på helårsbasis. Det legges 

vekt på hvilken betydning kultur og idrett har for samfunnsutviklingen og bostedsattraktivitet. 

 

Det foregår flere planprosesser i kommunen. Arealplanen er under arbeid, likeledes er 

arbeidet med en folkehelseplan i en sluttfase. Sektorplaner for oppvekst og kultur og helse og 

omsorg er også påbegynt. Så langt er det imidlertid fra Kommuneplanens samfunnsdel alene 

at denne planen henter sin fundamentering. Ut fra utdragene ovenfor burde det være et solid 

fundament å forankre "Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv " på. 

 

1.4  Definisjoner - begrepsavklaring 

Nordkapp kommune velger å ta utgangspunkt i begrepsforklaringer hentet fra 

Stortingsmelding nr. 14 - "Idrettslivet i endring" (1999 - 2000) og Stortingsmelding nr. 39 -

"Friluftsliv, ein veg til høgare livskvalitet" (2000 - 2001). 
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Idrett og fysisk aktivitet: Idrett forstås som aktivitet i form av trening, eller konkurranse i 

den organiserte idretten, mens fysisk aktivitet forstås som egenorganiserte trenings - og 

mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og fysisk aktivitet preget av lek. 

 

Friluftsliv: Defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på trim, 

miljøforandring og naturopplevelser. 

 

Idrettsanlegg: Anlegg for idrett og friluftsaktiviteter defineres som " et område, sted eller 

anlegg som på grunn av sin utforming og beliggenhet egner seg for idrett og fysisk aktivitet. 

Dette innebærer at områder med mosjonspregede aktiviteter og friluftsliv (turstier, friområder 

etc.) også inngår i definisjonen. 

 

Nærmiljøanlegg: Mindre anlegg for uorganisert fysisk aktivitet i nær tilknytning til 

bebyggelsesområder. Dette er anlegg som skal ivareta behov for trim-, frilufts- og 

rekreasjonsaktiviteter for alle aldersgrupper, barns lekebehov innbefattet. Dette er anlegg som 

vanligvis ikke er beregnet for konkurranser etter konkurranseidrettens bestemmelser. 

Ballbinger og lekeområder kan være eksempler på slike anlegg. 

 

Definisjonene er ment å være holdepunkter til støtte i drøftingen og behandlingen av området.  

 

Foto: Nordkapp og omegn turlag 

 

2. Målsetting 

2.1 Nasjonale føringer 

Statens medvirkning og støtte til idretten er begrunnet med idrettens egen- og nytteverdi. 

Idrettens egenverdi handler om glede, mestring og sosialt fellesskap. Nytteverdien er knyttet 

til helseperspektivet. Mål og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom 

stortingsmeldinger, rikspolitiske retningslinjer, rundskriv, bestemmelser for tilskudds -  

ordninger m.v. Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at 
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flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å 

etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det er 

viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I 

den forbindelse er det viktig for staten å fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av 

spillemidler er barn (6-12 år) og ungdom (13 – 19 år), samt personer med nedsatt 

funksjonsevne og fysisk inaktive. Det overordnede målet for statens idrettspolitikk kan 

formuleres gjennom visjonen ”idrett og fysisk aktivitet for alle”. Visjonen 

innebærer at staten har som mål å legge til rette for at flest mulig skal gis mulighet til å utøve 

idrett og fysisk aktivitet. Barn og ungdom (6-19 år) er imidlertid den høyest prioriterte 

gruppa. Anleggstyper som harmonerer med aktivitetsprofilen til barn og unge er derfor 

prioritert. Videre satser staten på anleggstyper som kan brukes av mange og som gir mulighet 

for egenorganisert aktivitet. 

 

2.2. Hovedmålsetting i Nordkapp kommune 

”For Nordkapp kommune er det et overordnet mål i forbindelse med tilrettelegging av idrett, 

fysisk aktivitet  og friluftsliv  at alle grupper i befolkningen skal ha gode muligheter til dette i 

rimelig nærhet av hjemstedet sitt. Tilrettelegging av områder tilknyttet idretts- og 

friluftsaktiviteter må ikke føre til uheldige inngrep i, eller for stor belastning på, naturen og 

nærmiljøet ellers.” 

 

Kommentar: Grunnlaget for gleden av fysisk aktivitet,  idrett og friluftsliv blir lagt tidlig i 

barndommen og i ungdomstiden. Stimuleringen av denne gleden er viktig for at flest mulig 

skal være fysisk aktiv også i voksen alder.  

I et folkehelseperspektiv er aktivisering av hele befolkningen av stor betydning. Anlegg og 

muligheten for å utfolde seg aktivt gir bolyst, tilhørighet og livskvalitet. Det er en 

hovedoppgave å legge til rette for et variert tilbud innen anlegg, haller, parker, friluftsanlegg 

og uformelle møteplasser for fysisk aktivitet. Universell utforming av anleggene er i denne 

sammenheng et helt sentralt moment. Hovedmålsettingen legger vekt på inkludering gjennom 

tilrettelegging for at alle grupper i befolkningen skal kunne være i aktivitet så nært som mulig 

der man bor. Målsettingen innebærer også at fysisk aktivitet skal kunne utøves etter egne 

forutsetninger, ønsker og behov. I tillegg legges det vekt på et miljøperspektiv, der natur og 

nærmiljø skal vernes mot uheldige inngrep.  

 

Beskrevet som delmål innebærer Nordkapp kommunes hovedmålsetting innenfor feltet 

følgende: 

 

I Nordkapp kommune skal man arbeide og legge til rette for: 

• Å gi alle innbyggere muligheter til å drive med fysisk aktivitet etter egne 

forutsetninger, ønsker og behov. 

• Å stimulere til et bredt friluftsliv med bred deltaking på tvers av generasjoner, 

tilhørighet og kultur 

• Å ha særlig fokus på barn og unges fysiske fostring   

• Å jobbe for aktivitetstilbud til barn og unge som ikke er tilsluttet eller finner tilbud 

innen organisert idrett 

• Å støtte opp under det organiserte idrett og friluftslivet 

• At all anleggsvirksomhet skal ta hensyn til natur og miljø   
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 3.  Aktivitet 

  

3.1 Sentrale utviklingstrekk  

Levekårsundersøkelsen 2013 Idrett og friluftsliv, slår fast at aktivitetsnivået blant nordmenn 

har økt de siste årene. 82 % av voksne over 16 år trener minst en gang i uka, mens 6 % aldri 

trener eller mosjonerer. Hovedbildet er at de sentrale konklusjonene fra 

"Folkehelsemeldingen" (St. meld. nr. 34 (2012–2013) og "Den norske idrettsmodellen" 

(Meld. St. 26 (2011-2012) fortsatt er gjeldene:  

 

• Voksne har sjelden fysisk aktivitet knyttet til arbeid eller andre hverdagsaktiviteter.  

• Det ser ut til å være en trend med økt trening og mosjon på fritid i deler av 

befolkingen.  

• Stadig flere driver med uorganisert mosjon og trening enn med organisert idrett.  

• Økning i trening og mosjon de siste tiårene kompenserer ikke for reduksjon i 

hverdagsaktivitet. Stillesitting kan nå være en selvstendig risikofaktor for enkelte 

livsstilsykdommer  og tidlig død.  

• Det totale aktivitetsnivået i befolkningen har sunket over tid og viser negativ utvikling. 

Det er en betydelig gruppe som sjelden eller aldri driver fysisk aktivitet. Kun 20 

prosent av voksne og eldre oppfyller helsemyndighetens anbefalinger om minst 30 

minutter daglig fysisk aktivitet.  

• Overvekt er et problem for to tredjedeler av befolkningen over 20 år.  

• De siste 20 til 30 årene har det vært en signifikant økning av overvekt og fedme blant 

barn og unge i Norge. Mellom 20 % og 27 % av unge som går på Ungdomsskolen og 

Videregående skole er overvektige eller har fedme.  

• Flertallet av barn under 9 år får tilstrekkelig aktivitet gjennom daglig leik, men også i 

denne aldersgruppen finnes det en anselig gruppe av inaktive. Andelen av inaktive 

øker dramatisk fra 9 til 15 år og fortsetter å øke fram mot 20 år.  

 

Levekårsundersøkelsen fra 2011 viser at antall medlemmer i idrettslagene har vært stabilt de 

siste 20 årene, men at andelen som er aktive har sunket med omtrent 5 %. I samme periode 

har det vært en nedgang på rundt 10 % i mengden av frivillig arbeid som utføres i 

idrettslagene. Det brukes stadig mer penger på bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

Fra 2013 til 2014 økte idrettens tilskuddsandel fra overskuddet til Norsk Tipping fra 47,9 % 

til 56 %. Offentlige midler til bygging av anlegg gjennom spillemidler og kommunale 

bevilgninger har likevel vært relativ stabil. Det betyr at en økende andel av disse anleggene 

finansieres av den frivillige idretten gjennom egenkapital, dugnadsinnsats og ulike former for 
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private tilskudd. Tall fra 2014 viser at idrettslagenes investeringer er mer enn fordoblet. Det 

har vært en vridning mot nærmiljøanlegg sammenliknet med ordinære idrettsanlegg. 

Etterslepet av spillemidler har aldri vært større og gjennomsnittlig ventetid på utbetaling av 

spillemidlene er ca 2,7 år. 
 

