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FORORD 

 

Verdal Idrettsråd startet høsten 2015 utarbeidelsen av idrettens første anleggsplan for Verdal 

i samarbeid med idretten. Planen ble vedtatt på Årsmøtet 15 mars 2016. Planen revideres i 

samarbeid med idretten til årsmøtet 19 mars 2018. 

 

Anleggsplanen omhandler Idrettsrådets medlemsklubber samt Verdal kommunes anlegg som 

idretten har brukerintresse i. Andre anlegg som til for eks. velforeninger osv. omhandles ikke i 

denne planen. 

 

Verdal Idrettsråd er et samlet organ for idretten som er tilsluttet NIF og har en viktig oppgave 

med å styrke idrettens rolle og bedre 

rammebetingelsene opp mot Verdal Kommune. 

  

Med 31 idrettslag per 1.1. 2018 og 7941 medlemmer 

er det idrettsaktivitet i alle grender i kommunen.  

Gode anlegg og anleggsutvikling er en viktig 

forutsetning for å utøve den idretten de enkelte  trives 

i. Derfor er denne planen viktig.  

 

Verdalsidretten planlegger for framtida ved å legge 

forholdene til rette slik at verdalingene i alle aldre kan 

kjenne idrettsgleden i gode anlegg som idretten har 

behov for. 

  

Verdal Idrettsråd inviterer idrettslagene og Verdal 

kommune til samarbeid for å få innholdet i 

anleggsplanen realisert.  

 

Dugnad, offentlig og privat finansiering i samhandling vil være suksessfaktoren. 

  

 

 

  

19.3.2018 

Paul Elvebø 

Leder  

Verdal Idrettsråd 

 

 

 

 

Ishockeybanen i Forbregd Lein – åpnet 2016  
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INNLEDNING 

PLANPROSESSEN 

Anleggsplanen er revidert i samarbeid med idrettslagene og kommunen gjennom høringer, 

medlemsmøter og styrebehandling. 

Anleggsplanen legges fram på Idrettsrådets årsmøte 19. mars 2018.  

BAKGRUNNSINFORMASJON 

Idrettens anleggsplan bygger på idretten i Verdal sine behov, og sentrale føringer.  

Norges Idrettsforbund: 

Idrettspolitisk dokument 2015-2019. 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/om-nif/idrettspolitisk-

dokument-2015-2019/57_15_nif_idrettspolitisk-dokument-2015-2019_lr_0909.pdf  

Kapittel 7.4 beskriver anlegg. 

 

Nord-Trøndelag Idrettskrets: 

Idrettens anleggsplan for Nord-Trøndelag 2018 – 2022. 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/nord-trondelag-idrettskrets/dokumenter-til-

nyheter/anleggsplan/idrettens-anleggsplan-i-nord-trondelag-2018-2022-rev-etter-ting-

november-17.pdf  

 

Verdal Kommune: 

Temaplan Anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 – 2018. 

http://www.verdal.kommune.no/Documents/Kulturtjenesten/temaplan_anlegg_leik_idrett_akti

vitet.pdf  

 

HENSIKT OG MÅL MED PLANEN 

Det er et mål å ha ulike typer idrettsanlegg der det gis tilbud i en rekke idretter. Det er viktig 
at barn og unge er allsidige, dette gjenspeiles i hvilke anlegg som prioriteres. Videre vil bredt 
utvalg av anlegg øke aktiviteten til hele befolkningen, ikke bare barn og unge. 

På tvers av særidrettene vil denne helhetlige planen legge til rette for best mulig 
ressursutnyttelse på anleggssiden til idrettens og samfunnets beste i Verdal. 

Planen skal stimulere til å utnytte de ulike tilskuddsordninger best mulig, og bidra til at Verdal 

tildeles en størst mulig andel av den totale spillemiddelpotten til anlegg. 

Anlegg som stimulerer til idrettsaktivitet for barn og ungdom skal ha førsteprioritet, uten at 

dette nødvendigvis vil komme i konflikt med anlegg for folkehelse eller toppidrett. 

Planen er et politisk påvirkningsverktøy for idretten overfor kommunen. 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/om-nif/idrettspolitisk-dokument-2015-2019/57_15_nif_idrettspolitisk-dokument-2015-2019_lr_0909.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/om-nif/idrettspolitisk-dokument-2015-2019/57_15_nif_idrettspolitisk-dokument-2015-2019_lr_0909.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/nord-trondelag-idrettskrets/dokumenter-til-nyheter/anleggsplan/idrettens-anleggsplan-i-nord-trondelag-2018-2022-rev-etter-ting-november-17.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/nord-trondelag-idrettskrets/dokumenter-til-nyheter/anleggsplan/idrettens-anleggsplan-i-nord-trondelag-2018-2022-rev-etter-ting-november-17.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/nord-trondelag-idrettskrets/dokumenter-til-nyheter/anleggsplan/idrettens-anleggsplan-i-nord-trondelag-2018-2022-rev-etter-ting-november-17.pdf
http://www.verdal.kommune.no/Documents/Kulturtjenesten/temaplan_anlegg_leik_idrett_aktivitet.pdf
http://www.verdal.kommune.no/Documents/Kulturtjenesten/temaplan_anlegg_leik_idrett_aktivitet.pdf
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 Verdal Stadion, Sentralidrettsanlegget, rehabilitert med nytt kunstgress på COOP banen i 2015 

DEFINISJONER OG AVGRENSNING 

ANLEGG OG «ANLEGG AV REGIONAL BETYDNING I SONEN» 

Denne planen omhandler i hovedsak anlegg for Verdalsidretten, men har også med «anlegg 

av regional betydning i sonen».  

Der det offentlige ofte benytter begrepet region, benytter idretten begrepet sone. 

Størrelse og utforming av et «anlegg av regional betydning i sonen» vil variere med idrettens 

egenart og utbredelse i den aktuelle sone.  

Planen behandler ikke spesifikt anlegg beregnet på nasjonale/internasjonale 

mesterskap/arrangement, men indirekte kan «anlegg av regional betydning i sonen» også 

være anlegg for dette. 

LOKALE INITIATIV OG PRIORITERINGER 

I Verdal har det i stor grad vært frivilligheten som har utviklet anlegg til idrett. Dette forutsetter 

ildsjeler med kompetanse og kraft til å makte dette. Ildsjelenes drivkraft/motivasjon er ikke 

alltid samsvarende med fellesskapets helhetlige interesse. Man kan komme i et dilemma 

mellom ildsjelenes ideer/ønsker, og det å ikke få til et anlegg i det hele tatt. Fra Idrettsrådets 

side skal man tenke og prioritere ut fra felleskapets helhetlige intresse. 

HELÅRSIDRETTER OG/ELLER ÅRSTIDSVARIASJONER 

Som et generelt utgangspunkt, så ønsker 

verdalsidretten primært barn og ungdommer som 

er aktive i flere særidretter gjennom året, framfor 

tidlig spesialisering og helårsidrett.  

Primært bør anlegg for å utvide naturlige sesonger 

være med utgangspunkt i voksne og ungdom, og 

ikke for barneidrett. Flerbruk og samarbeid blir da 

særlig viktig.       

