AURE - NORGES BESTE IDRETTSKOMMUNE!
Revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Bakgrunnen for møtet er revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv. Dette er en plan som omfattar all utbygging og tilrettelegging innen idretten,
friluftslivet og fysisk aktivitet i kommunen vår. Planen vil styre utbygginger av anlegg, og
ett av kriteriene for å søke om spillemidler er at anlegget skal stå i denne planen. Ferdig
plan blir vedtatt av kommunestyret i 2016.
For å få en god plan, er det viktig at vi får med alle lagene og hele frivilligheten i
kommunen i arbeidet.

Aure – Norges beste
idrettskommune?
” Idretten, friluftslivet og
den fysiske aktiviteten i
Aure står godt rustet til å
møte framtida!”
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Offisielle tall fra
idrettsregistreringen
31.12.2014:
1 idrettsråd – 3 idrettslag
•
•
•
•

783 medlemskap
3549 innbyggere
22 % Oppslutning
Frivillig produksjon
5 637 600

Forholdet offentlig
bevilgning / frivillig
produksjon: 1:6
( 934 000 / 5 637 600)

Norsk idrett –
en sammenhengende verdikjede?

Helse
Glede
Ærlighet
Fellesskap

Demokrati
Lojalitet

Likeverd

Frivillighet

Metode
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Aure skal revideres, og skal
gjelde for perioden 2016‐2020. Revidering skjer hvert fjerde år, mens handlingsdelen
kan rulleres hvert år. Gode prosesser, med involvering av innbyggerne tidlig i form av
planprosesser, gir bedre planer og gir alle et større eierforhold til planen. ”Bottom –
up” gir bedre resultater enn ”top‐down.” Samarbeid mellom offentlig og frivillig
sektor, i dette tilfellet mellom Aure kommune, idrettsrådet, idrettslagene og andre
organisasjoner som legger til rette for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, er en
forutsetning for å lage gode prosesser og planer.
Selve prosessen kjøres som en blanding mellom individuelt arbeid (I), gruppearbeid
(G) og arbeid i plenum (P) – der vi går fra det generelle til det spesifikke i form av å
måle formkurva – med kommentarer, for så å avslutte med en handlingsplan.

I:Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet:
Generell status
God form

Dårlig form

23
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- Har tre aktive idrettslag: Fotball, handball, friidrett og ski
- Skibase
- 4 fjell er et tilbud til mange – sosialt populært tiltak
- Toppidrettsveka og skiskolen
- Melland Forts venner og Nordlys ungdomslag legger til rette for turstier
- Bassentrening i varmt vann tilrettelagt av Reumatikerlaget og Helselaget
- Aure Arena
- Det er mang og bra tilbud som alle kan benytte, men det er fortsatt behov for flere anlegg mm
- Det er utfordrende å få frivillige til å drifte
- Lange avstander i kommunen gir stor utfordring spes. for de minste. Bl.a «lekkasje» til Kristiansund pga av dette.
- Aktiviteter i alle lag
- Trimposter
- Fotball
- Fremdeles utfordringer mtp mennesker/grupper med spesielle behov, spesielt innen friluftsliv (badeplasser, fiskeplasser, turstier)
- Mangfold av aktiviteter – Aure er representert både i bredde og toppidretten: Toppidrettsveka/skiskole, Tustna bueskyttere,
Skytterlaga, Tae KwonDo

II: Friluftsliv ‐ Spesifikk status
God form

Dårlig form

25
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- Jakt
- Fiske fjellet/sjøen
- Turistforeningshytter (6 stk)
- 4 fjell
- Organisasjoner (Aure Jeger og fisk osv)
- Mye turgåing – jf 4 fjell, Fjordruta KNT, merka stier
- Kajakk, kano + roing
- Sykling: landeveg og terreng
- Rullestolpigging
- Randonè
- Dykking
- Trimposter (31 stk i EIL)
- Bra med merka turstier på fjellet / i skogen
- Mellan Forts venner
- ski
- Klatrerute
- 3D – løype bueskytting
- Kajakkutleie/kanoutleie
- Turistforeninga m/ stier og hytter
- Vilmarksleir – Tunga/Gjerdervatnet
-