3.2 Aktivitet - Status i Nordkapp kommune i dag 

 

3.2.1  Trender i Nordkapp kommune 

Med utgangspunkt i barometre for folkehelse antas fedmeproblematikken som eksisterer i dag 

å være større i Finnmark enn ellers i landet. Dvs. at de nasjonale trendene som  gjelder fedme, 

aktivitet og inaktivitet også i høyeste grad er gjeldende i vår egen kommune. På den annen 

side kom det fram i UNG DATA - undersøkelsen foretatt vinteren 2014 blant ungdommer i 

Nordkapp at 88 % deltar på trening og er aktive i løpet av uka. Dette er et høyere tall enn i 

landet forøvrig. Det kan bety at interessen for å drive fysisk aktivitet i hvert fall ikke er 

mindre her enn andre steder. Premissene for å drive fysisk aktivitet er imidlertid noe 

annerledes, særlig i forhold til utendørs aktivitet vinterstid. (Folkehelseplanen behandler 

forøvrig disse forholdene nærmere). 

 

Når det gjelder medlemstall så synes det å ha vært stabilt også her den siste 10-årsperioden, i 

tråd med de nasjonale tendensene. Ut fra de tall som finnes og den tilbakemelding som er gitt 

i denne omgang kan det faktisk sies at det hersker en viss optimisme og vekst i foreningene 

hva medlemstall og aktivitet angår. De samme opplysningene vitner imidlertid om at 

frafallsproblematikken i ungdomsgruppa også er framherskende her. M.a.o. gir hovedbildet 

som beskriver nasjonale trender og tendenser også en god pekepinn på forholdene i vår egen 

kommune.   

 

3.2.2. Foreningsliv i Nordkapp 

Ut fra de opplysninger som har kommet inn i forbindelse med denne planen er det rundt 12 

lag og foreninger som i en eller annen form organiserer og driver idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv i Nordkapp kommune. I eget vedlegg står en oversikt og beskrivelse av disse. Det 

gir et bilde av en mangfoldig, ivrig, arbeidsom frivillighet som legger mye innsats i å gi alle, 

men særlig barn og unge, et viktig og godt tilbud.  

 

Foreningene i Nordkapp representerer en stor bredde i aktivitetstilbudet. Blant tradisjonelle 

idrettsgrener er det fotball, håndball og turn som står sterkest. I tillegg er det mulig å delta på 

svømming, rytmisk sportsgymnastikk, skyting, alpint, klatring, ulike former for styrketrening 

m.m.  

 

Blant foreningene finnes de som er aktive i å mobilisere befolkningen til friluftsaktiviteter. 

Det gjøres blant annet en stor innsats i å merke løyper, opparbeide fasiliteter som 

tilgjengeliggjør naturen for alle, også personer med nedsatt funksjon. Aktiv og god bruk av 

naturen blant alle aldre, ivaretakelse av naturen, tradisjoner og kultur i forbindelse med jakt 

og fiske er viktige sider ved dette arbeidet. 

 

I Nordvågen, Gjesvær, Skarsvåg og Kamøyvær gjør henholdsvis Nordvågen Idrettslag og de 

ulike bygdelagene en stor innsats gjennom å mobilisere og aktivisere befolkningen gjennom 

ulike former for fysisk aktivitet. Tilrettelegging for bruk av naturen gjennom oppsetting av 

turbokser i nærmiljøet, utplassering av benker og istandsetting av turmål som hytter og 

bålplasser er en del av arbeidet som gjøres i fiskeværene. 
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Glede, mestring, tilhørighet og god helse er viktige gevinster av godt foreningsarbeid. Verdien 

det skaper for et samfunn kan ikke måles i penger, det går langt ut over det. Dugnadsinnsatsen 

og frivilligheten dette representerer utvikler mennesker, samhørighet og identitet. I et stadig 

mer fragmentert samfunn gir lags - og foreningsarbeid sosial forankring, sosiale møteplasser 

og fellesskap, et svært viktig bidrag til å holde byggverket kommunen er sammen.  

 

3.2.3  Inaktivitet og folkehelsearbeid 

Tendensene beskrevet på et nasjonalt nivå gjelder som nevnt også i vår kommune. Det betyr 

at til tross for at foreningsarbeidet representerer en uvurderlig verdi for samfunnet, er ikke den 

innsatsen de står for alene nok til å  fange opp eksempelvis inaktivitet blant grupper med barn 

og unge. Ikke alle finner seg til rette i de organiserte, "tradisjonelle" aktivitetene. Å legge 

bedre til rette for noe som kanskje er "annerledes" og trigger "noe annet" enn de vanlige 

tilbudene gjør kan derfor bli et viktig moment å ta med seg i videreutvikling av aktiviteter, 

både fra foreningenes og kommunens side. Dette vil selvsagt også spille inn i innretning av 

nye anlegg, eventuelt videreutvikling av eksisterende anlegg. Å legge til rette for de med 

funksjonsnedsettelse, samt "få tak i" inaktivitet er andre viktige utfordringer i planleggingen 

av idrett og fysisk aktivitet i kommunen.  

 

Nordkapp kommune skal ha en egen folkehelseplan. Denne er under utarbeidelse og nærmer 

seg sluttføring. På målinger og i statistikker som gjelder folkehelse kommer Nordkapp 

kommune på mange områder dårlig ut. Folkehelse dreier seg om mye mer enn idrett og fysisk 

aktivitet, men dette utgjør selvsagt en meget stor del i utviklingen av god folkehelse. 

Kommunens egen innsats på området har derfor stor betydning for alle, ikke bare de som er 

aktive innenfor lag og foreninger. 

  

3.2.4 Kommunale innsatsområder   

Nordkapp kommune var for noen år tilbake selv en aktiv og viktig aktør i arbeidet med å 

fremme fysisk aktivitet gjennom prosjektet Fysak. Manglende kapasitet til å holde det oppe 

har ført til at det ikke har blitt holdt i hevd. Hvorvidt det er aktuelt å gjenreise denne 

"merkevaren", alene eller i samarbeid med lag og foreninger kan eventuelt vurderes. 

 

Et prosjekt kommunen har satset på i de senere år  heter En time om dagen (ETOD) og har 

omfattet elevene ved Honningsvåg skole og Nordkapp maritime fagskole og videregående 

skole. ETOD har gått over en 3-årsperiode (2012-2014), og hatt som hovedmål at barn og 

unge i Nordkapp kommune skal være fysisk aktive minst en time om dagen. Prosjektet har 

vært administrert fra Honningsvåg skole, men har hatt en lang rekke samarbeidspartnere, både 

praktisk gjennomføringsmessig og gjennom økonomisk støtte. Det har vært arrangert en lang 

rekke ulike aktiviteter, og i løpet av treårsperioden er det registrert en økning i aktiviteten 

blant inaktive barn og unge både i skolen og utenfor. Honningsvåg skole viderefører fra 

skoleåret 2015 - 16 prosjektet innenfor egne rammer, da det er ønskelig å fortsatt holde trykk 

på saken. 

 

Et annet prosjekt kommunen har satset på i en årrekke i samarbeid med flere aktører er Aktiv 

Sommer. I likhet med ETOD har dette vært et foregangsprosjekt og et prisvinnende tiltak i 

Nordkapp kommune. Tilbudet om en aktiv sommer har gitt mange barn en innholdsrik ferie 

der de har fått brukt seg selv både fysisk og psykisk gjennom ulike utfordringer i natur, i 

idrettshall og på andre arenaer. Økonomi har også vanskeliggjort kontinuiteten i dette 

prosjektet. Politisk hersker det en vilje til å prioritere dette. 
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Den nevnte folkehelseplanen vil komme med tiltak der kommunens rolle som direkte aktør i 

arbeidet vil bli nærmere beskrevet. Å knekke koden for hvordan så mange som mulig kan 

lokkes ut av godstolen og inn i god aktivitet er en viktig, helsebringende og verdiskapende 

oppgave. Denne oppgaven vil kreve mangfoldig tankekraft, kløkt og omtanke for å løse.  

 

 
Foto: HT&IF - turngruppa 

4.  Anlegg  
 

4.1 Arenaer 

I eget vedlegg finnes oversikt over alle anlegg i kommunen. Nedenfor følger en kort 

beskrivelse av ulike områder innenfor feltet i Nordkapp. 

 

4.1.1. Hall-idrett  

Den store arenaen er Honningsvåg idrettshall, som i hovedsak huser håndballaktivitet, 

turning, klatring, futsal og innebandy innenfor organisert idrett. I tillegg har både grunnskole 

og videregående skole kroppsøving her, samt at lokalet leies ut til mer "uformell" aktivitet av 

ulike slag. Dette dreier seg om eksempelvis egenorganisert trening blant elever på 

videregående skole, og enkeltstående arrangement som fotballturneringen 2. juledag. 

Kapasiteten utnyttes fullt ut, og det kan være problematisk å få timeplanen til å gå opp. Fra 

idrettens side er det uttrykt et ønske om å få til et eget tilbygg for apparatturn samt bedre 

lagerkapasitet. Hallen er forøvrig restaurert utvendig sommer 2015, men bærer tydelig preg av 

slitasje innvendig. Hallen holder seg likevel bemerkelsesverdig godt etter nærmere 40 års 

bruk. 

