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WORKSHOP DEL 2 - 06.11.2018 
Tema: Friluftsliv og fysisk aktivitet i Harstad 
 

Er det noen typer anlegg du savner i ditt nærmiljø for å kunne drive med idrett, fysisk aktivitet 
og/eller friluftsliv? 

- Ridesti merket for ridning → Tennvassåsen – Åsegarden – Folkeparken – Kilhusåsen 
- Klopping av tursti til Keipen og Maistua 
- Merking av turløyper/stier. Turlaget bidrar  
- Skileikanlegg i Kilbotn – Folkeparken – Medkila – Sollia 
- Fiskeplasser tilrettelagt for de med funksjonshemning  
- Brygge for fluekasting/haspel (casting) 
- Frisbeegolf Folkeparken 
- Lager for friluftsutstyr/Utstyrssentral 
- Sykkelløype 
- Uteklasserom – Gode møteplasser 
- Taujungel  
- Klatre- og lekepark 
- Utvikling av Altevågen 
- Toalett og søppeldunk ved Hagavatnet   
- Aktivitetsområder → multianlegg/friplassen 
- Tilrettelagt løyptetrasér 
- Badeplasser med brygge og trapp 
- Kystled: Tilrettelegging av gapahuker, toalett, søppelhåndtering, hytte 
- Sentrumsnær skatepark med tilhørende areal og infrastruktur  
- Trampolinepark 
- Bowling Stangnes Idrettspark   
- Sjøsportsenter (Gressholmen)  
- Golfbane  
- Lysløype Kilbotn - Kongsvikdalen 
- Utvikling av storstue for flerbruk med basseng på sørsiden av byen.  

 

Hvordan er rammevilkårene i dag for din aktivitet/virksomhet? (kompetanse, kapasitet, anlegg, 
etc.) 

- Harstad Ride og Kjøreklubb (HRKK) mangler eget tilholdssted  
- Lite/mindre god kompetanse på søknadsprosesser og økonomi 
- Høy kostnad ved drift av anlegg og aktivitetstilbud 
- Lag og foreninger skal drive aktivitet. Kommunen må legge til rette for gode rammevilkår 
- God kapasitet og mange frivillige    

 

Hva kan Harstad kommune gjøre for å bidra til utvikling av din/deres virksomhet? 

- Prioritere og opprette ny adm. stilling med fagansvar innenfor friluftsliv i kommunen 
- Samordne et fagkontor/fagmiljø med kompetanse (lære av andre kommuner) 
- Bistå i søknadsprosesser, plan/prosessarbeid, hjelpe å se muligheter 
- Koordinere sti- og løypeprosjekt. Turlaget kan bidra  
- Stille areal/bygg til rådighet for lag og foreninger 
- Gjennomføre/drifte større anlegg tilpasset flerbruk 
- Økonomi til utvikling av anlegg og aktivitet 
- Tilrettelegge for gratis fiske i bynær fiskevann 
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WORKSHOP DEL 2 - 08.11.2018 
Tema: Harstad-idrett 
 

Er det noen typer anlegg du savner i ditt nærmiljø for å kunne drive med idrett, fysisk aktivitet 
og/eller friluftsliv? 

- Ishall for kunstløp, ishockey, lengdeløp, shorttrack og curling  
- Kunstisanlegg 
- Skøyteis i sentrum 
- Turnhall 
- Ridehall 
- Kampsportanlegg 
- Danselokale 
- Idrettshall Sørvik 
- Sjøsportsenter – Tilgang til sjø → Kajakk, dykking og fridykking  
- Skatepark 
- Frisbeegolf 
- Klartepark 
- Cageball 
- BMX-bane 
- Trampolinepark 
- Sjøbad/basseng Harstadhavn 
- Paraidrettsanlegg 
- Lagerplass til utsyr 
- Snøkanonanlegg 
- Tråkkemaskin 
- Skiløype (Folkeparken – Sollia, Sørvik – Kongsvikdalen) 
- Inngjerdet hundegård  
- Idrettsanlegg → nordsiden av byen 
- Infrastruktur Kilkam-anlegget videreutvikles 
- Rulleskiløype 
- Skiskytteranlegg 
- Basketballkurver i alle gymsaler som er justerbare 
- Aktivitetshall m/hinderløype, trampoliner, skatepark, ninjaløype 
- Innendørs skiløypeanlegg 

  

 

Hvordan er rammevilkårene i dag for din aktivitet/virksomhet? (kompetanse, kapasitet, anlegg, 
etc.) 

- Kanebogen stadion (is-anlegg) Begrenset/kort sesong, nedslitt anlegg, gammel maskinpark 
for vedlikehold av isflate. 2018 var en god sesong med 2 mnd. stabil drift/isflate 

- Høy kompetanse ved bygging av isflate  
- Dårlig lagrikskapasitet for idrettsmateriell bl.a for paraidrett 
- Manglende treningstid innenfor «kjernetid» 
- Mange frivillige/ildsjeler 
- Mangler anlegg/møteplasser for egen/uorganisert aktivitet (cageball, trampolinepark, 

skatepark, dans, klatrepark)  
- Mangler større tidsriktige og bærekraftige idrettsanlegg (flerbruk, tilpasset større 

arrangement) som is-anlegg, turn, spektrum/arena, innendørs skiløypeanlegg 
- Lite kompetanse på søknadsprosesser og økonomi. 
- Dyrt å drive idrett (frafall, kostnader m.m) 
- Vanskelig å rekruttere barn og ungdom, frivillige og trenere  
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Hva kan Harstad kommune gjøre for å bidra til utvikling av din/deres virksomhet? 

- Bedre rammevilkår til privateide idrettsanlegg - utmattende prosess 
- Påta seg utbygging av idrettsanlegg, vedlikeholde og drift anleggene 
- Utvikling av Harstad stadion 
- Gatefotball → treningstid og lagerplass 
- Avsette areal til idrettslige formål og nærmiljøanlegg i alle deler av kommunen 
- Areal til større idrett- og parkanlegg 
- Involvere og bruke Harstad Idrettsråd 
- Tildeling av treningstid i gymsaler skal inngå i den kommunale fordelingssprossen 
- Styrke utdanningstilbud innenfor idrett/fysisk aktivitet i kommunen 
- Innkjøp av ny ismaskin 
- Bidra til ny kunstisbane/ishockeybane og mannskap til islegging 
- Avsette areal og bygge ishockeyhall  
- Bidra konkret i anleggsprosess 
- Optimalisere/konkretisere samarbeidsavtalen mellom HIR og HK 
- Å legge til rette for at idrett er strategi for vekst i Harstad 
- Økonomisk investerings- og driftsstøtte 
- Bruke eksisterende anlegg til utsatte grupper, imøtekomme sosiale utfordringer, div. 

forebyggende helsearbeid, friluftsliv, paraidrett 
- Forankre og beslutte – sette fart, retning og gjennomfør! 
- Idretten må være med og utvikle strategi for Harstad ifm. utviklingen av Evenes.   

 

 


