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1. Forord 
 
Rakkestad kommunes forrige plan for «Idrett og fysisk aktivitet» ble vedtatt 18.12.08. Det 
var en kommunedelplan med fullstendig saksbehandling etter Plan og bygningsloven. Denne 
planen er en hovedplan som følger Rakkestad kommunes planstrategi 2013-2016.  
 
Denne planen er disponert etter veilederen «Kommunal planlegging for idrett og fysisk 
aktivitet», revidert utgave 2014. 
 
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. Planen skal vedtas av kommunestyret. 
Departementet stiller krav om at det i planen tas med en vurdering av mål og resultat av 
forrige plan. Dette medfører at det må legges vekt på arbeidet med å utforme mål og 
detaljerte planer for å nå disse. Følgende forhold skal vektlegges: 
 
1. Realistiske planer i forhold til økonomi 
2. Behov må vurderes i forhold til aktivitetsutvikling og etterspørsel i kommunen 
3. Omfattende medvirkningsprosess 
4. Samordning i form av tverrsektorielt planarbeid 
5. Et oversiktlig kartvedlegg 
6. Fokus på fysisk aktivitet, herunder friluftsliv 
 
Planprosessen er avgjørende for planens kvalitet. Alle involverte skal delta i planprosessen 
slik at resultatet blir best mulig for alle innen gitte rammer.  
 
Statens overordnede visjon er  
 

«Idrett og fysisk aktivitet for alle». 
 

 
 
 
Mål for Rakkestad kommune er: 
 

• Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon. 
 

• Den frivillige, medlemsbaserte idretten i Rakkestad skal sikres gode rammevilkår for å  
gi grunnlag for et omfattende og inkluderende aktivitetstilbud. Det skal legges 
særlig vekt på å utvikle attraktive tilbud til barn og ungdom. 
 

• Rakkestadsamfunnet skal være godt tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. 
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2. Sammendrag 
 
Planen redegjør for kommunens målsettinger og satsing på idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv.  Den redegjør for hva som er oppnådd i løpet av forrige planperiode.  Utviklingen 
viser at befolkningens livsstil og aktivitetsvaner går i en mer fysisk passiv retning.  Så mye 
som 70 til 80 prosent av alle barn og unge er for lite fysisk aktive. 
 
Denne planen redegjør for nå-situasjonen i Rakkestad når det gjelder idrettslig og annen 
fysisk aktivitet – en redegjørelse som baserer seg på registrering foretatt av lag og 
foreninger våren 2014.  Registreringen viser et godt tilbud til Rakkestads befolkning når det 
gjelder muligheter for fysisk aktivitet.  Utfordringen for kommunen og lag/foreninger er 
vedlikehold av eksisterende anlegg og å tilpasse tilbudene etter innbyggernes behov.  
 
I tillegg til hovedplanen skal «Prioritert handlingsprogram for 2015 – 2018»(vedlegg 1), og 
langsiktig del – «Liste over uprioriterte idrettsanlegg og områder for friluftsliv»(vedlegg 2) - 
vedtas i Rakkestad kommunestyre i desember 2014. Skjematisk oversikt følger som vedlegg 
til denne planen. Hovedplanen skal rulleres hvert fjerde år og det prioriterte 
handlingsprogrammet skal rulleres hvert år. 
 
Anleggsregisteret for Rakkestad kommune og et kart over disse anleggene ligger som 
vedlegg til planen. 
 
Planen konkluderer med at det ikke er behov for store nye anlegg i Rakkestad i de nærmeste 
fire årene. Det er heller ikke behov for regulering av nye arealer til idrettsformål. Området 
rundt Rakkestad stadion vil være en prioritert oppgave med rehabiliteringsprosjekter både 
når det gjelder anlegg for særidrett og nærmiljøanlegg. 
Andre rehabiliteringsoppgaver ligger inne i den kortsiktige, prioriterte planen og vil bli 
gjennomført etter hvert som spillemidler bevilges.  
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3. Planprosessen 
 
Denne hovedplanen er en videreføring av forrige kommunedelplan for idrett og fysisk 
aktivitet 2009-2020, vedtatt 18.12.08. Arbeidet med denne hovedplanen startet i september 
2011 med planlagt vedtak i desember 2012. Arbeidet med planen ble utsatt, sak 46/12, og 
startet opp igjen i februar 2014. 
Plangruppen har bestått av seksjonsleder kultur Grethe Torstensen, folkehelsekoordinator 
Astrid Rutherford og enhetsleder areal, byggesak og landbruk Espen Jordet. 
 
Planarbeidet har vært presentert for samtlige lag og foreninger og i Rakkestad idrettsråd. 
Det har vært gjennomført dialogmøte med alle berørte organisasjoner og ellers uformelle 
møter mellom enkeltgrupper og kommunen.   
Elever og foreldre i grunnskolen har fått uttale seg og kommet med tilbakemeldinger. 
Dessuten har lag og foreninger bistått med nødvendig informasjon, ønsker og innspill om 
anlegg, aktivitet og områder for fysisk aktivitet. 
 
 
 
 
 
 

 
      Foto: Svein Erik Tveit
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4. Innledning og bakgrunn for planen 
 

4.1  Bakgrunn for planen 
 

Plan for idrett og fysisk aktivitet skal følge visjonen for Rakkestad kommune 
 

Mangfold og samhold 
 
Mangfold: 
Begrepet mangfold er et sterkt egenartbegrep for Rakkestad, og henspeiler på et rikt lokalsamfunn på mange 
områder; mangfoldig foreningsliv, kulturelt og befolkningsmessig mangfold, sammensatt næringsliv fra 
industriproduksjon til landbruk, variert landskap med store skogsområder, kulturlandskap og landbruksarealer i 
tillegg til landsbyen, varierte muligheter fra fart og spenning på Rudskogen til rekreasjonsmuligheter i Fjella. 
 
Samhold: 
Selv om mangfold av de fleste oppfattes som et overveiende positivt begrep, kan det også oppfattes som 
sprikende og med mange retninger. Begrepet samhold representerer derfor en udelt positiv og samlende retning 
for mangfold. 
Samhold vurderes dessuten å være overordnet begrepene trygghet, trivsel og nærhet – tre begreper som i ulik 
sammensetning har vært med i tidligere visjonsbegreper for Rakkestad kommune. 

Samhold vurderes å være visjonært ved at det er en positiv verdi å stadig jobbe mot. 

 
 
 
Planen skal legge føringer for anlegg, aktivitet og områder som gir mulighet for mangfold og 
samhold innenfor idrett og fysisk aktivitet. 
 
Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det skal søkes spillemidler til må være 
innarbeidet i en kommunal plan. Det er ingen formelle krav til utformingen av planen. Det 
betyr at kommunen kan velge metode for utarbeidelse som passer dens planstruktur, men 
prosessen skal følge plan- og bygningslovens bestemmelser. Planen kan være selvstendig 
eller den kan inngå i et annet av kommunens plandokumenter. Det sentrale er at anlegg og 
andre tiltak skal være innarbeidet i en strukturert plan for området. Planen må være 
underlagt politisk styring i kommunen. 
 
I Rakkestad inngår denne planen i kommunens planstruktur og har status som en 
hovedplan. Hovedplaner skal utarbeides der planinnholdet dekker flere seksjoner, og der 
innholdet i første rekke er styrt av sentralt gitte rammebetingelser, faglige aspekter eller 
annet regelverk. For slike planer er det ikke naturlig med åpne høringer, men 
brukermedvirkning ivaretas gjennom bruker – og interessegrupper eller særskilte 
målgrupper. 
 
Planen skal være et politisk dokument, og er ment å være et styringsredskap for å nå 
kommunenes mål innen dette feltet. Planen skal initieres og vedtas av kommunestyret, og 
skal være et politisk styringsdokument utfra kommunens egen situasjon. Den skal ta opp i 
seg relevante problemstillinger innenfor idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 
 
I Rundskriv V-0967 presiseres det at anlegg som skal få tippemidler skal inngå i en vedtatt 
kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. 
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Formålet med planen 
 
Formålet med planen er å nå disse målene: 
 

 Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon. 
 

 Den frivillige, medlemsbaserte idretten i Rakkestad skal sikres gode rammevilkår for å 
gi grunnlag for et omfattende og inkluderende aktivitetstilbud. Det skal legges særlig 
vekt på å utvikle attraktive tilbud til barn og ungdom. 
 

 Rakkestadsamfunnet skal være godt tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. 
 
 
 
Målet med planarbeidet er at kommunen og de ulike interesse- og brukergruppene skal få en 
oversikt over behovene for anlegg og områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det er 
disse behovene for fremtidig utbygging som skal prioriteres og danne grunnlaget for 
bevilgninger og arealplanlegging de kommende år. I tillegg er formålet med planen at den 
skal motivere til et samarbeid om utarbeidelse av en mer helhetlig politikk for fysisk aktivitet 
i kommunen. 
 
 
Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet i Rakkestad skal bidra til: 
 

• Legge til rette for fysisk aktivitet for alle 
• Sikre arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for disse 
• Tilrettelegge for en målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for 

fysisk aktivitet 
• Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske 

forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for fysisk aktivitet 
• Utvikle gode planer for drift og vedlikehold 
• Informere planens lesere om idretts- og aktivitetstilbud 

 
 
 
Bakgrunnsmateriale 
Ved utarbeidelse av planen har hovedkilden vært «Kommunedelplan for idrett og fysisk 
aktivitet 2009-2020» og den nye idrettsmeldingen «Den norske idrettsmodellen».  I tillegg 
har idrettslagene jobbet med langsiktige anleggsplaner og beskrevet tanker, ønsker og 
behov. Dette arbeidet har vært samordnet av Rakkestad idrettsråd. 
 
