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Lag og foreningers aktiviteter og behov 
Idrettslag, ungdomslag, velforeninger og flere andre frivillige lag har fått brev med spørsmål om deres 

behov og ønsker for aktiviteter, anlegg, turmål og møteplasser. Her gjengis hovedtrekkene i de svarene vi 

har fått fordelt på hvilke aktiviteter lagene driver i dag og hvilke behov eller planer de har fremover. De 

fleste av innspillene beskrives også i prioritert eller uprioritert handlingsplan.  

 

Ytre Helgeland revmatikerforening 

Lagets aktiviteter i dag 

Ytre Helgeland revmatikerforening er ei forening for alle HALD kommunene. Foreningen arrangerer turer, 

kurs og temakvelder for medlemmene. Alle deres prosjekter bidrar til økt fysisk aktivitet og eller 

naturopplevelser, eller økt mestring i forhold til egne utfordringer. 

Behov og planer fremover 

Laget ønsker å få låne gratis kurs/møtelokaler også i Leirfjord. De trenger lokaler som har kjøkken med 

flere stasjoner, treningsrom og møterom. 

 

UIL Trygg 

Lagets aktiviteter i dag 

UIL trygg har et klubbhus som blir brukt til møter, selskap, quiz osv. Klubbhuset er i dårlig stand og trenger 

oppgradering. UIL trygg har flere turløyper med trimkasser, med bøker og premiering.  

Behov og planer fremover 

UIL Trygg ønsker å oppgradere Fjellveien inn til Horva: Samarbeid med grunneierne og televerket. UIL 

Trygg har lenge diskutert utvidelse/oppgradering av området rundt starten av fjellveien. Her finnes fra før 

en laftet gapahuk med bålplass, et laftet utedo og parkeringsplass (5-6 biler) i tillegg kan det parkeres 

lenger ned langs veien. Her kan det tilrettelegges for funksjonshemmede med vei frem til gapahuken og 

oppgradering av utedoen. 

Det har også vært diskutert at det kan tilrettelegges for rullestolbrukere for fiske ved den gamle fergekaia 

på Sundan. 

 

Leirfjord pensjonistforening 

Lagets aktiviteter i dag 



Leirfjord Pensjonistforening fokuserer på hvordan vi kan få medlemmene til å delta i fysiske aktiviteter og 

hyggelige naturopplevelser.  Aldersmessig er majoriteten av medlemmene fra sist i 70-årene til midt i 90-

årene. De ønsker å legge til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelser, også for eldre og dem som er 

mindre mobile.  

 

Behov og planer fremover 

Pensjonistforeningen har 3 prosjekter de ønsker å få til: 

 Asfaltering og universell utforming av stien ned til ST OLAVS-steinen på Angersneset. 

 Utbedring av stien til gapahuken ved Grubveien slik at den blir lettere tilgjengelig for alle.  

 Oppstart av Sittedans-gruppe i samarbeid med Leirfjord Seniordans.  

 

Bardal Helselag, Bardal Ungdomslag og Bardal Lokalhistorie- og museumslag 

Lagets aktiviteter i dag 

Gjennom aktiviteter som Ungdomsklubb, Bardalstrampen, Turmarsjer, aktivitetsdager, Utfløttarstemnet, 

o.l., blir følgende anlegg, turmål og møteplasser brukt jevnlig: Bygdehuset, med storsal og trimrom, 

Borgen og Veten, Blysetvegen mellom Elvstrand og Sjyen med Floen, som er en etablert uteplass for 

grilling, bading og andre aktiviteter. Floen er brukt både som teaterarena, til bryllup, formelle og 

uformelle sammenkomster av ulikt slag. 

Behov og planer fremover 

Lagene i Bardal har mange planer og ønsker som vil bidra til mere fysisk aktivitet og sosiale møteplasser. 

Opprustingen av Blysetveien er den de prioriterer høyest:  

 Opprusting av Blysetveien mellom Elvstrand og Sjyen. Dette er en del av en mye brukt turvei som 

går rundt bygda. Det er behov for oppgradering av veien for å gjøre den tilgjengelig for alle + 

lyssetting. Dette vil også gi bedre tilgang til den sosiale møteplassen i Floen som er et turmål 

særlig for barnefamilier.  

 Det er et kontinuerlig behov for opprusting og vedlikehold av Bygdehuset som er svært mye brukt 

i sammenheng med fysisk aktivitet i bygda, og som møteplass for både unge og gamle. 

 Det er behov for vedlikehold av Borgen. Turstien opp mot Borgen og Veten blir brukt av mange i 

hele kommunen/Helgeland. 

 Det er de siste årene gjort en stor innsats for merking av turer i hele bygda og fjellene rundt. Det 

er et stadig behov for vedlikehold av dette. 

