KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG
FYSISK AKTIVITET I BAMBLE 2008 - 2017

Flere i fysisk aktivitet!
Forord.
En kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er et politisk dokument og er ment å være et
styringsredskap for å nå kommunens mål på feltet. Rådmannens ledergruppe vedtok
følgende i møte 12.6. 2008: ”Det nedsettes arbeidsgruppe/plangruppe med representanter
fra samfunnsutvikling, skole og barnehage, kultur og oppvekst og idrettsrådet. Gruppa ledes
av Reidar Fosse. Arbeidet, prosessen eller som et planprogram, skal forankres i
kommunestyret. Dette vurderes av plangruppa, som også utarbeider saksframlegget.”
Planen ble initiert av kommunestyret, i K.sak 54/08 og vedtatt i kommunestyret i K sak 20/09
den 26.03.2009, i henhold til krav fra Kultur- og Kirkedepartementet.
Planen skal gjelde for perioden 2008-2017, men revideres igjen i 2012. Mindre anlegg kan
legges inn i planens 4-årige handlingsprogram ved den årlige rulleringen.
Telemark Idrettskrets sin årsstatistikk, viser at antall medlemmer i idrettslag, er betydelig
lavere i Bamble enn i alle de andre kommunene i fylket. På anleggsfronten har vi mange
utfordringer, både hva angår nybygg og vedlikehold. Vi har heller ikke mange opparbeida og
merka turstier. Derfor er det grunn til å tro at det drives mindre fysisk aktivitet hos oss i
Bamble enn i Telemark for øvrig. Dette er bekymringsverdig, spesielt i en tid der
folkehelsearbeid og livsstilsykdommer bør stå i fokus, i tillegg til offentlig tilrettelegging av
anlegg og områder, slik at frivillige lett kan iverksette tiltak for fysisk aktivitet. Planens
overordnede mål er derfor å bidra til at flere blir regelmessig fysisk aktive.

Sammendrag.
Planen har som hovedmål å få flere med i regelmessig fysisk aktivitet. Dette er et generelt
bidrag til å fremme god folkehelse og et sunt lokalsamfunn. Statistisk materiale fra
idrettskretsen tyder på at befolkningen i Bamble er vesentlig mindre aktive i organisert idrett
enn i andre kommuner i fylket. Vi har så langt ingen dokumentasjon for at dette oppveies
ved at folk i vår kommune er tilsvarende mer aktive i fysiske aktiviteter utenfor den
organiserte idretten. Om dette skyldes mangel på anlegg og arealer og/eller andre ting, har
vi ikke hatt anledning til å ”forske” på, men siden det er av vesentlig betydning å finne
årsaker, har vi foreslått at slik utreding bør gjøres i løpet av planens 4-årsperiode.
Kommunal investering i nyanlegg og drift/vedlikehold av eksisterende, er en utfordring
idretten flere ganger har rettet til Bamble kommune. Det er stritt for mang lag å bygge nytt
når det ikke tilfaller mer tilskudd enn det som kommer via spillemidlene. Drift/vedlikehold av
anlegg blir stadig mer kostbart i og med at det stilles strenge krav til både utførelse og
materialvalg. Denne planen har satt fokus på utfordringen og ber kommunestyret i løpet av
gjeldende 4-årsperiode, om å vurdere økt støtte.
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I Bamble er det gode muligheter for aktivt friluftsliv, og med kommunal støtte og
godtilrettelegging, kan flere stier opparbeides, merkes og tilknyttes parkeringsplasser. Også
dette må gjøres i samarbeid mellom foreningslivet og kommunen.
Generelt kan vi ikke si at skoler og barnehager i Bamble utmerker seg med utearealer og
nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet. Det blir i liten grad søkt om spillemidler til slike formål. I
en kommune som fokuserer på folkehelsearbeid med barn og unge i fokus, burde skoler og
barnehager hatt større fokus på å tilrettelegge for fysisk aktivitet i uterommet.
I forrige planperiode var ballbinger prioritert og Bamble har nå binger på alle skolene. Siden
bingene hovedsakelig blir brukt til fotball, er det langt flere gutter enn jenter som driver fysisk
aktivitet i bingene. Dette bidrar til å forsterke kravet om at det nå må fokuseres på anlegg og
aktiviteter tilrettelagt for jenter. Planer om ridehall er enda ikke realisert, men denne planen
foreslår at behovet for ridehall utredes og at det tas stilling til om kommunen skal gå inn med
delfinansiering.
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3 Kommunens idretts- og friluftspolitikk
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5 Forhold til andre planer
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9 Handlingsprogram for anlegg og områder
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1 Innledning og bakgrunn for planen.
Idrett og fysisk aktivitet er det friville området som engasjerer flest mennesker i fritiden. Bl.a.
derfor kom det i 1995 krav om egen kommunedelplan for området. Til å begynne med
fokuserte departementets veileder mye på anlegg, mens den nå legger mer vekt på generell
tilrettelegging for fysisk aktivitet og tiltak for å bedre folkehelse og mer sunne lokalsamfunn.
Departementet bevilger årlig ca 1,2 milliarder kroner til norsk idrett, hvorav ca 600 millioner
går til anlegg i kommunene. Disse pengene skal i prinsippet ikke brukes til andre anlegg enn
de som er innarbeidet i planen og godkjent av kommunestyret.
I løpet av 2008 ble Bamble kommune sin plan revidert, slik det kreves hvert fjerde år. Den
inneholder både en langsiktig plan for 2008-2017 og et kortsiktig handlingsprogram for 20082011. Dokumentet bør bli et viktig verktøy for utøvelse av idretts- og friluftslivspolitikk i
Bamble, og spesielt viktig for det enkelte idrettslag, forening, skole, barnehage m.fl., som
ønsker å søke spillemidler i løpet av de neste fire årene.
I følge Plan og bygningsloven kan det utarbeides arealplan og handlingsprogram for
bestemte virksomhetsområder, som f.eks. idrett og fysisk aktivitet. Planen kalles da
kommunedelplan. Denne planen er en slik plan, laget i samarbeid med berørte parter, f.eks.
Bamble Idrettsråd, hvor alle idrettslagene er medlemmer. Men også friluftsorganisasjoner,
skoler og barnehager m.fl. har deltatt, dog med variabelt engasjement.
Noen kommuner lager ikke egen delplan, men integrerer idrett og friluftsliv i
kommuneplanens store helhet fremfor sektortenkning. Slik modell bør vurderes også i
Bamble.
Som en del av planprosessen ble det reist forskjellige problemstillinger, slik at planen ble
gjensand for offentlig debatt. Noen av disse problemstillingene/utfordringene ble i
kommunestyrets sak 54/08 lagt til grunn for plangruppas mandat (se kap. 3) og derfor
behandlet i planen/lagt inn som oppgaver i handlingsprogrammet. Avslutningsvis har parter
med særlige interesser fått høringsutkastet tilsendt.
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2 Utviklingstrekk i kommunen.
Statistisk sentralbyrå forventer bare liten befolkningstilvekst for Bamble.
Antall innbyggere i 2008 er ca 14100. Tabellen viser også framskrevne tall etter middel
nasjonal vekst fra SSB, tabell 06917:
År
Totalt 0-5 år 6-12 år 13-19
20-44 år 45-66 år 67-79 år Over 80
år
år
200
14109
938
1303
1552
4317
4349
1137
513
8
201
14166
909
1251
1516
4287
4479
1203
521
0
201
14309
854
1184
1371
4172
4455
1743
530
5
202
14461
890
1119
1281
4034
4427
2118
592
0
202
14608
916
1108
1210
4043
4234
2270
827
5
203
14732
907
1149
1163
4115
4033
2239
1126
0
Det er en markert nedgang i antall barn og unge til 2020. Antallet over 67 år øker for hele
perioden.
Reduksjonen blir størst blant barn og unge og økningen størst blant de eldre. Det siste
medfører større press på både hjemmetjenestene og heldøgns botilbud.
Den industrien som førte til betydelig tilflytting på 70-tallet er nå under endring. Dette er en
medvirkende årsak til en viss stagnasjon/tilbakegang i folketallet.
De fleste idrettslag har barn og unge som sin største medlemsgruppe og viktigste
rekrutteringskilde. Tabellen nedenfor viser hvordan elevtallene forventes å bli de nærmeste
årene.
Antall elever pr skole, i år og fremskrevet:
Grasmyr Herre Langesund Langesund
RugRønholt Stathelle Sum
b-skole
u-skole
tvedt
2007-08
232
205
298
160
308
247
484
1934
2010-11
206
203
262
137
261
197
476
1742
2013-14
197
203
256
120
232
167
455
1630
Fremskrevne tall tar utgangspunkt i at skoler og skolekretser opprettholdes som nå. Det er
reduksjon i samtlige kretser, unntatt Herre.
Sammenlignet med fylket forøvrig og landet ellers, har Bamble følgende særtrekk (fra
kommuneplanen 2007-2016):
- større andel unge 0-17 år
- lavere andel eldre over 80 år
- mindre andel innvandrere
- mindre andel av innbyggerne bosatt i blokk/bygård
- nyere boligmasse
- større andel av husholdningene som disponerer bil
- flere personer bosatt pr bolig
- tettere bosetning
- lavere yrkesdeltagelse
- flere arbeidsledige kvinner
- større utpendling
- flere uførepensjonister
- lavere bruttoinntekt, spesielt for kvinner
- større andel ansatt i industrien og en mindre andel i primær- og tertiærnæringene
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større andel ansatt i det private næringsliv og en mindre del i offentlig forvaltning

