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Til: Formannskapet i Hole Kommune 

Sak: Søknad om investeringstilskudd på NOK 2 mill. til Skistue på Kleiva 

IL Holeværingen (ILH) ønsker med dette å få Hole kommune med på laget for finansiering av ny Skistue 
på Kleiva. Rammetillatelse for skistua er godkjent av fylkesmann og Hole kommune.  Søknad om 
igangsettingstillatelse vil bli sendt så snart detaljene er på plass. 

Til finansiering er spillemiddelsøknaden innlevert og man forventer tilsagn på denne samt bidrag fra 
Kulturdepartementet til momsrefusjon. 

Sparebankstiftelsen Ringerike ønsker å bidra og behandler saken første halvdel av desember. Når 
egeninnsats og egenkapital er lagt til mangler prosjektet 2 mill for fullfinansering, som man ber Hole 
kommune om. 

ILH har et rikt idrettsliv og i særdeleshet på langrennssiden. Sist uke hadde langrennsgruppa 120 
oppmøtte barn og unge i alderen 6-15 år i fem forskjellige treningsgrupper til barmarkstrening. Det yrer av 
liv med barn og unge og deres foreldre ute i treningsløypa og i skisporet om vinteren. Karusellrennene i 
regionen bekrefter dette der ILH år etter år har flest deltagere. Langrennsgruppa har også sett god vekst i 
deltagelse på andre renn i regionen, og har faktisk vært største klubb med flest lag ved 
kretsmesterskapet i stafett de siste årene. 

Det store aktivitetsnivået har de siste årene tydelig synliggjort behovet for et større samlingssted på 
Kleiva. Det er uansett ikke forsvarlig å benytte de gamle brakkene lenger, spesielt etter at vindfall dro 
med seg deler av den ene veggen i våres.       

Den nye skistua vil kunne være Hole kommunes egen skistue- og arena. Et skistadion som 
samlingspunkt for innbyggerne i kommunen sammen med idrettslagets medlemmer for fremme av 
skiglede, velferd og folkehelse. Idrettslaget kan også stille til disposisjon romløsning hvor det etableres 
toalettfasiliteter til allmenn benyttelse. 

Erfaringene ved utbygging av anlegg er at det skaper større aktivitet og investering i barn, unge og 
voksnes helse og trivsel i hverdagen. Et eksempel på vekst og økt aktivitet er etableringen av 
kunstgressanlegget på Svensrudmoen hvor det var 40 fotballag høsten 2014 som senere har økt til 70 
påmeldte fotballag våren 2019.  

IL Holeværingen søker derfor om investeringsmidler på NOK 2 mill til finansiering av ny skistue på Kleiva. 

 

Røyse, 30.11.20  

 

På vegne av IL Holeværingen  

Med vennlig hilsen 

Roy Arild Fossum 

Daglig leder 
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