 
Idrettsregisteret 
I 1997 ble «Kulturdepartementets register for idrettsanlegg og spillemiddelsøknader» 
opprettet. Registeret omfatter i prinsippet alle idretts- og friluftsanlegg anlegg som har 
mottatt tildelinger av spillemidler eller andre midler tildelt av kulturdepartementet. 
Idrettsregisteret er en god dokumentasjon over idrettsanlegg i kommunen. Dataene i dette 
registeret oppdateres hvert år. Det er et krav for å kunne søke spillemidler at 
idrettsregisteret er oppdatert. Informasjon om registrerte anlegg er tilgjengelig på 
www.idrettsanlegg.no. Som vedlegg til planen finnes det utskrift fra idrettsregisteret over 
anleggene i Rakkestad.  

file:///C:/Users/grto/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/78IMN5XB/www.idrettsanlegg.no
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4.2 Definisjoner og klargjøring av begreper 
 

Begrepsavklaringene er hentet fra Kulturdepartementets Stortingsmelding nr 26 (2011-2012) 
«Den norske idrettsmodellen» 
 
«Hovedplanen for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv» har en kortsiktig og en langsiktig del: 
 
Den kortsiktige delen (4 år) 
Den kortsiktige delen kalles det prioriterte handlingsprogrammet. Den har et tidsperspektiv 
på 4 år og skal rulleres hvert år. Innholdet skal være en prioritert liste over anlegg som skal 
bygges eller rehabiliteres. Denne delen skal knyttes opp mot kommunens økonomi og 
handlingsplan og den årlige budsjettbehandlingen. 
 
Den langsiktige delen (12 år) 
Den langsiktige delen har et tidsperspektiv på 12 år. De ulike anleggene føres opp i 
uprioritert rekkefølge. Revidering samordnes med det kortsiktige, prioriterte 
handlingsprogrammet. 
 
Idrett 
Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten. 
 
Fysisk aktivitet 
Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder 
friluftsliv og lek. I denne planen benytter vi fysisk aktivitet som fellesbetegnelse for både 
idrett og friluftsliv.  
 
Friluftsliv 
Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, 
med sikte på miljøforandringer og naturopplevelser (for eksempel fotturer, skiturer, jakt, 
fiske, riding, bading, båtturer, bærturer). Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i 
begrepet fysisk aktivitet. 
Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som i hovedsak er i privat eie - og som 
omfattes av allemannsretten. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, riding, trim og aktiv 
trening. I kommuneplansammenheng er områdene vist som landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF område). I reguleringssammenheng kan friluftsområder avsettes til 
Spesialområde friluftsliv jamfør pbl § 25, nr 6). 
Sikrede friluftsområder er tilrettelagte områder for allmenn bruk. De er sikret ved offentlig 
erverv, bruksrett eller langsiktig leieavtale. 
Friområder dekker avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for 
allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. I kommuneplanens arealdel er friområder 
oftest vist som byggeområde på kartet, da det betraktes som en del av dette formål. 
 
Idrettsanlegg 
Kulturdepartementet opererer med følgende hovedklassifisering av idrettsanlegg: 
 
Nærmiljøanlegg 
Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk 
aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med 
nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Områdene skal være fritt allment tilgjengelig og 
beregnet for egenorganisert fysisk aktivitet for barn og ungdom, men også for 
lokalbefolkningen forøvrig. Ved samlokalisering med idrettsanlegg skal anlegget være for 
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egenorganisert fysisk aktivitet. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til skoler eller 
idrettsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig 
aktivitet eller ordinær konkurranseidrett. 
 
Ordinære anlegg 
Ordinære anlegg er tilskuddsberettigede anlegg som fremgår av Kulturdepartementets 
publikasjon "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet." (V-0732) 
I hovedsak er disse anleggstypene nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for 
idrettsorganisasjonene. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt 
i konkurransereglene til det enkelte særforbund. Under ordinære anlegg hører også nå 
rehabilitering, ombyggingsanlegg, helsesports- og friluftsanlegg.  
 
Regionale anlegg 
Det kan være ressurs- og bruksmessig gunstig at flere kommuner går sammen om å bygge 
større interkommunale anlegg det ellers ville være vanskelig å realisere innenfor én 
kommune. Særskilt tilskudd for interkommunale anlegg kan tildeles ett anlegg per 
anleggstype i samarbeidende kommuner. Det kan søkes om ekstra tilskudd på inntil 30% av 
ordinær tilskuddssats til større interkommunale anlegg. 
 
Nasjonale anlegg 
Nasjonalanlegg er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske krav og funksjonelle standardkrav 
for avvikling av relevante internasjonale mesterskap og konkurranser. Ordningen er meget 
begrenset, og det er Kulturdepartementet som etter uttalelse fra Norges Idrettsforbund og 
den olympiske- og paralympiske komité (NIF) gir et anlegg denne statusen.  
 
 
 

4.3 Nasjonale og regionale mål og føringer 
 
Nasjonale føringer 
 
Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012) «Den norske idrettsmodellen» 
Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen drett og fysisk 
aktivitet for alle. Dette er en videreføring av tidligere mål. Idrett og fysisk aktivitet for alle 
innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker 
det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den 
viktigste forutsetningen for dette er økt satsing på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk 
aktivitet, herunder friluftsliv.  
Det er et overordnet mål å legge til rette for fysisk aktivitet for alle. Allikevel er det enkelte 
prioriterte målgrupper som det er særlig viktig at den statlige virkemiddelbruken rettes inn 
mot nå; barn og ungdom (6-19år), personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive. 
 
Gjennom økt satsing på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet, herunder 
friluftsliv, kan staten bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten, 
økt satsing på ungdomsidrett, sikre gode rammebetingelser for barneidretten, målrettet 
satsing for å nå inaktive, bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for særlig 
tilrettelegging og opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering. 
 Den statlige idrettspolitikken hviler på to grunnpilarer; tilskudd til bygging og rehabilitering 
av anlegg og tilskudd til aktivitetsformål. Den statlige idrettspolitikken bygger på at selve 
aktiviteten skapes og organiseres av andre enn det offentlige. Idrett, trening og fysisk 
aktivitet på fritiden drives som regel i idrettslag, i egen regi eller i kommersielle 
treningssentre. Virkemidlene som staten benytter er derfor tilskudd fra spillemidlene til 
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organisasjoner, lag og foreninger som har som formål å drive eller stimulere til idrett og 
fysisk aktivitet. 
 
Lov om friluftsliv (friluftsloven) 
Formålet med Friluftsloven, sist endret i 2013, er å verne friluftslivets naturgrunnlag og å 
sikre allmennheten fri ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv 
som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet, bevares og 
fremmes. 
 
Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 
Målsettingen med Klima- og miljødepartementets «Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv» 
fra august 2013, er at enda flere skal utøve friluftsliv jevnlig. Målet er at flest mulig av 
befolkningen utøver friluftsliv, uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse og 
fysisk bevegelighet. Strategien legger føringer om at friluftsliv i og ved byer og tettsteder 
skal prioriteres i det statlige friluftslivarbeidet i årene framover.  
Videre angir strategien at barn, unge, personer som er lite fysisk aktive, personer med 
innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne skal ha hovedprioritet i statens 
arbeid med friluftsliv. 
 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven),  
«Formålet med folkehelseloven, sist endret 1.07.2013, er å bidra til en samfunnsutvikling 
som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.  
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse». 
Det er kommunens ansvar å bidra til å fremme befolkningens helse, trivsel og gode sosiale 
og miljømessige forhold. Videre skal kommunene fremme folkehelse innen de oppgaver og 
med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, 
forvaltning og tjenesteyting. 
 
Bestemmelser om tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet (V-0732B) 
Bestemmelser om tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet revideres årlig og sendes ut til 
kommunene. Bestemmelsene beskriver regelverket rundt spillemiddelordningen, og beskriver 
ulike anleggstyper og tilskuddssatsene knyttet til disse. Bestemmelsene er en veileder i 
saksbehandlingen for de som skal søke spillemidler. 
 
 
Regionale føringer 
 
Regionalplan Fysisk aktivitet 2011-2014 
I Regionalplan Fysisk aktivitet 2011-2014 (tidligere fylkesdelplan) er «tilrettelegging av fysisk 
aktivitet for alle» definert som et prioritert område. Regionalplanen er delt opp i to 
hovedområder; friluftsliv og idrett. Friluftsliv og folkehelseperspektivet står sentralt i 
regionalplanen og har fått mer fokus i denne planen enn i tidligere planer. Når det gjelder 
idrett, er det tre fokusområder; aktivitetsfremmende tiltak, anlegg og områder for fysisk 
aktivitet og programsatsing (større anlegg) i Østfold. 
Kommunale og fylkeskommunale delplaner for anlegg og områder for idrett og friluftsliv skal 
være et styringsverktøy ved tildeling av kommunale/fylkeskommunale tilskudd og 
spillemidler.  
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4.4 Sentrale anbefalinger og utviklingstrekk 
 

Hva er fysisk aktivitet? 
Fysisk aktivitet er et overordnet begrep, som blant annet rommer fysisk arbeid, friluftsliv, 
mosjon, idrett, lek, trening og kroppsøving. Generelt kan fysisk aktivitet defineres som det a 
bevege seg, eller a bruke kroppen 
 
Anbefalinger for barn og unge     

 Barn og ungdom bør være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag. Aktiviteten 
bør være av moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uken bør aktiviteter med 
høy intensitet som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet, inkluderes. 

