
 

Oversikt over utendørs idrettsanlegg (NFF) i Huvo. 
(https://www.fotball.no/fotballdata/anlegg/?d=3 og https://www.anleggsregisteret.no/ )  
 

Kommune Anlegg Lenke Avstand til nærmeste 
bekk på kart (ca) 

Type  

Nannestad Bjerke Stadion 
https://www.fotball.no/f
otballdata/anlegg/hjem/?
fiksId=12027 

800 m Grus og kunstgress med 
gummispon 

Nannestad Skogen idrettsplass 
(Rustad) 

https://www.fotball.no/f
otballdata/anlegg/hjem/?
fiksId=12026  

200 m til Hurdalssjøen Naturgress 
 

Nes Vestsiden stadion 
(ved Brårud) 

 
https://www.fotball.no/f
otballdata/anlegg/hjem/?
fiksId=12051  

200 m (liten bekk), 700 
m til Vorma) 

Grus, naturgress 

Nes  Fenstad Stadion 
https://www.fotball.no/f
otballdata/anlegg/hjem/?
fiksId=12054  

100 (liten bekk), 1,5 km 
til Vorma 

Grus, naturgress 
 

Eidsvoll Dal stadion  
https://www.fotball.no/f
otballdata/anlegg/hjem/?
fiksId=12040  

100 m til Risa (!) Kunstgress med 
gummispon, naturgress 

Eidsvoll Dal skole 
https://www.anleggsregis
teret.no/finn-anlegg/   Grus 

Eidsvoll Finstadbanen 
https://www.fotball.no/f
otballdata/anlegg/hjem/?
fiksId=12045  

200 m til delbekk til 
Løykjebekken 

Naturgress 

Eidsvoll Eidsvoll Verk skole 
https://www.anleggsregis
teret.no/finn-anlegg/   Grus 

Eidsvoll Råholt skole 
https://www.fotball.no/f
otballdata/anlegg/hjem/?
fiksId=12037  

800 m til liten bekk, så 
600 m til Andelva. 

Grus 

Eidsvoll Bønsmoen skole 
(Rødstubb)/Eidsvoll 
stadion 

https://www.fotball.no/f
otballdata/anlegg/hjem/?
fiksId=12038  
https://www.fotball.no/f
otballdata/anlegg/hjem/?
fiksId=12039 

Sannsynligvis < 50 m til 
liten bekk, så 500 m til 
Andelva 

Grus og kunstgress med 
gummispon 

Eidsvoll Ås skole 
https://www.anleggsregis
teret.no/finn-anlegg/   Naturgress 

Eidsvoll Bøn stadion 
https://www.fotball.no/f
otballdata/anlegg/hjem/?
fiksId=12042  

150 m til Andelva Naturgress 

Eidsvoll Norgeshusbanen 
5er - 4 Øst 

https://www.fotball.no/f
otballdata/anlegg/hjem/?
fiksId=17736  

< 20 m til liten bekk, så 
500 m til Andelva 

Naturgress 

Eidsvoll Myhrer stadion 
https://www.fotball.no/f
otballdata/anlegg/hjem/?
fiksId=12044  

100 m til liten bekk, så 
Vorma 

Naturgress, kunstgress 
med gummispon 

Eidsvoll Eidsvollhallen 
idrettsplass 

https://www.fotball.no/f
otballdata/anlegg/hjem/?
fiksId=12043  

100 m til Vorma Kunstgress med 
gummispon. 

Eidsvoll Finnkollen 
http://finnkollen.no/kuns
tgressdugnad.aspx  > 500 m til Vidtjennet/ 

Jønsjøen og Vorma. 
Kunstgress. Nr. 64718. 
(Nedlagt Nr. 9082. )  

Hurdal Hurdal stadion 
https://www.fotball.no/f
otballdata/anlegg/hjem/?
fiksId=12046  

50 m til Hurdalselva Naturgress, grus 

Hurdal Hurdal kunstgress 
https://www.fotball.no/f
otballdata/anlegg/hjem/?
fiksId=19494  

Uklart på kartet, < 100 
m til Hurdalselva (!) 

Kunstgress 
m/gummispon 

Hurdal Hurdal verk 
folkeh.skole 

https://www.anleggsregis
teret.no/finn-anlegg/   Gress 

Hurdal Strømmen skole 
https://www.anleggsregis
teret.no/finn-anlegg/   Grus 

 

Totalt funnet 21 anlegg, hvorav 7 med kunstgress med gummispon. 

Ingen helt langs viktige vassdrag, men obs: Dal stadion og Hurdal kunstgress! 
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