Vuku IL, Vukuhallen ferdigstilt 2016                                                                                                                                                                                                                              
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FRILUFTSLIV OG UTEIDRETT 

Tilrettelagte idrettsanlegg i naturelementene skog, fjell, vann, snø og is skal ha høy prioritet. 

Verdal Idrettsrådet drifter Ti på Topp og Kjentmannsmerkene som gir stor aktivitet og et godt  

folkehelsetilbud. 

Idrettsrådet vil påvirke Verdal Kommune til å tilrettelegge turstier/anlegg i naturelementene 

for styrking av folkehelsen. 

INVESTERING KONTRA DRIFT 

Anleggsprosessene i Verdal beskriver at ressurser til drift av idrettsanlegg for mange er en 

større kritisk faktor enn finansiering av nybygging.  

AREALUTVIKLING/-SIKRING 

Verdal Idrettsråd og idrettslagene må være sterke pådrivere for å sikre arealer til utvikling av 

eksisterende og framtidige nye idrettsanlegg. Grunnlaget for dette legges gjennom 

involvering i kommuneplaner og reguleringsplaner. 

 «DEN STERKESTES RETT», ELLER…  

Tradisjonelt har det ikke vært noen reell prioritering av hvilke anlegg som er blitt bygd hvor. 

Har man fått godkjent sin søknad, så har man gått inn i køen for spillemidler. Denne planen 

mener å legge tydeligere føringer for hvilke anlegg som bør bygges på hvilke steder. 

ANLEGG FOR BARN OG UNGDOM 

Hva er egentlig «anlegg for barn og ungdomsidrett»?  

For idrettens del så tenker vi i første omgang på anlegg til organisert trening og konkurranse, 

men at anleggene er tilrettelagt/tilgjengelig for egenorganisert aktivitet er også av stor 

betydning. 

Barn og ungdomsidrett innebærer gjerne nye trender, og anleggsutviklingen må ta høyde for 

å tilpasse seg disse. Her må man også akseptere at trender «går over».  

Nærmiljøanlegg i forbindelse med utbygging av skoler og utvikling av eksisterende 

idrettsanlegg har høy prioritet. 

Barn og ungdom må i større grad spørres om egne ønsker og behov. 

SAMBRUK OG UTNYTTELSESGRAD 

Idrettsanlegg ønskes utnyttet til flest mulig utøvere i flest mulige timer. Sambruk mellom 

idretten på fritid, barnehager, skoler m.m. i arbeidstid må tilstrebes. Beliggenhet blir et 

stikkord. 
 

Ulike typer idrettsanlegg kan ha anleggselementer (eks. klubbhus, garderober,  parkering) 

som kan benyttes i fellesskap, i stedet for at hver enkelt særidrett bygger for seg selv.  

For særidretter med ulik konkurransesesong kan dette være ekstra aktuelt. Idrettsanlegg 

ønskes i større grad tenkt som framtidige møteplasser. 
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STORE LÅN OG BANKGARANTI FOR FRIVILLIGE IDRETTSLAG 

For de frivillige idrettslagene er låneopptak en utfordring dersom det ikke gies bankgaranti. 

Verdal Idrettsråd vil i perioden arbeide mot kommunen for å få opprettet en praksis for 

bankgaranti for idretten, mens de venter på utbetaling av spillemidler. 

 

PRIORITERINGER 

IDERETTENS KRITERIER VED ÅRLIGE PRIORITERINGER AV SPILLEMIDLER 

MED VERDAL KOMMUNE 

Verdal kommunene og Verdal Idrettsråd behandler årlig rullering av anleggsplan og 

prioriterer årlig rekkefølgen på spillemiddelsøknadene før politisk behandling medio 

desember. 

Idrettens kriteriene i prioritert rekkefølge: 

1. Anlegg som har mottatt delutbetaling av spillemidler 

2. Idrettsanlegg, der lag og foreninger sitter med låneopptak i påvente av 

spillemiddelutbetaling 

3. Kommunale idrettsanlegg og anlegg i tilknytning til, og i samarbeid med skoler 

4. Rehabilitering av eksisterende anlegg og nærmiljøanlegg 

5. Anlegg som er tildelt kommende nasjonale/internasjonale mesterskap 

6. Anlegg til idrett og friluftsliv i ulike naturelementer 

7. Interkommunale idrettsanlegg 

NYE IDRETTENSANLEGG –  IDRETTENS PRIORITERING 2018-2022  

Idretten prioriterer i to kategorier 

1. Der Verdal kommune er bygger og eier, og bygging må opp til politisk behandling 

2. Der idretten bygger selv uten politisk behandling  

Bygges/eies av Verdal Kommune: 

1: Friidrettsanlegg – Verdal Kommune. 
Et friidrettsanlegg blir å betrakte som et sentralidrettsanlegg for hele kommunen. Da er det 
naturlig og viktig med sentral plassering. Det er gjort flere studier av ulike lokaliseringer og 
utforminger av friidrettsanlegg i Verdal. Konklusjonene har vært at det er klart flest fordeler 
med å legge friidrettsanlegget ved den videregående skolen. Den sentrale beliggenheten vil 
gi mest brukstid både i forbindelse med organisert trening, skoletrening/ kroppsøving og 
uorganisert aktivitet. Et friidrettsanlegg er arealkrevende både som anlegg og det krever en 
viss infrastruktur i forbindelse med trening og arrangementer. I alternativet ved Verdal 
videregående skole er mye av dette allerede på plass, med tilgjengelig anleggsareal, 
parkeringsarealer, garderobeanlegg etc. samtidig som det ligger i kommunesenteret med 
gang-/sykkelavstand til der de fleste innbyggerne i Verdal kommune bor. Dette gir samlet god 
tilgjengelighet, god arealutnyttelse og god utnyttelse av eksisterende fasiliteter. En legger 
også godt til rette for bruk på dagtid av videregående skole (samt barne- og ungdomsskoler i 
nærheten), og av lag og foreninger på ettermiddag/ kveldstid. I forbindelse med omregulering 
av anlegget ved Verdal videregående til helsehus, forventer Idrettsrådet at annet areal i 
kommunen stilles til disposisjon  til friidrettsanlegg. 
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2: Basishall – Verdal Kommune. 
Turn er en idrettsgren som vi ser er voksende i Verdal og over hele landet. En basishall 
fungerer også godt som basistrening for andre idretter, noe som er viktig med tanke på 
skadeforebygging og frafall fra idretten i ung alder. Idrettens behov er at en basishall helst 
etableres i tilknytning til Verdal videregående skole. Her er det meste av infrastruktur på 
plass, og tilleggsinvesteringene vil være begrenset. I tillegg får anlegget nærhet til der de 
fleste innbyggerne i kommunen bor. En basishall vil også styrke kroppsøvingstilbudet ved 
den videregående skolen. Som alternativ 2 er plassering av basishall ved nye Stiklestad 
skole, eller ved Vinne skole. 

3: Sentralidrettsanlegget – Verdal Kommune 
Behovet for nytt garderobeanlegg er stort og Styringsgruppa for Sentralidrettsanlegget 
igangsetter utarbeidelse av masterplan (anleggsplan) for framtidig utvikling av 
Sentralidrettsanlegget, som framlegges til politisk behandling høsten 2018. 

