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– Det er så viktig med gode prosesser, at flere spiller 
på lag. Men selvfølgelig må det bli et spiselig produkt 
til slutt, sier Lund-ordføreren.

Det mener han tydeligvis at det er blitt på Moi.
Da prosessen startet i 2007 fikk en politisk styrings-

gruppe mandat til å vurdere om det gamle svømme-
bassenget ved folkeskolen i kommunesenteret Moi 
skulle renoveres eller om man skulle bygge nytt. 
Flertallet i kommunestyret gikk inn for renovering 
av det gamle 12,5 meters bassenget. Det ville bli bil-
ligere – der og da.

– Ja, det var de som ville renovere. Men vi bestemte 
oss for å bygge nytt – for idretten, for skolen og for 
folkehelsen. Det tror jeg ingen angrer på i dag, sier 
Olav Hafstad.

Han ble ordfører første gang i 2007, og var sentral da 

planene ble lagt og prosessen startet. Da Lundbadet 
ble åpnet i 2013 var han senterkoordinator i det som til 
slutt ble så mye mer enn bare et svømmeanlegg. I høst 

ble han ordfører for andre gang, og 
da Idrett & Anlegg besøkte Lund 
kommune var han i tillegg vår vert 
og guide de to dagene vi var der.

– Ikke mye dyrere
 «Vi bygger sammen», heter kulturprisen som 

deles ut i Lund kommune. Den består av fem steiner 
som står oppå hverandre – eller er satt sammen, om 
en vil.

– Det er også en kunst å få til ting sammen, sier 
ordføreren. Vi sitter i resepsjonsområdet, som er i ferd 
med å bli en møteplass for bygdas befolkning – akkurat 
slik man ønsker. Hafstad legger ikke skjul på at han er 
litt stolt over de flotte omgivelsene, som er kommet 
i stand takket være et helt spesielt godt samarbeid 
mellom næringslivet, foreningslivet og kommunen.

Etter at det var bestemt at man skulle bygge nytt, lå 
det lenge an til å bli et svømmebasseng på 16 og 2/3 
meter. I tilknytning til skolen.

– Heldigvis var det noen som fikk oss til i alle fall 

- NOEN VILLE RENOVERE DET 
GAMLE SVØMMEBASSENGET…
- I dag er jeg så glad for at vi ikke valgte å renovere det gamle 
svømmebassenget. Det ligger så mye rart bak flisene i slike bas-
seng, sier ordfører i Lund kommune og tidligere senterkoordinator i 
Lundbadet, Olav Hafstad.
I LUND KOMMUNE: HENRIK AASBØ

JUBEL I BASSENGET: Ingen tvil om at de 
yngste svømmerne i Lund svømmeklubb 
trives som – ja, fisken i vannet.
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å sjekke hva det ville koste oss å bygge et 
25 meters basseng. Da det viste seg at dette 
ikke ble så mye dyrere, var det ikke lenger 
noen tvil hva man ville ha, sier ordføreren.

Mente bygda fortjente noe mer
Så var det finansieringen, da. Det var da 
næringslivet kom inn i bildet. Hjørnesteins-
bedriften Nor-Dan ble spurt om å bidra. Og 
det var de villige til – på visse betingelser.

De mente nemlig at bygda og kommunen 
fortjente noe mer enn bare et svømmebas-
seng i tilknytning til skolen. Ved å bygge det 
et par hundre meter unna og i stedet bygge 
et aktivitetssenter, kunne de tenke seg å 
bidra med ti millioner blanke norske kroner.

Svømmeklubben fortalte hvor viktig det 
var for deres aktivitet og ikke minst arran-
gementer at det ble et 25 metersbasseng. De 
har også tilsynsansvar, samtidig som de har 
trening. Styrkeløfterklubben kunne ta seg av 
å drifte et treningssenter, i dansesalen som 
drives av Perlå danse- og treningsklubb, er 
det full musikk hver kveld, i tillegg trenes 
det squash og spinning, velværeavdelingen 
med terapibasseng er blitt en suksess, noe 
både institusjoner i kommunen og unge som 
skal lære å svømme drar nytte av.

