Nord-Trøndelag Skikrets

ANLEGGSPLAN 2019-2023

Nord-Trøndelag Skikrets
FORORD
Styret i Nord-Trøndelag Skikrets (NTS) fattet i 1995 vedtak om at ny anleggsplan
skulle utarbeides, siste anleggsplan inntil da var utarbeidet i 1983 for perioden 19841990.
Anleggsplan for perioden 1996-1998 ble framlagt og godkjent på skikretstinget 1996.
Planen er revidert fortløpende og godkjent på skikretstingene i 1998, 2000, 2004,
2007, 2009, 2011, 2015, 2017 og 2019.
Høsten 2005 godkjente styret en tilleggsplan for plastbakkesatsing. Tilleggsplanen
ble revidert i 2011 og inngår nå i anleggsplanen (se plastbakker).
Våren 2008 godkjente styret en tilleggsplan for snøsikre anlegg (5 anlegg),
tilleggsplanen ble revidert i 2015 og inngår nå i anleggsplanen.
I 2000 ble det foretatt en oppdatering av oversikten over anleggsmassen i NTS.
Høsten/vinteren 2002-2003 ble det foretatt en ny oppdatering/registrering av alle
skirelaterte anlegg i kretsen.
Ny oppdatering er siden ikke blitt gjort, for oppdatert anleggsoversikt se KUD.
https://www.anleggsregisteret.no/finn-anlegg/
Anleggsplanen og anleggsregistreringen ligger på skikretsens nettside
www.skiforbundet.no/nord-trondelag.
Anleggsplanen vil danne grunnlaget for mest mulig effektiv og samordnet bruk av
midlene som skiidretten blir tildelt.
Anleggsplanen er utarbeidet og revidert av anleggsutvalget i Skikretsen i samarbeid
med fagkomiteene i de enkelte grenene og styret.
Planen vil bli revidert til skikretstinget 2021.
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MÅL OG ORGANISERING
Nord-Trøndelag Skikrets (NTS) er organisert under Norges Skiforbund (NSF) og
deler NSF’s verdigrunnlag.
NTS arbeider etter følgende hovedmål:
"Ha mange gode tidsriktige anlegg som vil gi mange gode og glade skiløpere."
Gjeldene anleggsplan søker å speile mål som er nedfelt i Skipolitisk dokument (SPD)
2016-2020 og som herunder berører skikretsens mål og oppgaver på de ulike nivåer:
Dette skal bygge opp under NSFs overordnete målsetting om å hindre frafall og
øke rekruttering
NTS Anleggsutvalg er oppnevnt av NTS sitt styre og skal gjennom sitt arbeid bidra til
å oppnå de delene av NTS's hovedmål som gjelder skianlegg.
Anleggsutvalget består av leder og medlemmer som blir oppnevnt av skikretsstyret.
Utvalget kan knytte til seg representanter fra de forskjellige grener.
Anleggsutvalgets funksjonstid følger tingperioden.
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Anleggsutvalgets mandat
• Anleggsutvalget er kretsens faglige organ i alle saker som gjelder skianlegg.
• Anleggsutvalget fremmer forslag ovenfor skikretsstyret på skikretsens
anleggspolitikk, anleggstilbudet skal gi mulighet for skiaktivitet på alle nivå fra
leik til toppidrett.
• Anleggsutvalget skal utføre anleggsrådgiving innenfor de rammer som er satt
av NTS styret, med henblikk på anleggsplan og økonomi.
• Anleggsutvalget skal bistå klubbene ved anleggshenvendelser, gjøre befaring
av skianlegg, og påse at utbygging skjer innenfor NSF/FIS normer.
• Anleggsutvalget skal gjennomføre kurs/seminar/temadag etter behov.
• Anleggsutvalget skal utarbeide/oppdatere/og presentere anleggsplan til hvert
skikretsting.
• Anleggsutvalget skal rapportere til styret.
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Anleggsplanen
Det viktigste redskapet for NTS Anleggsutvalg er anleggsplanen, som utvikles og
vedlikeholdes av anleggsutvalget.
Anleggsplanen er forankret i Norges Skiforbunds skipolitiske dokument 2016 - 2020
http://www.skiforbundet.no/Documents/Skitinget%202016/SPD.pdf
Gode anlegg med stabile snøforhold er en grunnforutsetning for å drive skiidrett i
løyper, bakker og andre fasiliteter. Dette legger til rette for aktivitet for alle grener,
både til leik, trening og konkurranser.

