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Sak 2. Prioritering programsatsingsmidler rulleskianlegg 2017 

 Antall rulleskibrukere blir stadig flere og stadig yngre.  Gjennom øremerking av midler til 
utvalgte rulleskianlegg gjennom Kulturdepartementets (KUD) anleggspolitiske program, 
signaliseres det et ønske fra staten om å bidra til tilrettelegging for rulleskiaktivitet i trygge 
former. KUD har derfor utlyst 28 millioner til fordeling til rulleskiprosjekter i perioden 
2014-2017.   

 KUD henstiller til at Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund samarbeider om 
innstilling av kandidater til disse ekstraordinære midlene. For 2014, 2015 og 2016 har 
forbundene med bakgrunn i kriteriene under, foretatt innstilling. KUD har for disse årene 
tildelt 14 ulike anlegg til sammen Nok 19 994 000 mnok. 

 

 Begge forbund vil gjennomføre felles utlysning, og klubber oppfordres å rette søknad til 
sine respektive kretser.  Særkretsene for ski- og skiskyting vil samarbeide om felles 
innstilling til NSF og NSSF. På bakgrunn av kretsenes innstilling vil så forbundene gjøre 
innstilling som oversendes KUD.  
 

 Det presiseres at det er KUD som tar den endelige beslutningen når det gjelder tildeling til 
konkrete prosjekt.  

 
 Skiforbundets utlysning gav søkere en frist til sine respektive skikretser 15. januar 2017. 

Innstilling fra krets med prioritering gjøres innen 30. januar. 
 

 Innen fristen har skikretsen mottatt 2 søknader. 
 

 Rulleskianlegg Melsheia, Sandnes 

 Rulleskianlegg Hovden, Bykle 
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Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
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Sted: Mailkorrespondanse 



 
 

 Melsheia er et meget stort prosjekt som omhandler både langrenn og skiskyting. Prosjektet 
har mottatt kommunale anleggs midler via Sandnes kommune for å stimulere til økt 
anleggsaktivitet i Rogaland ifbm. oljekrisen. Anlegget har vært i tegnebrettet i mange år, 
men først da gode krefter gikk sammen for 2 år siden og bestemte seg for å prøve å 
gjennomføre gigantutbyggingen, fikk prosjektet endelig fart på seg. Hele utbyggingen av 
anlegget ligger i størrelsesorden 35-40 mill. Skiskytterkretsen og skiskytterforbundet er 
også meget opptatt av at dette anlegget blir en realitet. Nå som finansieringen ser ut til å 
være tilnærmet fullbyrdet, står ingen ting i veien for at hele anlegget kan bygges som 
planlagt. Toppfinansiering via evt. programsatsingsmidler, vil bidra til dette. Favner 
samtidig 300 000 mennesker innen en halv times radius. 
 

 Hovden langrennsarena – rulleskianlegg. Hovden er skikretsens spydspiss innen 
vinteridrett. Deres lokasjon på 800 m gjør anlegget meget snøsikkert. For å kunne tilby 
spesielt skigymnasets elever topp treningsfasiliteter, bestemte de seg for å lage to gode 
trasse’r for rulleski. Bykle kommune er utbygger og skigymnaset har vært med på 
finansiering via salg av enkelte bygg. Rulleskianlegget er nå i full bruk og en stor suksess. 
De søker igjen for 2017 da 2016 søknaden dessverre ikke nådde helt opp, noe de fikk 
mulighet for av NSF. 
 

Vedtak: Skikretsen prioriterer rulleskianlegget i Melsheia som nr. 1 for Agder og Rogaland 
Skikrets og Hovden rulleskianlegg som nr. 2. Anlegget i Melsheia har en stor mulighet til å motta 
midler i 2017 pga. deres fokus på både langrenn og skiskyting, da forbundene i fellesskap skal 
enes om anlegg i sin innstilling. Samtidig finnes det ikke rulleskianlegg i den delen av kretsen 
hvor folketallet og klima ligger til rette for bruk av rulleskianlegget gjennom hele året. 
Rulleskianlegget på hovden er og har blitt meget fint og hyppig brukt av spesielt den aktive 
horden langrennsløpere i kretsen. Klubber reiser på treningssamlinger og skikretsen har 
rennaktivitet. Likevel vil Melsheia komme foran pga. deres felles fokus på ski/skiskyting og 
mangel på anlegg i et særdeles folkerikt område. Ovenfor Skiforbundet er det ønskelig at begge 
anleggene mottar midler, og som tidligere nevnt må man også se litt på geografi (3 fylker og en 
skikrets). Anlegget i Melsheia ligger i Rogaland og Hovden ligger i Aust-Agder. Skikretsen skal 
ikke straffes pga. sin regionalisering til en skikrets med et folketall på nær 800 000 innbyggere. 
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