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1. Forord 
Det er fra 2012 kommet krav fra Norges Skiforbund NSF om at alle 

kretser skal ha en prioritert anleggsplan. 

Styret i Akershus Skikrets sammen med grenkomiteene har besluttet å 

utarbeide en anleggsplan samt ajourført oversikt over anlegg i kretsen. 

Det er tidligere ikke utarbeidet noen konkret anleggsplan for ASK så 

dette er første konkrete plan for ASK. 

Planen vil bli et levende dokument som skal ajourføres i hver 

tingperiode. 

Anleggsregistreingen har vært et krevende arbeide da ikke alle klubber 

har vært flinke til å tilbakemelde til ASK sine anlegg. 

Anleggsregistreringen har også benytte ander medier og kretsens anlegg 

register. Ikke alle register er like vanntette så ASK anlegg må ta et 

forbehold om at det kan være mangler i registreringen. Derfor vil dette 

være et levende dokument som ajourføres etter hvert. 

Anleggsregistreingen er lagt ut på nettsiden til ASK 

Planen vil danne grunnlag for mest mulig effektiv og samordnet bruk av 

midlene som skiidretten blir tildelt. 

Miljødepartementet har kommet med krav om at kommuner skal se over 

grensene for samarbeide om anlegg, dette er også et arbeide som vil bli 

lagt til anleggsutvalget å følge opp. 

Plane vil bli fulgt opp og ajourført av anleggsutvalget og skal godkjennes 

på tinget 2013 

Anleggsutvalget som har fungert i 2012  

Rune Åslund  Leder 

Jorun Nymo  Langrenn 

Rolf Henum  Hopp/Kombinert 

 

 

Med hilsen 

Anleggsutvalget 

Rune Åslund 

leder 
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2. Innledning 
Anleggsplan er forankret i NSF Skipolitisk dokument, Norges Idrettskrets anleggsplan 

samt krav fra Departementet. 

Tiltak: 

ASK skal ha gode og tidsriktige anlegg som vil gi mange gode og glade skiløpere på 

alle nivå. 

 Rehabilitere, videreutvikle og modernisere anleggene. 

 Til rette legge anleggene for funksjonshemmede. 

 Tilrettelegge for nærmiljø- skileikanlegg-komplettanlegg. 

 Støtte klimavennlige løsninger knyttet til lyskilder, snøproduksjon, preparering, 

rehabilitering/utbygging. 

 

Framtidige anlegg bør bygges i tilknytning til skoler der det også tilrettelegges til 

snøproduksjon. 

Klubbene og skole bør i fellesskap ha ansvar for preparering av slike anlegg. 

Kommunene bør tilrettelegge for hjelp til utstyr og vedlikehold av anleggene. 

 

Anleggsutvalgets mål: 

 Påvirke klubbene til å oppgradere sine anlegg 

 Avvikle sonemøter(anleggskvelder) med klubber for kompetanseheving. 

 Opprettholde de anlegg som har FIS godkjente løyper og anlegg. 

 Påvirke klubber til å bygge asfalterte rulleskibaner, investere i 

snøproduksjonsanlegg, plast legge hoppbakker med porselen /frysespor. 

 Følge opp utfasing av PCB i lysanlegg 

 Påvirke klubber til aktivt å komme inn i idrettsrådene. I Akershus er det 22 

idrettsråd. 

 Påvirke kommunen til å sette av arealer til utvikling av eksisterende- og nye 

anlegg. Samt å hjelpe klubber til drift og vedlikehold av anlegg. 

 Videreutvikle samarbeide med Fylkeskommunen. 

 ASK har som mål 2013-2016 

- Det skal bygge 4 nye rekrutterings 

bakke m/ plast  

- Det skal bygge 6 nye rulleskianlegg  

- Det skal bygges 6 nye skileik-/ 

nærmiljøanlegg  
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3. Organisering 
 

Anleggsutvalget velges på Skikretstinget og skal bestå av leder og to 

medlemmer. 

Utvalget kan knytte til seg representanter fra de ulike grener. 

Anleggsutvalgets leder vil også bli ASK representant til NSF sin anleggs 

rådgiver. 

 

Mandat: 

 Anleggsutvalget skal velges på ASK skiting og følger 

tingperioden. 

 Anleggsutvalget er kretsens faglige organ i alle saker som 

gjelder skianlegg. 