 

Den andre store hallen er Honningsvåg flerbrukshall. Denne er en nyvinning og har siden 

åpningen i 2010 vært brukt til fotballaktivitet året rundt. De to siste årene har det vært arbeidet 

med å skaffe finansiering til og gjennomføre utbygging av garderobe, aktivitetssal og lagerhus 

i flerbrukshallen. Dette for å bedre fasilitetene og nettopp også gjøre det til en flerbrukshall, 

ikke bare en fotballhall. Når nå utbyggingen sluttføres, og hallen også isoleres vil arbeidet 

med å utvikle nye bruksområder kunne starte for fullt. 

 

Forøvrig finnes det mindre saler i hele kommunen. Honningsvåg skoles aula brukes til 

kroppsøving på småtrinnet. Idrettslag har også brukt den til turning. Turnhallen, som i første 

rekke fungerer som kulturhus, har også vært brukt de senere år ved behov. På Storbukt 

grendehus/Nordkapp barnehage er det en gymsal som brukes til turning samt fysisk aktivitet 

for barnehagebarna. Grendehus med tilsvarende saler finnes også i Nordvågen, Kamøyvær, 

Gjesvær og Skarsvåg. Aktiviteten her varierer og er organisert av de lokale bygdelagene. De 

bærer alle preg av å ha vært bygget for mange år siden. Det må også sies at de - med unntak 

av Gjesvær -  ligger i bygg som tidligere har vært skoler, men som nå er nedlagt. Dette har 
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kanskje ført disse anleggene litt "bort" fra kommunens ansvar og dermed kan være enda mer 

sårbare for forfall.  

 

4.1.2. Stadionanlegg 

Honningsvåg stadion er kommunens store arena for fotball, for alle aldersbestemte klasser 

opp til Gutter/Jenter, samt seniorlag for både herrer og damer. Anlegget ble rustet opp med 

nytt kunstgress i forbindelse med bygging av flerbrukshallen og er i meget god stand. Verd å 

nevne i denne forbindelsen er at det var nødvendig å flytte banen noe for å få plass til 

flerbrukshallen. Dette førte til at løpebanen med vanngrav rundt fotballbanen ble fjernet. 

Således er kommunen pr i dag uten noen form for friidrettsanlegg. 

 

Stadionanleggene ellers i kommunen har vært viet fotball på sommerhalvåret. Disse finnes i 

Nordvågen, Kamøyvær, Gjesvær og Skarsvåg. Det må dessverre sies at alle disse bærer preg 

av forfall og brukes i liten grad til det de var tenkt. På vinterstid har imidlertid Nordvågen 

stadion vært brukt som skistadion, med populære aktiviteter for barn og ungdom gjennom 

bl.a. "Tirsdagsrennet". Nordvågen idrettslag arrangerer også det de kaller "aktiv søndag" på 

stadion. Det forefinnes også nå et uttrykt ønske om å få lagt kunstgress på denne banen.  

      

I Gjesvær har lokale krefter arbeidet den siste tiden med å forbedre forholdene på stadion for 

å  få opp aktivitet på stedet. Banen har - uten tillatelse - vært brukt til helt andre formål, bl.a. 

sløying av fisk, noe som har skapt uholdbare forhold for idrettsaktivitet. 

 

4.1.3. Ski  

På 1980 - tallet ble det regulert inn lysløype i Skipsfjorden friluftsområde og 8 lyspunkt ble 

tent. I den senere tid er lysløypetraseen videreutviklet gjennom Nordkapp og omegn turlags 

og andre gode krefters initiativ. Løypa er i dag 3,9 km lang og teller 25 lyspunkt, sponset av 

lokalt næringsliv. Det kjøres jevnlig opp skispor, noe som gir mulighet til å utfolde seg på ski 

i godt preparerte løyper. Dette har lenge vært et savn for mange på Magerøya, og tilbudet er 

svært populært. 

 

I Nordvågen er det også en lysløypetrase tilknyttet stadion. Denne er noe kortere, men utgjør 

også et flott tilbud til de som ønsker preparerte løyper å trene eller bare gå på ski i. Nordvågen 

IL står for dette tilbudet. 

 

Også i tilknytning til stadion og lysløypetraseen i Nordvågen ligger kommunens alpinanlegg. 

Denne drives på dugnad av Nordkapp alpindrift som har nedlagt en stor innsats for å 

opparbeide bra forhold i bakken. Den store utfordringen er værforholdene som ofte er svært 

lunefulle og til tider gjør det vanskelig å drive anlegget. Når det imidlertid er i drift er det 

svært populært, særlig blant barn og unge. Både videregående skole og ungdomstrinnet 

forsøker å legge en aktivitetsdag til bakken i løpet av vinteren 

 

Tar man med at det ligger en gammel hoppbakke med unnarenn ned mot stadion kan man 

faktisk se for seg et lite skisenter i Nordvågen der ulike skidisipliner og skilek utøves av barn 

unge og voksne. Dette må imidlertid eventuelt utvikles, og noen må brenne for det og drive 

det frem.  

  

4.1.4. Svømmehaller 

I Nordkapp kommune er det tre svømmehaller, i Gjesvær, Skarsvåg og Honningsvåg. Av 

disse er det kun anlegget i Honningsvåg som er i drift. De to andre har vært stengt siden (...?). 

Årsaken til at anleggene i Gjesvær og Skarsvåg ikke er i drift er (økonomi, tilstand, 
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vedlikehold etc.?) Både Gjesvær og Skarsvåg står således uten et reelt svømmetilbud. Det 

betyr også at skoleelevene i Gjesvær ikke får den svømmeundervisningen de har krav på i 

følge Kunnskapsløftet, noe som må kunne karakteriseres som alvorlig. 

 

Svømmehallen i Honningsvåg er et 12,5 meters basseng med garderober. Her foregår 

svømmeundervisning i grunnskoleregi, idrettslig aktivitet organisert av Nordkapp 

svømmeklubb, folkebad og utleie til diverse særgrupper. Badet er oppe ti måneder i året, og er 

stengt i sommerferien.  

 

Det har opp igjennom årene vært mange store driftsproblemer med anlegget, noe som i flere 

kortere eller lengre perioder har ført til stengning og ingen aktivitet. Forholdene generelt i 

hallen er dårlige og den bærer preg av at det er vanskelig å opprettholde vedlikeholdet. En 

total opprustning til akseptabel standard vil være svært kostbar og anses ikke som noe 

alternativ, også fordi et 12,5 meters basseng ikke oppfyller kravene til konkurranse.  

 

Disse momentene gjør at ønsket og kravet om et nytt svømmeanlegg i Honningsvåg er 

presserende og unisont. I mange tiår har ny svømmehall stått på agendaen, både politisk og i 

befolkningen generelt. Flere prosjekter har opp igjennom tiden vært lansert for deretter å bli 

skrinlagt. I 2013 nedsatte Kommunestyret en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å arbeide fram 

et forprosjekt til ny svømmehall. Arbeidet var ment å skulle være ferdig sommeren 2015, men 

har blitt forsinket. Det beregnes nå at forprosjektet skal presenteres og behandles politisk i 

løpet av våren 2016. Kommunestyret har imidlertid vedtatt - etter gruppas innstilling - at 

plasseringen av hall som skal utredes er bak Rådhuset. 

 

Som nevnt over er ny svømmehall det eneste store anlegget kommunen virkelig mangler, og 

som fokus må rette seg inn mot. Det må være et klart mål at man samler seg rundt 

forprosjektet, slik at samfunnet kan komme til en konklusjon om hvor det skal ligge, hvordan 

det skal se ut og innrettes. Bare på den måten vil det være mulig å samle krefter og økonomi 

til å gå videre i prosessen og nærme seg en realisering. 

         

4.1.5 Skyting 

Nordkapp skytterlag og Nordkapp jeger - og fiskerforening har skytebanene i Valan. Disse 

anvendes til trening, kurs, avlegging av jaktprøver etc.. Skytterlaget har i tillegg lokaler på 

Holmen til innendørs skyting. 

 

4.1.6. Nærmiljøanlegg/aktivitetsområder  

Kommunen har tre ballbinger, et skateanlegg, ulike turmål i nær tilknytning til bebyggelse 

(eksempelvis grillhytta i Elvedalen), flere lekeplasser både i kommunal og  privat regi. 

Potensialet for å anlegge nye områder og en utbedring/utvikling av eksisterende 

anlegg/områder er i høy grad til stede, både i Honningsvågområdet og i utværene. Selve 

Rådhusplassen er et eksempel på et området som kunne vært utviklet til en flott fortettet park, 

tilrettelagt for aktiviteter for alle aldre til ulike årstider. Kommunen fikk i sin tid spillemidler 

til å starte et arbeid med et sånt prosjekt, men kom ikke videre med det. I dag ligger en 

skatepark rett ved samfunnshuset "Turn" der barn og unge utfolder seg både i og etter 

skoletid. Med kino, kulturhus/samfunnshus, ungdomsklubb og svømmehall rett bak Rådhuset 

vil det kunne skapes en sosial og aktiv møteplass dersom utformingen av Rådhusplassen ble 

utført på en gjennomtenkt og målrettet måte. 

 

Behov for og utvikling av nærmiljøanlegg både i Honningsvåg og i utværene må kartlegges 

og drives frem. Det har ikke lykkes å få inn nok informasjon, og i denne 
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førstegenerasjonsplanen mangler det en fullstendig oversikt over hva som finnes og hvilke 

tanker man gjør deg i denne forbindelse.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7. Friluftsliv 

Ett av de store fortrinn mange vil trekke frem ved å bo i denne kommunen er den fantastiske 

naturen. Det finnes muligheter for rike naturopplevelser for alle som ønsker det.  