Antall innbyggere med psykiske lidelser som må ha hjelp fra kommunen øker. Innen 5 år
regner man med at 300 personer vil ha kommunale tilbud. Mange av disse er mellom 18 og
50 år og ofte med små barn.
150-200 personer i Bamble har et kronisk rusmisbruk av illegale stoffer eller et langvarig
kronisk alkoholmisbruk. Langvarig kronisk alkoholmisbruk er økende og kan påføre
kommunen store kostnader om få år. Det er underdekning av tjenester og manglende
utbygd hjelpeapparat overfor mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.
Funksjonshemmede er en svært sammensatt gruppe. Avhengig av grad og type er det ofte
stort behov for tilrettelagte tjenester og hjelpemidler.
Det er i kommuneplanen ikke sagt noe om hvordan idrett og fysisk aktivitet kan inngå i
behandlingstilbudet og gi utsatte grupper terapi og/eller tilbud om aktive og sosiale
fritidstilbud. Men kommunen jobber med et pilotprosjekt for rehabilitering, etter initiativ fra
NAV og Helse Sør-Øst og i samarbeid med Skjærgårdshallen AS, der nettopp regelmessig
fysisk aktivitet skal inngå som del av tilbudet, både for folk som allerede står utenfor
arbeidslivet og for folk som står på terskelen til å falle utenfor.
Kommunedelplanen sier heller ikke noe om idrett og fysisk aktivitet som redskap for å prøve
å holde den eldre delen av innbyggerne fysisk og psykisk friske og selvhjulpne så lenge som
mulig. Her har kommunen allerede et tilbud, Friskvern i Skjærgårdshallen, som del av
kommunens Folkehelseprosjekt.
Andelen av innvandrere øker. Mange av disse er unge voksne med barn, eller som etter
hvert vil få barn. Integrering i lokalsamfunnet er en av de størst utfordringene, både for
kommunen, innbyggerne og det lokale foreningslivet. Selv om dette punktet ikke er
beskrevet i kommunedelplanen, er det en vedvarende utfordring, der idrett og fysisk aktivitet
bør inngå.

3 Kommunens idretts- og friluftslivspolitikk
Bamble er ingen utpreget ”idretts og friluftskommune”. Andelen medlemskap i idrettslagene
er lav og det er mangel på anlegg, bortsett fra for flerbrukshaller, der vi snarere har en
overdekning. Bamble er en av få kommune som ikke har, eller har planer om, verken
svømmehall eller badebasseng! Vi har en stor forening for jakt- og fiskeinteresserte, som
også er aktive med kultivering og forvalting av friluftsområder, men ut over denne er tilbudet
labert, også hva angår merkede turstier.
Er det først og fremst mangel på kommunal idretts- og friluftspolitikk som må ta skylden for
lav aktivitet?
Ser vi på innholdet i vår nye kommuneplan for 2007-2016, ser vi ikke at det trer fram en
tydelig politikk på dette området. Det er mange mål og strekpunkter der kulturtiltak inngår,
men det er ikke å forstå slik at idrett og friluftsliv inngår i disse.
Idrett er kun nevnt slik:
”Innvesteringer i nye idrettsanlegg og kulturbygg er viktige virkemidler i utviklingen av
kommunen”. ”En av kommunens viktigste roller er å bygge og drifte arenaer for idrett og
andre kulturelle aktiviteter”.
Friluftsliv er kun nevnt slik:
”Vi vil stimulere og legge til rette for økt friluftsliv”. ”Vi vil ha en offensiv markedsføring av
kommunen med lett tilgjengelig informasjon om kulturtilbud og muligheter for friluftsliv”.
I de to forrige ”idrettsplanene”, vedtatt i kommunestyret i år 2000 og 2004, ble
kommunestyret utfordret til debatt om idrettspolitiske valg og prioriteringer. Debatten uteble
og planene ble derfor ikke det politiske styringsdokumentet det var tenkt som. Bamble
kommune har således ikke hatt noen annen tydelig politisk vedtatt idretts- og
friluftslivspolitikk, enn at barn, unge og nærmiljøanlegg skal ha prioritet. I praksis er Bamble
kommune likevel en vesentlig støttespiller for idrett og friluftsliv. Årlig bidrar kommunen med
et driftstilskudd på ca 460.000 kroner til idretts- og friluftsorganisasjoner. Alle kommunens
idrettsanlegg stilles til gratis disposisjon og i Durayhallen og Skjærgårdshallen kjøper
kommunen timer som lag og foreninger disponerer gratis. Fotballbaner blir slått og gjødslet.
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Av nærmiljøtilskuddet på ca 200.000 kroner, går en vesentlig del til anlegg og aktiviteter som
skaper fysisk aktivitet blant barn og unge. Mot slutten av 2008 kommer det nye turkartet for
Bamble, bl.a. finansiert med kommunalt tilskudd og i 2009 blir kommunens idrettshall og
miniatyrskytebane på Rugtvedt ferdig.
For ”idrettsplanen” 2008-2017, har kommunestyret vedtatt følgende hovedutfordringer og
gjort disse til mandat for plangruppa:
-nøktern vurdering av hvilke anleggstyper som bør prioriteres og lokalisering av disse
-samordne planen med vedtak og føringer i kommuneplanen
-øke tilgjengelighet til og bruk av stier og friluftsområdet, også for funksjonshemmede, og i
kontakt med Bamble Skogeierlag.
-tilstrebe likeverdige tilbud for gutter-jenter/menn-kvinner
-skape engasjement i skoler og barnehager for tilrettelegging for økt fysisk aktivitet
-integrere folkehelsearbeidet
-vurdere kommunens administrative ressurs
-kommunens mulighet for å gå inn med økonomisk støtte til anlegg som får spillemidler
-søke årsaker til at det i Bamble er lavere deltakelse i idretten enn i andre kommuner i
Telemark
-vurdere behov og mulighet for kommunal idrettsskole
-ta brukerne med i prosessen
-oppnevne politiske medlemmer i arbeidsgruppa (Svein Kjennerud og Bjørn Rørholt)
-info/kommunikasjon mot foreldre
Utover de politisk vedtatte hovedutfordringene, har plangruppa tatt med følgende:
-oppdatere anleggsregisteret
-gjennomføre spørreundersøkelse om tilfredshet med anlegg
-vurdere hvilket vedlikehold kommunen bør bidra med på idrettsanlegg
Punktene vil bli behandlet i planen. Noen foreslås lagt inn i det 4-årige handlingsprogrammet
og avhengig av kommunestyrets behandling, kan planen denne gangen bli vedtatt med
klarere mål, som igjen avspeiler en tydeligere idretts- og friluftslivspolitikk.

4 Resultatvurdering av forrig plan
Forrige plan var laget over samme lest, med en langsiktig del for 2004-2013 og en kortsiktig
for 2004-2007. Verken i planprosessen eller da planen ble endelig vedtatt i kommunestyret,
ble den gjenstand for politisk debatt. Planen har således ikke gitt politiske føringer for den
utvikling av idrett og friluftsliv som har skjedd i den foregående fireårs perioden. Ikke en
gang debatten omkring utbyggingen av Rønholt skole med eller uten idrettshall, utløste
politisk engasjement i forhold til viktigheten av å tenke helhetlig ”idrettsplan”.
Mest av alt har den vært et verktøy for å styre tilgangen og prioriteringen av søknader om
spillemidler, men som det har den fungert etter hensikten.
Oversikten viser hvilke anlegg som har fått spillemidler i løpet av de to siste planperiodene. I
2001 og 2002 kom tilskuddene til Skjærgårdshallen. Seinere har vi ikke hatt store
utbetalinger til Bamble. I eksisterende plan ligger kunstgressanlegg på Slåttnes Stadion og
idrettshall på Rønholt. Til begge disse forventer vi store utbetalinger i perioden 2008-2011.