 Anleggsutvalget fremmer forslag overfor skikrets styret på 

skikretsens anleggspolitikk. 

 Anleggsutvalget kan utføre anleggsrådgivning innenfor de 

rammer som er satt av ASK styret, anleggsplan og økonomi. 

 Anleggsutvalget skal bistå klubbene ved anleggs spørsmål, samt 

utføre befaringer og bistand under anlegg planlegging 

 Anleggsutvalget skal utføre anlegg kvelder/mini seminar etter 

behov fra lagene.  

 Anleggsutvalget skal ajourføre anleggsplan hvert 4. år- 

 Anleggsutvalget rapporterer til hovedstyre. 
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4. Skipolitisk dokument 

 

NSF Skipolitisk dokument 2012 – 2016 
På lag med alle som elsker snø. 

Vi er mange som får høy puls når den første snøen faller. Interessen for egen 

skiaktivitet er økende i den norske befolkning. Denne entusiasmen smitter over på 

den organiserte skiidretten. På tross av klimaendringer tror vi fortsatt de beste 

skiopplevelsene ligger foran oss. Norges Skiforbund er stolt av å bringe norsk skiidrett 

mot nye høyder. 

 

FORMÅL 

Norges Skiforbund (NSF) strategiplan baseres på Norges idrettsforbund og olympiske 

komite (NIF) Idrettspolitiske dokument for perioden 2011-2015. NSF skal gjennom 

strategiplan påvirke NIFs politikk til beste for skiidretten. 

 

HOVEDMÅL 

NSF skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke 

skiidrettens posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. 

 

NSF hovedmål 2012-2016 

 

 * Ski skal være nasjonalidretten og være forankret gjennom stor utbredelse i det  

norske folk.  

 * Norge skal være verdens beste skinasjon. 

 * Gode anlegg og løyper skal være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke ski    

    uavhengig av ferdighetsnivå. 

 

NSF skal gjennom sin virksomhet bidra til gode oppvekstvillkår, fine 

naturopplevelser og god folkehelse. 

NSF, krets og klubb skal være en viktig samfunnsaktør som tar hensyn til natur, 

klima og miljø. 

 

 

ANLEGG 
Gode anlegg er en grunnforutsetning for å drive skiidrett. Løyper, bakker og andre 

fasiliteter utgjør de anlegg som legger til rette for aktiviteter for alle grener i NSF, 

både til trening og konkurranser. Tilgang til anlegg er en viktig forutsetning for 

aktivitet og arrangement.  Anleggsarbeidet i forbund, krets og på klubbplan må 

prioriteres for at skiidretten fortsatt skal være den viktigste vinteraktiviteten i Norge. 
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Finansiering av anlegg: 

Mål: NSF skal sikre skiidrettens rammer for finansering av skianlegg ved at 

 

1. skiidrettens andel av spillemidler skal økes med 5% i neste 4 års periode, 

samtidig som invilgningsproseten av antall søknader skal være 50% 

2.  skiidretten er representert i 3 av 4 idrettsråd. 

3. skikretser har representanter i idrettskretsens anleggsutvalg. 

4. prepareingsutstyr blir en del av spillemiddelordningen. 

5. arbeide for at finasering av kostnadskrevende anlegg og nasjonalanlegg løses 

over statsbudsjettet. 

6. mulighet for å ta betalt for bruk av langrennsanlegg i begresede områder på 

begrensede tidspunkt utredes.  

7. det samme med myndighetene etableres en finasieringsordning for endelig 

utfasing av PCB holdige lysarmature, og innfasing av energieffektive LED 

belysning. 

 

Anleggsutvikling: 

 

Mål: Barn og unge skal gis muligheter til å drive aktivitet i sitt nærmiljø ved at 

 

1. nye anlegg som bygges skal prioriteres for å være tilrettelagt for barn, 

ungdom og funksjonshemmede. 

2. det tilrettelegges for skiaktivitet på snø der barn og unge bor. 

