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SIDE 1 

Innledning 

Dette dokumentet er laget av Hovedstyret i GIL for å skape åpenhet om prosessen 

klubben er i, samt å dokumentere arbeidet. Her beskrives den vurdering som 

hovedstyret i GIL har gjort, basert på innspill fra medlemmene. Det er vedtatt å sende 

innspill om de prioriterte arealene/aktivitetene videre til Norconsult v/arkitekt for å få 

utviklet en skisse til nybygg/større renovering av Aukrahallen.  

Vurdering av innspill er behandlet i eget arbeidsmøte, 14.06.2020, i arbeidsgruppen for 

å vurdere de totale arealflatene og mulig totalkost basert på bransjestandarder. En 

anbefaling av areal/aktiviteter er så sendt videre for behandling i hovedstyret.  

Dette dokumentet oppsummerer de vurderinger som er gjort av hovedstyre 

etter innspill fra medlemmene, men vedtak i egen sak i Hovedstyremøte 

24.06.2020.  

Ett eget dokument vil bli laget for å konkretisere innspillene før de sendes videre til 

arkitekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SIDE 2 

INNSPILL FRA MEDLEMENE 

I listen nedenfor og i vedlagt bilde er de forslag som er kommet inn for nye aktiviteter, ref. 

møte 27.05.2020. 

Forslag til aktiviteter som ønskes inn i Aukrahallen: 

• Styrkerom 

• Basistrening 

• Spinning 

• Tuftepark 

• Pumptrack 

• Selskapslokale 

• Grovlager til bl a friluftsutstyr 

• Flerbruksområde, oppvarmingshall 

• Innendørs løpebane 

• Buldrevegg 

• E-sport/ LAN 

• Aktivitetsrom for ungdommer 

• Pistolbane 

• Golfsimulator 

• Frisbeegolf 

• Turn 

• Kampsport 

• Aktivitetssal (oppvarming, 5er bane håndball) 

• Bueskyting 

• Skatepark, gjerne i kombinasjon med sykkel 

• Badminton 

• Bowlingbane 

• Bordtennis 

• Shuffelboard 

• Squashbane 

 

  



SIDE 3 

INNLEDNING 

I avsnittene knyttet til sortering er de utvalgte arealene man går videre med merket med 

grønt. De arealene som er valgt bort og som ikke blir med er markert med rødt. 

SORTERING AV INNSPILL FRA MEDLEMMENE 

Hovedstyret har vurdert alle innspillene som ligger i ordsky og liste. Aktiviteter som 

allerede er inkludert i klubbens tilbud, og som har areal er fjernet fra «ønskelisten» før 

sortering. Dette gjelder: 

• Badminton 

 

1.Sortering 

Ved første sortering har man valgt å forholde seg til forbedringer som kan inngå i en 

bygning. 

Det betyr at alle nye utendørs aktiviteter er tatt ut av areal/aktivitet listen som sendes til 

arkitekt. Disse er fjernet i første sortering: 

• Tuftepark 

• Pumptrack 

• Frisbeegolf  

• Skatepark, gjerne i kombinasjon med sykkel 

 

2.Sortering 

I andre sortering har man sett på hva har klubben bruk for, for å tilby eksisterende 

medlemmer et utvidet tilbud, samtidig som det gir rom for «flerbruk». 

Det kommer tydelig fram at følgende rom er ønsket: 

• Aktivitetssal 
o En aktivitetssal er ett innendørs areal som kan gi rom for flere aktiviteter 

om det legges til rette med lager og koordinering. 

o Det er derfor vurdert at følgende aktiviteter kan inngå i en aktivitetssal, og 

at dette er hovedårsak til at aktivitetssal settes som 1.prioritet i 

skissebeskrivelsen: 

• Aktivitetssal (oppvarming, 5er bane håndball) 

• Flerbruksområde, oppvarmingshall 

• Basistrening 

• Spinning 

• Turn 

• Kampsport 

• Dans og Yoga 

 

• Styrkerom 
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o Et styrkerom vil gi muligheter for alternativ trening, skadeforebyggende 

trening, rehabiliteringstrening, for å nevne noen. Arbeidsgruppen mener 

ett slikt areal vil være svært positivt og har derfor vurdert dette som 

2.prioritet. 