Tildelt 2007
287.000
OK Skeidi

O-kart

Ordinært anlegg

Ferdig
67.000

Telemark Turistforening Turkart Bamble

Ordinært anlegg

Ferdig
220.000
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Tildelt i 2006
518.000
Stathelle og Omegn IL

Skianlegg

Ordinært anlegg

Langesund IF

Skileikanlegg, snøkanon Ordinært anlegg

Ferdig
88.000
Ferdig
230.000

Bamble Kommune

Ballbinge

Nærmiljøanlegg

Ferdig
200.000

Tildelt i 2005
218.000
Bamble Kommune

Ballbinge

Nærmiljøanlegg

Ferdig
200.000

Stathelle og Omegn IL

Gressbane

Ordinært anlegg

Ferdig
18.000

Tildelt i 2004
400.000
Bamble Idrettsforening

Ballbinge

Nærmiljøanlegg

Herre Idrettsforening

Ballbinge

Nærmiljøanlegg

Ferdig
200.000
Ferdig
200.000

Tildelt i 2003:
534.000
Telemark
Fylkeskommune
Stathelle og Omegn IL
Skeidi OK
Langesund
Ungdomsskole
Langesund IF

Turkart sykkel

Ferdig
67.000

Rehabilitering
treningsfelt
Orienteringskart,
Grasmyr
Ballbinge

Rehabilitering

Ferdig
94.000

Ordinært anlegg

Ferdig
17.000

Nærmiljøanlegg

Ferdig
158.000

Klubbhus, utvidelse

Ordinært anlegg

Ferdig
176.000

Sundby Barnehage

Klatrevegg

Nærmiljøanlegg

Ferdig
11.000

Findal Barnehage

Klatrevegg

Ferdig
11.500

Tildelt i 2002:
5.181.000
Bamblehallen AS

Løpebane

Ordinært anlegg

Ferdig
230.000

Bamblehallen AS

Klatrevegg

Ordinært anlegg

Bamblehallen AS

Fotballhall

Ordinært anlegg

Bamblehallen AS

Flerbrukshall

Ordinært anlegg

Ferdig
250.000
Ferdig
1.800.000
Ferdig
2.870.000

Skeidi OK

O-kart, Våg

Ordinært anlegg

Ferdig
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18.000
Stathelle
Skateboardklubb

Anlegg for rullebrett

Ferdig
13.000

Tildelt i 2001:
4.193.000
Bamble Kommune

Sykkelvei

Nærmiljøanlegg

Bamblehallen AS

Flerbrukshall

Ordinært anlegg

Ferdig
150.000
Ferdig
2.130.000

Bamblehallen AS

Fotballhall

Ordinært anlegg

Ferdig
1.800.000

Cocheplassen
Båtforening
Stathelle Velforening

Bade- og aktivitetsplass

Rørholt Velforening

Bade- og aktivitetsplass

Ferdig
40.000

Akebakke

Ferdig
40.000
Ferdig
33.000

Sum tildelt i 2000:
275.000
Bamble IF

Klubbhus, Fagertun

Ordinært anlegg

Ferdig
228.000

Revåsen Vel

Balløkke

Nærmiljøanlegg

Ferdig
47.000

Sum perioden 20042007
Sum perioden 20002003
Sum perioden 19961999

1.423.000
10.183.00
0
889.000

5 Forhold til andre planer
Tidligere ”idrettsplaner” har ikke vært spesielt knytta opp mot kommuneplanen, eller vise
versa. Det synliggjør vel hva som tidligere er sagt i dette dokumentet, at ”idrettspolitikk” ikke
har noen fremtredende rolle i Bamble eller at idrettslag/friluftsorganisasjoner ikke er spesielt
aktive medspillere i utforming av kommuneplanen. Det siste kan sikkert forklares med at
behovet for nye arealer til nye anlegg ikke er spesielt stort eller at lagene ikke ser seg i stand
til å realisere større utbygginger.
Kommuneplanen for 2007-2016 har i liten grad omtalt idrett. Det står at en av kommunens
viktigste roller er å bygge og drifte arenaer for idrett og at innvesteringer i idrettsanlegg er
viktige virkemidler i utviklingen av kommunen. Men det er ingen konkrete mål som naturlig
bør følges opp i ”idrettsplanen”. Se for øvrig kap. 2 Utviklingstrekk i kommunen.
Telemark Fylkeskommune sin delplan for idrett og friluftsliv er ikke oppdatert siden 2003.
Planens intensjon om å styrke friluftslivet, bl.a. ved å innarbeide det i relevante planer og
styrke det som helse- og trivselskapende fritidsaktivitet, er ivaretatt i vår ”idrettsplan”. Om
idrett sier fylkesplanen bl.a. at den skal legges til rette, slik at alle, f.eks. uavhengig av kjønn,
skal ha tilgang til gode idrettsanlegg. Forholdene for idrett bør være så gode at ungdom får
lyst til å bosette seg i fylket. De samme målsettingene er med i vår plan.
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Telemark Fotballkrets sin anleggsplan for 2003-2007 har belyst et stort behov for både nye
anlegg og bedre vedlikehold av eksisterende. Det er gjort en rangering blant klubbene som
har størst press på banene sine: Bamble IF, Herre IF, Langesund IF, Stathelle og Omegn og
Nustad. Det har skjedd endringer siden 2002, da kretsen laget sin plan. Antall barn og unge
er blitt færre, dermed også dårligere rekruttering av fotballspillere. Kommunen har i
forbindelse med revisjon av ”idrettsplanen” bedt de lokale klubbene og fotballkreten om å gå
sammen om å lage en plan for utbedring og nybygging av fotballbaner, samt ny
prioriteringsliste, som kan legges til grunn for planens handlingsprogram. Det er uvisst om
lagene og kretsen kommer med et slikt innspill.
Skolebruksplan skal være ferdig i uke 41 i 2008, litt for seint til å kobles inn mot
”idrettsplanen”. Det har ikke lykkes oss å få innsyn i dokumentet, slik det forelå i uke 40.
Dette er et eksempel på at innholdet i beslektede planer ikke lar seg integrere i hverandre.
Evnt. innspill kan komme seinere og vurderes å tas med i handlingsprogrammet via den
årlige rulleringen.
Frivillighetsmeldingen er p.t. bare påbegynt, derfor er det ingen ting derfra som innarbeides i
”idrettsplanen”. Evnt. innspill kan komme seinere og vurderes å tas med i
handlingsprogrammet via den årlige rulleringen. Det er mulig å komme med seinere, ved de
årlige rulleringene.
Folkehelseprogram for Telemark 2006-2009, skal skape økt engasjement for at Telemark (og
Bamble, som har inngått partnerskapsavtale) skal være et godt sted å leve med opplevelse
og inspirasjon. Programmet fokuserer på sammenhenger mellom samfunn og folks
levemåte, livsmiljø, livsgrunnlag og helse. På disse feltene har både enkeltmennesker,
organisasjoner og offentlige myndigheter ansvar. Programmet prioriterer barn og unge, men
også eldre. Det er først og fremst via målet om å øke fokus på aktivitet og bevegelse,
herunder tilrettelegging for uorganisert aktivitet og friluftsliv, at ”idrettsplanen” har en
oppgave. Idrettslagene og kommune har allerede en felles oppfatning om at barn og unge er
den viktigste målgruppen. Denne satsingen er ivaretatt i ”idrettsplanen”. Derimot er det gitt
mindre rom for å prioritere anlegg og aktiviteter for eldre. Noen idrettslag har trening for
”seniorgrupper”, kommunen har tilbud til voksne med hjertelidelser, rygg/nakkeproblemer o.l.
og Friskvern, et tilbud til folk med ledig dagtid. Folkehelseprosjektet varer ut 2009, deretter
skal prosjektgruppa evaluere og legge fram sak for politisk behandling.
Virksomhet for kultur sine planer/mål om å stimulere til at flere blir fysisk aktive, bidra til at
flere prosjekter i Bamble får spillemidler og økte bevilgninger til lag og foreninger, samsvarer
med intensjonene i ”idrettsplanen”.
Idrett og fysisk aktivitet er en del av kommunens folkehelsearbeid, som egentlig bør
gjennomsyre all kommunal virksomhet. Det bør derfor være et mål at ”idrettsplanen” brukes
aktivt når andre planer og handlingsprogram utarbeides, det være seg innen alt fra teknisk
sektor til helse- og sosial.
Skogbruksplan er en plan som er aktuell i forhold til hvor det planlegges anlegg, områder og
stier for friluftsliv. Det er utarbeidet egne planer for en rekke grunneiere, og disse må
vurderes når det foreligger forslag om inngripen i aktuelt område.

