
GEILO IL – INVESTERINGSBUDSJETT 2014 mm (side 2). 
 
 

PROSJEKTER PRIORITERT I 2014 
A. Ny, midlertidig 7`er kunstgressbane      Kr. 1.500.000. 

Prosjektet er fullfinansiert som gave. 
Detaljplanlegging og avklaring ref. grunnarbeider gjenstår. 

 
B. Prosjekt treningsanlegg (alpine grener) med lys, snøprod. anlegg og grunnarbeid  Kr. 1.000.000. 

Prosjektet forutsetter matching hos anleggseier og langsiktig driftsavtale. 
Finansieres fra Geilo Idrettslag med Color Line midler. 

 
C. Elektroniske blinker, Kurvinen – skiskytterarenaen.    Kr.   800.000,- 

Spillemiddel- og annen medfinansiering. 

 
D. Spillerbenker til kunstgressbanen       Kr.    200.000. 

 
E. Kompressor til snøanlegget       Kr.    150.000. 

 
F. Stereoanlegg fastmontert på Geilo Skistadion     Kr     150.000. 

 
G. Premiepall          Kr    150.000. 
 
 

FINANSIERING:  
Ordinære midler (Prosjektene C, D, E, F, G) Kr. 1.450.000. 
Color Line midler (Prosjekt B) Kr. 1.000.000. 
Gave (Prosjekt A) Kr. 1.500.000 
Totalt Kr. 3.950.000. 

 
Mva. er ikke inkludert i ovennevnte. Geilo IL har fradrag for 40% av mva., i tillegg vil vi på de 
prosjektene som er egnet for dette gjennom NIF søke full mva. kompensasjon. 
 
 
Mrk. Color Line midler (nå på Color Line-fond) 
Pr. 31.12.2013 disponerer Geilo Idrettslag kr. 1.721.186, og vi har fått lovnad om inntil kr. 750 000 i 
nye midler tilført i 2014. 
 
 
 
25. mars 2014 vedtok hovedstyret å legge frem ovennevnte for Geilo Idrettslag sitt årsmøte. 
 
 
 
SIDE 2 er uprioriterte prosjekter / langsiktige prosjekter (IKKE EN DEL AV INVESTERINGSBUDSJETTET 
2014).  



UPRIORITERTE PROSJEKTER 
 

Opparbeidelse av permanent 7`er bane (mellom ballbinge og 11` banen)  Kr 3.000.000 
Avventer omlegging av veier/kryss, nytter spillermatten og pad som kjøpes i 2014. Mye grunnarbeider i området er 
nødvendig – inkl. avløpsledning oa. (viktig med god plan og samarbeid med Hol kommune Teknisk Etat). Prosjektet vil også 
innebære flyttekostnader av sandvolleybalbanen og skateanlegget mm. Geilo Idrettslag må søke spillemidler på dette 
prosjektet. Hva med ekstraordinært stort tilskudd fra Hol kommune ref. de to grusbanene i øst som nå er borte. 
 

Redskapshus/tribuneanlegg Geilo stadion      Kr 3.500.000. 
Prosessen er godt i gang og vi undersøker mange muligheter ref. bygg, byggemåte og leverandører. Adm. anbefaler at det 
jobbes videre med dette prosjektet i 2014 og at det ses i sammenheng med videre utvikling av Geilohallen og området rundt. 
 

Sikkerhetsvegger skiskytterstadion       Kr 2.000.000. 
Adm. anbefaler at dette prosjektet «legges på is» og ses på i sammenheng med videre/større grep på stadionområdet. En 
del av målsettingen (større areal til strafferunde) kan nås med omlegging av veien til Per Aksel K. 
 

Rulleskiløype på stadion-myra (inngang mål), 290 meter og 5 meter bredde  Kr 700.400. 
Adm. mener denne løypen virkelig vil heve anlegget og gi mer spillerom for trening nær Geilohallen, samt at det vil være en 
stor fordel at denne sløyfen er etablert når vi skal arrangere rulleskirenn. Bør man se etableringen i sammenheng med 
parkering/innkomst stadion mm? 
 