3. det bygges 40 nye rulleski baner innen 2016 (4 i Akershus)  

4. det bygges 65 små hoppbakker med plast innen 2016 (6 i Akershus) 

5. det bygges 100 skileik og andre anlegg for skiaktivitet i nærmiljø innen 2016  

      (4 i Akershus) 

6. det arbeides for at det etableres et fullverdig treningsanlegg for Twin Tip. Det 

bør være et mål at et anlegg er ferdig i 2013  

7.  det arbeides for å sikre aktiviteten for grenene alpint, freestyle og telemark  

ved at det etableres en konkret oppfølgingsplan for alle alpinanlegg i 2016 

 

 

 

Nybygg, rehabilitering og drift: 

 

Mål: Skiidretten skal utvikle og fornye sine anlegg ved at 

 

1. skikretsene gjennom sine anleggsplaner tilkjennegir nødvendige valg knyttet 

til anleggsutvikling, prioritering og plassering 
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2. ved nybygging og rehabilitering av skianlegg skal det legges til rette for 

aktivitet på snø, plast og asfalt 

3. det skapes partnerskap og dialog med kommune, skiklubber og andre aktører 

om utvikling og drift av anlegg 

4. det skapes partnerskap og dialog med det enkelte fylke og den enkelte 

fylkesmann 

5. drift av nasjonalanlegg skal gjøres i partnerskap med anleggseier og 

vertskommune 

6. drift av ordinære klubbanlegg skal så langt som mulig gjøres i partnerskap 

med fylkeskommunale og kommunale etater 

7. kretsenes anleggsutvalg og grenens anleggsrådgivere tilbys kurs og 

rådgivning, herunder anleggsseminar annethvert år 

8. snøproduksjon, preparering og bruk av materialer i skianlegg gjøres på en 

miljøvennlig og energieffektiv måte 

 

 

 

Snø sikre skianlegg: 

Mål: NSF skal arbeide for at alle får tilgang til snøsikre skianlegg i sitt nærmiljø ved 

at 

 

1. klubbene er pådriver for at skiidrettens interesser er ivaretatt i kommunale 

planer gjennom lokale politiske påvirkninger og representasjon i idrettsråd 

2. skikretsene og det offentlige inngår partnerskap for å sikre skiidrettens tilgang 

til gode arealer 

3. skikretsen gjennom sine anleggsutvalg utarbeide prioritert anleggsplaner som 

formidles lokale bevilgende myndigheter 

4. det arbeides for nyutvikling av anlegg i områder som har få og 

kvalitetsmessige dårlige anlegg 

5. kommersielle aktørers bruk av skianlegg skal skje i samråd med 

anleggseier/drivere uten å fortrenge barn og ungdoms aktiviteter 

6. skiidretten er en premissleverandør ved håndhevelse av Markaloven 

 

 

Anlegg for Norgesmesterskap og internasjonale konkurranser: 

Mål: NSF skal bidra til utvikling av anlegg for avvikling av nasjonale og 

internasjonale konkurranser i Norge ved at. 

 

1. anlegg for Norgesmesterskap tilfredsstiller nasjonale krav 

2. anlegg for internasjonale konkurranser tilfredsstiller internasjonale krav 
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3. stedlige kommuner/anleggseiere skal sammen med NSF være part i 

nasjonalanleggsavtaler i Vikersund/ Kvitfjell og i Holmenkollen 

4. NSF skal være bidragsyter i anleggsutvikling knyttet til ungdoms OL og en 

eventuell OL  søknad i 2011 

5. NSF skal være pådriver for anleggsutvikling knyttet til en eventuell søknad om 

VM i alpint 2019 

 

 

Kompetanse utvikling: 

God kompetanse i alle ledd er viktig for å sikre både en god breddeidrett og en god 

toppidrett. Kompetanseutvikling er en suksessfaktor for å kunne øke rekrutteringen 

av barn og unge til skiidretten. NSF skal fortsatt sikre en god trenerutdanning på 

alle nivå gjennom Trenerløypa. I tillegg må kompetansebehovene på andre 

områder som leder, TD/dommere, arrangør, anlegg og organisasjon ivaretas og 

videreutvikles. 

 

Mål: NSF skal arbeide for å utvikle god kompetanse på klubb, krets og forbundsnivå 

gjennom 

 

 - tilbud om kurs og utdanningstiltak innenfor. 

 - trenerutdanning 

 - lederutdanning 

 - TD- og dommerutdanning. 

 - arrangørutdanning 

 - anleggsrådgivning 

 - organisasjonsutvikling 

 - annen utdanning for trenere, foreldre, lærere rettet mot ulike målgrupper,  

         herunder funksjonshemmede 
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5. Alpint 

 

Situasjon: 

Det er flere store alpin anlegg i kretsen disse drives av store proffe 

aktører som driver AS. Flere klubber har mindre anlegg som drives på 

dugnad og det er en stor aktivitet som utføres. Det er en stor belastning 

på de mindre anleggene til å få økonomien til å gå rundt. 

