
PROSJEKT NY BASISHALL 
«Med bakgrunn i grunnleggende utvikling av barn og unges 
motoriske ferdigheter vil turn og akrobatikk være base for deltakelse i 
alle Geilo IL sine grupper og aktiviteter»  



• Motorisk utvikling av barn og unge på alle nivå
• Arena for økt aktivitet – også uten gruppetilhørighet.
• Pr.d.d er det plass og tidsmangel i dagens hall.
• Frigjøre tid i eksisterende Geilohall
• Tidsbesparende mtp å flytte/rigge apparater
• Utvikle motoriske ferdigheter for utøvere som ønsker å 

satse mot internasjonalt toppnivå i sin idrett. 
• Basishall kan benyttes til andre arrangement eks 

Skarverennet.  

Hvorfor ny basishall på Geilo?



Geilo IL sitt behov

• 750 m2 inklusive lager til basishall og lager til 
fotballgruppa.

• Innredes med turn og basisapparater
• Gulv og installasjoner som muliggjør flerbruk 





Hva er gjort så langt?

• Forankring i Geilo IL sitt hovedstyre
• Forankring i Geilo IL sine grupper
• Skissetegninger etter vedtak under årsmøtet i Geilo IL 

2017 er laget. 
• Geilo IL er deltaker i arbeidsgruppe opprettet av 

administrasjonen i Hol kommune etter vedtak fra 
kommunestyret. 

• Deltakere i gruppen er Hol Kommune, NTG og Geilo IL. 
• Gruppen hadde oppstart høsten 2017. 
• NTG har sammen med Geilo Il et økt arealbehov – Hol 

Kommune ønsker at behovene ses i en sammenheng 
og planlegges sammen. 



Viktige avklaringer ved prosjektet

1. Areal og regulering
• Av hensyn til området mellom eksisterende Geilohall og Geilo Skole ønsker 

Geilo IL at basishall blir oppsatt i tilknytning til eksisterende hall sin østre 
side. 

• Området mellom Geilohallen og Geilo skole ansees som et viktig fremtidig 
område for uorganisert og organisert aktivitet i et bilfritt miljø. Vi har 
karakterisert som Skole og idrettområdets «indrefilet» 

• Området gir store muligheter for aktivitet og ønskes ikke bygget ned da 
området ellers har svært begrensede utvidelsesmuligheter. 

• Dagen reguleringsplan tillater ikke utbygging mot øst. 
• Geilo IL ønsker derfor en omregulering av området. 
• Geilo IL vil formelt be Hol Kommune om en endring av eksisterende plan. 





2. Finansiering
Bygg
• Basishall inkl lager og inventar har en cirka kostnad på 20. mill.
• Spillemidler på 4-6. mill vil kunne beregnes
• Dagens økonomiske situasjon tillater ikke store låneopptak i 

Geilo IL. 
• Fullfinansiert med lån vil hallen koste Geilo IL 0,8 – 1,3 mill pr

år i 30 år.
• Annen finansiering kan være at Hol kommune eier hallen og at 

Geilo IL inngår en langsiktig leieavtale med betydelig leiebeløp. 

Drift
• Avtale om driftsform mellom Hol kommune og Geilo Idrettslag

er avgjørende for mulig gjennomføring av prosjektet.
• En langsiktig leieavtale vi bety at Hol kommune har ansvar for 

driften – og bety forutsigbarhet for både idrettslaget og 
kommunen.



3. Gjennomføring og planlegging av prosjektet

• Idrettslaget har behov for 750 m2 basishall inkl lager
• Prosjektering av hallen, i samarbeid med Hol kommune og NTG 

fortsetter. 
• Disse premissene er viktige avklaringer for prosjektets

framdrift: 

- Idrettslaget ber kommunen sette i gang endring av 
reguleringsplan for utbygging av Geilohallen mot øst.

- Arbeidet med å få dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan settes i gang – for å kunne starte selve
byggeprosessen.



Forslag til vedtak:

For å sikre videre framdrift av prosjektet, ber Geilo IL om at 
Hol kommune arbeider videre med følgende punkter:

Idrettslaget ber kommunen sette i gang endring av 
reguleringsplan, for en utbygging av Geilohallen mot øst.
Arbeidet med å få dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan 
settes i gang, for å kunne starte selve byggeprosessen snarest.

Eierskap og drift vedr. «ny» Geilohall avklares, mellom Hol 
kommune, Geilo Idrettslag og ev. andre interessenter.
Prosjektering av hallen, i samarbeid mellom Hol kommune, 
NTG og Geilo Idrettslag fortsetter.

Når finansieringsmodell som forplikter Geilo Idrettslag 
foreligger, vil dette kreve vedtak fra et årsmøte i idrettslaget.