Følgende tiltak er satsingsområder i planperioden 2019 – 2023
Oversikten under er ikke i prioritert rekkefølge.
• Basisanlegg
• Rulleskiløyper
• Snøproduksjon/snølagring
• Vedlikeholde og utvikle eksisterende anlegg
Klimaendringene gir allerede i dag utfordringer med tanke på snøsikkerhet, og ved
mange eksisterende anlegg kan det forventes en kortere skisesong.
I framtiden vil det derfor stilles strengere krav til anleggene med hensyn til både
plassering, snøsikkerhet, utforming, sikkerhet, tilgjengelighet, miljøtiltak og
helårsbruk.
I dette perspektivet er det også rimelig å tilrettelegge for mer helårsbruk av skianlegg,
slik at de kan også benyttes til alternative treningsformer. Mestringsløype for variert
barmarkstrening og kombinasjon av rundbaneløype for terrengsykkel/langrennscross
er eksempel på dette.
Kombinasjonen rulleskianlegg/snølagring er en vinn/vinn situasjon da denne type
underlag krever lite snø for å oppnå fine forhold.

I tillegg til utvikling og vedlikehold av Anleggsplanen bidrar Anleggsutvalget til
kompetanse, oppmerksomhet og utvikling av skianlegg gjennom ulike aktiviteter og
tiltak:
• Påvirke klubbene til å oppgradere eksisterende anlegg.
• Avvikle sonemøter med klubbene ang. anlegg, kompetanseheving.
• Utvikle dagens regionanlegg: Grova skisenter, rulleskiløypa Meråker –
Namsos skisenter (hopp) Namsos – Steinkjer skistadion og Steinkjerbakken,
Steinkjer – Steinfjellbakken, Sprova – Bjørgan skisenter AS (alpint) – Bjørgan
Skianlegg (langrenn), Grong - Meråker alpinsenter, Meråker.
• Opprettholde FIS-godkjenning for de anleggene som i dag har slik status.
• Påvirke klubber til å bygge basisanlegg, asfalterte rulleskiløyper og investere i
snøproduksjon.
• Videreføre samarbeidet med Trøndelag idrettskrets og Trøndelag
Fylkeskommune
• Bidra til at klubbene får god grenfaglig rådgivning i planleggingsfase

Nord-Trøndelag Skikrets | 15.05.2019

Framtidige rekrutteringsanlegg bør bygges i tilknytning til barne-/ungdomskoler der
det også tilrettelegges for snøproduksjon. Dermed stimuleres bruk av anleggene på
både dag og kveldstid.
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ALPINT/AKTIVITETSANLEGG
Status
Det er i dag to store alpinanlegg i skikretsen som begge har status som
regionanlegg.
• Meråker alpinsenter AS
• Bjørgan skisenter AS
Mindre eksisterende rekrutteringsanlegg er:
• Skogn IL – Torsbustaden alpinsenter
• Inderøy IL – Prestlia
• Steinkjer Skiklubb – Heggesåsen
• IL Hållingen – Rosåsen
• Namsos kommune – Bråten
• Røyrvik – Børgefjellsentret AS
• Lierne – Lierne skisenter
• Overhalla IL – Blakkhaugen
Målsetting
1. Utvikle aktivitetsanlegg med snøproduksjon i:
• Skogn IL, Torsbustaden
• Prestlia, Inderøy
• Heggesåsen, Steinkjer
• Bråten, Namsos
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Tiltak i planperioden
1. Påvirke utvikling av aktivitetsanlegg i:
• Torsbustaden, Skogn - Prestlia, Inderøy - Heggesåsen, Steinkjer - Bråten,
Namsos.
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F OTO : K ARSTEN T IDEMANN - M ERÅKER ALPINSENTER

HOPP
Status
Oversikten over hoppbakkene viser at vi har hoppanlegg fordelt utover hele fylket.
• Steinfjellbakken HS100, Sprova IL (regionanlegg) benyttes jevnlig til nasjonale
renn som NC og NM.
• Bjørkbakken HS88, IL Nybrott/IL Stjørdals-Blink
• Torsbustaden K63, Skogn IL
• Namsos skisenter K65, Namsos kommune (regionanlegg).
De fleste øvrige anleggene har bakkestørrelser fra K5 til K60, disse er gode
rekrutteringsanlegg.
Brukstiden vil øke med plast/porselen i tilløpene, skitrekk/heis samt tekniske
hjelpemidler.
Målsetting
1. Oppdatere Steinkjerbakken HS78 Steinkjer skiklubb (regionanlegg) slik at den
kan benyttes til nasjonale konkurranser på plast og snø.
2. Oppdatere bakkene hos Namsos kommune, Namdalseid IL, Sprova IL,
Leksvik IL.
3. Opprettholde Steinfjellbakken HS100 som anlegg til nasjonale renn og
mesterskap.