 Fysisk aktivitet utover 60 minutter daglig gir ytterligere helsegevinster. 

 Reduser stillesitting. 
 Variert fysisk aktivitet gir mulighet til å utvikle både fin- og grovmotoriske 

ferdigheter. Regelmessig fysisk aktivitet har videre positiv effekt på psykisk helse, 
konsentrasjon og læring. 

 
Anbefalinger for voksne 

 Voksne bør være fysisk aktive med minimum 150 minutter moderat intensitet per uke 
eller minimum 75 minutter med høy intensitet per uke. Anbefalingen kan også 
oppfylles med en kombinasjon av moderat og høy intensitet. Aktiviteten kan deles 
opp i bolker på minst 10 minutters varighet. 

 Økt dose gir større gevinst. For å oppnå ytterligere 
helsegevinster bør voksne øke den moderate 
fysiske aktiviteten inntil 300 minutter i uken, eller 
utføre inntil 150 minutter fysisk aktivitet av høy 
intensitet i uken eller en tilsvarende kombinasjon 
av moderat og høy intensitet. 

 Øvelser som gir økt muskelstyrke til store 
muskelgrupper bor utføres to eller flere dager i 
uken. 

 Reduser stillesitting. 
 
Anbefalinger for eldre 

 Eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter hver uke med moderat intensitet 
eller minimum 75 minutter med høy intensitet, eller en kombinasjon av moderat og 
høy intensitet, fortrinnsvis fordelt på de fleste dagene i uken. 

 Aktiviteten kan deles opp i bolker med minst 10 minutters varighet. 
 Økt dose gir større gevinst. For å oppnå ytterligere helsegevinster, bør eldre øke den 

moderate fysiske aktiviteten inntil 300 minutter i uken, eller utføre inntil 150 minutter 
fysisk aktivitet med høy intensitet i uken, eller en tilsvarende kombinasjon av 
moderat og høy intensitet. 

 Eldre med nedsatt mobilitet bør gjøre 
balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager 
i uken for å styrke balansen og forhindre fall. 

 Øvelser som gir økt muskelstyrke til store 
muskelgrupper, bør utføres to eller flere dager i 
uken 

• Reduser stillesitting 
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Regelmessig fysisk aktivitet hos eldre er forbundet med forbedret styrke og funksjonsevne, 
og fører til økt selvhjulpenhet i hverdagen. Generelt rådes friske eldre til å følge 
anbefalingene for voksne. Dette gjelder særlig rådet om å bli mer fysisk aktiv i hverdagen. 
Eldre som ikke kan følge rådene på grunn av nedsatt funksjonsnivå eller en sviktende helse, 
anbefales å være så fysisk aktive som evne og helsetilstand tillater. 
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5. Utviklingstrekk i kommunen (kommuneplanens samfunnsdel) 
 
Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et 
viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser 
og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om helsegevinster ved 
regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. 
Beregninger viser at fysisk aktive vinner i 
gjennomsnitt åtte leveår med god helse 
(kvalitetsjusterte leveår) i et livsløpsperspektiv, 
noe som innefatter bade økt levetid og økt 
livskvalitet, sammenlignet med personer som er 
inaktive. Ytterligere økt fysisk aktivitet kan gi opp 
mot 16 kvalitetsjusterte leveår (9). 
Anbefalingene for fysisk aktivitet er utarbeidet på  
grunnlag av felles nordiske anbefalinger som i sin 
tur er basert på internasjonale anbefalinger 
(Helsedir). 
 
 
 
God kunnskap om befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen er et hjelpemiddel 
for å forstå dagens helseutfordringer og danner grunnlag for god samfunnsplanlegging. 
 
Befolkningen i Rakkestad har økt jevnt de siste årene til dagens tall på ca 8000 innbyggere. 

 

(kilde: Fhi)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Befolkningsveksten vår tilsier at Rakkestad er en attraktiv kommune å bo i. Fra 2011 til 
2012, hadde vi en vekst på 2,1% hvilket er høyere enn resten av Østfold og landet for øvrig. 
Det illustreres godt i følgende tabell: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befolkningsvekst: 
prosent vekst(kilde Fhi) 
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Det fødes ca 90 barn i kommunen pr år.  Kvinner i Rakkestad føder like mange barn som 
gjennomsnittet for Østfold.  Dermed  skyldes befolkningsveksten primært innflytting til 
kommunen. 
 
Netto innflytting til kommunen er vesentlig høyere enn både landet forøvrig og til Østfold.    
 

Nettoinnflytting  
− per 1000  
(kilde Fhi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvem flyttet til Rakkestad i 2013?  
 

Alder Antall 

0-5 år 45 

6-15 42 

16-19 20 

20-66 299 

67+ 11 

Totalt 417 

(kilde:SSB) 
 
Det er relativt mange barn som flytter til Rakkestad og det tyder på at det er barnefamilier 
som flytter hit. Dette gir utfordringer for utbygging av skole, barnehager og idrettsanlegg. 
Det er relativt få over 67år som flytter til hit for å dra nytte av en god eldreomsorg.  
 
 
Hvordan ser fremtiden ut? 
 

 
Framskrevet befolkning − kjønn samlet, antall (kilde Fhi) 
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I fremtiden vil antall unge pensjonister (64-74 år) og eldre over 80 år øke betydelig.  Det er 
imidlertid først etter 2025 at vi ser en stor økning i antall eldre over 80.  
Antall barn og unge (alder 25-44 år) holder seg stabilt 
 
 
Innvandrere 
Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er lavere i Rakkestad enn i Østfold 
og landet for øvrig. 
Rakkestad har relativt mange arbeidsinnvandrere fra Europa.  Disse er godt integrert og 
velger å bo i Rakkestad der de har tilgang på arbeid og lave boligpriser. De er i tillegg mere 
aktive i lokal samfunnet – og bidrar positivt til vår sosiale kapital. 
 
Levekår   
Det er en tydelig sammenheng mellom sosioøkonomisk bakgrunn og helse. 
Selv om helsetilstanden har bedret seg for alle befolkningsgrupper i Norge i løpet av de siste 
20 årene, så skjuler gjennomsnittstallene store forskjeller.  Bedringen har generelt vært 
større for personer med lang utdanning og høy inntekt, enn for personer med kort utdanning 
og lav inntekt.  Sosiale forskjeller i helse viser seg både i forventet levealder, for forekomsten 
av de vanligste kroniske sykdommer og for psykisk helse. 
 
Inntekt 
Medianinntekten etter skatt  i Rakkestad lå på kr 404 000 i 2011 (kilde Fhi).  Dette ligger  
over gjennomsnittet for kommunene i  Østfold, men marginalt under landet forøvrig 
Årsakssammenhengene er uklare, men forskning viser at det er en sammenheng mellom 
inntektsnivå og helsetilstand.  Lav inntekt øker sannsynligheten for blant annet dårlig 
selvopplevd helse, psykiske problemer, sykdom og for tidlig død.  Minstepensjonister, 
sosialhjelpsmottakere, ikke-vestlig innvandrere, langtidsledige og unge enslige, er ofte 
overrepresentert blant dem med lav inntekt.  Disse gruppene har gjerne svakere 
yrkestilknytning og et lavere utdannelsesnivå enn gjennomsnittet. 
Her i Rakkestad, er ca 10% av familiene definert som lavinntektshusholdninger  
(kilde Fhi).  Dette er lavere enn i resten av Østfold, og litt høyere enn resten av landet.  
 
Utdanning 
Lav utdanning er definert som grunnskolenivå eller lavere. Videregående skole er middels 
utdanning, mens høgskole og universitet er klassifisert som høy utdanning. 
72% av befolkningen i Rakkestad har minst videregående skole, noe som er mindre enn 
både Østfold og resten av landet.  Vi ser også at kun 26% av befolkningen har 
universitetsutdanning. 
Det er bekymringsfylt at andelen ikke har økt de siste fire årene, til tross for 
fylkeskommunale tiltak.  Dette er en stor utfordring for vår kommune, og kan være en 
uheldig faktor sett ifra et folkehelseperspektiv. 
  
Arbeidsledighet 
I gjennomsnitt var 3,2 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledig i 2012 
(Arbeidskraftundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå). Høyest ledighet finnes blant unge voksne 
i alderen 15-24 år. Arbeidsledigheten synker med økende alder, og er noe høyere for menn 
enn for kvinner.  
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Uføretrygdede 2010-2012 ( kjønn samlet) andel prosent 
 
Ut fra den kunnskapen vi har, er det ikke lett å 
se at det høye sykefraværet i Norge 
sammenlignet med andre land skyldes 
folkehelseproblemer . Vi blir tyngre, og vi 
drikker mer alkohol og er mindre fysisk aktive, 
men vi lever også lenger. Det er lite som tyder 
på at helsa vår alt i alt er blitt dårligere.  
Årsakene til sykefravær og uførepensjon er 
sammensatte. Sykdommer i muskel-og 
skjelettsystemet og psykiske lidelser var 
hoveddiagnosene som ble stilt.   

