


ANLEGG FRA A - Å…ELLER
LIERBERGET HOPPSENTER - EN SUKSESS?





HVORDAN STARTER DET?
• Ildsjeler

• Ildsjeler

• Entusiastiske ildsjeler

• Optimistiske ildsjeler

• Kompetente ildsjeler

• Målbevisste ildsjeler







HVORDAN STARTET DET?

• Ildsjeler med stor tro på 
prosjektet

• Skeptikere som mener 
det er noe tull og for dyrt

• Planene blir omfattende 
og noen starter å tvile

• Skeptikerne har hørt noe 
som aldeles ikke stemmer

• En byggekomité dannes 
og ser konturene av flere 
års arbeid

• Skeptikerne mener det er 
for dårlig informasjon fra 
entusiastene

• Ildsjeler får laget tegninger 
og kostnadsoverslag…og 
blir stadig misforstått

• Alle har hørt at det blir for 
dyrt og at dette kommer 
aldri til å bli noe av

• Osv, osv… • Osv, osv…

BESKRIVELSE AV EN VANLIG PROSESS?



LIERBERGET HOPPSENTER SA 
HVA GJORDE VI?

• Byggekomité - ikke bare bygging , men også etterbruk!

IKKE GJENTA EN SUKSESS,MEN GJENTA 
HANDLINGENE SOM GA SUKSESSEN!

• Undergrupper:
- Leder: Gir også informasjon til media og andre

- Byggeledelse: Tegninger, kostandsoverslag, prosjektstyring

- Formalia: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, 
 reguleringsplan, grunneieravtale, spillemidler og kontakt 
 med kommune og fylke samt Idrettsrådet!!

- Finansiering: Private og næringsliv



LIERBERGET HOPPSENTER SA 
HVA LÆRTE VI?

• Sett realistiske men optimistiske tidsplaner

IKKE JOBBE SERIELT, MEN PARALLELT!

• Husk at arbeidet gjøres på dugnad

• Forvent ingenting, men finn løsninger

• Finn de rette personene å snakke med

• Kampene avgjøres i styrerom og i politiske gruppemøter

• Konsulenter i kommunen og fylket er dine venner!

• Jobbe bred og bygge allianser







#LIERBERGET



#LIERBERGET



LIERBERGET HOPPSENTER SA 
HVA BLE DET? 

• Et senter for skileik - ikke bare et hoppanlegg

• Sommerhoppsenter for regionen

• Et SA som også jobber for skileikanlegg i regionens skoler

• Anleggseiere som stadig leter etter aktiviteter som gir flere 
muligheten til å oppleve mestringsglede på ski

• Et SA eiet og drives av 3 idrettslag

• Interkommunalt anlegg for 4 kommuner