I tillegg er det nye Lundbadet bygget vegg-
i-vegg med Nor-Dan Hallen, slik at alle til-
budene nå fremstår som en enhet.

– Kolossal aktivitet
– Det er bevisst at badet ligger i nærheten 
av skolene her på Moi, men ikke på skolens 
område. Vi ville ha et folkebad – ikke et skole-
bad. Og for at Nor-Dan skulle være villige til 
å sponse det, måtte det bli et allaktivitetshus. 
Det er det blitt, det er en kolossal aktivitet på 

huset, forteller kommunesjef for oppvekst 
og kultur, Lise Moen.

– Lundbadet er et godt eksempel på at både 
store og de mindre bedriftene i et lokalsam-
funn går inn og går sammen. Det var mange 
som bidro, for det var viktig for bygda å få 
til dette, sier hun.

Og nå er det slett ikke bare kommunens 
egne innbyggere som nyter godt av badet 
som sto ferdig 30. november 2013. Til den 
nette sum av 72 millioner kroner.

– Vi leier ofte ut til svømmeklubber som 
Randaberg, Stavanger og Madla. De kommer 
gjerne hit på treningsleir i helger og ferier, 
fordi det ikke er nok kapasitet i deres egne 
svømmeanlegg, forteller Moen.

– De kommer igjen, ganga på gang, og 
det synes vi er bra. I fjor genererte dette en 
leieinntekt til kommunen på 80.000 kroner.

– Større aktivitet enn vi trodde
Totalt hadde man budsjettert med billettinn-
tekter på 650.000 det første hele driftsåret. 
Det endte med 1,2 millioner.

– Anlegget har ført til større aktivitet enn vi 
trodde det ville gjøre. For her finnes det noe 
for enhver smak, understreker Lise Moen.

– Det har vært en fornøyelse å stå i spissen 
for prosessen, og en glede å oppleve begeist-
ringen vi har klart å skape for kommunens 
innbyggere, sier Olav Hafstad.

Som samtidig innrømmer at selvfølgelig var 
økonomien stram og like selvfølgelig var det 
ting man underveis bare måtte stryke. For å 
kunne holde budsjett.

– Sparte mye penger
– Blant de tingene vi måtte kutte ut på grunn 
av økonomien, var vannsklie, stupetårn 

med dertil egnet dybde, samt en tribune. 
Men jeg har aldri hørt noen si at de savner 
noe av dette, sier Hafstad.

Holm as fra Flekkefjord var hovedentre-
prenør. De bygde også klubbhuset til Moi 
IL bare et steinkast unna. Processing fra 
sin avdeling i Oslo bygde og leverte alt det 
tekniske i forbindelse med svømmeavde-
lingen, mens Kverneland Elektriske leverte 
SD-anlegget som gjør at man hele tiden kan 
justere og kontrollere både lys og temperatur 
i luft og vann.

– Peter Arentz fra Arentz og Kjellesvig as i 
Flekkefjord var prosjektleder, og han sparte 
kommunen for mye penger og sørget for 
at vi kom i mål innenfor rammene, mener 
ordføreren.

– Intimt og brukervennlig
Naturlig nok var også lokaliseringen tema. 
Men når man i dag ser helheten, er det liten 
tvil om at man også her valgte den beste 
løsningen. Like ved ligger både Nygård bar-
neskole og Lund ungdomsskole. I umiddelbar 
nærhet er også bygdas to fotballbaner i full 
størrelse, den ene med kunstgress, mens 
det rundt gressbanen er en lite brukt og 
dårlig løpebane med grus. I tilknytning til 
disse banene ligger Moi ILs nye, store og 
flotte klubbhus – som har en helt enestående 
historie (se egen sak).

– Området er blitt intimt og brukervennlig, 
sier en fornøyd ordfører, Olav Hafstad. l

GLAD OG STOLT: - Det har vært en glede å oppleve begeistringen vi med dette anlegget har klart å skape 
for kommunens innbyggere, sier ordfører Olav Hafstad i Lund kommune. I bakgrunnen Lundbadet, som er så 
mye mer enn et svømmeanlegg.