Øvrige anleggselementer foruten garderobeanlegg vil framgå i masterplanen.  

Bygges/eies av idretten: 

1: Klatrehall – Verdal Klatreklubb. 
Verdal Klatreklubb ønsker tilgang til areal for å bygge en klatrehall for klubbmedlemmer, 
elever, idrettslag, drop-in klatring og for arrangement opp til nasjonalt nivå. Klatreklubben 
ønsker primært at en klatrehall etableres i tilknytning til Verdal videregående skole. Her er det 
meste av infrastruktur på plass, i tillegg får anlegget nærhet til der de fleste innbyggerne i 
kommunen bor. En etablering av klatrehall vil også styrke kroppsøvingstilbudet ved den 
videregående skolen. Andre lokalisasjoner som Stiklestad skole eller Vinne skole er også 
aktuelt. 

2: Utendørs ridebane – Verdal og Omeng Rideklubb. 
Ny utendørs ridebane på 100x60 m i Sandslia ridesenter  

3: Kvernmo motor, Verdal Motorsenter. 
Utvidelse av motorsentret med:  
Gokart bane, klubbhus, grasdrag snøscooter, nye lysanlegg, fastmonterte spenst-
treningsanlegg spesielt for motocrossmiljøet, snøproduksjonsanlegg og motard m.m. 
(Utvidelse av asfaltbanen) 

4: Stiklestad IL,  
Nytt fotballanlegg med 11’er kunstgressbane og klubbhus ved nye Stiklestad skole. 

Anlegg under bygging: 
 Stiklestad IL: Rulleskiløype, snøproduksjon, skileik, asfaltert aktivitetsflate, skiskyting 

30 skiver, turveier, osv 

 Vuku IL: 11 er kunstgressbane 

 Kvernmo Motor: Lysanlegg – Verdal Motorsenter 

 Leksdal IL: Turvei fra Marka til Hallemsvollen 

 Leksdal IL: Rehabilitering av 11’er gressbane 

 Verdal Kommune: Vinne aktivitetspark, trimtrapp, aktivitetsløype, aktivitetsflate 

(petang, bowling, boccia), trim/treningspark, cageball 

 Verdal Kommune: Trimtrapp elvepromenaden 
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ANLEGG AV REGIONAL BETYDNING I SONEN (VERDAL/LEVANGER)  

Eksisterende anlegg: 

 Vukuhallen, 7’er-fotballhall, Verdal 

 Trones golfbane , Verdal 

 Sandslia ridesenter - ridehall, Verdal 

 Motocrossbane, Snøscooterbane, Administrasjonsbygg, Depot, Streat Legal, 

Drifting/Gatebil, Bilcross, Rallycross, Garderobebygg, hus for drift og vedlikehold av 

idrettsmateriell, Muligheter for å benytte asfaltbanen til rulleskiarrangementer, 

Opplæringsarena for trafikkskoler m.m. – Verdal Motorsenter. 

 Verdalshallen, Verdal 

 Tromsdalen, sportsskytteranlegg, Verdal  

 Torsbustaden, motorsport, Levanger 

 Trønderhallen – håndball, svømming/stup, Levanger 

 Judohall, Levanger 

 Levanger fritidspark – 11’er kunstgressbane, Levanger 

 Torsbustaden alpin og hopp, Levanger 

 Torsbustaden, sportsskytteranlegg, Levanger 

 

Fremtidige nye anlegg av sonebetydning:  

 Sandslia ridesenter, ridehall til nasjonale stevner, Verdal 

 Klatrehall til nasjonale stevner, Verdal 

 Basishall, Verdal 

 Levanger fritidspark, sykkelvelodrom, Levanger 

 Ishall, Røra  

 

VURDERING AV ANLEGGSSITUASJONEN 2018 OG FREMTIDIGE BEHOV 

IS – KUNSTIS 

Innherred Isidrettslag: 

Status: Det finnes ingen kunstisflater i Verdal – det er bygd en liten ishockybane i Forbregd 

Lein med naturis, samt at det legges naturis ved Verdal Videregående.  

Behov: Det bør bygges en ny isbane sentrumsnært, gjerne med kunstis når naturisen ved 

Verdal videregående skole forsvinner ved bygging av helsehus. 

En sentrumsnær isbane vil utløse stor aktivitet.  

Ishall, samarbeid om planene på Røra 

FOTBALL 

Leksdal IL, Stiklestad IL, Vuku IL, Helgådal IL, Inndal IL, Ness IL, Vinne IL og Verdal IL. 

Status: Har generelt god anleggsdekning med to 11’er kunstgressbaner på 

Sentralidrettsanlegget og baner rundt om i klubbene, det er også en 7`er fotballhall i Vuku og 

5`er fotballhall i Stiklestadhallen, begge med kunstgress. 

Behov: Verdal Kommune, Sentralidrettsanlegget  er behovet nye garderober. En masterplan 

er under utarbeidelse for framtidig anleggsutbygging på området. 
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Leksdal IL, rehabilitering av eksisterende 11’er grasbane. 

Inndal IL innmeldt behov for rehabilitering av eksisterende 11’er grasbane.  

Vuku IL bygger om dagens grasbane til ny 11’er kunstgressbane, ferdigstilles i 2018. 

Vinne IL innmeldt behov for 11`er kunstgressbane. Samtidig  jobbes det med å se på 

muligheten for å beholde gressbanen i Vinne. 

Stiklestad IL innmeldt behov for ny 11’er kunstgressbane ved nye Stiklestad skole. 

 

Norges Fotballforbund og Trøndelag Fotballkrets, ønsker kunstgrasarealer prioritert framfor 

fotballhaller, Verdals 2 fotballhaller med kunstgress dekker fotballens hallbehov i Verdal. 

FRIIDRETT 

Verdal Friidrettsklubb. 

Status: Innendørs sprintstriper og lengdegrop i Vukuhallen samt utendørs sprintstriper og 

lengdegrop ved Verdalsøra barne og ungdomskole. Har per i dag ikke noe fullgodt anlegg. 

Behov: Ny 6 banes friidrettsanlegg med areal for hopp og- kasteøvelser. 

VANNSPORT 

Verdal Sportsdykkeklubb. 

Status: Slik den er idag tilfredsstiller Verdal svømmehall godt behovene for dykkesporten.  

Behov: Ingen nye behov, men det er imidlertid viktig at det ikke må foretas forandringer på 

sidene rundt 25-metersbassenget, for eks med ei storsklie, uten at idretten blir konsultert da 

dette vil ødelegge for all framtidig mulighet for å spille UV-rugby, – som er dykkesportens 

lagspill. 

Verdal Dykkeklubb. 

Status: Har klubbhus i sammen med båteierforeninga, 2 båter med båt hus, 

utstyrsbu/verksted med garderobe og eget kompressorrom med kompressor på 

småbåthavna, bruker sjøen til dykking og Verdal svømmebaseng til opplæring. 

Behov: Når småbåthavna blir flyttet trenger Dykkerklubben nye lokaler som tenkes samkjørt 

med småbåteierforeninga.  