 

Bardal og Levang skytterlag 

Lagets aktiviteter i dag 



Skytterlaget har en skytebane i Austvika for trening og oppskyting til storviltprøven. De har også ei kaffebu 

der alle som vil kan komme og kjøpe kaffe, ammunisjon, medlemskap og ha sosialt samvær.  

Behov og planer fremover 

Laget jobber med forprosjektering av løpende elg-bane og elektroniske skiver.   

 

Leirfjord sportsskytterklubb 

Lagets aktiviteter i dag 

Laget har skytterhus og skytebane i Ytterlevang. Anlegget har opparbeidet grusvei og er tilgjengelig også 

for handikappede. 

Behov og planer fremover 

Laget har planer om å kjøre dommerkurs for ungdom/nybegynnere i skytterklubben. 

 

Åsen og Moen Velforening  

Behov og planer fremover 

Åsen og Moen Velforening ser behovet for gang- og sykkelsti fra Leland og til Meisfjord krysset. Det vil gi 

gode forhold for både trim og aktiv transport, og gi mulighet for å gå en rundtur i trygge omgivelser.  

Leirfjord trenger en skikkelig klatrepark tilpasset folk i alle aldre. 

 

Levang Ve og Vel 

Lagets aktiviteter i dag 

Med bakgrunn i økt tilflytting, og for å forankre det frivillige arbeidet i bygda ble foreningen Levang ve og 

vel stiftet i 2018. Foreningen har til formål å jobbe med allmennyttige tilrettelegginger/oppgaver som kan 

løfte bygda. 

Behov og planer fremover 

 Det er allerede gjennomført et turskiltprosjekt til Ranfloget. Nå ønsker de å fortsette med 

merking av tursti til «Hubulen». Dette er en litt lengre tur som kan merkes helt opp til Tuva (578 

moh). 

 I forbindelse med turstien til Ranfloget ønsker foreningen å lage en aktivitetspark i Karienget hvor 

barn og ungdom kan klatre, sykle og utfolde seg i naturen. De ønsker å lage en naturlekeplass 

med klatrevegg, balansestokker, terreng sykkelsti for barn, hytte i et tre, balansebrett, husker 

osv, samt ei grillhytte.  

 Oppgradering av fotballbanen i Levang. Banen må få ny grus, nye fotballmål og nye lys. Plassen 

bør gjerdes inn og det må legges til rette for skøyteis på vinteren.  For at denne plassen skal bli 



allsidig også for små barn, har foreningen tenkt å lage sandkasse, sette opp huske, benker og 

mulighet for grilling. 

 Gatelys langs Levangsrunden som er en populær turvei.  

 Innspill fra høring av planprogrammet: Etablering av kjøre- og Ridebane i Bardal  

 

Ytre Helgeland Hundeklubb 

Lagets aktiviteter i dag 

Per i dag bruker Ytre Helgeland Hundeklubb ulike turområder i Leirfjord til felles turer en gang per uke. 

Klubben trener en gang i uka utenfor LBU på parkeringsplassen. Klubben har leid et område på grusbanen 

ved idrettsanlegget på Leland som skal brukes til treningsområde.  

Behov og planer fremover 

Når leid område er ferdig inngjerdet får klubben dekt de behovene de har fremover i forhold til trening av 

hund. Dette under forutsetning av at oppsett av bod innvilges. I tillegg har klubben behov for leie av 

kunstgressbanen under arrangement av eksteriørutstilling. 

 

Leirfjord Idrettslag 

Lagets aktiviteter i dag 

Leirfjord Idrettslag består i dag av 4 undergrupper; fotball, ski, turn og terrengsykkel. Vi har også en 

husnemd som har ansvar for bygningene. Av bygninger har vi et idrettshus som leies og brukes til egne 

arrangement. Vi har tilgang til en kunstgressbane som vi drifter for Leirfjord Kommune. Vi har 2 egne 

lysløyper, på Leland og Tovåsen. Disse er på henholdsvis 1,8 km og 3,6 km. I tillegg tilrettelegger vi totalt 

22,9 km langrennsløyper, med og uten lys. I fotball har vi ca. 180 aktive utøvere, turn har 60 aktive 

medlemmer, ski har ca. 10 aktive medlemmer og terrengsykkel er helt ny og ikke kommet i gang. 

Behov og planer fremover 

 Utbedring av samtlige lysløyper og turløyper. 

 Lysløype på Leland må få fullført skifting av armatur. 

 Lysløype Tovåsen få fullført skifting av armatur. 

 Turløyper til Hjartland, Randalen og Langvatnet må skoges, gruses, måkes og lages broer på 

 Leland lysløype ønsker gruset hele veien og lages en liten bro. 

 Lages ny akebakke med tilhørende gapahuk i forbindelse med eksisterende lysløype på 

Leland. Denne må også lyssettes 

 På Tovåsen Skianlegg ønskes det etablert en liten tribune på motsatt side av skihytte.  