Store kostnader med prepping og vedlikehold av anlegg. 

Det er ikke oversikt over PCB holdige lysanlegg i alpin anlegg i kretsen. 

 

Ønsket situasjon: 

Motivere anleggseiere til å inngå samarbeid/avtaler med kommunene 

om drift og vedlikehold av sine anlegg. Ikke minst hjelp til service og 

vedlikeholds avtaler på preparerings maskiner. 

Påvirke anleggseier til oppgradering/utvikling med bla annet nye 

snøproduksjonsanlegg og strøm besparende lysanlegg. 

 

 

6. Hopp 

 

Situasjon: 

Oversikt over hoppbakkene viser at vi har hoppanlegg fordelt over hele 

kretsen. De fleste anleggene er K5 – K 60 

Det er flere gode rekrutterings bakke i kretsen og hoppmiljø er voksende 

takket være satsning på plast rekruterings bakker. 

Det er også et godt samarbeid med Kollen Hopp og kretsens hopper 

benytter mye det nye anlegget i Midtstuen skipark 

 

Ønsket situasjon: 

Utbygging av nye anlegg er lite aktuelt. Det er et stort behov for å 

videreutvikle de eksisterende anlegg med vinsj, rulle, skitrekk, porselens 

spor som kan stimulere til økt rekrutering. Målsetting er 4 nye plast 

rekruttbakker i ASK innen 2016  

Anleggsutvalget vil stimulere til at eksisterende anlegg blir oppgradert og 

rehabilitert. 
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7. Kombinert 

 

Situasjon: 

Det er flere kompakt anlegg i kretsen hvor det kan utføres kombinert. 

Det utføres betydelig dugnadsarbeid for å legge til rette for kombinert  

 

Ønsket situasjon: 

Det er en målsetting og det oppfordres til samarbeide med eiere av  

langrenns anlegg slik at det kan legges til rette for plastbakker og 

rulleskianlegg i nær tilknytning til skoler. 

 

8. Langrenn 

 

Situasjon: 

Det er nærmere 100 lysløyper i kretsen og flere av disse er fra tidlig på 70 

tallet og trenger oppgradering. Det er i flere sammenheng oppfordret 

klubbene til å fase ut PCB i sine anlegg og flere klubber har og flere er på 

gang til utfasing. 

I tilknytning til mange lysløyper er det et stort turløypenett som holde 

vedlike både sommer og vinter.  Anleggene er jamt fordelt i kretsen. 

Kvaliteten på løypene er meget variable og flere trenger oppgradering 

Flere klubber har et godt samarbeide kommunen om oppkjøring og 

vedlikehold av sine løyper. 

I kretsen er det kun et anlegg som kan arranger NC eller større renn (Nes 

Skianlegg) Dette anlegget har FIS godkjente løyper og det er det ingen 

andre klubber som har. 

 

Ønsket situasjon: 

Flere oppfordres til å oppgrader sine løyper til FIS standard, samt stadion 

områdene da de fleste anlegg er for dårlig og har trange områder for de 

fleste øvelser. De fleste rennarrangører benytter skoler som arena for 

sine arrangement. 

Påvirke klubber til å oppgradere sine anlegg slik at ASK kan ha et 

nasjonalt arrangement NM. 
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Legge nye skileik /skicross anlegg i tilknytning til skoler. 

Motivere klubbeiere til tett samarbeid med kommuner om hjelp til 

vedlikehold og oppgradering av anlegg. 

Anleggsutvalget skal sammen med Fylkeskommune vurdere behov og 

plassering av et regionalt skianlegg / skiskytteranlegg. Dette er et pålegg 

fra Departementet  

 

9.  Rulleskianlegg 

 

Situasjon: 

Det er i dag få rulleskianlegg i kretsen og det er et stort behov for nye 

anlegg. 

 

Ønsket situasjon: 

Det er behov for flere rulleskianlegg i kretsen. 

Anleggsutvalget oppfordrer eiere av eksisterende anlegg om å utvide 

/forlenge disse. 

Påvirke klubber til å bygge nye rulleskianlegg. 

Klubber oppfordres til å søke samarbeide med kommuner/fylke om 

bygging av rulleski/gangvei/sykkelsti i nærmiljø. 

