
Nytt liv I Mellia Fjellørnen IL, et prosjekt som bare 
tok av!
«Bredde og rekruttering – hva er nøkkelen til å gjøre skiidretten og hoppsporten I nærmiljøet attraktiv I Sør Trøndelag skikrets?

Her er et eksempel fra vårt nøkkelknippe 



Unger liker og
hoppe å leike på
ski!

• Status hopp og kombinert Fjellørnen IL og på Fosen:

• Ingen hoppaktivitet i Fjellørne siden 1990.

• Mange deltok på skileik på barn i løypa og på skitreninger

• En ønsket å satse på å bli best, flere ble nysgjerrig på hoppsporten.

• Vi dro på hopprenn, Tolgaspretten, Granåsen rekruttsenter

• Vi ønsker oss et lokalt anlegg i Rissa



Vinter/ vår 2020 kom
Korona.... Det ga 
uante muligheter!

• Fjellørnen 100 år 2020.

• Ingen feiring og markering.

• Vi ønsker å gi noe tilbake til klubben og sporten!

• Få Mellia fram i lyset igjen.

• Vi får med oss skolen som ligger knapt 2 km 
unna. I overkant av 400 elever, kan følge skiløype
fra skolen til anlegget og bruke det 
til skoleskidager.

• Tre årstrinn (100 elever) Hjelper til med 
rydding. Arbeidslivsfag bygger
trapp. (folkehelse prosjekt)

• Barn og unge i nærmiljø for eierforhold til
anlegget og prosjektet

• På en md er bakkene ryddet



Bakken fram i lyset og synliggjøring 
av hoppsporten, prosjektet tar av

• Dere har skapt et behov folk ikke viste de hadde savna, 
når bakken ble synlig igjen. (sitat etter ryddinga.)

• Vi undersøker hva som skal til for å få bakkene klar til 
vinteren

• Får hjelp fra Nord- Trøndelag: Åsmund Sprauten og Jan 
Skjevik. Anleggsansvarlig, Hopp. Bakkene nivileres.

• Konklusjon: 

• Bygg om de to minste, de to største kan brukes som de 
er. 

• Anlegget tilpasses drift for lite snø, og effektive løsninger 
for preparering.



Dette får vi 
til!

• Lokalmiljø og klubb stiller opp

• Kommunen hjelper
med nærmiljøsøknad.

• Lokale krefter sponser materialer for 
renovering av fartsbru, spormale, fliskutt
er, stubbfres og gravemaskin. (Leder
Ørjøn Grønnflaten ved spakene).

• Sportsjefen kommer på besøk og vi får
gjennom det penger til å strekke ny
hovedstrømskabel for å koble på lyset
igjen. Takket være våre hovedsponsorer. 
Stadsbygd sparebank, Rissa Kraftlag og
Petter Bakøy invest. 



Så nærmer vi 
oss vinteren
• Spormaler i de bakken som 

ikke skal ombygges etableres

• Ny hovedstrømskabel strekkes

• Fartsbru i de to største 
bakkene renoveres og 
etableres

• Vi tar de første testhopp

• Og det blir strøm til Jul



Så kommer vinteren!
• Bakkene prepareres

• Først tar vi i bruk de minste bakkene, ved hjelp av å tilføre snø
fra området

• Tar i bruk den nest største, og så til slutt den største.

• Starter med åpen bakke, trening for nykommere i helgene



Vinteren kom og 
aktivitet ble det

• Skolen tar i bruk anlegget på skoleskidager, bruker
den minste bakken og området til skileik.

• Ca 200 skolebarn besøkte bakken!

• Flere hundre besøkte bakken på ettermiddagstid og
kveldstid.

• Bakken godt besøkt fordi den ligger sentralt ved
skiløype fra sentrum, veli og kirke.



Kos og hygge, men også trening og konkurranse

• Lyset kom

• Vi fikk kveldstreninger

• 2 kveldsrenn og et dagrenn.

• Publikum strømmer til bakken, både på ski, til fots og 
med bil.



Hva er på gang nå?

• Ombygging av K7 (nærmiljøanlegg)
• Håper på ombygging allerede før jul.

• Bygge trimtrapp. (to trappeløp om lag 100 
meter lange)
• Åpen trapp, frivillig vips inntekt til drift.

• Happy snow, hjemmesnøproduksjon
• Unnarenn i to minste bakker snølegges

med kunstsnø.

• I løpet av neste år
• legge tautrekk mellom de to største 

bakkene.
• Ombygging av K 20 og K 50
• Legge til ette for møteplasser og koble 

på tursti.



Målet vårt i Fjellørnen, har vi funnet 
nøkkelen? 

Målet:
• Mellia hoppanlegg og aktivitetspark synlig og 

tilgjengelig nært der folk bor!

• Hopping i en kort, men hektisk Rissavinter. 
(50 –100 moh), og et lettdrevet anlegg, 
maskinprepareres og sporsettes med isspor.

• Øke skigleden, mer bredde og mer mangfold i 
aktivitetstilbudet, flere grener og flere 
aktiviteter!

• En skiklubb med arena for nordiske grener på 
rekrutteringsnivå og bredde og veteran nivå!

• Organisasjonen/ klubben må ta eierskap til 
aktiviteten og gjennoppstarta grener. 

Midlet/ nøkkelen

Hva er nøkkelen som gjør det atraktivt?
• Lav terskel, tilgjengelig nært der folk bor. 

Lettdrevet/ trenger lite snø for å hoppe
• Lav kostnad, trenger ikke 10 talls millioner for å 

bygge anlegg. 
• Aktiviteter som fremmer skiglede, et hopp utløser 

skiglede i løpet av 1-4 sekunder! Det ser du i øynene 
på utøveren!

• Samlinsplass og mlijø! Fokus på aktivitet og samvær, 
ikke konkurranse. Folk liker også å bare se på. 
Konkurranse kommer i andre rekke

• Klubbidentitet: Fjellørninger, som flyg på ski i løypa 
og i bakken!

• Kommer ingen vei uten minst en ildsjel som vekker 
andre sjeler! Ikke mas, men entusiasme.

• Suksesskriterier: Skape lokalt engasjement. Gi folk 
noe de ikke viste de hadde savna de får det igjen!

• Skape nettverk, hvem er god på hva i klubb og 
nærmiljø, hvem kan hjelpe oss med hva?

• (Gi oss en pandemi som tvinger oss ut!)