Det er viktig å sikre arenaer for utøvelse av friluftsliv. Disse arenaene kan deles opp i ulike 

kategorier, som til sammen omfatter det totale friluftsareal som står til rådighet. Kategoriene 

er som følger: 

 

• Tettstedsnære friluftsområder  
Det mest tilrettelagte tettstedsnære friluftsområde er anlegget i Skipsfjorden, med merket 

tursti, grillhytte og lysløypetrase. Området ligger 8 km fra Honningsvåg. I tillegg er det 

etablert et nett av turstier i Elvedalen med lett tilgang både fra Honningsvåg og Nordvågen 

som kommer i samme kategori. Av andre steder på øya som  kan karakteriseres som 

tettstedsnært friluftsområde kan nevnes turstien opp til Lille Tuva ved Gjesvær, samt merket 

løype til Kirkeporten. Alle disse områdene er yndede utfartssteder og mye benyttet.     

 

• Strandsonen  

I hele kommunen er strandsonen tilgjengelig for friluftslivsaktiviteter. Strandsonen er definert 

som (...?)(allemannsretten etc.) Fra sørlige strøk av landet hører vi stadig om ufred og kamp 

om plassen rundt strandsonen der private eierinteresser har forsøkt å trosse allemannsretten og 

stenge folk ute fra å oppholde seg i denne. Tilsvarende problematikk er ikkeeksisterende i 

Nordkapp, noe som bidrar til å øke tilgjengeligheten til naturen for hele befolkningen 

 

• Verneområder 

Nordkapp kommune har fire verneområder i kategorien reservater. Opphold i disse er knyttet 

til spesifikke betingelser så som f.eks. tidsrom man kan være der, tillatelse til å ha med hund 

etc. 

De fire reservatene er: 

Djupvika naturreservat (opprettet 04.11 1983)  

Sværholtklubben naturreservat (opprettet 28.01 1983)  

Gjesværstappan naturreservat (opprettet 28.01 1983)  
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Nordkapp m/ Hornvika plante- og dyrelivsfredning (opprettet 31.05 1929) 

De to førstnevnte ligger svært utilgjengelig til for friluftsaktiviteter på grunn av plassering 

langt fra bebyggelse. De er imidlertid populære jaktområder, og brukes til dette formål i gitte 

tidsrom.  

Gjesværstappan er en øygruppe som dermed har en begrenset adkomst, men lokale aktører 

arrangerer båtturer der det gis mulighet for å oppleve det unike fuglelivet her.  

Nordkapp har inntil 2014 hatt begrenset adgang gjennom privat innkreving av bomavgift. Fra 

2014 ble den private avgiften avskaffet ved at kommunestyret i Nordkapp tildelte løyve for 

innkreving av adkomstavgift i tråd med Friluftsloven.  

      

4.1.8. Tilrettelegging og forvaltning av friluftsområder 

I Nordkapp er det gjennomført ulike tilrettelegginger for et aktivt, inkluderende og allsidig 

friluftsliv i regi av både kommune og ulike lag/foreninger. Turlaget, som er den største 

friluftsorganisasjonen, har merket 16 turstier, eier tre ubetjente hytter, en grillhytte, og et 

lysløypeanlegg. Jeger - og fiskerforeningen har sitt leirdueskyteanlegg der de arrangerer 

jegerkurs/skyting ukentlig. Foreningen arbeider også aktivt med å kultivere vassdrag og vann 

for å øke bestanden av ferskvannsfisk, eksempelvis i Duksfjord - og Skipsfjordvassdragene. 

Nordkapp kommune har selv vært aktør innenfor friluftsaktivitet, og har ansvaret for 

grillhyttene i Elvedalen og Seppoladalen. I tiden da "Fysakprosjektet" eksisterte var 

kommunen også ansvarlig for merking av diverse løyper, men ansvaret har siden blitt overlatt 

Nordkapp og omegn turlag. Av andre friluftslivsanlegg i Nordkapp kommune kan nevnes 

Røde-Kors hytta i fjellet ovenfor Sarnespollen, samt hytter og rasteplasser etablert av 

bygdelag og andre frivillige lag og foreninger. 

Et økende friluftsliv i kommunen gir økt bruk av naturområdene. Dette krever at 

naturområdene forvaltes og vedlikeholdes.  

Sikring av arealer til friluftsformål er først og fremst et kommunalt ansvar. Dette gjøres 

gjennom arealplanleggingen. For de frivillige organisasjonene som ønsker å gjennomføre 

tiltak kreves imidlertid en avtale med grunneier. I de aller fleste tilfeller vil dette være Fefo, 

men vil også kunne være andre. Drift av løypenett og de ulike anleggene bør være en oppgave 

for de frivillige lag og foreninger, men kommunen bør også engasjere seg i arbeidet og være 

støttespiller. Det bør nevnes i denne forbindelse at for å hindre slitasje på naturen er økt 

tilrettelegging nødvendig. 

I forbindelse med utarbeidelse av ny folkehelseplan er det tenkt utarbeidet partnerskapsavtaler 

mellom kommunen og ulike lag og foreninger. Gjennom slike avtaler vil kommunen kunne 

støtte opp under ulike tiltak som lag og foreninger skal gjennomføre. 

 

4.2  Analyse av behov 

Folketallet i Nordkapp kommune har vært nedadgående de siste tiårene, noe som også  har  

resultert  i en befolkning med stadig færre yngre og flere eldre. I de senere år kan det imidlertid 
se ut som om folketallet har  stabilisert seg på rundt 3200 innbyggere. I et normalperspektiv 
forventes det at dette nivået skal holde seg fram mot 2036. Dersom olje og gassvirksomhet skulle 
etablere seg her vil det kunne være grunnlag for et mer optimistisk perspektiv og en litt større 

økning. Folketall og demografisk sammensetning  må tas med i tenkningen rundt tilrettelegging 

for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 
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Med utgangspunkt i tabellen med oversikt over anlegg og områder for idrett og fysisk 

aktivitet i Nordkapp (se vedlegg 3), samt befolkningsutviklingen slik den ser ut i dag kan det 

konkluderes med at det ikke er omfattende behov eller grunnlag for mange nye større 

anleggsutbygginger i den nærmeste fremtid. Mange fasiliteter er slitt og preget av tidens tann. 

Sånn sett er behovet for opprustning synlig på mange anlegg, og for å ta vare på de anlegg 

som finnes er dette noe som bør tas tak i.  De "moderne" idrettsanlegg som finns i kommunen 

er dessuten i stor grad konsentrert til Honningsvåg. I forhold til en målsetting om at alle skal 

kunne utøve fysisk aktivitet etter ønske og forutsetning nært der man bor, er en opprustning 

og oppdatering av anlegg på de andre stedene på Magerøya en nødvendighet. For de som bor i 

og i umiddelbar nærhet av Honningsvåg skaper fortetningen av idrettshallen og 

stadionanlegget positive synergieffekter ved at det skaper sosiale møteplasser.  

 

Det anlegget som virkelig mangler i kommunen, og som hele befolkningen ønsker skal 

materialisere seg er en ny svømmehall. Et stort fokus må rettes mot dette prosjektet dersom 

det skal bli en realitet.  

 

Ut over dette dekkes i stor grad behovene. Det er imidlertid også klart at en stor del av 

anleggsmassen preges av slitasje, og det er nødvendig å ha et våkent øye til dette momentet. 

Det finnes også ønsker om å utbedre anlegg, videreutvikle og forbedre kapasiteten. Ikke minst 

ligger det et stort potensial i å legge til rette for aktivitet for personer med nedsatt funksjon, 

samt motvirke passivitet og inaktivitet blant de som ikke finner seg til rette i de "tradisjonelle" 

tilbudene.  

 

Til slutt kan det nevnes at tidene har forandret seg og at dette også kan komme til å gjelde hva 

slags eventuelle nye anlegg som kan tenkes inn i fremtiden. Tendensen til at flere og flere 

foretrekker individuell, uorganisert mosjon og trening tilsier at dette også må vektlegges når 

fremtidige planer skal legges og prioriteringer gjøres.   

  

 

 

 

Foto: Anne Trine Elde 
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5. Handlingsprogram 

 

5.1 Spillemidler 

Etter gitte kriterier gis det spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og 

friluftsliv, samt nærmiljøanlegg. Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av 

infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet (egenorganisert og/eller 

organisert aktivitet). De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler er barn (6-12 år) og 

ungdom (13-19 år), samt personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive. 

 

Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet 

i organiserte og egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er 

det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og 

variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utforming av anlegg. Anleggene 

bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene. 

 

Tilskuddsordningen til nærmiljøanlegg er utvidet de siste årene. Det fokuseres sterkere på 

egenorganisert virksomhet, og arenaer for denne type aktivitet. Anlegg i tilknytning til 

skolens uteområde går også inn under tilskudd for nærmiljøanlegg. 