 

Verdal Svømmeklubb. 

Status: 25 m svømme- og treningsbasseng, og eget opplæringsbasseng ved Verdalsøra 
barne- og ungdomsskole. 
Behov: Nye startpaller for trackstart i konkurranser/ stevner. 
Nye baneskiller (dagens baneskillere begynner å bli ødelagt/ slitt). 
Elektronisk tidtakeranlegg til gjennomføring av konkurranser og stevner. 

HALLIDRETTER 

Verdal Badmintonklubb, Verdal Helsesportslag, Verdal IL håndball, Verdal 

Turnforening, klubber med turn og Verdal volleyballklubb. 

Status: Har to haller av god kvalitet,  Verdalshallen og Ørahallen. 

Behov: Årlig tildeling viser at hallkapasiteten er for liten i Verdal, samt behov for 

lagringskapasitet for utstyr. 
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Klubbene med turn, Stiklestad IL, Ness IL, Vinne IL og Verdal Turnforening  har innmeldt 

behov for en basishall som dermed vil frigi plass i dagens haller til de øvrige hallidrettene.                                                                                                                                                                                                                                                                

KAMPSPORT 

Verdal Kampsportklubb. 

Status: Har treningslokale i det gamle AMO-senteret like ved Verdal fengsel – Verdal 
kampsportklubb leier dette lokalet av Anfinnes og Hvesser. Lokalet bærer preg av at det er 
gammelt og svært slitt. Dårlig luftforhold og ikke særlig innbydende sanitæranlegg etc.  

Behov: Kampidretten ønsker anlegg der gummimatter kan ligge permanent, framfor 
gymsaler som må rigges for hver økt. På den måten er det mer innbydende og 
tidsbesparende. Dette reduserer også behovet for lagerplass for mattene. Må ha mulighet for 
å låse utstyr inne i skap eller rom.  

SKI/SKISKYTING – (LANGRENN/SKISKYTING/RULLESKI/SNØPRODUKSJON) 

Leksdal IL, Stiklestad IL, Leirådal IL, Helgådal IL, Inndal IL og Vinne skilag. 

Status: Generelt god dekning, noen anlegg trenger rehabilitering – gode utfartsløyper  i 

Vinne, Volhaugen, Leksdal, Helgådal og Inndal som tilrettelegges for befolkningen i Verdal. 

Stiklestad IL holder på med utbygging av Blommen skisenter med rulleskiløype 2 km, 

snøproduksjon, skiskyting 30 skiver, rehabilitering av det gamle løypenettet osv. 

Behov:  Leksdal IL, rehabilitere løyper og snøprod.  

Vinne Skilag, rehabilitere løyper og snøproduksjon. 

Helgådal IL, renovering/omlegging av traséen for og få bedre snøforhold – utskifting av en 

del stolper og alle lysarmaturene. 

For øvrig vanlig rehabilitering av skianlegg. 

BOWLING 

Innherred Bowlingklubb.  

Status: Bruker Levanger bowlinghall. 

Behov: Ingen spesielle behov. 

 

Verdal Bowlingklubb.  

Status: Bruker Levanger bowlinghall. 

Behov: Ingen spesielle behov. 

HUNDEKJØRING 

Innherred Trekkhundklubb. 

Status: Bruker området ved Hallemsvollen, Leksdalsfjellet. 

Behov: At det blir kjørt løpypemaskin fra Hallemsvollen og at klubben  kan disponere 

området både vintersesong og barmarksesong. 

GOLF 

Stiklestad Golfklubb. 

Status: 18 hulls bane på Trones, et av landets beste golfanlegg, arrangert NM. 

Behov: Golfstudio, Nytt nærspillanlegg, Forbedringer og utvidelse av drivingrange, 

korthullsbane. 
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KLATRING 

Verdal Klatreklubb. 

Status: Bruker klatreveggen i Verdalshallen ukentlig gjennom vintersesongen, Trønderhallen 

av og til, samt organiserer uteklatring i lokale crag (klipper som er tilrettelagt for 

sportsklatring). 

Behov: Ønsker tilgang til areal for å bygge en klatrehall for dimesnjonert for konkurranser 

opp til nasjonalt nivå. 

RIDING 

Verdal og omeng Rideklubb. 

Status: Sandslia ridesenter - ridehall, utendørs ridebane. 

Behov: Ny utendørs ridebane på 100x60 m, i første omgang med eventuell mulighet for en 

ridehall til nasjonale stevner lenger fram i tid. 

MOTORSPORT 

NMK Verdal/Levanger, Kvernmo motor, Verdal motorsenter. 

Status: Verdal Motorsenter - motocrossbane, snøscooterbane, administrasjonsbygg, depot, 

street legal, drifting/gatebil, bilcross, rallycross, garderobebygg, hus for drift og vedlikehold av 

idrettsmateriell, muligheter for å bruke asfaltbanene til rulleskiarrangementer, 

opplæringsarena for trafikkskoler m.m. 

Behov: Gokart bane, klubbhus, grasdrag snøscooter, nye lysanlegg, fastmonterte 
spensttreningsanlegg spesielt for motocrossmiljøet, snøproduksjonsanlegg, motard m.m. 
(Utvidelse av asfaltbanen). 

 

 

Verdal Motorsenter - Motorsportanlegget i Inndal 

 

SKYTING 

Verdal Sportsskytterlag. 

Status: Innendørs skytebane i Vinne skole og utendørs anlegg i Tromsdalen. 

Behov: Utvide parkeringen oppe i Tromsdalen. Justere opp nivået på enkelte volder. 
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O-SPORT 

Verdal O-Klubb. 

Status: Det er generelt god dekning med O-kart av god kvalitet i Verdal, men en del av 

kartene må revideres. Turkart som dekker hele Volhaugen har over lengre tid vært etterspurt, 

og arbeidet med et slikt turkart ble ferdigstilt i november 2017. 

Behov: Revidering av gamle kart i henhold til langsiktige behov. 

Tildeling av arrangementet O-idol, norgescup sr/jr og NM jr. stafett til Verdal O-klubb i 2019 

krever revidering av O-kart på Ørmelen og Verdalsøra, samt revidering og utvidelse av O-

kartet i Garnes (Forbregd-Lein er reservearena for sprint konkurransene). 

 

 

SLUTTORD 

Verdal Idrettsråd og idretten i Verdal har et ansvar for at innbyggerne i kommunene har 

muligheter til å utøve idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Verdalsidretten vil bidra til å etablere gode vaner for fysisk aktivitet gjennom blant annet gode 

og varierte anlegg. 

Tilgjengelighet til anlegg er blant annet en viktig faktor for økt aktivitet.  

Idrettens anleggsplan i Verdal 2018-2022 viser at Verdalsidretten satser på framtida – 

en kommune med stort fokus på anlegg som fylles med aktivitet – en kommune der alt 

er mulig! 
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INNMELDTE FREMTIDIGE ANLEGGSBEHOV OG LANGSIKTIGE ANLEGGSBEHOV 

FREMTIDIGE ANLEGGSBEHOV (URANGERT) 2018-2022 – INNMELDT AV IDRETTEN TIL ANLEGGSPLANEN PER 19.3.2018  

Anleggstype Prosjekteier Sted Status Begrunnelse 

Friidrettsanlegg Verdal Kommune/ 

Verdal Friidrettsklubb 

Ikke avklart 
Innmeldt behov til kommunen I forbindelse med omregulering av anlegget ved Verdal 

videregående til helsehus påventes det at annent areal i 

kommunen stilles til disposisjon  til et friidrettsanlegg. 

