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Orientering om fremtidig drift av bygg ved idrettsbanen
Styret ved undertegnede er kontaktet av Oppdal kommune ved Sjur Vammervold i forbindelse med

vår søknad om kommunalt bidrag til prosjektet. OIL er forespurt om å gi en skriftlig redegjørelse for
tenkt drift av tidtakerbua/bygg ved idrettsanlegget som søkt. I den forbindelse er det naturlig å
henvise til søknaden med tanke på behov, utforming, innhold og redegjprelse for prosjektet og at

dette ikke er nødvendig å gjenta iforbindelse med redegjørelse om drift.
Eierskap
Oppdal idrettslag har vurdert flere modeller for eierskap opp i mot plassering og friidrett. Vollan og
Oppdal friidrett har imidlertid ikke Ønsket å ta en aktiv rolle i prosessen eller i finansieringen av
bygget. Erfaringsmessig så ser OIL at det er hensiktsmessig med en eier

-

og at OIL kan leie ut bygget

ved behov og arrangementer. Det er derfor konkludert med at bygget vil eies tOO% av Oppdal
idrettslag.

Utforming og drift
De nødvendige funksjonene i bygget er nøye vurdert av OlL. I tillegg

til dette er det lagt til grunn av
bruken av bygget (undergruppene og særidrettene iOlL) må kunne fungere iet samarbeid med
friidrettsarrangement og treninger som skjer i området.

grunn av dette er bygget tegnet og søkt
med lager for friidrett samt også speakerfasiliteter som vil fungere ved friidrettsarrangement. OIL ser
gjennom dette at laget står fritt til å etablere avtaler om leie og drift av deler av lokalene med
På

friidretten
Bygget søkt og tegnet med tre toaletter. Disse er tegnet slik at bygget skal kunne fungere med et HC

toalett som er åpent på dagtid - og to toaletter som kan åpnes ved litt større arrangement. De
dagåpne toalettet vil utstyres med tidslås slik at dette vil kunne være åpent for allmennheten og
brukere på dagtid for eksempel mellom ca. kl. 09:00 og ca. kl. 20:00. Toalettet vil da være stengt i
andre tidsrom. OIL anser at et HC-toalett naturlig ting ved et idrettsanlegg som benyttes av
allmennheten/skole osv. - og at slike toalettfasiliteter er en kommunal oppgave. Derfor legger OIL til
grunn at Oppdal kommune bidrar til prosjektet (bidraget) samt også tar hånd om renhold og drift av
dette ene toalettet.
Ut over dette ene forholdet vil driften av bygget bekostes av OlL.
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