 

Spillemidlenes totale ramme varierer fra år til år, avhengig av overskuddet fra Norsk Tipping 

AS. I dag er det ingen generell maksimalgrense for utbetaling i støtte. For flere anleggstyper 

er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp. Som hovedregel kan det søkes om tilskudd 

på inntil 1/3 av godkjent kostnad til bygging og/ eller rehabilitering av ordinære anlegg. For 

alle anlegg gjelder at samlet statlig tilskudd maksimalt kan være 50 % av godkjent kostnad i 

søknaden. For anlegg i Troms og Finnmark kan det gis et tillegg på 25 % av ordinært 

tilskudd.  

 

Overskuddet fra Norsk Tipping AS er for lite til å dekke behovet, og det er som tidligere 

nevnt et stort etterslep på innvilgelse av spillemidler. Det kan ta flere år fra første gangs 

søknad til spillemidler blir innvilget. 

 

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, 

fylkeskommuner, idrettslag og foreninger. Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av 

spillemidlene ikke skal danne grunnlag for tjenesteetablerte eierformer eller omdannes til 

fortjeneste for private eiere. 

 

Når andre enn kommunene eller fylkeskommunene står som søker, må kommune, eventuell 

fylkeskommune, garantere for at tilskuddsmottaker, ved eventuell misligholdelse av 

vilkårene, tilbakebetaler tildelte spillemidler til Det kgl. kultur- og kirkedepartementet i tråd 

med de generelle vilkår for tilskudd. Denne kommunale garantien gjelder når samlet tilskudd 

til anlegget overstiger kr. 3 000 000,-. 

 

Det vil kun bli innvilget spillemidler til anlegg som står oppført i kommunalt vedtatt plan, og 

planen skal være vedtatt som retningsgivende for den kommunale medvirkning i utbygging og 

drift av anlegg.  
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5.2 Kommunens rolle 

I forhold til spillemidler er kommunen satt til å løse helt spesifikke oppgaver. Kommunen skal 

informere lag og foreninger om framgangsmåte, krav, tidsfrister etc. Den skal administrere 

søknader i henhold til de retningslinjer som gjelder for spillemidler. Den skal hvert år 

oppdatere status på de anlegg som er registrert i spillemiddelregisteret og rapportere om 

forandringer og eventuelle irregulariteter.  Kommunen må også søke dersom anlegg som har 

fått spillemidler skal endres, flyttes eller lignende før anlegget har vært åpent for allmenn 

idrettslig virksomhet i tilstrekkelig mange år (30 år for ordinære anlegg og 20 år for 

nærmiljøanlegg). Alle prosjekter som skal komme i betraktning når det gjelder å få tildelt 

spillemidler må dessuten være nedfelt i denne planen som skal vedtas av kommunestyret hvert 

år. 

 

I praksis betyr dette at lag og foreninger som har prosjekter de ønsker å søke om spillemidler 

til må gjøre dette i en prosess som involverer kommunen med kommunestyret, idrettsråd, 

fylkeskommunen m.fl. Nedenfor står beskrevet nøyaktig prosedyre for hvordan dette skal 

foregå med tidsfrister, aktører og instanser som er involvert. 

 

I utgangspunktet kan man få inntil en tredjedel av totalkostnadene til et prosjekt dekket 

gjennom spillemiddelordningen. Ideelt skulle Nordkapp kommune kunne sagt at alle prosjekt 

som får tildelt midler skulle få en tredjedel også av kommunen. I den nåværende økonomiske 

situasjon kommunen befinner seg i vil dette være uaktuelt. Realistisk sett vil nye anlegg i 

overskuelig framtid måtte initieres og bæres økonomisk av foreningene selv gjennom dugnad 

og innsamlede midler i tillegg til eventuelle spillemidler. Kommunen må i stedet bestrebe seg 

på å ha en oppmuntrende, positiv holdning til nye prosjekt, være med og lete etter muligheter, 

ha en god oversikt og administrering av spillemiddelordningen og ikke minst utarbeide gode 

strategier for utvikling av hele feltet dette omhandler.  

 

5.3 Saksgang spillemiddelsøknader i Nordkapp kommune  

Nedenfor står et eksempel på hvordan prosedyren rundt søknader på spillemidler kan foregå. 

Det foreslås at kommunen ved Oppvekst og kultur i samarbeid med sentrale aktører innenfor 

idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv utarbeider en gjeldende prosedyre. Dette kan sees i 

sammenheng med målsetting nr.3 under punkt 5.7.2 i denne planen. 

  

Eksempel på saksgang for spillemiddelsøknader i Nordkapp kommune 

Februar/mars - møte med lag og foreninger, orientering om spillemidlene og framlegging av 

aktuelle prosjekter. 

 

15.juni – Frist for foreninger til å varsle om planlagte spillemiddelsøknader. Idrettslag og 

foreninger sender en oversikt til kommunen v/oppvekst og kultur med kopi til Idrettsrådet. 

(Hensikt: få en oversikt over hvor mange spillemiddelsøknader vi kan forvente oss i 

kommende søknadsprosess.) 

 

15. juni - Frist for foreninger til å fremme prosjekt som ønskes rullert inn på uprioritert eller 

prioritert liste. Oversikt sendes til kommunen v/oppvekst og kultur med kopi til Idrettsrådet. 

   

Juni/juli - Orientering om eventuelle endringer i bestemmelser om tilskudd av spillemidler 

fra Kulturdepartementet publiseres for kommende søknadsperiode.  
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1.september – Frist for idrettslag til å sende inn forslag til anlegg som skal rulleres inn i 

anleggsplanen. Opplysninger om anleggets byggestart og når det er planlagt ferdigstilt skal 

være med. Idrettslag og foreninger sender en oversikt til kommunen med kopi til Idrettsrådet.  

- Frist for å sende inn søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til kommende 

søknadsperiode. (Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning blir ellers behandlet fortløpende 

hele året. Godkjenning skal foreligge før byggestart). 

  

September – Kommunen i samarbeid med Idrettsrådet behandler alle innkomne søknader. 

Idrettslag og foreninger får deretter tilbakemelding på sin søknad fra kommunen. Forslag til 

prioritering av søknader blir lagt frem. 

  

15.oktober – Frist for idrettslag til å sende inn elektronisk søknad om spillemidler via 

idrettsanlegg.no. 

  

Oktober – Forslag til prioritering av spillemiddelsøknader tas opp i Rådmannens 

ledergruppe. Innstilling om årets spillemiddelprioriteringer blir fremmet.  

 

November/desember – Politisk behandling. 

 15. Januar – Kommunen oversender spillemiddelsøknader og vedtak om 

spillemiddelprioriteringer til Fylkeskommunen.  

 

5.4  Uprioritert liste 

Det uprioriterte handlingsprogrammet er basert på innkomne behov og ønsker. Det er ikke tatt 

stilling til når eller om prosjektene kan gjennomføres. Ved den årlige rulleringen av det 

prioriterte handlingsprogrammet vil prosjekter som står på det uprioriterte 

handlingsprogrammet kunne bli vurdert, alt etter som hvor langt i prosessen de angjeldende 

lag og foreninger har kommet. 

 

Lag/Forening Prosjekt Stipulert 

kostnad 

HT&IF Tilbygg idrettshallen  

Nordkapp 

kommune 

Balløkke i Skarsvåg 600.000 

Nordkapp 

kommune 

Balløkke i Gjesvær 600.000 

Nordkapp 

kommune 

Balløkke i Kamøyvær 600.000 

 

Isolering av Flerbrukshallen er tatt ut av listen over uprioriterte prosjekter da prosjektet 

ferdigstilles i 2017.  

 

5.5 Prioritert liste 

Det prioriterte handlingsprogrammet er en liste over de anlegg som til enhver tid er de 

viktigste for Nordkapp kommune. Anleggene er tatt inn på bakgrunn av innspill fra lag/ 

foreninger og kommunens egne ønsker.  
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Ved prioritering av ulike prosjekter tas det videre hensyn til i prioritert rekkefølge: 

 

1. Ferdigstilt prosjekt 

2. Påbegynt prosjekt 

3. Søknad om spillemidler 

4. Har prosjektet idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

 

De anleggene som ikke kommer inn under noen av kategoriene over, er ikke prioritert 

innbyrdes.  

Anleggene må stå på prioritert liste for å kunne søke om idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning. Når forhåndsgodkjenningen er gitt kan arbeidet med prosjektet starte. 
 

Prioritet Prosjekt Ansvarlig Investering Drift                      Finansiering 

     Egen Kommunal Sp.midler 
 Ny 

svømmehall/ 

renovering av 

eksisterende 

svømmehall 

Nordkapp 

kommune 

     

 Balløkke i 

Nordvågen 

Nordkapp 

kommune 

600.000    300.000 

 Bedre merking 

av turstier på 

Magerøya 

generelt, samt 

bygging av 

bålplasser og 

renovering av 

hytter langs 

stiene. 

Nordkapp 

og omegn 

turlag 

1.000.000     

 Oppgradere 

merket tursti til 

turløype som 

kan benyttes til 

sykling, trille 

barnevogn og 

rullestol til 

Falkebergbukta 

Nordkapp 

og omegn 

turlag 

700.000     

 Oppgradere 

turstien i 

Skipsfjorden til 

turløype og 

turvei samt 

bygge utstyrsbu 

for oppbevaring 

av 

friluftslivsutstyr 

(scooter, 

sporslede, 

båter, telt, 

fiskeutstyr etc). 