GODT FORNØYD: - I fjor genererte tilreisende svøm-
meklubber en leieinntekt til kommunen på 80.000 kro-
ner, forteller kommunesjef for oppvekst og kultur, Lise 
Moen. Både hun og idrettsrådsleder Frode Waldemar 
er godt fornøyd med aktiviteten i Lundbadet.

HOPP OG SPRETT: Disse spretne damene tar dansing 
til nye høyder inne på treningssenteret Perlå, vegg i 
vegg med svømmehallen i Lundbadet.
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– Her har vi 550 kvadratmeter i første etasje, 
600 kvadratmeter i andre, og kjøkken i begge 
etasjer. Det drives SFO i første etasje, mens 
det er festsal, styre- og møterom i andre. Nå 
har vi fått skikkelig med garderobeplass, noe 
vi ser kommer godt med under turneringer 
– og så har vi søkt om å få være vertskap for 
bygdas 17. mai-arrangement for tredje året, 
forteller Lars-Kristian Eikeland, styreleder 
i hovedlaget.

– 17. mai-arrangementene betyr masse 
jobb og mye dugnad, men det genererer god 
inntekt, legger han til.

– Fest med full musikk
For å vise oss rundt i det flotte klubbhuset, 
har han fått med seg Elling Skåland. Han 
er nestleder i hovedstyret, og var dessuten 
med i byggekomiteen som planla og fikk 
reist det imponerende bygget. Han kjenner 
bokstavelig talt hver krik og krok i det nye 
klubbhuset. Og vet hvorfor løsningen ble 
akkurat slik den ble.

Han kan bekrefte at det av og til lønner 
seg å tenke (og bygge) stort:

– Klubbhuset bookes rett som det er også til 
konfirmasjoner og bursdagsselskaper. Ja, vi 
har til og med hatt de som har arrangert fest 
med full musikk og eget band her, forteller 
Skåland. Tør man og har økonomi til å satse 
(les: bygge) stort, kan det svare seg på sikt.

Festsalen i andre etasje har branngod-
kjenning for inntil 400 personer.

– Til og med kommunen leier her, et klas-
serom til voksenopplæring.

– Men av og til må vi si nei til det enkelte 
ønsker å arrangere her, for vi vil jo ikke at 
klubbhuset skal herpes, forsikrer han.

– Bare å brette opp ermene
De herrer Eikeland og Skånland legger ikke 
skjul på at klubben fikk et godt forsikrings-
oppgjør etter at det forrige klubbhuset brant 
ned i februar 2013. Med 12,2 millioner i for-
sikringspenger hadde de et godt fundament 
å bygge videre på, for å si det slik.

– Allerede dagen brannen etter samlet 
noen ildsjeler seg for å diskutere hva vi skulle 
gjøre. Vi bestemte oss for at det var bare å 
brette opp ermene, og så lurte vi litt på hva 
vi kunne gjøre. Vi dannet så en byggekomite 

bestående av alle grupper i laget og gikk i 
gang.

Etter et halvt år med brainstorming 
kunne planene konkretiseres, og alle var 
fast bestemt på at når klubbhuset skulle 
bygges for fjerde gang, ville man sørge for 
å bygge et hus for fremtiden.

– Vi ville ha et hus for mer enn utøvere av 
friidrett og fotball. Vi ville ha et møtested, 
med en kafeteria for besteforeldre og der 
gjestende lag kan ta en brus eller kafe mens 
de ser på at idrett utøves. Et sted for både 
sosiale sammenkomster og festligheter.

– Vi merker nå at det kommer folk og lager 
den reneste Champions League-stemning 
på A-kampene våre, sier Skåland.

De fikk tilsagn om 2,7 millioner i spille-
midler, som ennå ikke er utbetalt. Klubben 
gikk så inn med egenkapital på en million, 
noe som innebærer at de per i dag har en 
gjeld på 4,6 millioner på klubbhuset.

– For hele bygda
Hvis noen synes at dette regnestykket ikke 
går opp, iler vi til med å legge til at de fikk 

god støtte av lokale bedrifter. Nor-Dan leverte 
vinduer og Gilje Door leverte utvendige dører 
med låsesystemer og sandblåst klubblogo 
på glasset. 