6 Planprosessen
Oppstart av arbeidet med planen er ikke annonsert, men omtalt i avisene. Skoler,
barnehager, lag og foreninger m.fl. er tilskrevet, og i samarbeid med Bamble idrettsråd er det
holdt åpent møte om revisjon av planen.
Planarbeidet er initiert av kommunestyret, som har vedtatt hovedutfordringer som mandat for
plangruppa. Se kap 3. Plangruppa består av Eva Sætre Andersen fra samfunnsutvikling,
Marit Nilsen fra skole og barnehage, Tone Bjørnerud fra folkehelseprosjektet, Reidar Fosse
fra kultur (leder), Bjørn Arvid Kristoffersen fra Bamble Idrettsråd og fra Oppvekst og
kulturkomiteen Svein Kjennerud og Bjørn Rørholt. De to siste tilsluttet seg arbeidsgruppa
etter vedtak i Oppvekst- og kulturkomiteens møte 8mai 2008.
Første høringsutkast ble sendt ut i august, etter at forslag til utkast hadde vært til høring i
arbeidsgruppa, til administrasjon og idrettsråd, med konkrete arbeidsoppgaver og i første
halvdel av september fikk de andre impliserte sitt utkast.
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Høringsrunden avstedkom justeringer og suppleringer, som igjen ble lagt fram for
idrettsrådet, deretter politisk behandling i hovedutvalget 29. oktober og i kommunestyret 13.
november.

7 Beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen
A Aktivitet
I Bamble er 17 idrettslag registrert i idrettsforbundet og dermed medlemmer i Bamble
Idrettsråd. Medlemstallene er hentet fra NIF/NOK og var i 2007 slik:
M=menn K= kvinner
Orgleddnavn

M05

M612

M1319

M2025

M26-

K05

K612

K1319

K2025

K26-

MSum

KSum

Total

Bamble Idr.råd
= Totalt med.tall

60

515

307

88

704

87

431

290

74

425

1674

1307

2981

Bamble Idrettsforening

11

108

48

22

33

30

101

75

24

89

222

319

541

3

62

20

0

12

2

28

11

0

11

97

52

149

24

116

32

8

89

32

109

60

1

53

269

255

524

Langesund og omegn
Seilforening

0

0

0

0

63

0

0

0

0

4

63

4

67

Stathelle og Omegn IL

20

164

106

3

70

21

108

34

5

118

363

286

649

Bamble Motorsenter
Trial Og C

0

2

6

1

3

0

0

1

0

0

12

1

13

Skeidi, OK

2

10

3

2

49

1

2

4

2

24

66

33

99

Nustad Ballklubb

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

30

Grenland dykkeklubb

0

0

5

9

43

0

0

4

2

15

57

21

78

Bamble Golfklubb

0

5

19

17

186

0

1

6

7

69

227

83

310

Langesund - Stathelle
Fotballklubb

0

0

47

18

45

0

0

0

0

0

110

0

110

Langesund Rideklubb

0

0

2

0

1

0

3

15

0

5

3

23

26

Bamble Håndballklubb

0

12

13

0

12

0

74

61

16

8

37

159

196

Langesund Sykle- og
triathlonklubb

0

1

0

4

23

0

0

0

0

4

28

4

32

Findal Kjøre og
Rideklubb

0

4

0

1

20

1

5

18

17

25

25

66

91

Bamble Modellflyklubb

0

1

6

3

53

0

0

0

0

0

63

0

63

Pedalsmurfene
sykleklubb

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

2

1

3

Herre Idrettsforening
Langesund
Idrettsforening

Følgende oversikt viser hvor mange prosent av befolkningen som er registrert i idrettslag.
2004
2005
2006
2007
Bamble
24
20
19
21
Kragerø
46
47
40
50
Porsgrunn
37
38
34
38
Landet u/ Oslo
36
36
37
37
Bamble er i en særstilling, sammenlignet både med nabokommuner og landet for øvrig, ved
at uvanlig få av innbyggerne er medlemmer i idrettslag. Når vi sammenligner antall frivillige
årsverk i idretten i Bamble, med andre kommuner i Telemark, ser vi at i Bamble er det bare
halvparten så mange pr innbygger som i de andre kommunene.
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Bedriftsidretten i Bamble er registrert med 9 lag og medlemstall og aktiviteter for disse
lagene var i 2007 slik:
Bamble kommune
Fotball, håndball, innebandy, friidrett, golf, bowling
532
B & L Sparebank
Golf
32
Bamble Taxi
Fotball
13
Borealis
Fotball, håndball, innebandy og golf
90
Hegnablikk
Fotball
16
Idea Marketing
8
Pipe Life
Fotball og håndball
13
Rafnes Industriområde Fotball, håndball, innebandy, rinkbandy og golf
223
Rønholt
Håndball
24
Håndverkerne
Fotball og innebandy
13
Andre tilbud om fysiske aktiviteter.
Friskvern er et organisert tilbud til folk med ledig dagtid, to dager i uka i Skjærgårdshallen.
Bamble kommune står bak dette tiltaket, som er en del av kommunens folkehelsearbeid,
men i samarbeid med representanter fra brukerne.
Puls Treningssenter, det eneste treningssenteret i Bamble, holder til i Skjærgårdshallen.
Senteret har mange hundre medlemmer og er således en arena der svært mange utøver sin
fysiske trening. Vi har ikke statistikk på hvor mange av disse som også trener i et idrettslag
eller driver egentrening, men har grunn til å tro at svært mange av medlemmene bruker
treningssenteret som sin primærtrening.
Kroppsøving i grunn- og videregående skole er viktig av flere grunner, både fordi når ut til all
ungdom, men også fordi skolens gymtimer er et springbrett inn i den organiserte idretten.
Friluftsaktiviteter.
Egentrening er et vesentlig bidrag til god folkehelse og kan drives både hjemme og i friluft. I
Bamble har vi mange gang- og sykkelstier med gatelys, som ikke minst om vinteren er et
godt bidrag til å utøve egentrening. Vi har tre gode lysløyper, som under vinterlige forhold
byr på flotte skiløyper, men kanskje brukes mest som trimløyper uten snø.
Bamble har massevis av flotte turområder, både langs kysten og innover i skogene. Mange
er flinke til å benytte disse, sommer som vinter. Fra undersøkelser vet vi at tilrettelegging av
stier, herunder merking og annen informasjon, kombinert med parkeringsplasser, er et
vesentlig bidrag til økt turgåing. Slik tilrettelegging er det for lite av i Bamble, men med
utgangspunkt i det nye turkartet som kommer i 2008, bør arbeidet med merking intensiveres.
Jakt og fiske drives i organisert form i Bamble Jeger- og fiskerforening, en av de aller største
foreningene i vår kommune, med et mangfold av aktiviteter. Dette gjenspeiler den interessen
mange i Bamble har for jakt og fiske, en aktivitet som rommer både fysisk egentrening og
aktivt friluftsliv.
B Anlegg
Tallene viser anlegg og områder for idrett og friluftsliv som er registrert i Bamble.
Kategorisering er i henhold til departementets anleggsregister. Oversikten innbefatter anlegg
som er eid både av kommune og private (herunder lag og foreninger). Feil, f.eks. anlegg
som ikke lenger brukes/eksisterer eller anlegg som er glemt tatt med, kan rettes opp årlig.
Lag og foreninger m.fl. anmodes om selv å bidra til at oversikten alltid er mest mulig korrekt,
ved å melde fra til kulturkontoret. Bruk også oversikt over anlegg i Bamble, presentert på
www.idrettsanlegg.no, for å kontrollere at registeret er korrekt. Se også kap. 8 Analyse av
behov for aktivitet og anlegg.
Gruppe
Eks. på anleggstyper
Antall
Aktivitetsanlegg
Akebakke, balløkke og binge
35
Aktivitetssal
Trimrom og gymsal
8
Bad og svømmeanlegg
Basseng og utebad
1
Diverse anlegg
Klatrevegg
2

10

Flerbrukshall
Fotballanlegg
Friidrett
Friluftsliv
Idrettshus
Kart
Motorsportanlegg
Skianlegg
Tennisanlegg

Idrettshall
Fotballbane og treningsbane
Løpebane, hopp, kast
Friområde, badeplass og Geopark
Klubbhus, garderobe og skihytte
O-kart og turkart
Trial og ATV
Lysløype og hoppbakke
Tennisbane

4
16
4
9
8
28
1
10
1

C Skolekretser, status for anlegg og aktivitet.
De fleste anlegg og aktiviteter for idrett og fysisk aktivitet, har sitt utspring i
skolekretsene. I følgende oppstilling beskriver vi derfor nåsituasjon og fremtidige behov
for
hver
enkelt
skolekrets.
Behov
fra
både
lag/foreninger
og
kommune/skoler/barnehager er registrert i samme oversikt som behov fra det idrettslaget
som er dominerende i kretsen. Mindre lag har sin egen oversikt. Behov som ikke er
formelt behandlet og innlevert, men likevel av noen definert som behov, er ikke tatt med i
oversiktene. Noen av disse er omtalt i kap. 8. Idrettslagene som er tatt med her, er alle
er registrert i NIF/NOK.
Få lag og foreninger har bekreftet at opplysningene er korrekte, noe som betyr at det er
stor sannsynlighet for feil i følgende informasjon.
HERRE SKOLEKRETS, AKTIVITET OG ANLEGG