(kilde Fhi) 
 
Det er interessant å merke seg at: 

 Jo eldre man er, jo større er sannsynligheten for å være ufør grunnet sykdommer i 
muskelskjelettsystemet og det er flere kvinner enn menn som rammes.  
Ryggproblemer er mest utbredt 

 Psykiske  lidelser og atferdsforstyrrelser er mest utbredt blant de under 40 år- 
forekomsten er høyest blant menn. Antall unge med psyksike problemer er økende. 

Å bli varig ufør i ung alder gir store ringvirkninger, ikke bare for enkeltindividet, men også for 
familien og for samfunnet generelt.  Kommunens uføreandel er derfor en viktig indikator på 
både fysisk og psykisk helsetilstand.  Det må også sees i sammenheng med lokal 
næringsstruktur, arbeidsmarked og utdanningsnivå. 
Disse tallene er i overensstemmelse med situasjonen i Rakkestad – der 70% av de med 
uføretrygd mellom 18-44 år har «psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser» som 
primærdiagnose. (kilde NAV Rakkestad) 
Sammenlignet med resten av Østfold, har vi færre som mottar sosialhjelp i Rakkestad.  
Ytelsen de mottar støtte for er hovedsakelig husleie.  
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6. Kommunens idretts- og friluftspolitikk 
 
Kommuneplan for Rakkestad 2011-22 
Kommuneplan 2011-2022 er Rakkestad kommunes overordnede plan og inneholder mål for 
utviklingen i kommunen. Det er innenfor disse rammene Rakkestad kommune skal utøve sin 
idretts- og friluftspolitikk. Kommunedelplan for idrett- og fysisk aktivitet skal legge rammer 
og prioriteringer for å oppnå kommuneplanens overordnede mål. Påfølgende tekst og 
tabeller er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel (mål og strategier) og er 
retningsgivende for handlings- og økonomiplanen.  
 
 
Delmål: Frivillig organisasjons- og kulturliv 

Rakkestad kommune ser på det frivillige organisasjons- og kulturlivet som et verdifullt og nødvendig 
supplement til kommunens egen virksomhet på området. I sum bidrar Rakkestad kommune og 

frivillige organisasjoner til mer trivsel, livskvalitet og folkehelse i lokalsamfunnet.  
• Ferdigstille kulturskolen og aktivitetshuset som en tverr-/flerkulturell arena med brede 

aktivitetstilbud for barn og ungdom. 

• Sammen med annen kommunal virksomhet (barnehage, skole og familiesenter) og frivillige 
organisasjoner å stimulere til forebyggende og annen aktivitet for risikogrupper. Det 

innebærer blant annet å inkludere barn med innvandrerbakgrunn.  
• Videreutvikle det etablerte samarbeidet mellom Rakkestad kommune og frivillige lag og 

foreninger – for i sum å skape bedre og større totaltilbud på de enkelte områder (barn, unge, 

helse- og velferdssenter m.m.) 
 

 
Delmål: Gang- og sykkelveier 

Rakkestad kommune mener at gang- og sykkelveier 
fremmer trafikksikkerhet, bomiljø, livskvalitet og 

levekår i lokalsamfunnet og vil prioritere slike tiltak 

som egne prosjekter og sammenheng med realisasjon 
av ny infrastruktur. 

• Etablere sammenhengende gang- og sykkelvei 
Rakkestad Sentrum – Degernes Sentrum.  

• Etablere en sammenhengende ring av gang- 

og sykkelveier rundt Rakkestad Sentrum.  
• Forbedre belysning på gang- og 

sykkelveinettet.  
• Forskuttering av regionale (fylkes) og statlige 

gang- og sykkelveier er aktuelt.  
  Foto: Hans Gunnar Spilde 

 
Delmål: Barn og unge  
Alle barn gis likeverdige, utfordrende og gode oppvekstvilkår der det blir stimulert til fysisk aktivitet og 

andre helsefremmende tiltak og til god samfunnsdeltakelse.  
 Fastsette og følge opp barnehageplan, skoleutviklingsplan, oppvekstplan og kultur- og 

frivillighetsplan  

 Prioritere ressurser til barnehage, skole, kultur og familiesenter – som ledd i tidlig innsats for å 

forbedre og utligne de sosiale forskjeller som er mellom kommunen og landet.  

 Forbedre barn og unges arbeidsvilkår på kommunale og andre offentlige arenaer – slik at 

ønsket forbedring av barn og unges levekår blir oppnådd.  
 Stimulere frivillige organisasjoner til sterkere å aktivisere barn og unge.  

 

  
Delmål: Teknisk infrastruktur 

Kommunale bygg og anlegg utformes med sikte på tilgjengelighet for alle mennesker – uavhengig av 
for eksempel funksjonsevne. Gjelder nye og elder objekter. 



  

18 
 

 Forbedre Temaplan – ”Universell utforming av kommunale bygg og anlegg” – med det formål 

å tilgjengeliggjøre bygg m.m. for enkeltmennesker – uavhengig av funksjonsdyktighet. 
 

 

Delmål: Levende bygder 
Rakkestad kommune er en landkommune – der bygdene nærings- og sysselsettingsmessig utgjør en 

bærende kraft i lokalsamfunnet. Det legges til rette for en balansert utvikling i disse områdene. 
 Via Rakkestad Kommunale Skoger og samhandling med næringene å opprettholde grunnlaget 

for blant annet matproduksjon, kultur- og friluftsaktivitet og forvaltning av kulturlandskapet  

 

 
Delmål: Levekår og folkehelse  

Rakkestad kommunes folkehelsearbeid – sektorielt og intersektorielt – skal gjøre at forebyggende og 
helsefremmende virksomhet gir positive effekter både for den enkelte og lokalsamfunnet.  

 Folkehelse fokuseres på som en både sektoriell og intersektoriell oppgave i kommunen. 

 Rakkestad kommune fortsetter som aktør i partnerskapet for folkehelse i Østfold fylke.  

 Forebyggende helsetiltak og skade- og ulykkesforebyggende prosjekter prioriteres i budsjetter 

og økonomiplaner. Minst et nytt tiltak hvert år i økonomiplanperioden.  
 Stimulere frivillige organisasjoner til økt innsats på folkehelseområdet.  

 

 

Kommuneplanens arealdel er bindende. Arealbehov skissert i kommunedelplan for idrett og fysisk 
aktivitet må være i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 
Handlings- og økonomiplanen (4-årig) er det viktigste verktøyet for å gjennomføre kommuneplanens 

mål og strategier. Mål og strategier i kommunedelplan for idrett og fysisk må være i tråd med 

kommuneplanen og deretter søkes innarbeidet i handlings- og økonomiplan. 
 

Gang- og sykkelstier er et beskrevet delmål i kommuneplanen. En slik satsing er viktig for å 
tilrettelegge for fysisk aktivitet og folkehelse generelt.  

 
Universell utforming – sitert kommuneplanens arealdel: Ved planlegging, utbygging og gjennomføring 

av tiltak skal det sikres god tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming – handlingsplan T 

1440 og temaveileder HO-3/2004.  
 

Handlingsplanen har universell utforming som overordnet strategi. Universell utforming betegner en 
vid tilnærming for å oppnå tilgjengelighet for personer med redusert mulighet til å delta. Dette 

inkluderer også hensynet til barn, eldre og andre befolkningsgrupper. 

Universell utforming omfatter planlegging, bygging, drift og forvaltning av bygninger, anlegg og 
uteområder, tjenesteproduksjon og service, salg av produkter og bruk av elektronisk informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi. 
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7. Resultatvurdering av forrige plan 
 
Forrige «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2020» ble vedtatt av 
kommunestyret 18.12.08, sak 84/08. . Resultatvurderingen av denne plan vil gi svar på om 
kommunen har lykkes med å følge opp de foreslåtte tiltak. 
 
Følgende anlegg som ble planlagt i forrige plan er fullført: 
 

HVA     HVOR     HVEM 

Rakkestadhallen    Ved Ungdomsskolen   Rakkestadhallene AS 
Rakkestad skatepark   Ved ungdomsskolen   Rakkestad kommune 
Folkehelsesti    Sentrum     Rakkestad kommune 
Gang- og sykkelvei   Ringstadkrysset/Morneveien  Rakkestad kommune 
Rakkestad bad   Renovering av Rakkestad bad  Rakkestad kommune 
Bergenhus skole    Sandvolleyballbane    Rakkestad kommune  
Parkeringsplasser/uteområdet  Uteområdet ved RIF-huset   Rakkestad kommune 
Paintball-bane    Stensrud     Indre Østfold Paintballklubb  

Kaltlager på for idrettsmateriell  Haugstad     Rakkestad kjøre og rideklubb 
Lager for idrettsmateriell   Rakkestad stadion    Rakkestad idrettsforening  
7’er fotballbane kunstgress  Os skole     Oshaug idrettslag 
Boccia/Petanque-bane   Helse- og velferds.   Rakkestad kommune  
Tribuneanlegg    Rakkestad stadion    Rakkestad idrettsforening 

 
Planlagte anlegg er i stor grad gjennomført. Det har vært stor aktivitet både med kommunen 
og lag/foreninger som utbygger. Det største prosjektet var Rakkestadhallen, men også flere 
småprosjekter som ble etterlyst har blitt realisert. 
Måloppnåelsen har vært god fordi det har vært stor grad av samarbeid mellom kommune og 
foreningene. Dessuten var forrige plan konkret og ikke for ambisiøs. Alle utbyggere med 
planlagte prosjekter var med i planprosessen og den årlige rullering av prioritert 
handlingsprogram har hele tiden fulgt kommunedelplanen.  
 
