Ul Vidar ble stiftet i 1899 og er et av Norges eldste lag og Vidarhall ble bygget i 1925. Vi mener at det
er et verneverdig hus på grunn av sin tidstypiske arkitektur, dette støttes av Hauke Haupts ved
avdeling for kulturminnevern i Trøndelag fylkeskommune.
Huset er ofte utleid både til faste leietakere og til helgeutleie fordi det er et trivelig lokale i fredelige
omgivelser. Vi vil også nevne at det er et rikt dyreliv i området rundt Vidarhall. Åkrene rundt blir
besøkt av blant annet rev, rådyr, elg, traner, hegre og ugle.
Vi har et rikt utvalg av dekketøy og kan bordsette opptil 100 personer. Vi har en egen utleieansvarlig
og et husstyre. Lagets medlemmer har brukt mange dugnadstimer på vedlikehold og oppgradering av
Vidarhall. Huset brukes til barnedåp, bryllup, fødselsdager og andre markeringer.
Vidarhall brukes til UL Vidar sine faste aktiviteter som arrangeres av en egen komité. Vi nevner blant
annet St.Hans feiring, loppemarked, juleverksted, juletrefest, barneskirenn, påskeverksted og 17.mai
feiring. Huset benyttes også av Markabygda og Forbordsgrenda sine velforeninger. For en tid tilbake
var det også andre faste aktiviteter som for eksempel luftgeværskyting, 4H og ungdomsklubb.
Litt av identiteten til Markabygdas innbyggere kommer fra aktiviteter på Vidarhall, og huset er derfor
en kulturbærer for bygda vår. Noe som vi mener det er viktig at fremtidige generasjoner også skal få
ta del i.
Vi frykter at Vidarhall ikke lenger vil være attraktivt for utleie dersom etablering av travbane
innvilges. Utleieinntektene er nødvendig for videre eksistens for UL Vidar og for å opprettholde en
god nok standard på Vidarhall. Vi er svært bekymret for at ungdomslaget vårt som har vært i
kontinuerlig drift i 119 år står i fare for å miste sitt samlingssted.

UL Vidar sitt innspill til kommuneplanens arealdel er å ta etablering av travarena på Bjørnstad ut.

For styret i UL Vidar