Herre Idrettsforening
Herre skolekrets har ca 200 elever i grunnskolen. Den kombinerte barne- og
ungdomsskolen er plassert i sentrum. Herre I.F. er et fleridrettslag med ansvar for de
fleste idrettsaktivitetene på Herre. Herre I.F. har ca 150 medlemmer, en nedgang på ca
30 de siste 4 årene og ca 130 de siste 8 årene. Laget benytter skolens gymnastikksal på
kveldstid, i tillegg til klubbens egne anlegg. OK Skeidi har kart for området og tilbyr
orienteringssport. Bamble Håndballklubb organiserer all håndball. I foregående
fireårsperiode ble det bygget ballbinge ved skolen.
Eksisterend
e aktiviteter

Eksisterende anlegg

Planlagte
nye aktiviteter

Fremtidige
anleggsbehov

Håndball
Fotball
Ski
Orientering

Fotball gress
Minibane gress
Fotball grus
Fotball grus, skolen
Håndball asfalt, skolen
Ballbinge
Lysløype
Gymsal Rafnes
Gymsal skole
Klubbhus
Badedammen
Skolekart orientering

Ingen

Kunstgress
Rehab. av baner
Utvidelse av baner
Treningsbane grus
Treningsbane gress
Tribune hovedbanen
Rehab. av lysløype
Revidering av o-kart

Behov for
regulering
av arealer
Ingen, kan
bli aktuelt
nedenfor
hovedbanen

RUGTVEDT SKOLEKRETS, AKTIVITET OG ANLEGG

Bamble Idrettsforening
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Rugtvedt skolekrets har ca 310 elever i grunnskolen. Barne- og ungdomsskolene ligger i
området med den største befolkningskonsentrasjonen. Begge skolene har
gymnastikksal, hvorav ungdomsskolen den største. Bamble I.F. har tilgang til disse på
kveldstid. Idrettsanlegget på Rugtvedt, 2 fotballbaner og løpebane, eies av kommunen,
men disponeres av klubben. Det er oppnevnt eget banestyre.
Bamble I.F. et fleridrettslag med ansvar for de fleste idrettsaktivitetene i området, har ca
540 medlemmer, en reduksjon ca 50 de siste 4 årene og ca 210 de siste 8 årene. OK
Skeidi har kart for området og tilbyr orienteringssport, Bamble Motorsenter Trial og Cross
har tilbud ved Tangvald og Bamble Håndballklubb organiserer all håndball. I foregående
fireårsperiode ble det bygget ballbinge ved skolen.
Eksisterende Eksisterende anlegg
aktiviteter
Fotball
Håndball
Turn
Ski
Orientering

Fotball Riis gress
Fotball Rugtvedt gress
Fotball Rugtvedt grus
Ballbinge skolen
Tre håndballbaner
asfalt
To gymsaler skole
Klubbhus
Skolekart orientering
Trialbane, Tangvald

Planlagte nye
aktiviteter

Fremtidige
anleggsbehov

Ingen

Lysløype/trimløype
Rugtvedt,
kunstgress og lys
Riissletta, rehab.
Revidering o-kart
Badeplass
Stokkevann
Serris, skileikanlegg

Behov for
regulering
av arealer
Ingen

RØNHOLT SKOLEKRETS, AKTIVITET OG ANLEGG

Bamble idrettsforening
Rønholt skolekrets har ca 240 elever i grunnskolen. Den kombinerte skolen ligger på
Rønholt. Regionen favner over et vidt område, men Rønholt blir et senter eller
samlingssted, ettersom det ligger både samfunnshus, bibliotek, barnehage og fritidsklubb
her, samt at flerbrukshall med skytebane og samfunnshusfunksjoner blir ferdig i løpet av
2009. I tillegg til lagets egne anlegg har laget tilgang til grusbane ved Rønholt skole. OK
Skeidi har kart i området og tilbyr orienteringssport, Bamble Håndballklubb organiserer
all håndball og Bamble Golfklubb har egen 9-hulls bane. I inneværende fireårsperiode er
Fagertun klubbhus rehabilitert og golfbanen utvidet fra 6 til 9 hull og fått eget klubbhus.
Eksisterend
e aktiviteter

Eksisterende anlegg

Planlagte nye
aktiviteter

Fremtidige
anleggsbehov

Ski
Barneidretts
skole
Fotball
Orientering
Ridning
Golf
Håndball

Tre hoppbakker
Turløyper
2 ballbinger
Fotball grus skole
Idrettshall ferdig 2009
Fagertun klubbhus
Sahara ridebane
Klubbhus
Skolekart orientering

Ingen

Minibingen lys
Islegging fotballbane
Trimløype med lys
Turløype via
Hørsfjell
Ridebane
Motorbane
Skileikanlegg barn
Badeplass
Wissestad
Fotballbane,
kunstgress
Revidering o-kart
Utbygging av Sahara

Behov for
regulering
av arealer
Ingen
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STATHELLE SKOLEKRETS, AKTIVITET OG ANLEGG

Stathelle og Omegn Idrettslag
Stathelle skolekrets har ca 720 elever i grunnskolen. Barneskolen ligger på Bunes og
ungdomsskolen på Grasmyr. Begge skolene ligger sentralt m.h.t. boligfeltene.
Barneskolen har stor gymnastikksal, mens ungdomsskolen bruker idrettshallen.
Stathelle og Omegn I.L. som er et fleridrettslag, med ansvar for de fleste
idrettsaktivitetene i dette området, har ca 650 medlemmer, en økning på ca 160 de siste
4 årene og ca 240 de sist 8 årene. I tillegg til egne anlegg har laget tilgang til
gymnastikksalen og kort vei til to flerbrukshaller og fotballhall. OK Skeidi har kart for
området og tilbyr orienteringssport og Bamble Håndballklubb organiserer all håndball.
Eksisterend
e aktiviteter

Eksisterende anlegg

Planlagte nye
aktiviteter

Fremtidige
anleggsbehov

Friidrett
Ski
Turn
Fotball
Orientering
Håndball
Innebandy

Fotball Bunes gress
Fotball Grasmyr grus
Lysløype
Klubbhus
Gymsal skole
Idrettshall Grasmyr
Idrettshall Duray
Skolekart, Grasmyr og
Bunes

Ingen

Kunstgress Grasmyr
Kunstgress Bunes
Ski-/trimløype lys
Større klubbhus
Grophall turn
(Skj.hall)
Revidering av o-kart
Sikre fjell Bunes
Kunstisbane Grasmyr

Behov for
regulering
av arealer
Grasmyr
til isbane
og
skiløype

LANGESUND SKOLEKRETS, AKTIVITET OG ANLEGG

Langesund Idrettsforening
Langesund skolekrets har ca 460 elever i grunnskolen. Barneskolen ligger på Nustad og
ungdomsskolen i Langesund. Skolene ligger sentralt plassert i forhold til boligområdene.
Begge skolene har gymnastikksaler og LIF har spesielle rettigheter til ungdomsskolens
sal. Langesund I.F., som er et fleridrettslag med ansvar for de fleste idrettsaktivitetene i
området, har ca 520 medlemmer, omtrent som for 4 år siden, men en nedgang på ca
120 de siste 8 årene. I tillegg til idrettslagets anlegg har laget tilgang til fotballbanene i
Krogshavn, 2 flerbrukshall, fotballhall og to gymnastikksaler.
OK Skeidi har o-kart for området og tilbyr orienteringssport og det drives ridning, sykling,
padling, fjellklatring og dykking i området. Bamble Håndballklubb samler all
håndballaktivitet i Bamble. I samarbeid med frivillige, driver Bamble kommune Friskvern,
et aktivitetstilbud for alle med ledig dagtid, i Skjærgårdshallen. I foregående
fireårsperiode ble det bygget binge ved Langesund u-skole, montert
snøproduksjonsanlegg i skileikanlegget, asfaltert håndballbanene i Krogshavn og LIF
forventes få spillemidler til kunstgress på Slåttnes Stadion i 2009.
Eksisterend
e aktiviteter

Eksisterende anlegg

Planlagte nye
aktiviteter

Fremtidige
anleggsbehov

Turn
Håndball
Fotball
Ski

Fotball Slåttnes gress
Fotball Slåttnes grus
Fotball Krogshavn
gress

Ingen

Kunstgress Slåttnes
7`er og 11`er
Ny 7`er bane
Slåttnes

Behov for
regulering
av arealer
Ingen
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Orientering
Barneidretts
skole
Kajakk
Fjellklatring
Rugby
Friskvern
Innebandy

Balløkke barneskole
Skileikanlegg
Lysløype
Klubbhus
To gymsaler
Skolekart, Nustad og
Røsskleiva
Binge begge skoler
Flerbrukshall
Fotballhall
Klatrevegg
Sprintbane

100 m løpebane og
hoppegrop Slåttnes
Krogshavn, skiftebu
funksjonshemmede
Sandanlegg Skjærgården
Sandvolleyballbane
nr 2 i Krogshavn
Lager/brygge kajakk
Hundepark, Rotet
Turnhall (Skj.hallen)
Forbedre skileikanl.