– Moi Elektro stilte med gratis arbeidskraft 
til montering av det elektriske anlegget. Via 
Nor-Dan og ENOVA fikk vi opp et prøvepro-
sjekt med et solfangersystem med 30 m2 
med solfangere.

Mange flere mindre firmaer bidro også 
til at klubbhuset er blitt slik det i dag står.

– Det er nå blitt et hus for alle – et hus klub-
ben og hele bygda drar nytte av. For skolen, 
kommunen, næringslivet, idrettskretsen… 
Og selvfølgelig veterangjengen, som er selve 
grunnmuren i klubben.

Disse veteranene har blant annet solgt 
andeler i form av fliser på en vegg, der det 
koster kroner 100,- per måned å få være med, 
og somløper i tre år.

– På toppen av det hele arrangerte vi en 
mimrekveld og ba vi folk om historiske bil-
der, med det resultatet at klubben aldri har 
hatt så mange bilder fra gamle dager. Disse 
henger nå på veggene i klubbhuset, forteller 
Lars-Kristian Eikeland.

Til tross for at klubbhuset er nytt, sitter 
altså klubbens historie bokstavelig talt i 
veggene. l

NORSKE BYGGEKLOSSER: To av de viktigste brikkene for å få reist det nye og flotte klubbhuset til Moi IL, 
viser at det er mange små «byggeklosser» som har bidratt til at huset i dag står klart. Elling Skåland (t.v.) er 
nestleder i hovedstyret og var medlem av byggekomiteen, mens Lars-Kristian Eikeland i dag er styreleder i Moi IL.

KLUBBHUSET BRANT NED TRE GANGER:

Større og bedre enn noen gang
Tre ganger har klubbhuset til Moi Idrettslag brent ned til grunnen. Nå står 
den fjerde generasjonen klubbhus der – større, dyrere og flottere enn noen 
gang. Til glede for hele bygda.
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SÆTRA SKIANLEGG:

OVERNATTING, KONFIRMASJON OG NM-VINNERE
Ved Sætra skianlegg i Hovsherad kan man 
både feire konfirmasjon og innkvartere 50 
personer. Her i lysløypa og på skytebanen like 
i nærheten har de fostret utøvere som både 
har tatt NM-gull og vunnet norgescupen.

- Men vi har egentlig lite fokus på resulta-
ter. Vi jobber med rekruttering, forteller Reidar 
Helland, løypekjører og skiskyttertrener i Moi 
IL.

Han har en lysløype på to kilometer til 

disposisjon, i tillegg til en 5 kilometer uten lys. 
Det jobbes nå med å få til en trase på 10 kilo-
meter. På skytebanen er det 15 blinker.

Området ligger på rundt 450 meter og har 
stabile snøforhold, slik at vi som regel har snø 
i sporet fra desember til begynnelsen av mai, 
forteller Helleland.

Moi IL har per i dag cirka 150 som er aktive 
i langrenn, og naturlig nok vil mange av disse 
etter hvert også prøve seg på standplass. De 

som blir veldig gode og vil satse på skiskyting, 
blir så sendt videre til videregående skole i 
Sirdal, der det er egen skiskytterlinje.

For de somønsker å skyte uten å måtte 
gå langrenn, finnes her også en bane for 
leirdueskyting.

- Og vi jobber nå med å få til en 100- og 
200-meters DFS-bane, forteller Reidar 
Helleland.

OVERSIKT: Fra det populære utfartsstedet Varden høyt over Moi sentrum, får man god oversikt over kommunesenterets idrettsanlegg. Midt på bildet ser vi den 
gamle gressbanen, til høyre for den ligger kunstgressbanen, og midt mellom disse det flotte klubbhuset til Moi IL. Opp mot venstre ligger først Nor-Dan Hallen, 
deretter Lundbadet. På bildet ser vi også Lund ungdomsskole (nærmest) og Nygård barneskole.