Nordkapp 

og omegn 

turlag 

700.000     

 Bygging av 

garasje i 

Skipsfjorden 

friluftsområde 

Nordkapp 

og omegn 

turlag 

410.000    170.000 

 Etablering av 

tuftepark 

Nordkapp 

Idrettsråd 

460.000    230.000 

 
Ingen av anleggene som står på prioritert liste kommer inn under kategoriene for prioritering 

av anlegg. Anleggene er derfor ikke prioritert innbyrdes.  
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Teknisk rom/lager i flerbrukshallen stod som eneste prosjekt på prioritert liste i 2015. 

Prosjektet ble i 2016 tildelt kr. 875.000 i spillemidler og ferdigstilles som planlagt i 2018. 

Anlegget styrkes derfor av listen over prioriterte anlegg.   

 

5.6 Resultat etter forrige planperiode 

 

5.6.1 Anleggssiden 

I og med at dette er første generasjons plan kan kommunen ikke vise til noen tidligere 

planperiode i den forstand. I forhold til søknader på spillemidler og realisering av anlegg ved 

hjelp av disse er det imidlertid et anlegg som har preget utviklingen de seneste årene. 

Oppføringen av flerbrukshallen er det siste store tilskuddet på anleggsfronten. Første trinn var 

selve hallen med fotballbane. I tillegg har arbeidet med å utvikle hallen til en reell 

flerbrukshall fortsatt gjennom tre byggetrinn inne i hallen: et garderobeanlegg, teknisk rom 

med lager og aktivitetssal. Bak dette prosjektet står grupperingen HT&IF allianse som ble 

opprettet i forbindelse med initieringen av det. De senere årene har flerbrukshallen med sine 

forskjellige byggeprosjekt vært prioritert fra kommunens side gjennom den årlige 

behandlingen av listen over aktuelle anleggsprosjekt. Det er mottatt spillemidler for alle 

delene så nær som teknisk rom/lager. Ved denne rulleringen foreslås det at det sendes fornyet 

søknad om spillemidler til dette prosjektet ved kommende søknadsrunde. 
 

5.6.2 Aktivitetssiden 

Generelt drives det et veldig godt arbeid i foreningene. Mange frivillige bruker masse av sin 

tid for å gi særlig barn og unge så gode tilbud som mulig. Idrettslig sett hevder flere utøvere 

seg godt i Finnmarkssammenheng, og også noen i større sammenhenger utenfor 

fylkesgrensen.   

 

Det synes å være stabilt god aktivitet gjennom de frivillige lag og foreningers tilbud. Noen 

svingninger må naturlig tas med, og noen utfordringer står man overfor. Tendensene innenfor 

den organiserte idretten er et relativt stort frafall fra 13 - årsalder og oppover. Dette er som 

tidligere nevnt en nasjonal trend og en stor oppgave for idretten selv å ta tak i.  Rekruttering, 

kursing/utdanning av gode ledere og trenere er en annen utfordring man står overfor. Det er 

tidvis vanskelig å få folk til å lede an, noe som kan virke hemmende på aktivitet.  

 

5.7  Målsetting for kommende planperiode 

 

5.7.1  Anleggssiden 

1. Å få forprosjektert og konkretisert ny svømmehall 

2.  Å sette opp hovedprioriteringer og retningslinjer for kommunens politikk på området i 

overskuelig framtid 

 

 

Kommentar:  

1. Et nytt svømmeanlegg står øverst på ønskelisten når det gjelder nye idrettsanlegg i 

Nordkapp kommune. I mange tiår har saken stått i stampe, og uten framdrift. For å komme et 

skritt videre er det et mål å få konkretisert et prosjekt Nordkappsamfunnet kan samle seg om. 

Det handler om å få forprosjektert og tegnet, gjort gode kostnadsberegninger og rydde av 

veien alle spørsmål rundt plassering og hvilke konsekvenser denne vil få. Først med et klart 
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og tydelig prosjekt vil det være mulig å begynne arbeidet med å skaffe finansiering og i neste 

runde nærme seg en realisering.  

Ansvar: Prosjektgruppa for ny svømmehall 

 

2. Å ha klare prioriteringer og retningslinjer å gå etter vil lette arbeidet og tenkningen rundt 

idrettsanleggene i kommunen. Det vil kunne føre til større og mer målrettet utvikling av feltet. 

Ansvar: Teknisk sjef og Oppvekst og kultursjef    

 

5.7.2. Aktivitetssiden 

1. Å bidra til økt fysisk aktivitet blant inaktive barn, unge og voksne  

2. Å bidra til å sette fokus på integrering og skape gode arenaer for dette. 

3. Å etablere gode beslutningsprosesser mellom Nordkapp kommune og aktørene som 

organiserer idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

 

Kommentar:  

1. Det tør være godt kjent at inaktivitet er et problem i deler av befolkningen, og at dette 

representerer et økende folkehelseproblem. Å arbeide for å motvirke dette må være en 

grunnleggende viktig oppgave.  

Ansvar: Oppvekst og kultursjef, Helse - og omsorgssjef, skolene, barnehagene, lag og 

foreninger. 

 

2. Vi blir i økende grad et flerkulturelt samfunn. Det vil være en oppgave for både foreninger 

og det offentlige å drive et så godt integreringsarbeid som overhode mulig. I dette arbeidet 

kan idrett og fysisk aktivitet være et særdeles nyttig verktøy. Derfor blir det viktig og skape 

gode arenaer og møteplasser som er inkluderende for alle i Nordkappsamfunnet.. 

Ansvar: Oppvekst og kultursjef, Helse - og omsorgssjef, skolene, barnehagene, lag og 

foreninger. 

 

3. Å få til et godt samarbeide mellom de ulike aktører vil kunne gi enda større effekt av 

arbeidet som gjøres. Et nært forhold mellom kommunen og det frivillige foreningslivet er en 

forutsetning for å lykkes med arbeidet. 

Ansvar: Oppvekst og kultursjef, Helse - og omsorgssjef, lag og foreninger. 

  

6. Evaluering og rullering 
Planen i sin helhet skal rulleres og vedtas i kommunestyret hvert fjerde år. Handlingsplanen 

med prioritert og uprioritert liste skal rulleres og vedtas i kommunestyret hvert år. Ved 

rullering skal det foretas evaluering av i hvilken grad man har nådd målsettinger satt for 

planperioden. Ansvaret for rulleringen har kommunen ved oppvekst - og kultursektoren. 

Tverrsektorielt arbeid og involvering av sentrale aktører i det frivillige idretts - og friluftsliv 

vil imidlertid være helt avgjørende for å få en levende og god plan. I løpet av den første 

planperioden må dette arbeidet formaliseres og komme inn i faste rutiner. 
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Vedlegg  
 

Vedlegg 1   Oversikt over lag og foreninger 

Vedlegg 2   Korte beskrivelser av lag og foreninger 

Vedlegg 3   Oversikt over anlegg 

 

 

Vedlegg 1 Oversikt over lag og foreninger 

Tabellen under er en framstilling av den samlede aktiviteten i kommunen. den viser medlemsmassen til lag og foreninger ut 

fra alder og kjønn. Langt fra alle har svart, og listen er dermed ikke komplett. Oversikten må utvikles med rullering av 

planen.  

M = hankjønn  K = hunkjønn  

(Lag) 

Aktivitet/Disiplin 

0 – 

12 

år 

 

Tot. 

M K 13 

– 

19 

år 

tot 

M K 19 

– 

65 

år 

tot 

M K 65 

år 

+ 

 

tot 

M K Tot M K 

HT&IF 

Fotball 103 74 29 55 35 20 63 43 20 5 0 5 226 152 74 

Håndball 87 39 48 66 36 30 22 6 16 - 0 0 175 81 94 

Turn 174 70 104 37 2 35 81 4 77 10 0 10 302 76 226 

Klatring 6 4 2 13 7 6 13 8 5 - 0 0   32 19 13 

Klippen 

Turn 37 6 31 8 2 6       45 8 37 

Trenere     2 1 1 3  3    5 1 4 

Nordvågen IL 

             -   

Nordkapp svømmeklubb 

 45 24 21 4 2 2 21 12 9    70 38 32 

Nordkapp alpindrift 

             -   

Nordkapp Skytterlag 

             -   

Nordkapp og omegn turlag 

 43   9   134   30   216   

Nordkapp jeger og fisk 

             -   

Nordkapp motorcross 
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             -   

Gjesvær bygde og idrettslag/ Gjesvær helselag  

Kjøring av skispor 

Tilrettelegging aktivitet 

på fotballbanen 

Tilrettelegging for 

turgåing 

Trimrom 

Kursvirksomhet,  bl.a. 

dans etc. 

            -   

Skarsvåg bygdelag  

-             -   

Kamøyvær bygdelag  

Leie av basseng 

Trimaktivitet gymsal 

Trimrom 

oppvekstsenter 

Trimboks 

Fotballbane 

Ungdomsklubb med 

inneaktivitet 

            130   

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2  Korte beskrivelser av  lag og foreninger 

 

Honningsvåg Turn & Idrettsforening 

HT&IF's er en stor samfunnsaktør i Nordkapp og den viktigste leverandør av aktiv idrett. 