• Styrkerom 

 

• Selskapslokale 
o Et selskapslokale eller en «Storsal» som vil være klubbens storstue og vil 

erstatte dagens «loftstue». Ett slikt lokale vil gi mulighet for utleie/inntekt 

som klubben ønsker, samtidig som det kan drives møter, kurs/konferanse 

og andre idrettsrettede samlinger. 
o Videre mener arbeidsgruppen at lokalet kan lages slik at det legger til rette 

for E-sport/LAN. Dette vil gi flerbruk, noe som er ønsket for alle nye 

arealer.  
o Følgende areal og aktiviteter er derfor satt som 3.prioritet: 

• Selskapslokale 
• E-sport/ LAN 

 

3.sortering 

Ved 1. og 2. sortering har man valg å fokusere på de prioriteringer som først er enkle å 

ekskludere da det er utendørs, samt prioritere de arealer man mener vil gi stor verdi 

for klubben i dag. 

I 3.sortering er det vurdert om det er riktig av klubben å prioritere nye 

areal/aktiviteter når det allerede eksisterer andre foreninger/grupper på Gossen som 

driver aktiviteten. I samme vurdering har man sett på antall nye medlemmer ett nytt 

areal vil føre til, samt kosten det vil gi for hele prosjektet. Til slutt er det også vurdert 

hvilke areal som kommer i det nye Kulturhuset, og at man av den grunn ikke tar det 

inn i Aukrahall-prosjektet.   

Følgende aktivitet/areal vil derfor ikke bli prioritert: 

• Pistolbane 
o Aktivitet tilhører naturlig andre lag i Aukra, for eksempel Aukra Jeger og Fisk. 

Blir ikke inkludert i skisse.   

• Golfsimulator 
o Areal som vil være plasskrevende og fordyrende, og en dyr teknologisk 

investering.  

• Bueskyting 

o Areal som vil være plasskrevende og fordyrende. Lite samtidig aktivitet og 

flerbruk.  

• Bowlingbane 
o Areal som vil være plasskrevende og fordyrende, og en dyr teknologisk 

investering.  

• Bordtennis 
o Vil være mulig å gjennomføre i aktivitetssal. Ikke eget areal. 

• Shuffelboard 
o Areal vil være plasskrevende, i tillegg bør denne type tilbud vurderes i 

Kultuthuset ifm ungdomslokalene der. 
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• Aktivitetsrom for ungdommer 
o Areal vil være plasskrevende, i tillegg bør denne type tilbud vurderes i 

Kultuthuset ifm ungdomslokalene der. 

• Innendørs løpebane 

o Areal som vil være plasskrevende og fordyrende. GIL mener det er ett 

friidrett anlegg bør være utendørs, og legges til Riksfjord Stadion.. 

4.sortering 

Til slutt står man igjen med noen få aktiviteter som ønskes som alternativ for arkitekt. 

Arealene blir inkludert i innspill til skisse, men ser at det kan være areal man må 

nedprioritere senere i prosessen når man vet mer om kostandene. 

Følgende aktiviteter er inkludert:  

• Buldrevegg 

• Squash 

 

INNSPILL FRA HOVEDSTYRET 

Fellesareal som lager, kiosk/kjøkken, renholdssentral, toaletter, garderober, vestibyle, osv 

vil bli inkludert som ønskede arealer i skisse. Det vil bli presisert at det kreves lager for de 

forskjellige aktivitetene, og at de bør plasseres hensiktsmessig. 

Videre har hovedstyret bestemt at det skal legges til rette for areal for materialforvalterne, 

samt ett kontor og møterom for funksjoner som trenger dette, f.eks håndballgruppen, 

daglig leder, osv. 

Dette er beskrevet i dokumentet som sendes til arkitekt men nevnes også i dette 

dokumentet da det er relevant i forhold til de prioriteringene av areal som hovedstyret og 

arbeidsgruppen anbefaler. 