NYTT OG FLOTT: I det nye klubbhuset til Moi IL på cirka 600 m2 i andre etasje og 550 i første, er det 
funnet plass til blant annet garderober, SFO, festsal, to kjøkken, styrerom, festsal og møtesal. Prisen kom 
på tett opp mot 20 millioner kroner.

STORT KJØKKEN: Kjøkkenet i tilknytning til festsalen 
i andre etasje er både stort, rent og pent. Her er det 
klart for både kokker og søl…
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- Det begynte med at en gjeng ungdommer 
i bygda pleide å dra til nabobygda for å 
spille sandvolleyball. De kom etter hvert 
med oppfordringer om å få til en bane også 
her, sier Frode Waldemar. Han er både sty-
releder i Heskestad IL på Ualand og leder 
av idrettsrådet i Lund kommune.

Han forteller at styret i klubben tok 
ønskene og utfordringen fra ungdommene på 
strak arm. Eller kanskje vi skal si på hel vol-
ley? Dette var i 2009, og det skulle spilles ver-
densmesterskap i sandvolleyball i Stavanger, 
bare en stor times kjøretur nordover.

Ledelsen i Heskestad Idrettslag dro til 
VM-byen, ikke først og fremst for å lære, 
men like mye for å handle.

– Kjøpte seks lastebillass
– Vi tenkte at det hadde vært tøft å få denne 

sanden på vår bane. Jeg tok kontakt med 
arrangørene av VM, som så formidlet kontakt 
med leverandøren av sanden. Vi kjøpte 96 
kubikk, noe som tilsvarer seks lastebillass 
med bil og henger. Dette kom på litt over 
50.000 kroner, som laget forskutterte, for-
teller Waldemar.

De fikk tilsagn om spillemidler, som ble 
utbetalt sommeren etter. Dette utgjorde 
200.000. Øvrig finansiering ble ordnet ved 
at Lund kommune gikk inn med 50.000, 
idrettslaget med det samme, mens 500 dug-
nadstimer ble lagt ned, dette til en verdi av 
cirka 100.000 kroner.

Waldemar betegner det som «prikken over 
i’en» at man greide å få tak i et dommetårn 
verdt 18.000 kroner. De fikk det for 12.000.

– Vi har utbedret banen noe i etterkant av 
dette, slik at vi i dag har et anlegg verdsatt til 
cirka 450.000 kroner. Vi hadde offisiell åpning 

under Bygdedagene i 2012, forteller Frode 
Waldemar. Som også er primus motor for det 
årlige høydepunktet på banen, en profesjonelt 
opplagt og gjennomført turnering der man 
blant annet trekker til seg flere spillere fra 
volleyballmiljøene på Moi og i Egersund.

– Så proff som mulig
– Dette er en åpen turnering med gruppespill 
for 16 lag, med sluttspill for de åtte beste. 

Spiller volleyball i VM-sand

Husker du VM i sandvolleyball i Stavanger 2009? Nå er bare minnene igjen, 
tror du…? Nei da, sanden som mesterskapet ble spilt på brukes fortsatt.

VM-INSPIRERT: På Ualand har Heskestad IL 
vist hva gjenbruk kan bety. Med sanden fra VM i 
Stavanger i 2009 som «base», har de her rigget til 
et anlegg verdt rundt en halv million.

FOTO: FRODE WALDEMAR

SEIER OG TAP: De ser omtrent like fornøyde ut, både vinnerne og taperne etter finalen i Bilstad Bygg 
Open på Ualand: Fra venstre Kai Rosøk Hansen (DJ og andredommer), Lars Petter Øverland (hoveddommer 
og tapende finalist), Ole Olaussen, Petter Olaussen (begge tidligere toppspillere og på vinnerlaget Team 
Olaussen) og Svein Zwygert (tapende finalist).

FOTO: FRODE WALDEMAR
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Rammen rundt turneringen er så proff som 
mulig, selvsagt inspirert av Grand Slam-
turneringene i Stavanger. Vi har speaker, 
DJ og poengdommer, mens hoveddommer 
er Lars Petter Øverland, som er utdannet 
volleyballdommer på høyeste nivå i Norge. 
Han var også med i Stavanger første året de 
hadde turnering der.