 Idrettshus på Leland må gjennom omfattende renovering, mest utvendig. Skifting av tak, 

bordkledning, vindu, dører osv. Også skifte av gulv innvendig. 



 Skihytta på Tovåsen ønskes også renovert på samme måte som Idrettshuset. Begge disse byggene 

begynner å nærme seg ubrukelige dersom dette ikke utbedres. 

 Skihytta på Tovåsen ønskes ombygd innvendig. Flytting av kjøkken, fjerne en del vegger, pusse 

opp tidtakerbu. 

 

Leirfjord motorsportsklubb 

Lagets aktiviteter i dag 

Klubben bruker Leirfjord Motorsportklubb sitt anlegg i Vatne. 

Behov og planer fremover 

Motorsportsklubben ønsker å oppgradere anlegget til en komplett motorcrossbane med alle nødvendige 

fasiliteter. Utvide banen, bygge klubbhus og vaskeplass. Søke oppgradering og godkjenning som 

motorcrosssbane istedenfor enduro. 

 

UL Høgtun  

Lagets aktiviteter i dag 

UL Høgtun er for tiden inne i en periode med svært lav interesse, så det lille som er av aktivitet er av 

tradisjonell karakter.  

Behov og planer fremover 

Det er startet jobbing med sikte på å få opp interessen for ungdomslagsarbeid. 

 

Slettan vel 

Lagets aktiviteter i dag 

Velforeningen har etablert en akebakke med benker og bålpanne på «haugen». De bruker også flere stier 

og turområder i nærmiljøet: Sti gjennom skogen til klubbmannen, Sti til Langvatnet ( også på ski om 

vinteren), Munkvika og skogen i nærheten av husene og mot havet 

Behov og planer fremover 

Velforeningen jobber med flere prosjekter og ideer for sitt nærområde:  

 Utbedre akebakken. De har planer om å lage platt/sette opp gapahuk. 

 Lage en natur- klatrepark med tau på friarealet. 

 Utbedring av stier ved hjelp av «plankeveier» og merking av løyper. 

 Platt/ samlingsplass i fjæra nedenfor husene. 



 Sti til Klubbmannen. Denne kan benyttes av skoleelever som har gapahuken i Grubveien som 

turmål. Det er lite som trenger å gjøres for å få en fin sti fra gapahuken til Klubbmannen, også kan 

man følge stien tilbake Slettan/ Engheim og evt. videre til Munkvika uten å følge fylkesveien. 

 Stien til Langvatnet kan også knyttes til sti fra Grubveien. Denne turen er særlig populær på 

vinteren, til trimboksen under Langvatnet. Stien som brukes på sommeren er muligens mere 

ukjent, men hadde nok blitt benyttet av flere dersom man kunne gått mere tørrskodd og det var 

godt merket. 

 

LHL Leirfjord  

Lagets aktiviteter i dag 

LHL har ca. 60 medlemmer i Leirfjord Laget låner i dag møtelokaler og kontor på eldresentret til sine 

aktiviteter. Lokalene er ok, men det er en del uro og de er flere brukere på lokalene.  

Behov og planer fremover 

Universell utforming av Leinesstien slik at den er tilgjengelig for alle.  Prosjektet innebærer grusing av 

stien, bord og benker på en fin utkikksplass og litt skogrydding. LHL ønsker å realisere dette prosjektet i 

2019 og har tenkt å søke Extra-stiftelsen penger. 

LHL ønsker seg egne lokaler der det er lett å invitere til små arrangement. Laget ønsker å arrangere flere 

hyggekvelder, sangkveld osv. Dette er lettere i eget hus.  

 

UL Nybrot 

Lagets aktiviteter i dag 

UL Nybrot har et ungdomshus som brukes jevnlig gjennom året, både til egne arrangement og utleie til 

privat personer og firma. Laget har egen lysløype og helårs turløyper mot Nordlia og Kløven. 

Behov og planer fremover 

Ungdomshuset har jevnlig behov for vedlikehold og oppgradering 

UL Nybrot ønsker å oppgradere lysløypen på Bakken og ski- og turløypene til Nordlia og Kløven.  

 Bytte lyspunkt på lysløypen til led lys samt montering av tidsur. Eksisterende armatur trekker mye 

strøm som fører til høye driftsutgifter for laget.  

 En del lyspåler i lysløypa må rettes opp og i traseen må det fjernes kvist og noe skog. 

 I turløypene til Nordlia og Kløven er det planer om å få på plass flere broer over mindre 

elver/bekker, samt utbedring av sti i våte partier med trykkimpregnert plank.  

 Etablere en møteplass i skogen, et turmål i form av en gapahuk. 

 Vinterstid brukes det snø scooter til slodding og sporsetting av skiløyper i lysløypen, til Nordlia og 

Kløven. Laget har egnet scooter til formålet, men trenger en bedre slodd/sporsetter og egnet 

scooter garasje. 