F OTO NA: N AMSOS SKISENTER HOPPBAKKER
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Tiltak i planperioden
1. Påvirke rehabilitering av Steinkjerbakken HS78 til ny helårsbakke.
2. Påvirke rehabilitering/oppdatering av bakkene hos Namsos kommune,
Namdalseid IL, Sprova IL, Leksvik IL
3. Påvirke Sprova IL, slik at Steinfjellbakken HS100 fortløpende blir oppjustert
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Plastbakker
Status
For hopp/kombinertsporten er plastbakker en nødvendighet for rekruttering.
Følgende bakker er plastlagt:
• Klempen skianlegg K10, K20 og K35, Skatval Skilag.
• Steinkjerbakken HS 78, Steinkjer Skiklubb – bakken er planlagt rehabilitert,
justering av profil, ny plast
• Yrken K10, K20, K35 og K44 Steinkjer Skiklubb
Målsetting
1. Oppdatere Steinkjerbakken HS78 Steinkjer skiklubb (regionanlegg) slik at den
kan benyttes til nasjonale konkurranser på plast.
Tiltak i planperioden
1. Påvirke rehabilitering av Steinkjerbakken HS78 med plast til ny helårsbakke.
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P LASTBAKKENE I Y RKEN , S TEINKJER
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KOMBINERT
Status
Det er flere gode kompaktanlegg for kretsarrangement og rekruttering:
• Skatval skilag, Klempen skianlegg
• Skogn IL, Torsbustaden
• Leksvik IL, Leksvik skisenter
• Steinkjer Skiklubb, Yrken/Steinkjer Skistadion
• Namdalseid IL, Fallhølet
• Sprova IL, Steinfjellbakkene
• Namsos Kommune/NIL Hopp, Namsos skisenter

Nasjonale renn kan arrangeres i:
• IL Nybrott, Bjørkbakken/Selbuskogen
• Skogn IL, Torsbustaden
• Sprova IL, Steinfjellbakken/Steinkjer skistadion
• NIL Hopp, Namsos skisenter

F OTO P AUL E LVEBØ : S PROVA IL, S TEINFJELLBAKKEN
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Målsetting og tiltak i planperioden
Det vises til hopp og langrenn.
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LANGRENN
Status
Det er ca 115 lysløyper i fylket som er mer eller mindre i bruk.
I tilknytning til lysløypene er det som oftest et løypenett som tar utgangspunkt i
lysløypa. Dette gir et løypetilbud fra 1 km og oppover som er godt tilrettelagt for
klubb/kretsarrangement. Anleggene er godt fordelt utover i fylket. Kvaliteten på
løypene er noe variabel, slik at enkelte bør rehabiliteres.
Følgende løyper er homologert og kan arrangere nasjonale/internasjonale
arrangement:
• IL Varden Meråker, Grova skisenter, (regionanlegg)
• Steinkjer skiklubb, Steinkjer skistadion, (regionanlegg)
• Selbuskogen skisenter eies 50 % av klubber i Stjørdal (Lånke IL, Skatval
skilag, Stjørdals Blink, Elvran IL og IL Nybrott)/Stjørdal kommune og 50 % av
klubber og Selbu kommune – interkommunalt anlegg.
• Henning IL, Henningvola
Løyper i følgende anlegg ønskes homologert i tingperioden:
• Grong IL, Bjørgan skianlegg,
• Leksvik IL, Leksvik skisenter
• Inderøy IL, Inderøy skipark, Petter Northug skistadion
• Stiklestad IL, Blommen skisenter
Målsetting
1. Utvikle og oppgradere eksisterende løyper/stadionområder.
2. Legge inn basisanlegg i tilknytning til eksisterende løyper/skianlegg, dette for
å tilrettelegge for ”utradisjonelle” skiarrangement.
3. Regionanleggene oppgraderes fortløpende etter NSF’s krav
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Tiltak i planperioden
1. Påvirke utvikling og oppgradering av eksisterende løyper/stadionområder.
2. Påvirke slik at eksisterende løyper/lysløyper/stadioner rehabiliteres med
basisanlegg.
3. Påvirke slik at regionanleggene oppgraderes fortløpende etter NSF’s krav.
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Foto: Snåsa skiskytterlag – Bjørgan skianlegg, Grong Sparebank skistadion