Følgende lag er ment å dekke større områder enn bare skolekretsen, noen hele Bamble.

Pedalsmurfene sykleklubb
Pedalsmurfene sykleklubb er helt ny, driver med både terreng- og landeveisykling, med
sosial samling og trim som det viktigste. Medlemstall for 2008 er ca 45.
Eksisterend
Eksisterende anlegg
Planlagte nye
Fremtidige
Behov for
e aktiviteter
aktiviteter
anleggsbehov
regulering
av arealer
Terreng- og Bruker skog og veier
Timer i
landeveigymnastikksal
sykling
Langesund- og Omegn Seilforening
Langesund- og Omegn Seilforening har ca 70 medlemmer, en økning på 35 de siste 4
årene. Laget har ikke eget anlegg, men driver heller ikke konkurranseidrett. Klubben er
mest å betrakte som en interesseorganisasjon for eiere av turseilere. De som vil seile
aktivt må til Brevik.
Eksisterend
Eksisterende anlegg
Planlagte nye
Fremtidige
Behov for
e aktiviteter
aktiviteter
anleggsbehov
regulering
av arealer
Tur- og
Baneanlegg
Lokaler nær sjøen
havseiling
avmerket på
Anlegg for
arealplan
sjøsetting og
lagring av joller
Grenland Dykkerklubb
Klubben, som før het Skager Sportsdykkerklubb, har sine lokaler i en av boligene ved
fyret. Klubben har ca 80 medlemmer, omtrent som for 4 år siden.
Eksisterend
Eksisterende anlegg
Planlagte nye
Fremtidige
Behov for
e aktiviteter
aktiviteter
anleggsbehov
regulering
av arealer
Dykking,
Klubbhus på
Langtidsleie/perma
vannpolo og Langøya
nent leie av
undervanns Utstyrscontainer i
klubbhus
-foto
Salen båthavn
Klubblokale i
2 båter
nærhet til
vannet/brygge
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Langesund Rideklubb
Langesund Rideklubb holder til i området mellom Salen og Badeparken og har ca 30
medlemmer, en nedgang på ca 80 de siste 4 årene.
Eksisterend
Eksisterende anlegg
Planlagte nye
Fremtidige
Behov for
e aktiviteter
aktiviteter
anleggsbehov
regulering
av arealer
Riding
Leide lokaler
Utendørs dressurbane, 20 x 60 m
Ridehall, 40 x 70 m
Utendørs
sprangbane, 40 x
60 m
Klubblokaler
Nustad Ballklubb
Tilbyr fotball i aldersbestemte klasser. Klubben har ikke egen bane, men spiller kamper
på leide baner. Klubben har ca 30 medlemmer, en nedgang på ca 20 de siste 4 årene.
Eksisterend
Eksisterende anlegg
Planlagte nye
Fremtidige
Behov for
e aktiviteter
aktiviteter
anleggsbehov
regulering
av arealer
Fotball
Låner
Ingen
11`er bane i
Krogshavn
OK Skeidi
O.K. Skeidi er kommunens eneste orienteringsgruppe og har ca 100 medlemmer, en
nedgang på ca 150 de sist 4 årene og ca 270 de siste 8 årene.
Eksisterend
Eksisterende anlegg
Planlagte nye
Fremtidige
Behov for
e aktiviteter
aktiviteter
anleggsbehov
regulering
av arealer
Orientering, 21 kart
Revidere kart
Trimbingo,
8 skolekart
Oppmyking av
turorientervernebestemmelse
ing, turer og
ne for
gate o-løp
Langesundshalvøy
a
Veier/stier for
rullestolbrukere
Lokaler for lagring
av utstyr
Bamble Håndballklubb
Klubben trener i alle tre hallene og spiller kamper i de to største. Klubben har ca 200
medlemmer, en økning på ca 60 de siste 4 årene.
Eksisterend
Eksisterende anlegg
Planlagte nye
Fremtidige
Behov for
e aktiviteter
aktiviteter
anleggsbehov
regulering
av arealer
Håndball
Låner haller
Sandhåndballbane,
Grasmyr
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Bamble Golfklubb
Den private banen på Kjørstad ble utvidet til 9 hull i 2006 og i 2008 stod klubbhuset
ferdig. Klubben leier dette anlegget og har ca 310 medlemmer.
Eksisterend
Eksisterende anlegg
Planlagte nye
Fremtidige
Behov for
e aktiviteter
aktiviteter
anleggsbehov
regulering
av arealer
Golf
Golfbane og klubbhus
Bamble Motorsenter Trial og Cross
Det er opparbeidet trialløyper, ATV bane og base for klubben ved Riis. Anlegget ligger
på privat grunn. Klubben har ca 15 medlemmer, en nedgang på ca 65 for de 4 siste
årene.
Eksisterend
Eksisterende anlegg
Planlagte nye
Fremtidige
Behov for
e aktiviteter
aktiviteter
anleggsbehov
regulering
av arealer
Trial og ATV Leier arealer på
Tangvald
Langesund Stathelle Fotballklubb
Langesund Stathelle Fotballklubb er en overbygningsklubb for de andre fotballklubbene, med
A-lag og juniorlag. Klubben har ca 110 medlemmer.
Eksisterend
Eksisterende anlegg
Planlagte nye
Fremtidige
Behov for
e aktiviteter
aktiviteter
anleggsbehov
regulering
av arealer
Fotball
Leier bane
Kunstgressbane
Arealer til
Treningsbane på leid
bane på
grunn
Ørviksletta
Bamble Modellflyklubb
Bamble Modellflyklubb driver med flygning av modellfly og –helikoptre. Klubben har ca
60 medlemmer.
Eksisterend
Eksisterende anlegg
Planlagte nye
Fremtidige
Behov for
e aktiviteter
aktiviteter
anleggsbehov
regulering
av arealer
Utvidelse av p-plass Området
ModellLeier privat område
på Svartorflygning
for flystripe og
kjerr
klubbhus på
Svartorkjerr
Langesund Sykle- og triathlonklubb
Langesund Sykle- og triathlonklubb er en ny klubb, med allsidige aktiviteter innen sykling
og multisport. Klubben har ca 30 medlemmer.
Eksisterend
Eksisterende anlegg
Planlagte nye
Fremtidige
Behov for
e aktiviteter
aktiviteter
anleggsbehov
regulering
av arealer
Sykling,
Bruker skog og vei
Svømmehall
triathlon,
duathlon og
multisport
Findal Kjøre- og Rideklubb
Findal Kjøre og Rideklubb er bare fire år gammel og holder til på Stall Findal sitt område
med ridning og kjøring. Klubben har ca 90 medlemmer.
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Eksisterend
e aktiviteter

Eksisterende anlegg

Planlagte nye
aktiviteter

Fremtidige
anleggsbehov

Ridning og
kjøring

Leid ridebane,
longeringskoral og
midlertidig klubbhus i
Findal Bruker
trevanlegget

Utvikle
ponniskolen,
etablere tilbud
om opplæring
og inngå avtale
med NAV om
terapiridning

Belysning,
overbygning,
permanent
klubbhus, ny
ridebane og ridehall

Behov for
regulering
av arealer
Ivaretas av
eiers plan
som nå er
under
kommunal
behandling

Følgende idrettslag er ikke registrert som medlemmer i NIF/NOK.
Bamble- og Langesund Skytterlag
Bamble- og Langesund Skytterlag holder til på Fjelljordet skytebane og har ca 400
medlemmer, en økning på ca 30 de siste 4 årene og ca 110 de siste 8 årene.