Oppfordre klubber til å utvikle anlegg også tilrettelagt for 

funksjonshemmede. 

 

10.  Skileik 

 

Situasjon: 

Det er ikke mange skileikanlegg i kretsen. 

 

Ønsket situasjon: 

Påvirke at det bygges flere skileik anlegg i kretsen. Det er viktig at nye 

anlegg blir bygget i nær tilknytning til skoler og barnehager. 
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11.  Snøproduksjon 

 

Situasjon: 

Det er få snøproduksjonsanlegg i kretsen  

 

Ønsket situasjon: 

Det oppfordres til å bygge snøproduksjonsanlegg og klubber skal 

oppfordres til å bygge anlegg i en miljø vennlig profil. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

12. Anlegg i markagrensen 

Oversikt over lysløyper og skianlegg i Marka Akershus 
 

 

Asker 

Lysløyper 12,5 km.: Solli - 7,5 km. Vardåsen - 5 km.                

- Lysløypa ved Solli benyttes til organisert langrennstrening    

Bærum  

Lysløyper 38,8 km: Skui/Jordbru/Kattås – 5,3km. Vestmarksetra/Gupu -  5,5km.  

Fossum – 9,5km.  Eineåsen – 18,5km. 

Langrennsanlegg/skiskytteranlegg: Jordbru (gammelt), Fossum (nytt)                  

Hoppbakker: Fossum, Kirkeby, Jardarkollen. 

Oppegård 

Lysløype:  Østre Greverud - 6 km.                                                                                                                                                                                                                                                  

Østre Greverud idrettspark med bl.a.: Langrennsanlegg med lys, sekretariats bygg,  

varmestue, garderobeanlegg, snøproduksjonsanlegg                                                                                                                                                           

Rælingen                                                                           

Lysløype: Marikollen - 3 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Marikollen: Trenings- og konkurranseanlegg for langrenn, hopp og alpint                                                                                              

Ski 

Lysløyper15 km: Siggerud - 2-3-5 km. Langhus – Siggerud – 5 km.                                                                                                                                     

Enebakk  

Lysløyper 4,5 km: Flateby - 2,5 km. Tangen bro (Driv) - 2,0 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Flateby: Liten alpinbakke (ca. 100 m.) med slepetrekk. 

Lørenskog 

Lysløyper 9,4 km.: Vallerud - Mariholtet - 6,5 km, Sørlihavna - Losby - 2,9 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Langrennsanlegg: Vallerud - Mariholtet (lysløypa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Lørenskog har definert Marikollen i Rælingen som et interkommunalt hopp- og 

alpinanlegg.   

Nittedal 

Lysløype: Slattum – Sørskogen – 4 km.                                                                                                                                                                        

Bjønndalen: Langrenn/ skiskyting/lysløyper - 2 km. og 4 km. (Gjelleråsen IF)                                                                                                                                                                           

Sørli: Langrennsanlegg, lysløype - 4 km (Nittedal IL) 

Varingskollen: Langrennsanlegg 1, 2 og 4 km. kunstsnøproduksjon (Hakadal IL=                                                                                                                                                                                                             

Varingskollen: A alpinanlegg (Tryvann Skisenter AS)                                                                                                                                                
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Skedsmo: 

Lysløype: Tæruddalen - 4 km. Denne benyttes både til turer, trening og konkurranser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Utenfor Marka ved Hvaltjern i Fet er det skiskytteranlegg, pistolbane og lerduebane som 

benyttes av Skedsmos befolkning.                                                                                                    

Nannestad 

Lysløyper:  Åsgreina (ca. 800 m. ligger i Marka).  Denne lysløypa vil bli lagt ned.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nordåsen skistadion (utenfor Marka) har både langrennsanlegg og skiskytingsanlegg.                                                                                                                                              

Nannestad skisenter stiftelse driver alpinanlegg i Åslia (utenfor Marka) 

Sjonken langrennsanlegg (Åsen IL) er planlagt delvis inne i Marka, men blir trolig ikke 

realisert.  

Gjerdrum 

Lysløype:  Lysdammen - 7 km 

Kniplia skisenter: Hoppbakker - K 10 og K 40, skileik m/ tautrekk, alpinbakke m/skitrekk 

(300m.), snøproduksjon, p-plass, varmestue, garderobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Merketremyra skiskytteranlegg: 20 skiver, snøproduksjonsanlegg, varmestue, lysløype 

(Lysdammen) 

 

 