Basishall - 23 x 44 m 
Verdal kommune/ 
Turnklubbene i Verdal 

Verdal Videregående/ 

Nye Stiklestad skole, 
Vinne skole 

Innmeldt behov til kommunen Det er stort behov for å få etablert en basishall. Økende 
aktivitet og venteliste for turnpartier i kommunen. En slik 
hall vil også komme alle idretter/aktiviteter i kommunen 
til nytte. 

Klatrehall – 15x25m 

med høyde 17m  
Verdal Klatreklubb Verdal Videregående/ 

Nye Stiklestad skole, 
Vinne skole 

Innmeldt behov til kommunen Verdal Klatreklubb ønsker tilgang til areal for og bygge en 
klatrehall til nasjonale arrangemang 

Utendørs ridebane 

100 x 60 m 

Verdal og omegn 

Rideklubb 

Sandslia Ridesenter Under planlegging Dagens anlegg for ridning utendørs (en bane) er for lite til 

å kunne få gjennomført gode og større stevner i 
sommerhalvåret. 

Nytt fotballanlegg 
med 11 er 
kunstgressbane og 
klubbhus 

Stiklestad IL Ved nye Stiklestad skole Innmeldt behov til kommunen Idrettslaget har i dag en gressbane ved Lyng med 
leieavtale fram til 2020. Det er ikke besluttet hva som 
skal gjøres etter dette, men en gruppe jobber med flere 
alternativer.  

Alternativene som foreligger: 
a) Nytt anlegg i nærheten av Stiklestad skole 
b) Fornye leiekontrakten ved Lyng 

c) Nytt anlegg i nærheten av Forbregd Lein 

Snølagring Stiklestad IL Blommen skisenter  Vurderer snølagring  
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Klubbhus/garderobe
anlegg 

Vinne IL Vinne klubbhus Under vurdering Når det gjelder klubbhus og utvikling der er dette noe 
klubben vil se på i sammenheng med skoleutbygging. 
Spesielt vil klubben se på om det er mulig å få til sambruk 
av garderobeanlegg med skolen. 

11 er 

Kunstgressbane  - 
belysing - 
tribuneanlegg 

Vinne IL Vinne stadion Under vurdering Vinne IL har behov for mer kunstgress for å få økt 

treningstid på vinteren. 
Det ligger inne 11er kunstgress og det ligger fortsatt inne 
som ønske. 

Samtidig jobbes det med å se på muligheten for å 
beholde gressbane .   
Det kan derfor være en løsning å tenke seg at klubben får 
flyttet gressbanen noe og samtidig får plass til en 9er 

kunstgress på tvers. Behov for lys vil være en del av 
dette.Tribuneanlegget må oppgraderes, men dette må 
selvsagt ses i sammenheng med utvikling på bane. 

Tilgang til gymsal Vinne IL/ Verdal kommune Vinne skole Under vurdering Klubben har behov for tilgang til større gymsal, med 
mulighet for deling i to partier. Dette har sammenheng 
med at klubben driver med idrettsskole og koordinerer 

med andre aktiviteter, noe som gjør at klubben har få 

ukedager som er tilgjengelig for turn. I vintersesongen 
må all turn være på tirsdager. Dette er noe klubben har 
meldt inn til skolen ifb med utbygging. 
Klubben kobler seg tett på skoleutbyggingen i Vinne og 
har god dialog med rektor. 

Garderober Verdal Kommune Sentralidrettsanlegget Innlagt I kommunens 

budsjett2018/økonomiplanen 
2018 – 2021 

Bygging av nye garderobene i 2020 

O-kart Verdal O-klubb Hoåsknoppen  
øst 

Gammelt O-kart Må revideres - 8 km2 

O-kart Verdal O-klubb Vinne Gammelt O-kart som ikke har 

sprintnorm 

Behov for O-kart i sprintnorm - 1,5 km2 

O-kart Verdal O-klubb Forbregd-Lein Har ikke kart over Forbregd 
Lein 

Behov for O-kart i sprintnorm - 1,5 km2 
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O-kart Verdal O-klubb Ørmelen  Må revideres og utvides med Folkeparken til arrangement 
i 2019 - 4 km2 

O-kart Verdal O-klubb Verdalsøra  Må revideres til arrangement i 2019 - 4 km2 

O-kart Verdal O-klubb Garnes  Må revideres og utvides med Strandberget til 

arrangement i 2019 – ca. 13 km2 

Klubbhus, Lyng Stiklestad IL Lyng stadion  Klubbhuset har stort behov for rehabilitering, og 

tilrettelegging for funksjonshemmede.  

Maskingarasje Stiklestad IL Lyng stadion  Trenger ny maskingarasje 

11’er gressbane  Stiklestad IL Lyng stadion  Stor slitasje på eksisterende bane som trenger en 
rehabilitering av gressbane og området rundt 

7’er bane 
(Kunstgress?) 

Stiklestad IL/ 
Forbregd Lein velforening 

Forbregd Lein  Behov for fotballbane i nærheten av der storparten av 
barna på Stiklestad bor 

Stiklestadhallen Stiklestad IL Stiklestad Alle Under planlegging Rehabilitering av kunstgress og toalettfasiliteter 

Utbygging av 
skihytte 

Vinne Skilag Vinne Skistadion Under planlegging Utbygging av skihytta med bedre sanitæranlegg 

Snøproduksjon Vinne Skilag Vinne Skistadion Under planlegging Etablering av snøproduksjon 

Lysløype Ness IL Lysthaugen  Kommunen har lagt ut tomter der lysløypa går per i dag.  
Lysutstyr er plukket ned. Det trengs ny trase og lys for å 
etablere den på nytt. 

Rehabilitering av 
kunstgressbanen  

Verdal kommune/Ness IL Ness oppvekssenter  Her trenges det på fyll av gummi og fjerning av stein. Det 
er også ønske om å bygge benker med takoverbygg for 

de som skal spille kamper der. 

Sykkelsti 
Fånettvatnet 

Leksdal IL Marka -  
Fånettvatnet 

Under planlegging Gi lettere tilkomst og økt bruk i sommerhalvåret 
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Klubbhus Leksdal 
Stadion 

Leksdal IL Leksdal skole Behov for møtested, kiosk og 
oppbevaring av fotballutstyr.  

Nytt – i forlengelse av rehab av gressbanen. Eksisterende 
ballbod/ kiosk rives ifm rehab av bane. 

Rehabilitering av 
lysløype/løypenett 

Leksdal IL Marka Skistadion  Rehabilitering 

Veg Marka-
Fraukulene, og 
parkering 

Leksdal IL Marka-Fånettvatnet Under planlegging Behov for mulighet til å kjøre opp til snøsikkert område, 
og som adkomst til Fånetthytta for de som ikke tar seg så 
lett fram selv. Mulig framtidig hytteomr. 