I tillegg har det vært gitt tippemidler til skyteanlegg og flere anleggsenheter på Rudskogen 
motorsenter. 
Utbetalte spillemidler fra 2008-2014: 
 

ANLEGG SUM ÅR 

Rakkestadhallen 10 500 000 2007-2009 

Rakkestad stadion – hus for idrettsmateriell         70 000 2010 

Rakkestad skatepark       200 000 2011 

Rudskogen – gocart-bane       700 000 2011 

Rudskogen - sikkerhetsinstallasjoner                 0* 2012 

Rudskogen - depotområde       700 000 2012 

Degerneshallen- rehabilitering tak       167 000 2012 

Blytjern – elektroniske skiver 100m       179 000 2013 

Blytjern - felthurtigbane       159 000 2013 

Os idrettslag- 7’er kunstgressbane    1 000 000      2014 

Møteplassen - sandvolleyball       200 000 2014 

Møteplassen- håndball/basket       200 000 2014 
*Rudskogen – sikkerhetsinstallasjoner fikk nasjonale midler 
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Ikke-realiserte anlegg 
 
Dørjestien har blitt rehabilisert i løpet av de to siste årene og anlegget ved Kaaen sag og 
mølle har blitt et flott sted for rekreasjon. Forlengelse av Dørjestien har ikke blitt realisert, og 
det er usikkert om det blir gjort innenfor en tidsramme på 4 år. Det er et kostbart prosjekt 
og krever at det blir bygget bro over Dørja. Den står fortsatt på liste over uprioriterte anlegg.  
 
Ridehall på Østreng gård har ikke blitt realisert. Det er et behov og ønske fra ridemiljøet i 
Rakkestad om en innendørs ridehall, men foreløpig har det ikke vært midler til et slikt 
prosjekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Jan Skjørtvedt 
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8. Forhold til andre deler av kommuneplan 
 

I kommuneplanen for Rakkestad 2011-2022 – arealdelen- er det ikke avsatt områder, utover 
allerede eksisterende områder, til idrett og fysisk aktivitet. Det er isteden lagt vekt på 
viktigheten av å styrke og vedlikeholde de eksisterende anlegg og områder. 
 
Handlings- og økonomiplanen (4-årig) er det viktigste verktøyet for å gjennomføre 
kommuneplanens mål og strategier. Mål og strategier i hovedplan for idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv må være i tråd med kommuneplanen og deretter søkes innarbeidet i handlings- 
og økonomiplan.  
 
Både i den kortsiktige, prioriterte anleggsplanen og den langsiktige anleggsplanen for 
Rakkestad kommune er i samsvar med de aktiviteter som drives og som vil bli etterspurt i 
årene som kommer.  Det er ingen urealistiske store anlegg eller utbygginger. Det er stort 
sett rehabilitering, flytting eller nybygg grunnet endring i behov. Det er heller ingen nye 
særidretter som har meldt inn behov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

22 
 

 

9. Beskrivelse av nåsituasjonen for Rakkestad kommune 
 
Registrering og undersøkelser av dagens aktivitetssituasjon danner grunnlag for 
målformuleringer og utarbeidelse av strategier for kommunens engasjement på 
aktivitetssiden og for vurderinger av anleggsbehovet i kommunen.  
Aktiviteten i kommunen registreres av hvert enkelt lag i de årlige kommunale 
tilskuddssøknadene. 
 
 

9.1 Idrettslag og aktivitet 
 

Tabell over medlemmer i de største idrettslaga i Rakkestad 
LAG 2004 2008 2012 2014 

Rakkestad idrettsforening - fotball/turn/skøyter/Morotrimmen 720 930 910 1112 

Oshaug idrettslag - fotball/innebandy/bowls 212 138 140 126 

Østbygda idrettslag – ski 130 160 266 142 

Degernes idrettslag - håndball 302 417 423 381 

Rakkestad kjøre- og rideklubb - ridning 86 116 97 82 

Skaukam - orientering 169 180 130 99 

Rakkestad sportskytterklubb - Skeet 25 25 24 23 

Degernes skytterlag - skyting 180 178 161 187 

Rakkestad skytterlag - skyting 63 122 91 91 

Rakkestad kraftsportsklubb- styrketrening 16 38 25 24 

Rakkestad-Degernes jeger og fisk - jakt, fiske, skyting 312 347 390 396 

Rakkestad pistolklubb - skyting   60 67 

Rakkestad flyklubb - fly   40 45 

Rakkestad sykkelklubb – sykkel  (ny 2014)    100 

Indre Østfold Paintballklubb - paintball    (ny 2010)   11 19 

Total 2215 2651 2768 2894 

 
Pr 15.03.14 hadde idrettslaga i Rakkestad 2894 medlemmer. Det tilsvarer 37% av 
befolkningen. 
 
Det har vært en jevn økning på medlemsmassen i idrettslagene. Det er de store 
breddeidrettene, som fotball, håndball, turn, som trekker mest aktive. Dessuten har 
skytterlagene stor medlemsmasse og aktivitet i både topp- og breddeidrett. 
 
Rakkestad og Degernes jeger- og fiskeforening har 396 medlemmer. Det er en stor og aktiv 
organisasjon i Rakkestad. De konkurrerer både i skyting og fiske, og det er flere medlemmer 
som er aktive friluftsmennesker. 
 
Østbygda hadde sykkelgruppa som undergruppe i sin forening. I februar 2014 dannet 
sykkelgruppa egen forening og de har fått 100 medlemmer i løpet av året. 
 
Det er 16 forskjellige særidretter som er representert i foreningene i Rakkestad. Det er 
fotball, hånball, turn og skyting som har den store medlemsmassen, men sykkel har blitt 
veldig populært de senere årene. Det er en trend som er gjennomgående på landsbasis.  
 
RIF’s turngruppe er en stor og aktiv gruppe med fokus på breddeidrett. De bruker 
Rakkestadhallen som hovedarena. Turngruppas behov knyttes først og fremst til innendørs 
aktiviteter, og berøres derfor ikke av utbyggingen ved Rakkestad stadion. 
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I skyting har det vært flere utøvere i Rakkestad som driver på toppnivå i landet og enkelte 
har gjort det bra i europeisk sammenheng.  
Rakkestad har fem registrerte skytterlag med totalt 764 registrerte medlemmer: 

· Rakkestad skytterlag 
· Degernes skytterlag 
· Rakkestad sportsskytterklubb 
· Rakkestad og Degernes jeger og fiskeforening 
· Rakkestad pistolklubb 

 
 
 
 

 
 
 
 

Alle skytterlaga har anlegg som er oppgraderte og brukes flittig. Det er foreninger som er 
aktive på topp- og breddeidrett. Det er ikke innmeldt anleggsbehov fra skytterlaga i denne 
perioden.  
 
Rakkestad idrettsforenings turngruppe har tilbud for psykisk- og fysisk utviklingshemmede 
barn og voksne. Dette tilbudet kalles «Morotrimmen» og foregår i Rakkestadhallen ukentlig. 
Det er et populært og viktig tilbud som deltakerne har stor glede av.  
 
Nygårdshaugen Idrettslag fra Sarpsborg har tilbud innen fotball og håndball for fysisk- og 
psykisk utviklingshemmede. Det er 7 deltakere fra Rakkestad på fotballgruppa i 2014. 
Rakkestad kommune betaler fritidsassistenter for kjøring og henting, og det er en ordning 
som har fungert godt i mange år. Rakkestad har ikke selv mange nok deltakere til å stille 
eget lag. 
 