Rulleskiløype stadion til gangveinettet nedenfor Statoil, 368m/4m bredde  Kr 564.000. 
Adm. mener dette er den enkleste måten vi kan utvikle rulleskinettet vesentlig. Løpemeterne kan etableres der helårstraseen 
er regulert inn, og der vil bli sammenheng med øvrig nett via gangvegen over Slåttahølen til/fra Vestlia. Denne strekningen 
er en del av «ski- og rulleskiløype rundt Slåttahølen» og ev. bør vi derfor etablere både snøanlegg og lys på strekningen 
samtidig? Snøanlegg på strekningen er kostnadsberegnet til kr 650.000 (rør og grøfter). Lys vil koste ca. kr 200.000. 
 

Lysanlegg i nye konkurranseløyper       Kr 350.000. 
De nye ca 700 meter med konkurranseløyper vi har bygget i 2013 er meget godt mottatt, her er ca. pris på etablering av lys 
her – noe som ville komplettere lysløypa vår. 
 

Utvikling av kunstsnøanlegg i eksisterende løyper     Åpen sum. 
Det er alltid muligheter og behov for utvikling. For at anlegget skal bli bedre og bedre (tryggere å bruke og mer effektivt) så 
bør løypemeter vi i dag legger snø ved bruk av slanger stadig utvikles med faste rør/kummer mm. Østre del av løypenettet 
der folk flest ønsker å gå og deler av de nye konkurranseløypene samt noe på stadion er det som pr. 2014 står for tur. 

 
ANNET 
 

Geilo Stadion og Geilo skistadion har begge behov for mye finisharbeid som nett, porter, bommer, 
reklameskilter, opparbeide myr/såing. Utbedre/fylle ut masse mot vest for å få på plass areal for strafferunden, 
bygge opp nivået på bakre standplass mm. Overvåkningskameraer oa. Kulvert på skistadion mot standplass. 
Alpine grener sine behov utover gode avtaler med skianleggene, UTSTYR og økonomisk støtte til drift 
(budsjetter) vil være startbu, målbu, «klubbhus», lysanlegg mm. 
 
STORE PROSJEKTER 
 

Geilohall utvidelse/fornyelse       Inntil kr 100.000.000. 
Vi er i prosess sammen med Hol kommune og NTG Geilo der vi ser på mulighetene for å kunne realisere et nytt, stort og 
fremtidsrettet idrettsbygg + modernisere Geilohallen. Inkl. kan både skytterlaget og klatreklubb være, kanskje også Geilo 
Jeger og Fisk? Dette sammen med utvidet NTG, noen kommunale tjenester/avdeling? 
 

Dersom det viser seg at det ikke er realistisk å utvikle/utvide Geilohallen vesentlig ila. de nærmeste årene bør 
Geilo IL vurdere mindre prosjekter ref. utvikling av lagerbygget, kontorer/klubblokaler/kantine mm. Hol kommune 
bør også få innspill om «mindre» prosjekter ala. Skillevegg midt i Geilohallen, påbygg i øst (lager, 
treningsrom/testsenter og ev. basishall)? 

 
Geilo IL sitt løypenett i fremtiden – standard som kan ta i mot NM på ski Inntil kr 20.000.000. 
Vi er i prosess og har sammen med Hermod Bjørkestøl beskrevet mulighetene/behovene på et kart. Dersom dette skal være 
realistisk/mulig/interessant så må HELE kommunen/Geilo være med på et løft – vi må også skaffe store midler utenfor våre 
ordinære budsjett. Denne utviklingen, sammen med en søknad om å arrangere NM i 20?? Vil sette Geilo på kartet. 
 
Ski- og asfaltert rulleskiløype rundt Slåttahølen    Inntil kr 10.000.000. 
Satsning på løyper for folk flest (flate og tilgjengelige) som er sikret med snøanlegg, belyst og asfaltert + knyttet sammen 
med Geilo IL sitt øvrige løypenett/konkurranseløyper vil gi stor effekt på helse/treningsmuligheter og trafikksikkerhet. 