– Turneringen Bilstad Bygg Open er 
Heskestad ILs største arrangement og høy-
depunkt gjennom året. I år hadde vi en for-
rykende finale, bare så synd at det ikke var 
så mange tilskuere. Men vi håper og tror at 
turneringen etter hvert vil sette seg og at 
publikum vil kjenne sin besøkelsestid, sier 
Frode Waldemar. l

* Cirka 3275 innbyggere. Cirka 2200 av 
disse bor i kommunesenteret Moi.

* Moi er et klart kommunesentrum. 
Ualand og Hovsherad er de to andre 
regionsentrene i kommunen.

* Kommunen ble opprettet i 1837,og ble 
i 1965 slått sammen med Heskestad 
kommune.

* Lund er kjent som en industrikommune, 
med produksjon av både dører, vinduer, 
tresko, bjeller, gyngestoler og andre 
mindre møbler.

* Det totale arealet er på litt over 400 km2.

FAKTA LUND KOMMUNE

- Fått til mye med små midler
I kommunesenteret Moi, i gåavstand fra 
Lundbadet, fotballanlegget og det flotte 

klubbhuset, finnes også et populært frilufts-
område. På vestbredden av det store, lange 

Lundevatnet, der hvor Moi båtsportklubb opp-
rinnelig var så godt som eneste aktør, har det 
skjedd mye på kort tid. Der det for få år siden 
bare var en fylling, er det blitt 96 båtplasser. 
Kommunen har her spyttet inn 750.000 
kroner til en molo som også fungerer som 
bølgebryter.

I tillegg har man startet med utleie av kano, 
kajakk, lavvo og annet friluftsutstyr.

- Dette har både skoler og enkeltpersoner 
etterspurt, og da fant vi på at vi skulle lage en 
utstyrsbank, sier Hafstad. Ved å betale tusen 
kroner i året kan ivrige bruke låne så mye 
utstyr så ofte de vil.

I tillegg er det etter hvert opparbeidet 
badeplass, turstier, grillplass og sandvolleyball-
bane. I nærheten finnes også ballbinge, jogge- 
og lysløype. Dette er nå blitt et populært 
friluftsområde, sentralt plassert på Moi.

- Ved hjelp av samarbeid og en positiv kom-
mune kan man få til mye, selv med små midler, 
slår ordfører Olav Hafstad fast.

- Vi har som motto at «vi bygger og drifter 
sammen», sier han.

Vil lage flerbruksbane
Det bygges mange flerbrukshaller, men nå vil 
Heskestad Idrettslag bygge flerbruksbane i 
bygda.

- Denne skal ligge på idrettsområdet og i 
den ene enden av grusbanen. Her vil vi opp-
arbeide et område på 20 x 30 meter, der det 
vil bli tennisbane, badmintonbane, basketball-
bane og isbane på vinters tid, forteller Frode 
Waldemar.

I dag har bygda kun en liten grusflate, der 
det er minimalt med aktivitet.

Totalt kostnadsramme er på cirka 950.000 
kroner med moms. Spillemiddelsøknad på 
300.000, som er maks for nærmiljøanlegg, 
er sendt. Idrettslaget selv vil stå for 1/3 av 
beløpet gjennom egenkapital og dugnad. 
Siste 1/3 håper de å få fra kommunal del 
og omsøkte midler. De har blant annet søkt 
GjensidigeStiftelsen om 217.000 kroner.

- Hvordan denne blitt sett på og behand-
let vil nok bli avgjørende for hvor fort vi kan 
komme i gang med byggingen. Er vi heldige, 
kan banen stå klar i mai 2017, antyder Frode 
Waldemar.

FLERBRUKSANLEGG: På et område på 20 x 30 
meter vil Heskestad IL og Frode Waldemar ha både 
tennisbane, badmintonbane, basketballbane og 
isbane.

FIRLUFTSOMRÅDE: - Vi har fått til mye med små midler, mener ordfører Olav Hafstad, her lykkelig plassert 
i friluftsområdet rundt Moi båtsportklubb.