 

9.2 Registrering av anlegg og områder 
 
Idrettslagene i Rakkestad har følgende anlegg: 

• Rakkestadhallene AS 
• Rakkestadhallen 
• Degerneshallen 
• Møteplassen nærmiljøanlegg 

 
Rakkestad idrettsforening: 

• Klubbhus 
• Tribuneanlegg 
• Kunstgressbane (driftes av kommunen) 
• Gress fotballbane/avlastningsbane 
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• Grusbane/skøytebane med klubbhus/varmestue 
• Lagerhus 
• Pumpehus 
• Tennisbane 
• Sandvolleyballbane 

 
Degernes idrettslag: 

• Grusbane 
• Lysløype/tursti 
• Klubbrom i Degerneshallen 

 
Østbygda idrettslag: 

• Klubbhus på Monserud 
• Lysløype 

 
Oshaug idrettslag: 

• Gress 11’er fotballbane 
• Kunstgress 7’er fotballbane 
• Utendørsbane for Bowls 
• Hinderløype 

 
Degernes skytterlag: 

• Skyteanlegg på Blytjern: 100m, 200m, 300m 
• Klubbhus 
• Bøndernes hus kjeller: 15m innendørsbane 

 
Rakkestad skytterlag: 

• Skyteanlegg Kvernhusdalen : 100m, 200m 
• Klubbhus 
• 15m bane i kjelleren 

 
Rakkestad sportsskytterklubb: 

• Hyllestad klubbhus 
• 2 skeet - baner  

 
Rakkestad pistolklubb 

• Leier bane av Rakkestad skytterlag på Kvernhusdalen  
 
Skaukameratene: 

• Jonsrudhytta 
• Lysløype 
• Div kart (regnes inn som et anlegg) 

 
Rakkestad kjøre- og rideklubb: 

• Haugstad rideanlegg (utendørs) 
 
Rakkestad jeger- og fiskeforening: 

• Skyteanlegg på Slettemoen 
• Klubbhus 

 
Rakkestad kommune er en betydelig anleggseier i Rakkestad. De er ikke tatt med i dette 
oppsettet. Fullstendig oversikt over anlegg i Rakkestad finnes i vedlegg 3.  
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9.3  Friluftsliv 
 

For Rakkestads innbyggere vil ”Fjella” alltid fremstå som vår nære villmark, og et attraktivt 
turområde. Her er det godt merkede stier som henger sammen med stier i nabokommunene, 
og mulighetene for både lange og korte turer finnes i mengder. Et sentralt utgangspunkt er 
speiderhytta ved Skrabberud. Et ”Fjellakart” gir en god innsikt i turmulighetene for disse 
områdene. 
I Degernesfjella er det ikke så mange merkede turmuligheter, men med utgangspunkt i 
Jonsrud finnes det flere merkede stier, hvorav en tar seg en runde rundt Kløsa. På 
Linnekleppen kan man nyte det flotte Østfoldlandskapet fra en av de høyeste toppene i 
fylket. 
Ellers framstår fjellaområdene som et godt turterreng, med åpne og oversiktlige furuåser 
med forholdsvis lite vegetasjon. Med kart og kompass kan man finne mange fine turer og 
plasser på egenhånd. Steder for overnatting i telt eller fiske er også svært gode i disse 
områdene.  
Av øvrige turmuligheter må nevnes Ingaleden som går langs Glomma i Rakkestad kommune, 
fra Varteig og til Eidsbergdelet - en historisk grunn og gammel ferdselsåre fra langt tilbake i 
tid. En annen mulighet for å komme på historiske tufter er stien fra Trondsæteret til 
Høgnipen - stedet hvor de første nordmenn bosatte seg for mange tusen år siden.  
 

 
        Foto: Jan Erik Tvedt 

 
 
Det er over flere år blitt arbeidet med å etablere gode turstier i nærheten av der hvor folk 
bor – det vil si i tilknytning til Rakkestad og Degernes sentrum. Sammen med statlige og 
kommunale midler, bistand fra ideelle organisasjoner og noe dugnad har en fått til lett 
tilgjengelige stier fra de fleste boligområder. Dessverre er det slik at stiene ikke alltid 
fremstår som lettgåtte, men det arbeides kontinuerlig med bedret tilgjengelighet.  
 
Det er startet et prosjekt med turloser som møter ukentlig på fast sted og loser turgåere 
gjennom stier som har utgangpunkt i sentrum. 
 
 
Rakkestad kommune har satt i stand og vedlikeholder to kommunale badeplasser – 
Kolbjørnsviksjøen og Holtetjern. Her er det forsøkt å tenke universell utforming og ellers lagt 
til rette for en god opplevelse for besøkende. 
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Ved vannet Frøne i Rakkestadfjella har Rakkestad kommune etablert lavvo og gapahuk. 
Disse er til fri benyttelse for de som ønsker det. I tillegg er det mulighet for å leie båt av 
kommunen. 
 
 
 
Vinterstid kjøres det opp skiløyper. Dette gjøres av lag og foreninger med støtte fra 
Rakkestad kommune. Dersom det er gode nok snøforhold, blir det kjørt løyper på Jonsrud, 
Østbygda idrettsplass, Degernes og rundt Rakkestad sentrum.  
   
For at folk flest skal ta utmarka og stiene mer i bruk, må det informeres om mulighetene 
som finnes i Rakkestad kommune. En gjeng med friluftsentusiaster har laget en turbok med 
en beskrivelse av 20 forskjellige turer med ulik lengde og varierte mål. Boka heter «Fra 
Suteren til Seterberg Røs» og inneholder beskrivelse av 20 sykkelløyper i tillegg til turstiene. 
Ved hjelp av velvillige sponsorer og gratisarbeid fikk alle husstander i kommunen en gratis 
bok i 2012.  
 
 

9.4  Det kommersielle markedet 
 

En markant trend de siste 15-20 årene har vært framveksten av det kommersielle 
treningsmarkedet. I Rakkestad er det to treningssentre som drives privat – Family sports 
club Rakkestad og Rakkestad Fysikalske Institutt. De har en økende medlemsmasse og tilbyr 
trening for friske og de med spesielle behov. Det er et godt samarbeid mellom disse to 
aktørene og kommunens folkehelsearbeid. 
 
Tilbudene gir muligheten for valg av treningstid som passer den enkelte og man kan komme 
og gå når en selv ønsker - i motsetning til trening i idrettslag hvor man har fast frammøte og 
treningstider. I tillegg slipper man de plikter som tradisjonelt følger det å være medlem av et 
idrettslag. Den økte aktiviteten innenfor treningssentrene synes dels å reflektere at 
treningssentrene gir et tilbud som supplerer idrettens tilbud, og dels at denne bransjen 
treffer andre målgrupper enn den tradisjonelle idretten. 
 

 
9.5 Mosjonister i uorganisert fysisk aktivitet 

 

I Rakkestad finnes mye aktivitet som ikke er registrert noe sted. Ser man på aktiviteten på 
sentrumstiene og i marka ellers, er det mange som driver uorganisert fysisk aktivitet. Det 
registreres også at flere av minoritetsgruppene i Rakkestad har begynt å mosjonere i form av 
turgåing. Disse gruppene treffer man oftest langs veiene i boligområdene i kommunen. 
 
Det har oppstått grupper de senere årene som mosjonerer sammen. Det er trillegrupper, 
stavgang, turgrupper, Tjukkasgjengen osv.  
 
Den Norske turistforeningen har flere medlemmer som benytter seg av faste turtilbud. Det 
gjelder både dagsturer og overnattingsturer. Flere av disse tilbudene er meget godt besøkt. 
 
 

9.6  Skole og barnehage 
 

Skolen spiller en viktig rolle for idrett og fysisk aktivitet. Skolen samler alle, og har derfor stor 
påvirkning gjennom holdninger i forbindelse med kroppsøvingsfaget, lek i friminutter og som 
samlende faktor i nærmiljøet utenom skoletid. Kroppsøvingsfaget gir stimulans til fysisk 
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aktivitet og legger grunnlaget for regelmessig fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet bygger opp 
under gode læringsresultater. 
Grunnskolen tar hånd om barna i en meget viktig periode for utvikling av fysiske ferdigheter 
og egenskaper. Barneskolealderen, spesielt 10-12 års alder, kalles gjerne den motoriske 
"gullalderen". 
Ungdomsskoletida er en brytningstid der skolearbeid og nye/andre interesser generelt fører 
til mindre fysisk aktivitet. Kroppsøvingstimene er viktige for å sikre noe fysisk aktivitet til 
ungdommer som ikke er med på organisert idrett eller driver uorganisert trening/aktivitet. 
 
Egnede arealer er en forutsetning for fysisk aktivitet. Kommunen har et særlig ansvar for å 
legge til rette utemiljøer som inviterer til fysisk aktivitet i og utenfor skoletiden.  Rakkestad 
skatepark og Møteplassen ved Rakkestad ungdomsskole er et godt eksempel på en 
nærmiljøplass for ungdom både i skoletida og på kveldstid. 
 
Det er også satset på Trivselsledere som har et spesielt ansvar for godt miljø i friminuttene 
og at alle skal ha mulighet for lek og utfoldelse. 
 
Kommunen har også et ansvar for tilrettelegging av gang og sykkelveier slik at barna kan gå 
eller sykle til skolen uten å komme opp i trafikkfarlige situasjoner. Skolene i Rakkestad har 
noen trafikk- utfordringer med hensyn til foreldrekjøring, men både ved Os skole og ved 
Bergenhusskole har det blitt gjort utbedringer i løpet av 2014.  
 
I barnehagen legges det godt grunnlag for utendørs lek og friluftsaktiviteter. Det er viktig at 
barn tidlig lærer å bli glad i og ferdes i skog og mark og at dette er en naturlig aktivitet. 
Samtlige barnehager i Rakkestad driver et målrettet arbeid for lek og bevegelse, og flere av 
barnehagene tilbyr svømmeopplæring. 
 
Det er en satsing i kommunen som består i helsefremmende tiltak i skole og barnehage. Det 
tar for seg bedre kosthold og fysisk aktivitet. 
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10. Vurdering av aktivitet og fremtidige behov 
 
All anleggsutbygging i Rakkestad i de nærmeste årene vil være rehabilitering av eksisterende 
anlegg eller nybygg av anlegg på områder som er regulert til idrettsformål. Det forenkler 
prosessene og det gjør at investeringene ikke blir så store og tidkrevende.  
 
