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Det bygges idrettsan-
legg for rundt 145 
millioner kroner i 
Larvik og Lardal om 
dagen. Og køen er 
ikke lang for dem som 
allerede har fått god-
kjent søknaden om 
spillemidler.
Truls lian
tl@op.no
901 37 560

Av 25 godkjente søknader til or-
dinære anlegg og nærmiljøan-
legg i Larvik og Lardal, fikk ti 
utbetalt hele eller deler av søk-
nadssummen i år.

Blant dem som får mest fin-
ner man rehabilitering av Far-
rishallen og kunstgressbane på 
Bergeskogen og i Svarstad.

Men de som ikke ble tildelt 
midler i år, behøver ikke vente i 
årevis før de får utbetalt det de 
har søkt om.

– Køen er ikke lang på de 
idrettslagseide prosjektene. 
Alle idrettslagene som har søkt 
i år vil få tildelt midler i løpet av 
2016 og 2017, med unntak av 
Stag, som vil få siste halvdel av 
beløpet utbetalt i 2018, sier 
Ann-Kristin Aanstad, leder av 
Larvik idrettsråd.

Og Stag, som starter omleg-
gingen til kunstgress på Stagba-
nen i høst, er forberedt på å 
vente.

– Det er jo dyrt å låne, men 
det er tatt hensyn til i finan-
sieringsplanen. Vi må bare ven-
te, sier Øivind Sørum, leder i 
klubben.

Under saken ser du en full-
stendig oversikt over spillemid-
delsøknadene for i år, hvem 
som har søkt, hvem som har 
fått og hvor mye hver enkelt har 
blitt tildelt.

stort prosjekt på gang
Et av prosjektene som ligger 
inne er det kostnadskrevende 
flerbruksanlegget på Torstvedt, 
som med en totalramme på 
nesten 80 millioner kroner har 
søkt om 10,5 millioner i spille-
midler.

Fra 2011–2013 ble Arena Lar-
vik, som ble tildelt omtrent 
samme tilskudd, en flaskehals 
som gjorde at det ble lenger et-

terslep på midlene.
Flerbrukshallen har fått la-

veste prioritet og vil, slik det ser 
ut, få utbetalt midlene fra 2018 
til 2020.

– Larvik kommune og idretts-
rådet er enige om at prosjektet 
ikke skal forseres. Det betyr at 
de andre søknadene som ble 
gjort i år vil få midler først, sier 
Aanstad.

Når flerbrukshallen skal ha 
sin del av potten vil fylkeskom-
munen bli tildelt en større an-
del av spillemidlene, ifølge 
Arild Moen, kulturdirektør i 
Vestfold fylkeskommune.

– Større anlegg genererer mer 
kroner totalt i Vestfold, så det er 
en fordel at vi har noen store 
prosjekter, sier Moen.

nabobyene får mer
Til sammen mottar idrettslag 

og Larvik kommune drøyt sju 
millioner kroner av den totale 
rammen på 58 millioner som 
deles ut av fylkeskommunen.

Vestfold er for øvrig det fyl-
ket som har hatt en prosentvis 
størst økning i midlene. Årets 
pott er hele 50 prosent større 
enn hva de delte ut i fjor.

– Jeg registrerer at Tønsberg 
og Sandefjord får mer penger 
enn Larvik, sier Aanstad.

Moen sier dette er noe som 
vil jevne seg ut over tid, og av-
henger blant annet av mengden 
og størrelsen på prosjekter i 
hver enkelt kommune.

– Utdelingen skal ligge på en 
prosentvis lik fordeling i for-
hold til innbyggertall. Det vil 
variere noe fra år til år, men 
over mange år går dette rimelig 
i balanse, sier Moen.

Spillemidlene delt ut for i år

Kortere ventetid

liten KØ: Ann-Kristin Aanstad sier alle idrettslagene som har søkt 
vil få midler utbetalt innen 2018. arKivfoto: torgrim sKogheim

får utbetalt: Halsen IF får i denne omgang 1,8 millioner kroner i spillemidler for den nye kunstgressbanen på Bergeskogen, som sto klar i 
fjor. Neste år kommer de resterende 700.000. arKivfoto: thor Kenneth lØvenfalcK

Ordinære anlegg  Søker  Søknadssum Tildelte midler
Bergeskogen IP - kunstgressbane Halsen IF  2 500 000  1 800 000
Svarstad kunstgressbane 11-er  Svarstad IL  2 247 000  1 800 000
Løveskogen kunstgressbane 11-er Tjølling IF  2 500 000  1 250 000
Farrishallen - rehabilitering  Larvik kommune 5 600 000  1 860 000
Kaken idrettsanlegg - kunstgressbane Larvik kommune 1 950 000  975 000
Bergeskogen idrettspark - 7-erbane Halsen IF  141 000  0
Bergeskogen idrettspark - 7-erbane Halsen IF  141 000  0
Stagbanen - kunstgressbane  Sportsklubben Stag 2 500 000  0
Løveskogen kunstgressbane 7-er Tjølling IF  827 000  0
Nesjarbanen klubbhus  Nesjar IF  355 000  0
Kveldehallen - rehabilitering av garderober Larvik kommune 500 000  0
Allum skytebane - trapbane/lerduesti Hedrum JFL  430 000  0
Åres skytesenter - 200m DFS-bane Larvik Skytterlag 267 000  0

sØKnader om sPillemidler, larviK og lardal, 2015
Åres skytesenter - løpende elgbane Larvik Skytterlag 240 000  0
Torstvedt flerbrukshall  Larvik kommune 10 500 000  0
Svarstad kunstgressbane 7-er  Svarstad IL  1 000 000  0
Rehabilitering av lys  Svarstad IL  295 000  0

Nærmiljøanlegg    
Mesterfjellet skole - klatreanlegg Larvik kommune 300 000  300 000
Mesterfjellet skole - parkour/tarzanløype Larvik kommune 300 000  300 000
Mesterfjellet skole - fotballbane Larvik kommune 300 000  300 000
Torstvedt skole - fotballbane grus Larvik kommune 300 000  300 000
Torstvedt skole - klatreanlegg 1.-4. trinn Larvik kommune 300 000  53 000
Torstvedt skole - sandvolleyballbane Larvik kommune 200 000  0
Torstvedt skole - basketballbane Larvik kommune 100 000  0
Torstvedt skole - klatreanlegg 5.-7. trinn Larvik kommune 300 000  0