Rulleskiløyper
Status
Det er i dag følgende rulleskiløyper
• Meråker videregående skole 4,3 km, regionanlegg.
• IL Varden Meråker - Grova skisenter 5 km, regionanlegg
• Steinkjer skiklubb, Steinkjer skistadion 5 km, regionanlegg
• Selbuskogen skisenter 3 km
• Inderøy IL, Inderøy skipark 1,1 km
• Stiklestad IL, Blommen skisenter 2,3 km
• SPKL. Nessegutten 1,2 km
Målsetting
1. Rulleskiløyper er et satsingsområde i planperioden,
2. Universell utforming og flerbruk.

F OTO NRK L Ø : R ULLESKILØYPE S TEINKJER SKISTADION
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Tiltak i planperioden
1. Påvirke følgende klubber til bygging av rulleskiløyper:
Oversikten under er ikke i prioritert rekkefølge.
• Grong IL
• Tilførselsløype fra Campus Steinkjer til Steinkjer skistadion
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SKILEIK
Status
Følgende klubber har aktive skileikanlegg - noen av dem med tautrekk:
• Helgådal IL - tautrekk
• Henning IL - tautrekk
• Follafoss IL - tautrekk
• Følling IL - tautrekk
• Stod IL - tautrekk
• IL Hållingen – tautrekk
• Leksdal IL – tautrekk
• Inderøy IL, Inderøy skipark
• Vemundvik IL
• Skatval skilag
• Steinkjer skiklubb - basisanlegg
For øvrige klubber tilrettelegges det som oftest aktivitetsområder av snø.
Målsetting
1. Bygging av basisanlegg i eksisterende skianlegg, og i tilknytning til skoler og
barnehager.
2. Utvikle og holde eksisterende anlegg i drift.
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Tiltak i planperioden
1. Påvirke klubbene til å bygge basisanlegg
2. Påvirke klubbene slik at eksisterende anlegg holdes ved like.
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S KISSE : E KSEMPEL HENTET FRA S KIFORBUNDETS NETTSIDE

SNØPRODUKSJON
Status
Følgende anlegg har pr i dag snøproduksjon:
• IL Varden Meråker, Grova skisenter
• Meråker kommune/Meraker Brug, Meråker alpinsenter
• Skatval Skilag, Klempen skianlegg
• Skogn IL, Torsbustaden (hopp)
• Inderøy IL, Inderøy skipark, Petter Northug skistadion
• Steinkjer Skiklubb/Steinkjer skidrift, Steinkjerbakken HS78, Steinkjer
skistadion, Yrken (hopp) og Heggesåsen (alpint)
• Sprova IL/Steinkjer Skidrift, Steinfjellbakken HS100
• Namsos kommune, Bråten (alpint)
• Namsos kommune/NIL hopp, Namsos skisenter hopp
• Spillum IL, Spillum skistadion
• Bjørgan skisenter A/S, (alpint)
• Bjørgan skianlegg, (langrenn)
• Stiklestad IL, Blommen skisenter
• Inderøy IL, Prestlia (alpint/aktivitetspark)
Målsetting
1. Snøproduksjon og snølagring er satsingsområde i planperioden.
2. Kompetanseheving på etablering og drift av snøproduksjonsutstyr,
temperaturuavhengig snøproduksjon, ny teknologi.

F OTO : H ANS P ETTER K ROGSTAD – S KOGN IL’ S NYE SNØKANON
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Tiltak i planperioden
1. Påvirke følgende klubber til å investere i snøproduksjon:
Oversikten under er ikke i prioritert rekkefølge.
• Skogn IL, Torsbustaden, alpint
• SPKL Nessegutten, Nesset
• Vinne Skilag
2. Gjennomføre miniseminar eller fagdager
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SNØLAGRING:
Status
Følgende anlegg har pr i dag snølagring:
• Steinkjer skiklubb/Steinkjer skidrift
Tiltak i planperioden
Påvirke klubber til å investere i snølagring:
• IL Varden Meråker/Meråker kommune
• Påvirke flere klubber med snøproduksjon til snølagring
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F OTO : S TEINKJER SKIKLUBB – SNØLAGRING
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