Gjennom hele uken organiseres og gjennomføres treninger, og det satses på å gjøre det med 

god kvalitet og godt innhold. Foreningen har mange lag med begge kjønn med i seriespill i 

både håndball og fotball. I fotball deltar også HT&IF med to seniorlag i seriespill på 

herresiden og et på damesiden. I turning er foreningen rett og slett på et høyt nivå sportslig 

sett blant de som satser hardest, i tillegg til å ha en stor bredde fra "nøstepartialder" og opp til 

ungdomsalder. Av tallene i tabellen kan man også se at turn har desidert flest voksne aktive 

innenfor den organiserte idretten, dog med kvinner i klart flertall. I tillegg til de store idrettene 

har HT&IF også en mindre klatregruppe, noe som gir et bredere spekter og et alternativt 

tilbud for de som ikke nødvendigvis dras mot de store, "tradisjonelle" idrettene.  

Det er særdeles viktig for samfunnet å ha et lokomotiv som HT&IF. Foreningen gjør det 

mulig for mange å engasjere seg. Den tilbyr god aktivitet innenfor fotball, håndball, turn og 

klatring, først og fremst for barn og unge, men også for voksne idrettsaktive. Den er en 

pådriver for utvikling av fasiliteter og anlegg og bidrar til flere sider av samfunnsutviklingen, 

også sosialt sett.  For Nordkapp kommune er HT&IF en uvurderlig kraft som må tas vare på. 
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Samtidig  følger det også et ansvar for foreningen selv å forvalte posisjonen den har til beste 

for lokalsamfunnet som helhet, og også gi plass til og bidra til andre foreningers aktivitet.  

Klippen idrettslag 

Ved siden av den største foreningen er det mange foreninger med færre medlemmer, men som 

bidrar til større bredde og variasjon med viktige supplerende tilbud innenfor idrett og 

friluftsaktiviteter. Klippen IL er den andre "tradisjonelle" idrettsforeningen i kommunen. 

Hovedaktiviteten er turn med spesialfeltet rytmisk sportsgymnastikk (RG). Foreningen er 

faktisk det eneste i Finnmark som driver med RG og er med i konkurranser. 

Vinterstid har utearealene rundt Storbukt grendehus vært brukt til å arrangere familieskirenn 

på søndager tidligere. Denne virksomheten er imidlertid innstilt for øyeblikket pga. 

manglende kapasitet. Det samme gjelder en liten alpinbakke som har vært med i foreningens 

portefølje. Den ligger der, men er ikke i drift fordi det ikke er midler eller kapasitet til å drive 

den.  

Klippen har medlemmer fra hele Honningsvåg, Kamøyvær og Nordvågen, og er et 

samlingspunkt for de som bor i Storbukt og Seppoladalen.  Foreningen bidrar til identitet og 

tilhørighet blant befolkningen. Foreningen var også en viktig aktør og medspiller for 

kommunen da Storbukt skole med grendehus ble bygget på slutten av 1980 - tallet.  

 

 

Nordvågen IL 

I Nordvågen gjør også Nordvågen IL en stor innsats med ulike aktivitetstilbud til 

befolkningen. Foreningen opererer ikke innenfor tradisjonelle grener og idretter, men 

arrangerer ulike former for styrketrening, samt at de leier bassenget annenhver lørdag i høst - 

og vintertiden for sine medlemmer. 8 tirsdager fra månedsskifte januar/februar arrangerer NIL 

det berømte tirsdagsrennet, skiaktivitet for barn i alle aldre. Hver søndag åpnes kafé på 

klubbhuset der det lånes ut diverse utstyr til fri bruk på fotballbanen, samt at hver siste søndag 

i måneden organiseres felles aktiviteter av både fysisk og sosial karakter. NIL har også sørget 

for merking av løype fra Nordvågen og opp til Kjelvikhytta og sånn sett bidratt til 

turløypenettet på øya. I NIL har også lokalsamfunnet i Nordvågen en viktig kraft som skaper 

identitet og samhørighet. Tirsdagsrennet har også vært populært for Honningsvågingene og 

NIL bidrar sånn sett også utover Nordvågenområdet. 

Nordkapp svømmeklubb  

Nordkapp svømmeklubb har en viktig posisjon og funksjon i kraft av sin aktivitet. 

Svømmeopplæring er et viktig tema, også nasjonalt sett. Det er gjentatte ganger løftet fram 

mangler ved denne opplæringen og at mange barn ikke lærer seg å svømme ordentlig. 

Nordkapp svømmeklubb har tilbud om svømmeopplæring og vanntilvenning for alle som 

ønsker det. Klubben har 70 aktive medlemmer og opplever nå en økning i medlemsmassen 
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etter flere års nedgang. I tillegg til et bredt tilbud til i prinsippet hele befolkningen driver 

svømmeklubben også konkurranseidrett og deltar på svømmestevner. Klubben har 

medlemmer med funksjonshemminger og er derfor også av den grunn en viktig aktør som 

bidrar til at alle grupper i befolkningen får muligheten til å drive fysisk aktivitet. 

Bygdelagene  

I Kamøyvær, Gjesvær og Skarsvåg er det bygdelagene (+ Gjesvær helselag) som i all 

hovedsak står for det som er av aktiviteter, og aktivitetene som organiseres spenner vidt. 

Bygde- /helselagene står for turløyper, eksempelvis løypa til Kirkeporten i Skarsvåg og 

Thomassenhytta i Gjesvær. Det arrangeres ulike former for treningsaktiviteter og 

kursvirksomhet i gymsalene som finnes. I Gjesvær har man begynt å ta tak i fotballbanen for å 

få den i stand til å kunne brukes. Det har også vært arbeidet for å få gjenåpnet det stengte 

bassenget i vintermånedene for at befolkningen skal ha et tilbud når mulighetene er begrenset 

utendørs. Dette har så langt ikke lykkes. I Skarsvåg hadde man sommeren 2015 et stort 

arrangement med Skarsvågdagene. Arrangementet trakk mange folk til stedet og inneholdt et 

vidt spekter av aktiviteter for alle aldre, både fysisk, kulturelt og sosialt. Tilsvarende 

arrangement er planlagt for kommende år.  

De tradisjonelle tilbudene finnes ikke på disse stedene. Likevel gjøres det en stor innsats for å 

holde aktivitet og engasjement oppe. Betydningen arbeidet til de ulike lagene har kan 

vanskelig vurderes høyt nok  i forhold til identitetsskaping, tilhørighet og folkehelse. 

 

 

Nordkapp alpindrift 

Grupperingen Nordkapp alpindrift er en stiftelse hvis formål er å stable på beina et tilbud om 

å kjøre på ski i alpinbakken når det er forhold for det. Gjennom mange års stor innsats har 

man bearbeidet terrenget og på den måten fått til en flott bakke  i Nordvågen. Gruppen har 

opparbeidet en utstyrspark til utleie, skaffet til veie tråkkemaskin, bygget varmestue og ikke 

minst holder man skiheisen i hevd. Med de værforholdene som råder sier det seg selv at dette 

er en særdeles usikker og veldig væravhengig virksomhet. Desto mer imponerende er det at 

man klarer å gi dette tilbudet år etter år. Ikke minst er dette betydningsfullt for barn og unge. 

som gjennom dette får muligheten til utfordrende, men samtidig lystbetont fysisk utfoldelse 

utendørs.  

Nordkapp og omegn turlag    

En aktør som etter hvert har gjort seg mer og mer gjeldende er Nordkapp og omegn turlag. 

Både gjennom organisering av aktiviteter og praktisk arbeid med merking av løyper og 

utvikling av ulike fasiliteter, har foreningen bidratt til å utbre interessen for friluftsliv blant 

folk i alle aldre med ulike forutsetninger. Aktiviteten strekker seg også langt utover antall 

medlemmer. Verd å merke seg er særlig samarbeidet mellom turlaget, Honningsvåg skole og 

Boreal. Samarbeidet har kommet i gang gjennom det tidligere nevnte prosjektet En time om 
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dagen. Gjennom programmene "Helt topp" og "Helt ekte" har elevene ved Honningsvåg skole 

fått brukt kroppen sin fysisk på tur ute i naturen. Det å være ute i friluft er i større og større 

grad blitt en naturlig del av undervisningen og har bidratt til økt fysisk aktivitet blant barn og 

unge i kommunen. I startåret 2012 ble det gått 749 elevturer til fjells. I 2015 var dette tallet 

økt til 1510. I forhold til satsning på fysisk aktivitet blant barn og unge har Nordkapp og 

omegn turlag levert et meget positivt bidrag, også fordi man gjennom satsningen når alle barn 

og unge. I tillegg setter foreningen fokus på friluftsaktivitet også for den voksne del av 

befolkningen, bl.a. gjennom trimkonkurransen "Nordkapptrimmen". Turlaget er også med å ta 

ansvar for aktivisering av den eldre garden gjennom en seniortrimgruppe som har faste turer 

en gang i uken I et folkehelseperspektiv er dette arbeidet særdeles viktig. 

Nordkapp jeger - og fiskeforening 

Den andre foreningen som aktivt organiserer friluftsaktivitet er jeger - og fiskeforeningen. 

Deres virksomhet er naturlig nok mer rettet inn mot aktivitet knyttet til jakt og fiske. 

Foreningen arrangerer leirdueskyting ukentlig, og gir folk muligheten til å avlegge 

jegerprøven. De gir også jevnlig kurs i fluebinding og fluestangkasting. I tillegg er jeger - og 

fiskeforeningen aktive med å kultivere vassdrag og fiskevann for å få opp bestanden av fisk i 

disse, bl.a. Skipsfjordvassdraget og Duksfjordvassdraget.  

