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Ref: Kristian Damstuen Side 1 
 

 

Notater fra medlemsmøte, ny kunstgrasbane 
 

Viser til prosjektpresentasjonen. 

Presisering: Et flertall i styret i Rogne IL velger å arbeide videre med ny kunstgrasbane. 

Vedtaket var ikke enstemmig. 

 

Fotballgruppa i Øystre-Slidre/Rogne hevder et behov for 2 11'er-baner i kommunen. Rogne 

og Storefoss. Både RIL og ØSIL ønsker å eie sine egne anlegg, ikke en felles løsning. 

 

En god bane vil være en faktor til økt aktivitet. 

 

Alternativene: 

a) 7'er-bane på Rogne skule. Alternativet ansees som et kommunalt ansvar. 

b) Rehabilitering av eksisterende grasbane. 

-Gir langt mindre støtte i form av tippemidler og andre tilskudd. 

-NFF ønsker ikke rehabilitering av grasbaner. 

-Alterntivet har en høyere kostnad enn bygging av kunstgress etter ny byggemetode. 

c) Flerbrukshall 

-ØSIL ønsker å bygge flerbrukshall, men kommunen har per nå ikke mulighet til å bidra med 

nødvendig økonomisk bistand. 

 

Videre saksgang for tippemiddelsøknad: 

-søknaden er registert hos fylket. Det må ettersendes et revidert kostnadsoverslag. 

 

Synspunkter fra salen: 

-Majoriteten er fornøyd med arbeidet som kunstgrasbanekomiteen har lagt ned så langt. 



[REFERAT – STYREMØTE ROGNE IL] 8. oktober 2012 

 

Ref: Kristian Damstuen Side 2 
 

-Enkelte er svært positive til ny kunstgrasbane, mens andre igjen er skeptiske til en så stor 

investering, og maner til økt samarbeid med ØSIL. 

-Er det et alternativ å gå inn med aksjekapital i ny flerbrukshall på Leira? 

 

Vedlegg 

Presentasjon fra møtet. 
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Medlemsmøte 
12.09.2012
Tema: Fotballbane
Rogne IL

Dagsplan

• Styrets fremgangsmåte

• Alternativ som er diskutert

• Styrets anbefaling

• Tegningsforslag

• Kostnadsoverslag

• Finansierings detaljer

• Spørsmål

• Oppsummering

Styrets fremgangsmåte

• Problemstilling

• Behovsanalyse

• Kommunikasjon med andre organisasjoner og kommune
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Alternativ som er 
diskutert

• 7`er bane på Rogne skole (kunstgress)

• Rehabilitering av gressbane

• Kunstgressbane på Storefoss

• Kunstgressbane i Rogne

• Flerbrukshall

Styrets anbefaling

Bygge kunstgressbane i Rogne

Hovedargumenter for dette:

• Behovet for to 11`er baner

• Gressbanen i Rogne er moden for rehabilitering

• Legge kunstgress gir en mindre kostnad for klubben enn å 
rehabilitere gressbanen

• Vil gi Rogne IL ett topp moderne anlegg, som kan brukes 
til mye mer enn fotball

• Vi gi Rogne IL en inntekts mulighet vi ikke har i dag

Styrets anbefaling

• Forlenger fotballsesongen med 2-4 mnd.

• Får samtidig rehabilitert løpebane

• Flomlys vil gi økt mulighet for aktivitet

• Universelt utformet 

• Mindre behov for leie av hall

• Gjøre fotballen mer attraktiv i Rogne/ØSIL

• Mindre dugnadsarbeid for vedlikehold
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Kunstgressbane i Rogne

Kunstgressbane i Rogne

Kunstgressbane i Rogne
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Kunstgressbane i Rogne

Kunstgressbane i Rogne

Kunstgressbane i Rogne
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Kunstgressbane i Rogne

Driftskostnader

Kunstgressbane i Rogne

Eksempel på innhenting av sponsormidler til anlegg

Kunstgressbane i Rogne

Del finansiering gjennom sponsor penger og arrangement

• Sponsor/reklame
• Skilt (ca. 60 stk.- 300.000,-)

• Flagg 

• Grasrotandelen

• Draktsponsor (A-lag, g/j-lag)

• Annonsesalg på nettside

• Reklame på lydanlegg under arrangement
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Kunstgressbane i Rogne

Del finansiering gjennom sponsor penger og arrangement

• Konsertaktivitet

• Cup-arrangement

• Søknad stiftelser

• Salg av mat, drikke under arrangement

Spørsmål, tanker eller 
meninger?

Oppsummering

Alternativene som eksisterer:

1. Kunstgressbane Rogne

2. Kunstgressbane Storefoss

3. Ønsker ingen rehabilitering/kunstgress