Kunstsnøanlegg Leksdal IL Marka Skistadion  kunstsnøanlegg 

Basisanlegg for ski Leksdal IL Marka Skistadion  Moderne skileikanlegg. For økt rekruttering og utvikling av 

basisferdigheter. 

Minigolf anlegg 9 hull Stiklestad Golfklubb  Under utredning Gir et tilbud til de aller minste for å gjøre terskelen 
mindre for introduksjon til golfsporten. 

Fotballgolf 18 hull Stiklestad Golfklubb  Under utredning Gir muligheten til å skape et miljø og skape nyskjerrighet 

til golfsporten. Gir allsidighet og spenning til nye og 

eksisterende medlemmer. 

Oppgradering og 
utvidelse av 
drivingrangen 

Stiklestad Golfklubb  Under utredning Gir et bedre tilbud til barn og nybegynnere. Bedrer 
kvaliteten på trening for yngre medlemmer. 

Korthulls bane 4-6 
hull 

Stiklestad Golfklubb  Under utredning Gir et bedre tilbud til barn og nybegynnere. Bedrer 
kvaliteten på trening for yngre medlemmer. 

Nytt nærspillanlegg Stiklestad Golfklubb  Under utredning Dette er en forbedring og videreutvikling av 
treningsfasisliteten for golfsporten. Dette anlegget er 
meget viktig for å kunne gi et godt tilbud til de som 

ønsker å stase innen golfsporten i vår region. 

Golfstudio Stiklestad Golfklubb  Under utredning Gir et bedre tilbud til alle medlemmene, men spesielt til 
barn, funksjonshemmede og nybegynnere. Bedrer 
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kvaliteten på trening for alle medlemmene. 

Turløype Inndal IL Inndalen/Sul  Turløype med egen nettside, hvor det legges opp forslag 
til ulike historiske plasser i og rundt Inndalen/Sul. En 
kombinasjon av trimløype for tirsdagstrampen som Inndal 
IL hadde tidligere. Planen er å få på plass flere historier 

og plasser, deretter utvide dette med et passende antall 
mål og historier som er dokumentert. 

Gang/sykkelløype Inndal IL  Under utredning Ferdig 2020 – spillemiddelsøknad kommer 

Inndalsbanen 
(Gropaplena) 

Inndal IL Fotball, 11’er gressbane Under utredning Rehabiliteres, spillemiddelsøknad kommer 

Gokartbane Kvernmo Motor SA Verdal Motorsenter Viser til tidl. prosjektrap. En del av det opprinnelige konseptet til Kvermo Motor SA 

Grasdrag snøscooter Kvernmo Motor SA Verdal Motorsenter Viser til tidl. prosjektrap. Er et etterspurt tilbud i snøscootermiljøet og vil berike 
motorsporttilbudet til Verdal Motorsenter som er i tråd 
med formålet til anlegget. 

Klubbhus Kvernmo Motor SA Verdal Motorsenter Viser til tidl. prosjektrap. En del av det opprinnelige konseptet til Kvermo Motor SA 

Snøproduskjons-
anlegg 

Kvernmo Motor SA Verdal Motorsenter Viser til tidl. prosjektrap. En del av det opprinnelige konseptet til Kvermo Motor SA 

Nye lysanlegg Kvernmo Motor SA Verdal Motorsenter Vurdering- og 

planleggingsstadiet 

Nye behov som har dukket opp med erfaringer som er 

gjort siden opprinnelige planer. Blant annet viktig for å 
bedre sikkerheten i anlegget. 

Fastmonterte 
spensttreningsanlegg 
spesielt for 

motocrossmiljøet 

Kvernmo Motor SA Verdal Motorsenter Vurdering- og 
planleggingsstadiet 

Nye behov som har dukket opp med erfaringer som er 
gjort siden opprinnelige planer. Blant annet viktig for å 
bedre sikkerheten i annlegget. 

Motard m.m. 
(Utvidelse av 
asfaltbanen) 

Kvernmo Motor SA Verdal Motorsenter Planleggingsstadiet Nye behov som har dukket opp med erfaringer som er 
gjort siden opprinnelige planer. Blant annet viktig for å 
bedre sikkerheten i annlegget. 
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Anleggsbod Helgådal IL Elneshøgda  Dette er HIL sitt hovedlager for utstyr, og kunne ha godt 
av en oppgradering. Samtidig ønsker vi å flytte 
beliggenhet nærmere vegen, slik at det blir lettere tilgang 
også på vinters tid. 

Lysløypa Helgådal IL Bjartan I løpet av fire årsperiode  Renovering/omlegging av trassen for og få bedre 

snøforhold – utskifting av en del stolper og alle 
lysarmaturene. 

Skiløype/turløype Helgådal IL Hærvoltraséen  Oppgradere tilførsel fra Bjartan til Malså 

Turområde/ 
friluftsområde 

Helgådal IL Langmyra Anlegge gapahuk og 
utfartsområde ved Langmyra 

 

 

Dette refererer i utgangspunktet til en planlagt gapahuk 
øst for Elnes. Dette er ikke påbegynt ennå. Ellers har 

Malsådalen de siste årene sett en kraftig økning i bruk 
grunnet svært stabile snøforhold. I den forbindelse kan 
det også bli aktuelt å planlegge en gapahuk eller liknende 
ved Langmyra i Malsådalen, dvs. ved parkeringsplassen til 
denne skitraseen. 

Skytevolder Verdal Sportsskytterlag    Tromsdal                                                                             Under utredning                    Opprusting av                                                                                                                                                                                                                                         
eksiterende volder 

Idrettsbygg  Vuku IL Vuku stadion Under planlegging Idrettsbygg med, garderober, toaletter, speakertjeneste, 
tribuner og arrangement. 

 

LANGSIKTIGE ANLEGGSBEHOV (URANGERT)  2022-2026– INNMELDT AV IDRETTEN TIL ANLEGGSPLANEN PER 19.3.2018   

 
Anleggstype 

 
Prosjekteier 

 
Sted 

Mål/ 
størrelse 

 
Begrunnelse 

O-kart Verdal O-klubb Kvindfjellet 15 km2 Må revideres – deles opp i flere etapper 

O-kart Verdal O-klubb Hoåsknoppen Vest 12 km2 Må revideres. Se også plan for 2014-16 
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O-kart Verdal O-klubb Ravloberget 5 km2 Gammelt O-kart som må revideres 

O-kart Verdal O-klubb Volhaugen 10 km2 Revidering av O-kart Volhaugen øst 

O-kart Verdal O-klubb Kjesbuvatnet-nord og vest 15 km2 Nytt O-kart som binder sammen Leirsjøen og Marka 

Ridehall Verdal og omegn rideklubb Sandslia Ridesenter  Ridehall 27m x 70m 
Dagens anlegg for ridning innendørs (en hall) er for 
lite til å kunne få gjennomført gode og større stevner 
på vinterstid. Kapasiteten på dagens anlegg er også 
generelt for liten til at våre medlemmer kan få til 

egentrening når de måtte ønske det. Sandslia 
Ridesenter, som vi samarbeider godt med , driver 
rideskole hver ettermiddag og kveld så hallen er mye 

opptatt. 