Ved behov for større kostnadskrevende anlegg, bør det vurderes om kommunene i regionen 
kan samarbeide og bygge interkommunale anlegg. Det er pr i dag ingen nye regionanlegg 
som har vært vurdert i samarbeid med Rakkestad kommune. 
 
 

10.1  Organisering av idretten i Rakkestad 
 
Idretten i Rakkestad er inne i en endringsperiode. I dag er det fire hoved- idrettslag i tillegg 
til alle særidrettslagene. Det er startet et arbeid gjennom Rakkestad idrettsråd for å se på 
fremtidig struktur i Rakkestadidretten. Det er tre forslag som diskuteres: 
 
Allianseidrettslag: 
Rakkestad, Oshaug, Østbygda og Degernes idrettslag slår seg sammen og lager et felles 
idrettslag med undergrupper. Det vil være aktuelt med undergrupper til fotball, turn, 
håndball, friidrett, skøyter, bowls, innebandy. Det er de samme særidrettene som bedrives 
innenfor de fire laga i dag.  Grunner for sammenslåing kan være besparelse på økonomi, 
styreverv, felles eiendomsforvaltning (anleggsdrift) og dugnadstimer. 
 
Særidrettslag: 
Det har også vært drøftet en organisering med bare særidrettslag. Det betyr at hver 
særidrett har et eget lag i Rakkestad – dvs Rakkestad fotball, Rakkestad turn, Rakkestad 
håndball osv 
 
Fire hoved-idrettslag og flere særidrettslag (nåværende organisering): 
Rakkestad idrettsforening, Oshaug idrettslag, Degernes idrettslag og Østbygda idrettslag er 
tuftet på lokal tilhørighet. De har undergrupper som representerer særidretter. I tillegg 
kommer flere særidrettslag som har aktivitet innenfor e særidrett, f.eks Rakkestad 
sykkelklubb. 
 
Rakkestad idrettsråd har lagt til rette for en diskusjon rundt dette, men det er prosesser som 
tar tid.  Ingen konklusjon er fattet, og diskusjonen pågår fortsatt.   
 

10.2 Utfordringer  
 

Rakkestad kommune forvalter og drifter, både i egen regi og sammen med lag og 
foreninger, mange anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det er lekeplasser, stier, ballbinger, 
badeplasser, skatepark, nettverk av gang- og sykkelstier, friluftsområder, gymsaler og en 
svømmehall. Dette er ressurskrevende og enkelte elementer bærer preg av forfall og dårlig 
vedlikehold. Like viktig som å arbeide frem nye tilbud, er det å vedlikeholde, eventuelt 
avvikle, de anlegg som allerede eksisterer. Det må/bør arbeides for å sikres midler til dette 
arbeidet.  
 
Det blir også en utfordring framover å opprettholde antallet foreningshus.  Det er satt i gang 
en prosess for å gjennomgå ønsker og behov i forhold til dette. Lag og foreninger i 
Rakkestad blir utfordret på behov og innsatsvilje for å beholde alle foreningshus. Det skal 
gjennomføres en kartlegging av antall hus, se på hvor mange som får kommunal støtte og 
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starte en behovsanalyse. Enkelte foreningshus benyttes ikke til foreningsvirksomhet, men er 
kun selskapslokaler som kan leies.  Det har i alle år vært stor egeninnsats og private tilskudd 
som har bidratt, men det er en dreining i folks vaner for å bruke sin fritid. Dette gjør at 
enkelte anlegg forfaller og trenger mye tilskudd for oppgradering.  
 
 

10.3  Anlegg og aktivitet i Rakkestad 
 
Hallkapasitet 
Rakkestad har god halldekning med tre hallflater på 8 000 innbyggere. Det er en hallflate i 
Degerneshallen og to hallflater i Rakkestadhallen.  Begge hallene er knyttet opp mot skole 
og barnehage og benyttes av flere særidretter. Det gjennomføres også kulturarrangement 
og andre tiltak som utstillinger og konserter i begge hallene.  
 
Rakkestad bad 
Rakkestad bad er et 12,5m basseng som tilbyr undervisning til skolebarn og barnehagebarn 
på dagtid. På kvelden er det åpent folkebad. Det har ikke vært et prioritert mål for 
Rakkestad kommune å ha et 25m basseng. 
 
Rakkestad stadion 
Det er først og fremst området rundt Rakkestad stadion som krever oppgradering og som vil 
være en prioritert oppgave framover. 
Anlegg og tilrettelagte områder er en viktig forutsetning for utøvelse av idrett og fysisk 
aktivitet.  Anleggsutbyggingen i Rakkestad bør i særlig grad reflektere behovene til de 
prioriterte målgruppene - barn og ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive. 
Det har derfor vært viktig for vurdering av fremtidige behov at det blir anlegg som passer 
flere aldersgrupper – men med en særlig prioritering av barn og unge. Rakkestad stadion vil 
være et godt eksempel på samordning av anlegg hvor det er og kan bli tilrettelagt for alle 
aldre og brukergrupper.  Dessuten er det geografisk nærme Rakkestadhallen med to 
hallflater, skatepark, Møteplassen og store uteområder for ballspill. Dessuten er det nærhet 
til skog og park- anlegg. Mellom de to anleggsområdene Rakkestad stadion og 
Rakkestadhallen går det en turløype med mulighet for å trille barnevogn og ev bruke 
rullestol.  
 
Ved gjennomgang av eksisterende idrettsanlegg skal kommunen for hvert enkelt anlegg 
legge vekt på mangler og behov for utbedringer, tilrettelegging for funksjonshemmede, 
registrering av aktiviteten som foregår og ikke minst drift og vedlikehold. Ved gjennomgang 
av anleggene bør man også kartlegge uutnyttet kapasitet slik at man får fram det reelle 
anleggsbehovet. 
Signaler fra staten er at det vil bli lagt stor vekt på behovsanalyser når man skal tildele 
tilskudd til nybygg nye eller rehabilitering av anlegg.   
Anlegg med stort brukerpotensial og flerbruksmuligheter bør ligge godt an når man skal 
prioritere utbygging av anlegg. Alle disse momentene har vært vurdert ved planlegging av 
området rundt Rakkestad stadion. Rakkestad idrettsforening har levert en anleggsplan som 
har vært til drøfting i de enkelte undergrupper, og det er stor enighet om rehabilitering og 
oppgradering av området 
 
Rakkestad stadion er nedslitt og bærer preg av stor slitasje. Hele området har et 
utviklingspotensial for mer aktivitet. Det er forslag om å kalle området Rakkestad idrettspark. 
Den skal ha anlegg for fotball, friidrett, tennis, sandvolleyball, skøyter, ski og sykkel. Hele 
området ligger nå inne i den kortsiktige anleggsplan med planer om utbygging og 
rehabilitering over en 5- års periode.  
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Fotball 
Kapasiteten for fotballtrening og fotballkamper er nådd et metningspunkt. I dag er det cirka 
1.000 brukere av RIF-anlegget ved stadion ukentlig. Det er derfor stort behov for 
rehabilitering av 11’er kunstgressbanen banen og nybygging av en 9’er kunstgressbane. 
 
Rakkestad idrettsforening (RIF) Fotball øker i medlemsmasse, og RIF forventer at lag i 
aldersbestemte klasser i andre lokale idrettslag i fremtiden vil knytte seg til RIF Fotball.  
Oshaugs nye kunstgressbane og Monserudbanen benyttes til fotballaktiviteter i tillegg til 
hovedanlegget ved Rakkestad stadion.  
Det søkes spillemidler til 11’er bane i 2015 og 9’er bane i 2017. 
 
Garderobekapasiteten i Klubbhuset til RIF er også overbelastet. Det er ønskelig med 
rehabilitering av nåværende anlegg og at det utvides med ett garderobesett.  
Det søkes spillemidler om ekstra garderobesett i 2018. 
 
Friidrett 
RIFs friidrettsgruppe er ingen egen driftsenhet. Aktive friidrettsutøvere fra Rakkestad har de 
senere årene trent i Askim. RIF har etter en samlet vurdering gått vekk fra tidligere 
målsettinger om et fullskala friidrettsanlegg ved stadion. Det bør legges til rette for 
løpebaner langs kunstgressbanen og plass til andre friidrettsaktiviteter på egnet sted i 
tilknytning til kunstgressbanen (hovedbanen). Stadionområdet benyttes til aktivitetsdager for 
skolene. Det er derfor behov for løpebaner, hoppegroper og plass til andre 
friidrettsaktiviteter som ballkast og høydehopp. 
Det søkes spillemidler om løpebane i 2017. 
 
Skøyter 
RIFs skøytegruppe har ingen aktive medlemmer. Gruppens aktivitet består i å tilrettelegge 
for skøyteaktiviteter på Grusbanen vinterstid. Skolene i Rakkestad bruker nåværende 
skøyteanlegg mye, og RIFs skøytegruppe utfører her en viktig jobb i lokalsamfunnet for å 
skape uorganisert aktivitet vinterstid. I en samlet målsetting om å konsentrere 
idrettsaktivitetene til stadionområdet, utnytte synergier ved samarbeid og infrastruktur – bør 
det vurderes muligheter for å anlegge fast dekke for skøytebane i nær tilknytning til 
stadionområdet. Dette vil frigjøre Grusbanen til andre samfunnsformål. En skøytebane på 
fast dekke vil kreve mindre vedlikehold og vanntilførsel, og kan benyttes til andre aktiviteter 
sommerstid som for eksempel sykkel.  
Det søkes spillemidler om skøytebane som et nærmiljøanlegg i 2017. 
 