Eksisterend
e aktiviteter

Eksisterende anlegg

Skyting

Fjelljordet skytebane,
leiekontrakt Rundholt
skytebane, festet
tomt
Innendørs skytebane

Planlagte nye
aktiviteter

Fremtidige
anleggsbehov

Behov for
regulering
av arealer

200 meters bane

Bamble travlag
Eksisterend
e aktiviteter

Eksisterende anlegg

Planlagte nye
aktiviteter

Fremtidige
anleggsbehov

Behov for
regulering
av arealer

Treningsveier

Trav- og
Krokheia Travbane,
ponnikjøring sammen med tre
andre travlag
Leier Klosterskogen
travbane
Brevikstrand Sportsklubb
Eksisterende
aktiviteter

Eksisterende anlegg

For
øyeblikket
ingen

Ingen

Planlagte nye
aktiviteter

Fremtidige
anleggsbehov

Behov for
regulering
av arealer

Ønsker timer i
Rønholthallen

Grenland Havpadleklubb
Klubben har ca 150 medlemmer, en økning på ca 50 de siste 4 årene. Klubben har ikke
egne anlegg og driver ikke med konkurransepadling.
Eksisterend Eksisterende anlegg
Planlagte nye
Fremtidige
Behov for
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e aktiviteter
Padling

aktiviteter

anleggsbehov

regulering
av arealer

Bruker sjøen

Friluftsorganisasjoner
Bamble Jeger- og Fiskerlag har ca 620 medlemmer, en tilbakegang på ca 80 de sist 4
årene. Foreningen er svært driftig og har en rekke aktiviteter knyttet til både hav, vann,
skog og mark. I tillegg til tradisjonelle aktiviteter som f.eks. jakt og fiske, er foreningen
også opptatt av og engasjert i rydding, kultivering og å ivareta gamle tradisjoner m.m.
Klubben har bl.a. lokaler på Langøya og Stathelle.
Langesund Sjøspeidere har gamle og dårlige lokaler og ønsker derfor å flytte, fortrinnsvis
nærmere båtene sine. Gruppa driver bl.a. med seiling.
Friluftsområder
Fylkesmannen har vernet skogsområder i Røsskleiva, Nustad, Rognsflauene og
Fossingfjorden. Totalt har vi ca 2.055 daa vernet barskog i Bamble. Skjærgårdsparken
dekker et område på ca 2.500 daa. Bamble har en lang kyststripe med flott skjærgård.
Deler av denne er regulert til Skjærgårdspark. De fleste av kommunens ca 2.500 hytter
ligger ved kysten. I tillegg er det et yrende båtliv hele sommerhalvåret. Innlandet består av
barskog og mange vann. Her finnes det utallige områder som frister fastboende i Bamble og
Grenland.
Langøya eies av kommunen og er et flott tur- og rekreasjonsområde. Dessverre var øya
lenge skjemmet av store flottforekomster, men etter en rekke tiltak er forholdene nå
normale. I 1998 ble Tangen Fort åpnet for allmennheten og fremstår som et flott
friområde.
Flere steder i kommunen er det opparbeidet fine badeplasser som vedlikeholdes av
f.eks. velforeninger i samarbeid med kommunen. Av disse kan nevnes Badedammen på
Herre, badeplassene ved Bamblevann, Haukedalsvannet, Rønholt Brygge,
Ringsjøvannet, Frierstranda og Sagastranda. Bamblemarka er et usedvanlig flott
område for friluftsaktiviteter som turgåing, padling, sykling, fisking, jakting o.l. Det er
behov for ytterligere informasjon om disse mulighetene, både eget "villmarkskart" og
informasjonstavler.
I 2008 ble det etablert Geopark i Bamble, med fem lokaliteter. For den ene, Stokkåsen,
er det søkt spillemidler til tursti inn til parken. For øvrig er det skiltet langs
hovedferdselsveiene.
Turkart
I løpet av 2008 er det nye turkartet for Bamble ferdig, som et av kartene i Grenlandsserien.
Kartet er i målestokk 1 : 25000, med mye informasjon om historie, geologi og botanikk m.m.
Kartet er laget av Telemark Turistforening i samarbeid med Bamble kommune.

8 Analyse av behov for aktivitet og anlegg
I kap. 7 er det presentert en oversikt som viser at det i Bamble er usedvanlig få av
innbyggerne som er aktive i idrettslag og tilsvarene få frivillige i idrettsarbeidet, når vi
sammenligner med andre kommuner. Er det få frivillige fordi det er for få medlemmer eller er
det få medlemmer fordi det er for få frivillige? Er det få frivillige fordi mange av kommunens
innbyggere er innflyttere og ikke selv har opparbeidet tilstrekkelig tilhørighet i det lokale
idrettslivet? Vi har heller ikke belegg for å anta at folk i Bamble kompenserer for manglende
deltagelse i idrettslag med å være desto mer fysisk aktive i andre sammenhenger, f.eks. på
treningssenter, med egentrening eller turgåing i skog og mark. Kan det tenkes at en del
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utøver sin fysiske aktivitet gjennom idrettslag i Porsgrunn eller bruker anlegg og områder her
til å utøve egentrening?
For å nå planens mål om å få flere med i regelmessig fysisk trening, må både administrasjon
og idrettslag søke etter sannsynlige årsaker til at Bamble kommer så dårlig ut i
sammenligning med andre.
I kulturdepartementets register, der alle kommuner er pålagt å legge inn både kommunale og
private anlegg, er Bamble oppført med 135 anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Tallene
representerer alt fra små balløkker til store idrettshaller. Når vi sammenligner oss med de
andre største kommunene i Telemark, får vi følgende oversikt.
Kommune
Innbyggere (ca tall)
Anlegg og områder
Anlegg og områder
pr 1000 innbygger
Bamble
14.000
135
9,6
Porsgrunn
Skien
Kragerø
Notodden
Nome

34.000
51.000
11.000
14.000
6.500

287
527
129
257
116

8,4
10,3
11,7
18,3
17,8

Det er ikke behov for langt nær så mange anlegg for vintersport i Bamble, som det er i Nome
og Notodden, noe som kan forklare litt av hvorfor disse to kommunene har langt flere anlegg.
Sammenlignet med de andre kommunene kommer Bamble ut som en
gjennomsnittskommune. Fram til midten av 70-tallet var det langt færre innbyggere i
Bamble, derfor også færre anlegg. Seinere økte innbyggertallet med ca 50%, uten at antall
anlegg økte tilsvarende. Bamble har derfor lenge manglet anlegg og områder for idrett og
fysisk aktivitet. I kap. 7 redegjør lag og foreninger for hvilke behov de har og det er lett å se
at det fortsatt mangler anlegg.
Når det gjelder idrettslagene sitt behov for større anlegg til organisert idrett, har både de
lokale klubbene og Telemark Fotballkrets belyst dette. Det er et vesentlig behov for
kunstgressbaner. Langesund IF forventes å få sin første delutbetaling av spillemidler i 2010.
Bamble IF og Stathelle og Omegn IL har sagt at de vil søke spillemidler i 2010, men kan ikke
forvente å få penger før 2013. Deretter er det Herre IF sin tur. Klubbene vil søke Bamble
kommune om delfinansiering, som muligens kan bidra til å fremskynde byggestart. Fra
ridemiljøet på Langesundshalvøya har det lenge vært et sterkt ønske om et kommunalt
engasjement, for å bidra til bygging av en ridehall og dermed også styrke tilbudet om fysisk
aktivitet for jenter. Forslaget om å videreutvikle ridesenteret på Fagerheim bør revurderes og
alternativer utredes, fordi Fagerheim er et område som er ettertraktet også til mange andre
typer utbygging. Planene for ridesenter i Langesund bør også vurderes i forhold til den
positive utviklingen som skjer i Findal, med Findal Kjøre- og Ridesenter. SOIL sin skiløype
går i et område som vil bli berørt av utbygging og ønskes derfor flyttet. Bamble
Håndballklubb og Telemark Håndballkrets trenger sandbane, fortrinnsvis ved Grasmyrhallen.
I vår kommune finnes det heller ingen kunstis. Mest bemerkelsesverdig er det kanskje at vi
heller ikke har verken svømmehall eller badebasseng! Når det gjelder flerbrukshaller er
behovet godt og vel dekket.
Behovet for anlegg, altså merkede løyper og stier, for friluftsliv og egentrening, kommer ikke
veldig klart fram. Dette skyldes nok mer mangel på lag og foreninger til å fremme
friluftslivets behov og interesser enn generelt godt utvalg av merkede løyper og stier. Med
det potensialet som ligger i Bamble og vissheten om verdien av at mange bruker naturen
aktivt, bør friluftslivet få en fremtredende plass i kommunens folkehelsearbeid og framstå
som et samarbeid med turistnæringen, grunneiere og lag og foreninger.
Det meldes inn for få behov for nærmiljøanlegg, enkle anlegg for fysisk aktivitet, som står
åpne og tilgjengelige året rundt. Slike anlegg kan finansieres med spillemidler, oftest med
50% av totalt investering. Idrettslag, velforeninger/borettslag samt skoler og barnehager, er
alle for lite flinke til å bygge nærmiljøanlegg. Alle skolene har fått binger, men utover det er
det satset alt for lite. Anlegg som dette bidrar til økt fysisk aktivitet og trivsel blant barn og
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unge, men er også viktig for å øke standarden på skoler, barnehager og boområder, noe
som alltid er viktig når unge folk skal velge sted å etablere seg. Det siste betyr at Bamble
kommune bør bli flinkere til å planlegge samtidighet i utbygging av boligområder, skoler,
barnehager og nærmiljøanlegg.
Folk fra fremmede kulturer utgjør et vesenlig bidrag til innflytting til Bamble. De
representerer ulike tradisjoner mht idrett og friluftsliv og kan ikke uten videre forventes å
delta i norske, tradisjonelle former for fysisk aktivitet. Med hensyn til integrering i
lokalsamfunnet, er det likevel viktig å legge til rette for deltagelse i norsk idrett og friluftsliv, i
og på eksisterende anlegg og områder. Det må ikke forventes at den etablerte idretten løser
disse utfordringene uten hjelp fra kommunen. Enhet for kultur har, i samarbeid med
Voksenopplæringa/Flyktningekontoret, fått en hel stilling i 2008, som må forventes å følge
opp arbeidet med å integrere innvandrerne i idretts- og friluftslivet.
I Bamble er det, som i kommuner flest, både kommunale og lagseide anlegg.
Bortsett fra kommunale flerbrukshaler er det hovedsaklig anlegg for fotball, herunder
ballbinger, som eies av kommunen. Det bør vurderes om Bamble kommune fortsatt skal stå
som eier av Rugtvedtbanen, mens de andre hovedbanene er private. Dette spørsmålet
kommer sannsynligvis opp i forbindelse med plan for bygging av kunstgressbaner i Bamble.