Utvidelse av 
Klubbhus 

Stiklestad IL Blommen skisenter  
Vurderer utvidelse av klubbhuset dersom rekruteringa 
øker 

Nyetablering av 

aktivitetspark med 
putball, 

sandvolleyball o.l. 

Stiklestad IL Ukjent  Øke aktiviteten og ha fokus på variasjon 

Etablering av 
fotballøkker i 
grender/boligfelt. 

 

Stiklestad IL/ 
Velforeninger 

Flere  Øke tilgjengeligheten for at fotball også kan spilles 
utenfor organisert trening/kamper 

Balløkke/turløype/sy
kkelcross etc.ø 

Leksdal IL Nytt boligfelt 
 

 Etablering av div. nærmiljøanlegg i forbindelse med 
nytt boligfelt. 

 

 

 



IDRETTENS ANLEGGSPLAN FOR VERDAL 2018-2022  

  

 21  

EKSISTERENDE ANLEGG 

OVERSIKT OVER HVILKE ANLEGG SOM KLUBBENE OG VERDAL KOMMUNE EIER OG SOM KLUBBENE BENYTTER PR. 19.3.2018   

 

ANLEGG: EIER KOMMENTARER 

Stiklestad IL:    

Lyngbanen grasbane  Stiklestad IL Fotball 11èr gressbane 

Lyngbanen klubbhus Stiklestad IL Idrettshus, fotball 

Stiklestadhallen Stiklestad IL Fotball 5èr kunstgress treningsanlegg 

Blommen skisenter langrennsanlegg Stiklestad IL Langrennsanlegg 

Blommen skiskytteranlegg Stiklestad IL Skiskytteranlegg 

Blommen skisenter klubbhus Stiklestad IL Idrettshus 

Blommen skisenter skileikebakke Stiklestad IL Ulike småanlegg  

Blommen skisenter maskingarasje Stiklestad IL Lagerbygg 

Blommen skisenter tidtakerhus Stiklestad IL Lagerbygg 

   

Vinne Skilag:     

Vinne skisenter stadion Vinne Skilag Langrennsanlegg 

Vinne skisenter lysløype Vinne Skilag Skiløype 

Vinne skiskytteranlegg Vinne Skilag Skiskytteranlegg – 20 skiver. 

Vinne skiskytteranlegg   Vinne Skilag Ny skiskytterbu i forbindelse med den nye skiskytterstadion. 

Vinne skisenter klubbhus Vinne Skilag Klubbhus 

Vinne skisenter sekretariatsbygg Vinne Skilag Idrettshus 

Vinne skisenter garasje/lagerbygg Vinne Skilag Lagerbygg 
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Vinne IL:    

Vinne stadion klubbhus Vinne IL Idrettshus 

Vinne stadion grasbane Vinne IL Fotball 11èr gressbane 

Vinne stadion tennisbane Vinne IL Tennisbane 

Vinne stadion ballbinge Vinne IL Fotball kunstgress 

   

Vuku IL:   

Vuku stadion klubbhus Vuku IL Idrettshus 

Vukuhallen  Vuku IL Fotball kunstgrss 7’erbane, friidrett treningsanlegg, treningsrom 

Vuku stadion kunstgress Vuku IL Fotball 11’er kunstgress 

Vuku stadion speakerbod/lagerbygg Vuku IL Idrettshus 

Vuku  stadion 9 er bane Vuku IL Fotball 9’er kunstgress 

   

Verdal Orienteringsklubb:    

Ørmelen-Ørin o-kart Verdal OK Nærmiljøkart 

Nordbergshaugen o-kart Verdal OK Nærmiljøkart 

Sørhaugsberget o-kart Verdal OK Nærmiljøkart 

Trones i o-kart Verdal OK Nærmiljøkart 

Verdalsøra nær-o-kart Verdal OK Nærmiljøkart 

Ravloberget o-kart Verdal OK Orienteringskart 

Garnes o-kart Verdal OK Orienteringskart 

Volhaugen turkart Verdal OK Turkart 

Volhaugen vest Verdal OK Orienteringskart 

Volhaugen øst Verdal OK Orienteringskart 

Stiklestad o-kart Verdal OK Nærmiljøkart 

Blommen o-kart Verdal OK Orienteringskart 
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Marka o-kart Verdal OK Orienteringskart 

Vinne o-kart Verdal OK Nærmiljøkart 

Ballhaldmarka o-kart Verdal OK Nærmiljøkart 

Lysthaugen o-kart Verdal OK Nærmiljøkart 

Kvinnfjellet øst o-kart Verdal OK Orienteringskart 

Kvinnfjellet vest o-kart Verdal OK Orienteringskart 

Leirsjøen o-kart Verdal OK Orienteringskart 

Hoåsknoppen o-kart Verdal OK Orienteringskart 

Tromsdalen o-kart Verdal OK Orienteringskart 

Ramsåsen o-kart Verdal OK Orienteringskart 

Grønntjønna o-kart Verdal OK Orienteringskart 

Volhaugen tur-/skilløyper Verdal OK Skiløype 

Volhaugen skihytte Verdal OK Dagsturhytter 

   

Verdal IL:    

Paviljongen Verdal IL Klubbhus 

   

Ness IL:   

Nessbanen klubbhus Ness IL Idrettshus, fotball 

Nessbanen grasbane Ness IL Fotball 11’er gressbane 

Nessbanen ballløkke Ness IL Balløkke 

Ness skole ballbane Ness IL Ballbane 

Ness skole ballbane II Ness IL Ballbane 

   

Helgådal IL:    

Elneshøgda stadion klubbhus Helgådal IL Idrettshus, fotball 
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Elneshøgda stadion grasbane Helgådal IL Fotball 11èr gressbane 

Bjartan skileikeanlegg Helgådal IL Skileikanlegg 

Bjartan skisenter sekretariatsbygg Helgådal IL Lagerbygg 

Bjartan skisenter lysløype Helgådal IL Skiløype 

Bjartan skiskytteranlegg Helgådal IL Skiskytteranlegg 

Bjartan nær-o-kart Helgådal IL Nærmiljøkart 

Vera nær-kart Helgådal IL Nærmiljøkart 

Volden nær-kart Helgådal IL Nærmiljøkart 

Arena-anlegg, garderobe, scene og lekeplass 

ved Vera forsamlingshus Helgådal IL Hovedarena for Veresfestivalen 

   

Leirådal IL:    

Leirsjøen tursti/skiløype Leirådal IL Tursti 

Leirsjøhytta Leirådal IL Dagsturhytter 

Landfald Leirådal IL Sandvolleyball bane ved elva , Landfald. 