I Nordkapp kommune er det historisk sett en sterk kultur for jakt og fiske. Jeger - og 

fiskeforeningen gir derfor et viktig bidrag gjennom å opprettholde og dyrke kunnskapen og 

kulturen rundt denne virksomheten. 

 

 

Andre foreninger 

I Nordkapp finnes det et skytterlag, motorcross og formodentlig også andre foreninger som 

organiserer ulike former for fysisk aktivitet. Det har ikke lyktes å få inn opplysninger om alle 

i denne runden. En komplett oversikt over aktiviteten vil måtte utvikles over tid. 
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Vedlegg 3  Oversikt over anlegg i Nordkapp 

Tabellen under viser en samlet oversikt over anleggene som finnes i Nordkapp kommune. De 

fleste er registrert i spillemiddelregisteret og har vært realisert ved hjelp av spillemidler. 

Nederst er det også anført anlegg som ikke står oppført i spillemiddelregisteret. Det er uvisst 

om denne er helt komplett 

Navn Eier/ansvarlig Beliggenhet Type anlegg/størrelse Status Spillemiddel- 

register 

Anlegg nr. 

2019000 

Honningsvåg 

stadion 

Nordkapp 

kommune 

Honningsvåg 

sentrum 

Friidrettsanlegg Nedlagt 102 

Honningsvåg 

stadion  

Nordkapp 

kommune  

Honningsvåg 

sentrum  

Fotballanlegg, kunstgress 

100 x 60  

Eksisterende 

 

 

Honningsvåg 

stadion - 

Flerbrukshall 

Nordkapp 

kommune/HT&IF 

Allianse  

Honningsvåg 

sentrum 

Plasthall/Flerbrukshall Eksisterende  

1. Fotballanlegg  - Kunstgress 60 x 40, ferdigstilt 

2. Garderobehus - ferdigstilt  

3. Aktivitetssal - Under bygging 

4. teknisk hus/lager - under planlegging 

 

106 

109 

108 

110 
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Gjesvær 

balløkke 

Gjesvær Bygde - og 

idrettsanlegg 

Gjesvær Fotballanlegg, grusbane Eksisterende 801 

Gjesvær 

samfunnshus 

Nordkapp 

kommune 

Gjesvær Bad - og svømmeanlegg Midlertidig 

stengt.  

903 

Gjesvær 

samfunnshus 

Nordkapp 

kommune 

Gjesvær Idrettshus Eksisterende  902 

Gjesvær 

Samfunnshus 

Nordkapp 

kommune 

Gjesvær Aktivitetssal Eksisterende  901 

Honningsvåg 

idrettshall 

Nordkapp 

kommune 

Honningsvåg 

sentrum 

Normalhall, flerbruk Eksisterende 103 

Honningsvåg 

idrettshall – 

klatrevegg 

Nordkapp 

kommune 

Honningsvåg 

sentrum 

Klatrevegg Eksisterende 104 

Honningsvåg 

samfunnshus 

Nordkapp 

kommune 

Honningsvåg 

sentrum 

Ulike småanlegg Eksisterende 502 

Honningsvåg 

samfunnshus 

Nordkapp 

kommune 

Honningsvåg 

sentrum 

Gymnastikksal Eksisterende 501 

Honningsvåg 

skateboard -

anlegg 

Nordkapp 

kommune 

Honningsvåg 

sentrum 

Skateboardanlegg Eksisterende 504 

Honningsvåg 

skole 

Nordkapp 

kommune 

Honningsvåg 

sentrum 

Gymnastikksal Eksisterende 601 

Honningsvåg 

skole – 

balløkke 

Nordkapp 

kommune 

Honningsvåg 

sentrum 

Balløkke Eksisterende 602 

Honningsvåg 

stadion 

Nordkapp 

kommune 

Honningsvåg 

sentrum 

Friidrettsanlegg Nedlagt 102 

Kamøyvær 

fotballøkke 

 Kamøyvær Fotball grusbane Eksisterende 1401 

Kamøyvær 

skole 

Nordkapp 

kommune 

Kamøyvær Gymnastikksal Eksisterende 1301 

Lekeområde 

Rådhusplassen 

Nordkapp 

kommune 

Honningsvåg 

sentrum 

Ulike småanlegg Ikke realisert 503 

Nordkapp 

alpinanlegg 

 Nordvågen Materiallager Eksisterende 303 

Nordkapp 

alpinanlegg 

 Nordvågen Hytte/klubbhus Eksisterende 302 

Nordkapp 

motorstadion 

 (Hvor) Motorsport/snøscooter –

bane 

Eksisterende 1501 

Nordkapp 

vintersports -

anlegg 

 Nordvågen Alpinanlegg Eksisterende 301 

Nordvågen 

balløkke 

Nordkapp 

kommune 

Nordvågen Balløkke Eksisterende 402 

Nordvågen 

samfunnshus 

Nordkapp 

kommune  

Nordvågen Gymnastikksal Eksisterende 401 

Nordvågen 

stadion 

 Nordvågen Fotball grusbane Eksisterende 201 

Seppoladalen 

lysløype 

Nordkapp 

kommune  

Storbukt Friluftsliv/turløype Eksisterende 702 

Skarsvåg 

balløkke 

Nordkapp 

kommune 

Skarsvåg Fotball grusbane Eksisterende 1001 

Skarsvåg skole Nordkapp 

kommune 

Skarsvåg Gymnastikksal Eksisterende 1101 

Skarsvåg skole Nordkapp 

kommune 

Skarsvåg Svømmeanlegg Midlertidig 

stengt 

1102 

Storbukt 

grendehus 

Nordkapp 

kommune 

Storbukt Gymnastikksal Eksisterende 701 

Storbukt skole Nordkapp 

kommune 

Storbukt Balløkke Eksisterende 704 

Valan 

Skytebane 

 Valan Skytebane 100 m Eksisterende 1201 

Valan 

Skytebane 

 Valan Skytebane 200 m Eksisterende 1202 

Valan 

Skytebane 

 Valan Skytebane 300 m Eksisterende 1203 



31 
 

 

 

Valan 

Skytebane 

 Valan Skytterhus Eksisterende 1204 

Anlegg som ikke er registrert i spillemiddelregisteret 

Turstier i 

Nordkapp 

(frittstående) 

Nordkapp og 

omegn turlag 

Duksfjorden 

Lysøynæringen 

Vannfjordhytta 

Lilletuva 

Småkjeftan 

Indre Baglia 

Gullgammen 

 

Turstier Eksisterende  

Skipsfjorden 

friluftsområde 

Nordkapp og 

omegn turlag 

Skipsfjorden 

 

 

Skipsfjord -

utsikten 

Lysløype/grillhytte 

Utstyrsbu 

 

 

Tursti 

 

Eksisterende 

Under 

planlegging 

 

 

Elvedalen 

turområde 

Nordkapp og 

omegn turlag 

Elvedalen-

Storfjellet 

Elvedalen-

Valanhalsen-

Falkebergbukta 

Elvedalen-

Valanhalsen-

Kjelvikskaret-

Helnes/Laukvika 

Elvedalen-

Prestevannet-

Elva 

 

Turstier   

Nordkapp 

friluftsområde 

Nordkapp og 

omegn turlag 

Hornvika-

Nordkapp 

Knivskjelodden 

Turstier   

E1 Nordkappog omegn 

turlag 

Turløype over 

Magerøya, og på 

fastlandet til 

kommune - 

grensa. 

Turstier   

Rastebuer Nordkapp og 

omegn turlag 

Laukvikhytta 

Kjeftavannshytta 

 

Vannfjordhytta 

Rastebu 

Rastebu 

 

Rastebu 

Eksisterende 

Midlertidig 

stengt 

Eksisterende 

 

Elvedalen 

grillhytte 

Nordkapp 

Kommune 

Elvedalen Grillhytte Eksisterende  

Merket løype 

Nordvågen - 

Kjelvikhytta 

NIL ? Nordvågen - 

Kjelvik 

Turløype Eksisterende  

Merket løype 

Skarsvåg - 

Kirkeporten 

Skarsvåg bygdelag 

? 

Fra Skarsvåg Turløype Eksisterende  

Merket løype 

Gjesvær - 

Lilletuva 

Gjesvær bygdelag ? Fra Gjesvær Turløype Eksisterende  

|Grillplass og 

fiskebrygge 

tilrettelagt for 

rullestolbrukere 

Norges 

handikapforbund 

avd. Nordkapp 

Skipsfjorden 

friluftsområde 

Nærmiljøanlegg Eksisterende  

Gjesvær gamle 

fotballbane 

Fefo? Gjesvær Grusbane Eksisterende 

Bygget på 

dugnad rundt 

1950 
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Gammelhuset Gjesvær bygde - og 

idrettslag 

Gjesvær Samfunnshus med scene Eksisterende  

Gjesvær gamle 

brannstasjon 

Gjesvær bygde - og 

idrettslag 

Gjesvær Lagringshus for utstyr, 

strømuttak til lys  på 

fotballbanen  

Eksisterende  

Thomassenhytta Thomassenhyttas 

venner 

Gjesvær Hytte/rastebu/turmål Eksisterende  

Trimbokser 

1. 

Storbuktvannet 

2. 

Storskogvannet 

3. Storsteinen 

Gjesvær helselag Gjesvær Turstier Eksisterende  

 