Sandvolleyball  
Rakkestad idrettsforening har sandvolleyballbane. Den er nedslitt og krever oppgradering, 
men det krever ingen store investeringer. RIF ønsker å beholde anlegget slik at hele området 
blir en flerbruksarena. Det finnes også sandvolleyballbane på Nye Bergenhus skole og det 
opparbeides ny bane som en del av Møteplassen ved Rakkestadhallene. Disse tre 
sandvolleyballanleggene dekker behovet for Rakkestad og det viktige framover blir å 
vedlikeholde disse slik at de blir attraktive for ungdommen. 
 
Tennis 
RIF har et tennisanlegg som er svært nedslitt og krever enkel rehabilitering. Det er pr i dag 
ingen som driver aktivt innenfor særidretten tennis. Banen fungerer som et nærmiljøanlegg 
som kompletterer Rakkestad stadion som en flerbruksarena. 
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Dette er anleggsenheter på Rakkestad stadion som det søkes spillemidler til: 
 

• 2015 Fotball 11’er-bane kunstgress  Rehabilitering 
• 2017 Lysanlegg for ski og skøyter   Nybygg 
• 2017 Løpebane, enkelt friidrettsanlegg  Rehabilitering/nybygg 
• 2017 Fotball 9’er-bane kunstgress   Nybygg 
• 2018 Ekstra garderobesett    Nybygg/rehabilitering 
• 2018 Skøytebane (nærmiljøanlegg)  Nybygg 

 
 
Med så mye aktivitet samlet på et område så må parkering og trafikksituasjonen avklares 
bedre. Det trengs lys og oppmerking for å sikre området, og det må ses i sammenheng med 
driften av Byggeklossen barnehage og Bergenhus gamle gymsal. Det gamle gymsalbygget 
brukes til lokaler for sang /musikkforeninger og Rakkestad kulturskole.  
 
 
Rudskogen 
Rudskogen er et nasjonalt motorsportanlegg som har vært en del av programsatsingen i 
Østfold som et særlig kostnadskrevende anlegg. Rudskogen er tildelt status som 
hovedanlegg for motorsport i Norge. 
Det er tildelt spillemidler for flere anleggsenheter på Rudskogen de siste årene og det vil 
være viktig for Rakkestad kommune at anlegget videreutvikles og forbedres kontinuerlig.  
Rudskogen søker om spillemidler til sanitæranlegg i 2015. 
 

 
 
 
Lysløype på Jonsrud 
Skaukameratene er et aktivt orienteringslag med ca 100 medlemmer. De eier anlegget på 
Jonsrud med foreningshus og lysløype. Lysløypa ble bygget tidlig på 90-tallet og trenger 
renovering. Den blir brukt som skiløype om vinteren og turløype om sommeren 
Det søkes spillemidler til rehabilitering av løypetrasêen og lysanlegget i 2015. 
 
Rehabilitering av Degerneshallen 
Degerneshallen ble bygget for 30 år siden og feirer jubileum i 2014. Hallen er nå eid av 
Rakkestadhallene AS og driftes felles med den. Degernes idrettslag har et aktivt 
håndballmiljø som holder til i Degerneshallen.  Det er aktivitet innen flere aldersbestemte 
lag. Både skole og barnehage bruker hallen daglig. Degerneshallen må renovere hallgulvet, 
ventilasjonsanlegget og lysanlegget. 
Det søkes spillemidler i 2015. 
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Uteområdet ved Kirkeng skole, Kirkeng barnehage og Degerneshallen. 
På området rundt Degerneshallen er det grusbane, ball-løkke, lysløype og turstiområder. 
Kirkeng barnehage og Kirkeng skole bygges ut i løpet av 2015 og hele uteområdet vil bli 
endret. Representanter fra skole, barnehage, idrettslaget og nærmiljøet bør lage en plan for 
hele området og se på ulike behov for aktiviteter. Det er ønske om aktivitetsflater som 
fungerer som et nærmiljøanlegg og dermed er åpent for alle. Anlegget bør bygges i 
samarbeid mellom idrettslag, skole og velforeningen til tilhørende byggefelt. Eventuelle 
søknader om spillemidler vil tidligst være klare i 2016. 
 

 
 
 
 
 
Grusbanen ved Bergenhuskrysset 
I dag leier RIF området av Opplysningsvesenets fond. Ved flytting av skøytebanen til 
Rakkestad stadion må grusbanen vurderes til andre formål. Området brukes også i dag som 
areal til store arrangement som sirkus, hundeutstilling, Monstertruck-show og lignende. Areal 
for denne type arrangement bør sikres videre. 
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11.       Prioritert liste over anleggsutbygging i Rakkestad  
        2015-2018: 

 
HVA     HVOR    HVEM    NÅR 

1. 11’er kunstgressbane  Rakkestad stadion  Rakkestad kommune  2015 
2. Sanitæranlegg  Rudskogen   Rakkestad Motorpark AS 2015 

3. Rehabilitering av lysløype  Jonsrud    Skaukam   2015 
4. Rehabilitering av hallgulv  Degerneshallen   Rakkestadhallene AS  2015 

5. Rehabilitering ventilasjon/lys  Degerneshallen   Rakkestadhallene AS  2015 

6. Kart    Krosby    Skaukam   2016 
7. Aktivitetspark   Kirkengområdet   Degernes idrettslag  2016 

8. Lysanlegg til ski og skøyter  Rakkestad stadion  Rakkestad idrettsforening 2017 
9. Løpebane/friidrettsanlegg  Rakkestad stadion  Rakkestad idrettsforening 2017 

10. 9’er kunstgressbane  Rakkestad stadion  Rakkestad idrettsforening 2017 

11. Ekstra garderobesett  Rakkestad stadion  Rakkestad idrettsforening 2018 
12. Skøytebane   Rakkestad stadion  Rakkestad idrettsforening 2018 

 

 
I kapittel 11 finnes en nærmere presentasjon med vurderinger av de ulike anleggene. 
 
Vedlegg 1 er et skjematisk oppsett som viser prioritert handlingsplan for Rakkestad 
kommune de neste fire årene.  
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12.       Langsiktig del 
 
Den langsiktige delen er en liste over uprioriterte idrettsanlegg og områder for friluftsliv. 
Dette er en liste som er utarbeidet etter innspill fra idrettslaga i Rakkestad.  
 
Også i denne delen dreier det seg om rehabilitering og utvikling av anlegg som allerede 
eksisterer. Det krever ingen arealregulering eller opparbeidelse av nye områder.  
 
 
(OA= Ordinært anlegg N= Nærmiljøanlegg R= rehabilitering) 

KATEGORI ANLEGG  STED  EIER/UTBYGGER NÅR KOSTNAD 

OA  O-kart   Stikksmoen Skaukam  2019 kr 160 000 

OA  O-kart   Bjørnstad Skaukam  2021 kr 160 000 
OA  Flytte lerduebane Slettemoen RDJFF    kr 300 000     

OA  Rideanlegg/vann Haugstad R.kjøre og rideklubb  kr 200 000 
N  Tursti/forlengelse Dørja  Rakkestad kommune 

N  Friplassen, friidrett Ra. stadion Rakkestad idrettsforening 
OA  Varmestue  Ra. stadion Rakkestad idrettsforening 

 
 
Kart 
Skaukameratene orienteringslag har en anleggs og vedlikeholdsplan som har et perspektiv 
på 10 år. De ønsker mindre revisjon av Jonsrudkartet (kr 40 000)og Bredholtkartet (kr 
50 000) i tillegg til det som er satt opp i anleggsplan. Både kartet for Stikksmoen og 
Bjørnstad krever nytt grunnlag for rentegning og blir derfor mer kostbart.  
 
Flytte leirduebane på Slettemoen 
Rakkestad Jeger og fiskeforening ønsker å flytte lerduebanen på Slettemoen. Dette har til nå 
ikke vært noen prioritert oppgave. 
 
Vannanlegg på Haugstad 
Rakkestad kjøre- og rideklubb ønsker å utbedre vannforsyningen på Haugstad rideanlegg. 
Det er ikke en prioritert oppgave de nærmeste fire år. 
 
Dørjestien 
Forlengelse av Dørjestien har lenge stått på uprioritert anleggsplan i Rakkestad kommune. 
Det er ikke en prioritert oppgave, men det er fremdeles et ønske om å få det til en gang. Det 
krever ny bro over elva Dørja og tillatelse til å gå over privat eiendom.  
 
Friplassen  
Rakkestad idrettsforening prioriterer ikke friidrett som særidrett i utbyggingen av Rakkestad 
stadion. De ønsker å legge til rette for friidrett for skoler og barnehager med løpebane, og 
hoppegrop. På sikt er det ønskelig med et nærmiljøanlegg som Friplassen som kan fungere 
som en møteplass som innbyr til friidrettsaktivitet. 
 
Varmestue på skøytebanen 
I forbindelse med at Rakkestad idrettsforening ønsker å flytte skøytebanen fra grusbanen til 
området ved Rakkestad stadion så er det behov for varmestue med sanitæranlegg. Dette er 
ikke et prioritert anlegg for i mellomtiden kan man bruke eksisterende klubbhus. 
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