- Ingen merka turstier og kart mangler
- Vi ønsker StikkUt
- Det mangeler lokale turkart (samarbeid mellom idrettslaga og
kommunen om felles kart?)
- Dårlig merking til trimpostene
- Lite turmål for handikappa
- Har utfordringer for grupper med spesielle behov
- Har utfordringer med kart (StikkUt)
- Tilgjengelighet for handikappede
- Ønsker flere aktivitetsdager/turdager i skog/mark/fjæra
- Merka stier til trimposter i kart i hele kommunen
- Skileikområde

III: Frivillighet ‐ Spesifikk status
God form

Dårlig form
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- Idrett, dugnadstimer, stor foreldreinnsats:
- oppmenn, lagledere, trenere, vakter Aure Arena, skiløyper
(oppkjøring/prepping)
- Stor aktivitet i lag og organisasjoner i Aure
- Stor frivillighet gjennom toppidrettsveka
- Ujevnt fordelt, mange timer
- Mange aktive lag, allsidig
- TIV gir god kompetanse på arrangement
- Vi har en fantastisk evne til å mobilisere når noe skal gjøres/større
oppgaver
- Totalt mange timer
- Dugnadsånden er god
- Grendahus, fotball, skihytta, barnehagen, toppidrettsveka
- Drifting av idrettslag og foreninger

- Slitasje av ildsjeler
- Folk lever hektiske liv og har liten tid
- Vanskeligere å få ut folk til dugnad osv nå enn tidligere
- Noen få som drar lasset – de samme går igjen i mye av
arbeidet og kan brenne ut
- Mangler frivilligsentral
- Vanskelig å få folk til administrative funksjoner
- Trenere
- Gjøre det mer attraktivt å ha verv/trenerjobber/oppmenn mm i
ulike lag og foreninger. Den daglige driften/gjennom året
- Utdanning av ressurspersoner

IV: Anleggsdekning ‐ Spesifikk status

-

God form

Dårlig form
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Aure stadion/Aure arena (treningsrom)
Kunstgress 7’er Foldfjorden
Fotballbane Tustna (full skala)
3 basseng
Skytterbane x 3
Grendahus/samfunnshus + skole for idr. Akt + møtelokaler
2 skihytter + skibase
Skiløype/traseer/lysløype x 4
3 D løype bueskyting
Klatrevegg
Aure spinning
Sentralbaneanlegg
Lokalanlegg
Aure Arena
Villmarksleir
Ballbinger
Ferdig reguleringsoplan motorcross
Turisthytter
God dekning og god kvalitet
Rid
t

-

Klubbhus EIL og TIL
Utendørsbaner ute + inne for bueskyting
Skileikområde
Tribuner Aure stadion + Ertvågsøya kunstgras
BMX bane
Skatebane
Tribuneanlegg på Aure Arena
Hall for bueskyting
Bueskyting
Tilrettelegging og adkomst for rullestolbrukere ved
Foldfjordstraumen/fiskeplasser
- Motorsportsenter
- Alpint
- Motoranlegg for bil, sykkel og snøskuter

VII: Kompetanse – trenere og ledere

-

God form

Dårlig form
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Mange som gjør en god jobb, men ofte de samme
Noen har veldig god kompetanse
Flere unge utdanner seg
Tae Kwon Do (grandmaster, 7dan svart)
Internasjonal dommer bueskyting
Aktivitetslederkurs, frivillige
Dommerkurs (aldersbestemte klasser)
4H er gode på kurs
Idretten tilbyr kurs
Vi har mange med kompetanse – skaffet seg god kompetanse
over flere år

- Få flere til å øke kompetansen innen trener/leder. Lettere å ta
på seg verv
- Lettere å drifte lag om kompetansen var høyere
- Mister kompetanse med ungdommen (som reiser ut)
- Rekruttering
- Førstehjelp/Livredning
- Mange gjør en god jobb, men mangler kursing
- Rekruttering av ledere/trenere
- Personavhengig
- Problem med å få folk på kurs

Handlingsplan
Hva

Hvordan

Hvem

Når

Gruppe 1
Kompetanseheving av
trenere/ledere/drifting

Kursing/motivasjons Kick‐off

Idrettsråd/idrettslag/
idrettskrets

I løpet av
planperioden
(haster)