   

Leksdal IL:     

Leksdal stadion Leksdal IL Fotball 11’er gressbane 

Leksdal skole ballfelt kunstgras Leksdal IL Fotball kunstgress 

Leksdal barnehage balløkke Leksdal IL Ballbane 

Marka skileikeanlegg Leksdal IL Skileikanlegg 

Marka skistadion varmestue Leksdal IL Klubbhus 

Marka skistadion tidtakerhus Leksdal IL Tidtakerhus 

Marks skistadion tråkkemaskingarasje Leksdal IL Lagerbygg 

Marka skistadion skiskytteranlegg Leksdal IL Skiskytteranlegg 

Marka skistadion garasje/smørebod Leksdal IL Lagerbygg  
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Marka skistadion lysløypenett Leksdal IL Langrennsanlegg 

Leksdalsfjellet fjelløyper Leksdal IL Langrennsanlegg 

Fånetthytta Leksdal IL Turhytte 

Lundselva elvepromenade m/grillhytte Leksdal IL Småanlegg 

Leksdal turstier Leksdal IL Turstier 

   

Inndal IL:    

Inndal lysløype Inndal IL Skiløype 

Inndalsbanen grasbane Inndal IL Fotball gressbane 

   

Innherred Bowlingklubb:   

   

Innherred Trekk-og Brukshundklubb:   

   

Sul IL:   

Sul samfunnshus idrettsgarderober Sul IL Idrettshus, alt 

   

Verdal Bowlingklubb:   

   

Verdal Turnforening:  Bruker Verdalshallen og Ørahallen 

   

Verdal Volleyballklubb:  Bruker Verdalshallen og Ørahallen 

   

Verdal Helsesportslag:  Bruker Verdalshallen 

   

Verdal Badmingtonklubb:  Bruker Verdalshallen og Ørahallen 
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Verdal Kampsportsklubb:  
Har treningslokale i det gamle AMO-senteret like ved Verdal 
fengsel 

   

Verdal Klatreklubb:  Bruker klatreveggen I  Verdalshallen og Trønderhallen 

   

Verdal Racing Klubb:   

Motorsportanlegg Kvernmo Motor BA 

Verdal Racing medeier i Kvernmo Motor. Motorcrossbane, 
snøcooterbane, bilcrossbane, street legal, rallycross, 

driftingbane, depotområde, klubbhus, garderobebygg, lagerbygg 

   

Verdal Sportsdykkerklubb:  Bruker svømmehallen 

   

Verdal Sportsskytterlag:    

Vinne skole skytebane Verdal Sportsskytterlag Skytebane (inne) 

Tromsdalen skytebane Verdal Sportsskytterlag Skytebane (ute) 

   

Verdal Svømmeklubb:  Bruker svømmehallen 

   

Innherred Isidrettslag:    

Fugleredet Stadium, Forbregd Forbregd Lein velforening Ishockeybane- åpnet januar 2016  

   

Verdal Dykkerklubb:   

   

Verdal og Omeng Rideklubb:   

Ridehall Innherred Ridehall BA Verdal og Omegn rideklubb medeier i Innherred ridehall. 
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Ridehall 

Innherred Ridehall klubbhus Verdal og Omegn rideklubb Klubbhus 

   

Verdal Friidrettsklubb:  
Bruker friidrettbanen Verdal v.g.skole friidrettsanlegg grusbane 
og Vukuhallen 

   

Stiklestad Golfklubb:   

Trones Golfbane 9 hull Stiklestad Golfklubb Golfbane 9 hull 

Trones nye 9-hulls bane Stiklestad Golfklubb Golfbane 9 hull 

Trones golfbane korthullsbane Stiklestad Golfklubb Korthullsbane 

Trones treningsområde golf Stiklestad Golfklubb Pitch-put, Driving range m.m. 

Trones golfbane klubbhus Stiklestad Golfklubb Klubbhus 

   

Verdal Kommune:   

Stiklestad skole ballbinge Verdal Kommune Ballbinge kunsrgress 

Stiklestad skole 7 - erbane Verdal Kommune Fotball kunstgress 

Stiklestad skole asfaltert ballflate Verdal Kommune Ballflate 

Stiklestad skole gymsal Verdal Kommune   

Vinne skole 5 - erbane Verdal Kommune Fotball kunstgress 

Vinne skole aktivitetsanlegg Verdal Kommune Småanlegg 

Vinne skole gymsal Verdal Kommune   

Vinne aktivitetspark Verdal kommune 

BMX-løype, sandvolleybane, tursti, basketballbane, tennisbane, 

lagerhus, uteområde med grill og benker. 

Verdal stadion klubbhus Verdal Kommune Idrettshus, fotball 

Verdal stadion hovedbane COOP Arena Verdal Kommune Fotball 11`er kunstgress 

Verdal stadion kunstgrasbane COOP banen Verdal Kommune Fotball 11èr kunstgress 
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Verdal stadion treningsfelt gras Verdal Kommune Fotball gressbane 

Verdal stadion gras treningsbane Verdal Kommune Fotball gressbane 

Verdalsøra barneskole og Verdalsøra 
ungdomsskole ballbinge Verdal Kommune     Fotball kunstgress 

Verdalsøra barneskole og Verdalsøra 

ungdomsskole 7-erbane Verdal Kommune Fotball kunstgress 

Verdalsøra barneskole og Verdalsøra 

ungdomsskole friidrettsanlegg Verdal Kommune Friidrett treningsanlegg 

Verdalsøra barneskole og Verdalsøra 

ungdomsskole sandvolleybane Verdal Kommune Sandvolleybane 

Verdalsøra barneskole og Verdalsøra 

ungdomsskole asfaltert ballbane Verdal Kommune Asfaltert ballbane 

Verdalsøra barneskole og Verdalsøra 

ungdomsskole skateanlegg Verdal Kommune Skateanlegg 

Verdalsøra barneskole og Verdalsøra 

ungdomsskole flerbrukshall Verdal Kommune Flerbrukshall 

Verdalsøra barneskole og Verdalsøra 

ungdomsskole svømmehall Verdal Kommune Svømmehall  

Ørmelen skole ballbinge Verdal Kommune Fotball kunstgress 

Ørmelen skole gras 11 er bane Verdal Kommune Fotball gressbane 

Ørmelen skole 7 er kunstgressbane Verdal Kommune Fotball kunstgress 

Ørmelen skole gymsal Verdal Kommune  

Ness oppvekstsenter gymsal Verdal Kommune   

Ness oppvekstsenter 7er bane Verdal Kommune Bjørn Ness Stadion kunstgressbane 

Volden skole gymsal Verdal Kommune   

Volden skole ballbinge Verdal Kommune Ballbinge, kunstgress 

Leksdal skole gymsal Verdal Kommune   

Leksdal skole tennisbane Verdal kommune Tennisbane 
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Leksdal skole pumptrackbane Verdal Kommune Sykkelbane 

Leksdal kunstgress 5 erbane Verdal Kommune Fotball kunstgress 

Garnes oppvekstsenter gymsal Verdal Kommune  

Garnes oppvekstsenter kunstgress 7erbane Verdal Kommune Fotball kunstgress 

Verdalshallen NTFK Flerbrukshall, klatrevegg, styrketreningsrom 

Verdal v.g.skole asfaltert ballflate Verdal Kommune Ballflate 

Verdal v.g.skole utendørsanlegg Verdal Kommune Friidrett, grusbane, isflate  

Verdal skatepark Verdal Kommune Skateanlegg med belysning og benker  

 