9 Handlingsprogram for anlegg, områder og aktivitet
Tidligere har handlingsprogrammet vært en oversikt over anlegg som forventes påbegynt i
gjeldende periode og som det normalt blir søkt spillemidler til. Bambles program inkluderer
nå også aktiviteter.
Anlegg som skal finansieres med spillemidler i perioden 2008-2011, må innarbeides i
handlingsprogrammet. Store anlegg (idrettshall, ridehall, fotballbane o.l.) kan kun
innarbeides hvert fjerde år, ved revisjon av planen, mens mindre anlegg kan legges inn ved
den årlige rulleringen. Søknad om spillemidler gjøres elektronisk og skal alltid være godkjent
av lagets hovedstyre. Kommunens idrettskonsulent yter nødvendig bistand.

Til grunn for handlingsprogrammet 2008-2011 ligger følgende mål og strategier:
MÅL
Bamble kommune skal bidra til økt fysisk aktivitet i befolkningen.

Utbygging av idrettsanlegg og økt tilrettelegging for friluftsliv, skal bidra til å utvikle
Bamble som et attraktiv bosted.
STRATEGIER
- Bygge flere nærmiljøanlegg knyttet til skoler, barnehager og boområder.
- Få flere merkede turløyper i nærmiljøene til skoler, barnehager og boområder.
- Gjøre idrettsanlegg og friluftsområder mer tilgjengelige bl.a. gjennom god informasjon.
- Styrke samarbeidet med frivillige lag og foreninger om bl.a. utbygging av nærmiljøanlegg.
- Styrke samarbeidet med hotell- og turistnæringen i utvikling av tilbud innen friluftsliv.
- Bygging av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende, skal basere seg på dokumenterte
behov og nåværende og fremtidig bosetningsmønster og infrastruktur.
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HANDLINGSPROGRAM 2008 – 2011 ANLEGG
O= ordinært idrettsanlegg N=nærmiljøanlegg A=andre anlegg
K=kommunale midler SM=spillemidler PR=private midler

Pr

Navn på anlegg

Kommunale tilskudd eller spillemidler er ikke bevilget før det er gjort vedtak i den enkelte sak.
Anleggstype
Størrels Eier
Kat
Start Kost2008
2009
e
nad

2010

2011

(1000
kr)

K

S
M

PR

K

64000

SM

Rønholthallen

Skole/flerbrukshall

2000m2

Komm

O

2008

62000

Slåttnes Stadion

Kunstgress fotball

75 x 155

LIF

O

2009

9.200

Bamble
kommune,
Samf.utvikling
Krogshavn

Geopark m/ stier
og skilt

Komm

N

2009

400

250

150

Komm

N

2009

60

30

30

Gasmyr
Idrettsplass
Rotet

Kunstgress fotball

?

O

2010

Komm

A

2010

30

Langesund
Ridesenter

Ridehall

20 x 42

O

2011

3.000

Rugtvedt
Skjærgården,
Sandbaner

Kunstgress fotball
Sandaktivitetsanlegg

?
14 x 29

O
O

2011
2011

80

Grasmyr isbane

Kunstisflate

1200 m2

L.sund
Rideklubb
?
QSHB
og
SH
A/S
Komm

N

2011

2.000

PR

K

S P
M R

K

SM

PR

1000

1000

1000

40

40

8000

1
3000

6200

2
3

4
*5

Volleybalbane

9x18
?

Hundepark

?
3
0

6
7
*8
9

1
0

?

1000

1000

*Med utgangspunkt i dokument fra TFK, utarbeidet i samarbeid med de lokale klubbene, har vi ikke grunnlag for å legge inn etterspurt
informasjon, men forutsetter at dette blir ettersendt i dokument fra Bamble Idrettsråd
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HANDLINGSPROGRAM 2008 – 2011 AKTIVITET
(Arbeidsgruppa gjorde i møte 18.11. de tilføyningene som står med utheva skrift)
Pri

Navn på aktivitet

Aktivitetstype

Eier

Start

1

Frisk Bris

Kommune

2008

2

Idrett for integrering

Idrettslag og
kommune

2009

0

3

Økt bruk av
friluftsanlegg og
-områder

Kommune

2009

0

4

Administrativ støtte

Kommune
Kommune

2010
2009

0

5

Tilstrebe
likeverdige tilbud
for begge kjønn
Flere barn i fysisk
aktivitet

Legge til rette for prosjekt for
rehabiliteringstilbud
Motivere idrettslag, skoler og
innvandrere.
Avsatte personalressurser fra
kultur følger opp.
Vurdere behov for infoskilt, kart,
P-plasser m.m., for økt bruk og
tilgjengelighet til stier og friluftsområder, inkl. f.hemmede.
Samarbeide med
turistnæringen, lag/foreninger,
grunneiere og berørte parter.
HC-idrett.
Vurdere kommunens
administrative ressurs innen
området idrett og fysisk aktivitet
Belyses
gjennom
frivillighetsmeldinga.
Videreføring stilling
folkehelsekoordinator?
Aktiv idrettspolitikk i
planperioden. Sees i smh med
SM og tildeling treningstid.
Øke skole/b.hage sitt
engasjement for bedre uterom.

6

7

Økonomisk støtte

8

Øke medlemstallet i
idrettslagene

SM til nærmiljøanlegg
Gjennomføre ”Barnetråkk”
(kartlegge aktivitetsområder)
Politisk behandling av forslag om
å gå inn med tilskudd til privat
utbygging/vedlikehold av anlegg
Søke årsaker til lav deltagelse i
idretten i Bamble.

Kommune
Idrettslag og
kommune

Kostnad
(1000
kr)
0

2009
2011
2009
2010

0

Kommune

2010

0

Idrettslag og
kommune

2010

0

Idrettslag og
kommune

2010

0

Lag,
foreninger
og
kommune

2010

0

Kommune

0

Drøftes med idretten

9

Økt fysisk aktivitet
blant barn

10

Styrke samarbeidet
med frivillige

08/3731 - 271/10

Tema på OK møte der BIR
inviteres.
Politisk behandling av forslag om
kommunal idrettsskole.
SM til nærmiljøanlegg
Legg felles planer for utbygging
av nærmiljøanlegg
SM til nærmiljøanlegg
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10 Langsiktig del
UPRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR PERIODEN 2012 – 2019 ANLEGG
O= ordinært idrettsanlegg N=nærmiljøanlegg A= andre anlegg
Navn på anlegg
Anleggstype
Størrelse
Eier
Kategori
Stathelle b-skole Ballbinge
Kommune
N
Herre Stadion
Kunstgress, fotball
?
?
O
Krogshavn
Gressbaner, fotball
O
rehabilitering
Krogshavn
Friluftsområde,
A
omkledningsrom
funksj.hemmede
O-kart
O-kart
Ord.- og
OK Skeidi
N/O
nærmiljøkart
Stokkevann
Badeplass
BIF
N
Rønholt
Lys i liten binge
BIF/skole
N
Wissestad
Badeplass
BIF
N
Grasmyr
Ski- og trimløype
SOIL
O
Skjærgårdshallen Turnhall
Kommune
O
Barfotkollen
Skileikanlegg
LIF
N
Stoa
Klubblokale
Grenland
O
Dykkerklubb
Grasmyr
Sandbane håndball
Kommune
N
Findal
Ridebane/ridehall
Findal Kjøre- og
O
Rideklubb
?
200 m skytebane
200 m
Bamble- og L.s.
O
Skytterlag
Grasmyr
Ski- og rulleskiløype
SOIL
O
?
Svømmehall
Kommune
O
UPRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR PERIODEN 2012 – 2019 AKTIVITET
O= ordinært idrettsanlegg N=nærmiljøanlegg
Navn på anlegg
Anleggstype
Størrelse
Eier
Kategori

11 Kart
Er under utarbeidelse per januar 2010 og ettersendes.

08/3731 - 271/10
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