Høgda Stadion + 3d – løype (klubbhus,
bueanlegg inne/ute, treningsrom
m/apparater)

Planlegging, søknad, dugnad/arbeid

Tustna IL driv
prosess, Aure
kommune søker
tippemidler

Så fort som
mulig

Kyststi + utvidelse av turløyper
tilgjengelig for alle

Kyststi – planlegging, søke om midler

Aure kommune
m/evt
lag/organisasjoner

I løpet av
planperioden

Utvikle aktiviteter som nå har lav drift
eks. friidrett

Kursing/opplæring/fokus

IL

nå

Handlingsplan
Hva

Hvordan

Hvem

Når

Gruppe 2
Turkart

Kommune/frivillige initierer

Kommune/idrettslag

I løpet av
planperioden

Dommerutdanning fotball og håndball

Innspill til idrettslag

IL

2016

Stikk Ut turer

Innmelding i friluftsrådet

Kommunen/frivillige
org

Straks

Tilrettelegging av fiskeplass for
funksjonshemmede

Kommunen

Kommune/IL

Strak

Merking av turstier

Start punktet må merkes

IL

ASAP

Motorsportsenter

Etablere anlegg for motorsport evt.
flerbruksanlegg

Kommunen

Plan perioden

Handlingsplan
Hva

Hvordan

Hvem

Når

Gruppe 3
Ski trener kurs

Ta kontakt med skikretsen

Idrettslaga

Snarest

Aktivitetsskog på Støttepunkt, Melland
Fort

Offentlige midler og dugnad

MFV

Planperioden

Motorsportsenter for kreative gutter og
jenter

Aure kommune, tippemidler og
dugnad

Aure kommune

I løpet av 4 år

Fiskeplass for rullestolbrukerne i
Foldfjordstraumen

Dugnad og offentlige midler

Foldfjorden
Grendahuslag

Planperioden

Helseløyper i Aure sentrum

Samarbeid Aure Helselag og
kommune og Aure IL – dugnad og
offentlige midler

Samarbeid Aure
Helselag og
kommune og Aure IL

2016

Base for dykkerklubben

Behov for lager for dykkerutstyr

Aure dykkerklubb

Snarest, gjerne
2016

Snøskuterleder

Samarbeid mellom Aure
Snøskuterklubb og kommunen

Aure
Snøskuterforening og
grunneierne

Snarest mulig

Frivilligsentral

Offentligstøtte fra Staten/kommunen

Aure
frivilligsentral/Aure
kommune

2016

Handlingsplan
Hva

Hvordan

Hvem

Når

Gruppe 4
Stikk Ut ‐ turer

Medlemskap i Nordmøre og Romsdal
Friluftsråd

Aure kommune

2016 (nå)

Arena for bueskytterne (trening)

Tustna IL

Tustna IL

NÅ

Fiskeplass for rullestolbrukere og
bevegelseshemmede

Lokale initiativ

Idrettslag og
grendahuslag

2016

Turkart for alle trimposter i hele
kommunen. Turene må merkes på nytt og
noen turmål må tilrettelegges for
rullestolbrukere.

Kartet må være tilgjengelig på nett
og evt. butikker. Det ønsker også link
til fjordruta i samband med dette.

Idrettslaga/kommun
en/idrettsrådet

I planperioden

Kompetanseheving blant trener og ledere

Arrangere flere lokale kurs. Langt å
kjøre til Trondheim eller Molde

Idrettslaga i
samarbeid med
kretsen osv

I planperioden

Handlingsplan
Hva

Hvordan

Hvem

Når

Gruppe 5
BMX – bane / Skatebane

Etableres organisasjon

Ungdomsrådet

2017

Turkart

Sam.arb mellom idr. lag / kommune

Aure kommune

2017

Stikk Ut

Tegne medlemskap i Nordmøre og
Romsdal friluftsråd.

Aure kommune

2016

Kurs i førstehjelp

Tilbud til alle i frivillig arbeid

Aure kommune

2016

Tribuneanlegg Aure Arena

Tilleggsbevilgning på anlegget

Aure kommune

2017

Hall Bueskyttere

Søke midler

Tustna IL

I løpet av
planperioden.

Født
dd.mm.år
140276

Navn
Ivar Jonny Espeset

Organisasjonsledd
Ertvågsøya IL

050472

Sveinung Haltbakk

Ertvågsøya IL

060549

Martin Gjerstad

Ertvågsøya IL

241039

Liv Baardset

150438
060249
250665

Unni E. Todal
Ragnhild Ormbostad
Marit Klungen

081043

Magne Vaag

260257

Tove M. Monsø

240659

Knut Ås

120954

Irene Nergård Golmen

090171

Aud Bente Skar

Ertvågsøya IL

240356

Øystein Nergård

020266

Joana Manel

120572

Inger J. Tøndel

030180

Rita M. Ormbostad

050674

Linda Gustad

100650

Stein Brage Raanes
Kjell Pettersen
Per Martin Kjønnø

Adresse

Telefon

E-post

Gate, postnr og -sted

Espeset, 6694
Foldfjorden
Nordlia, 6694
Foldfjorden
Roksvågen, 6694
Foldfjorden
6694 Foldfjorden

95744980 Ivjo-e@online.no
90727283

sveinung@haltbakk.no

90956528

martingg@online.no

Medtigardsbakkan
6694 Foldfjord
6698 Lesund

91164025
95794602
92620914

unnitodal@gmail.com
Rma-ormb@online.no
Marit.klungen@aure.kommune.no

6690 Aure

90727302

magne.vaag@gmail.com

6690 Aure

95915328

Tove.monso@aure.kommune.no

6693 Mjosundet

91197042

knut@mbh.no

Tømmervåg, 6590
Tustna
6694 Foldfjorden

92097663

igolmen@online.no

97662275

audbenteskar@gmail.com

Tustna IL
bueskyttergr.
Tustna IL
bueskyttergr.
Ertvågsøya IL

Leira, 6590 Tustna

97983051

esperanza.n@hotmail.com

Leira, 6590 Tustna

95768835

blanccamo@hotmail.com

6694 Foldfjorden

90047074

ingertondel@hotmail.com

Leder
Plangruppa
Repr. barn og
unge
Aure Helselag
Plangruppa

Myratunet 6. 6690
Aure
6694 Foldfjorden

46768787

rita.ormbostad@gmail.com

97513022

linda.gustad@barnehage.no

6690 Aure
6690 Aure
6590 Tustna

95806398 stein.raanes@neasonline.no
97693860 kjell.pettersen@neasonline.no
97976118 pmkjonno@online.no

Ertvågsøya IL
Prosjektleder
Aure Sentrum
Aure
Historielag
Aure
kommune
Aure
kommune

Født
dd.mm.år

Navn

Organisasjonsledd

Ingunn Hannasvik

Adresse
Gate, postnr og -sted

Telefon

E-post

6590 Tustna

93661231

ihann@start.no

Egil Follå

Vestre Tustna
Sk. lag

6590 Tustna

91536377

egil_nils@hotmail.com

Knut Baardset

Foldfjorden
Grendautvalg

6694 Foldfjorden

92820275

knut.baardset@neasonline.no

271279

Trine Ulfsnes

Aure IL

6693 Mjosundet

97703246

au@aure-il.org

010654

Kåre Torseth

Melland Forts
Venner

6697 Vihals

95774575

kaare.torset@neasonline.no

051068

Tor Olav Melland

Melland Forts
venner

6698 Lesund

97137996

tore.olav.melland@neasonline.no

Olav Magerøy

Kom. Råd for
funksjonsh.

6698 Lesund

46481345

210345

Sluttkommentar:

”Handlingsplanen” er et første innspill i planprosessen, som gir et godt utgangspunkt, fordi selve
prosessen/ metoden – det å involvere og gjøre bruk av kompetanse i lag og organisasjoner og
enkeltpersoner i disse – er avgjørende for å skape noe som offentligheten i Giske får et
eierforhold til. Offentligheten er innbyggerne, organisasjonene, næringslivet, kommunen og
enkeltpersonene. Det som vil gi resultat, er å skape samhandling og samvirke mellom de
forskjellige aktørene – det handler om eierskap.
Imidlertid er det viktig å følge opp dette arbeidet i høringsprosessen fram mot endelig vedtak
i kommunestyret – den jobben starter i dag!

