


Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets       2004-2007 
 
NSF målsetning: 

• Ski skal være den viktigste kulturelle faktor vinterstid 
• Støtte idrettslagene i deres arbeid med å bygge og drive snøsikre nærmiljøanlegg for alle hvor 

hensynet til barn og ungdom vektlegges 
• Stimulere til samarbeid mellom idrettslag 
• Støtte idrettslagene i deres arbeid med å tilby et allsidig aktivitets- og konkurransetilbud til 

barn og ungdom med ulike forutsetninger 
 
Skikretsens målsetning: 
Skikretsen og idrettslagene skal nå NSFs målsetning ved kanalisering og prioritering av midler til: 

• Rehabilitering av skianlegg, videreutvikling og modernisering av anlegg 
• Opparbeidelse av kompakte anlegg 
• Tilrettelegging av nærmiljøanlegg/skileikanlegg 
• Etablering av skileikområder i alle anlegg 
• Snøproduksjonsutstyr, sikringsmateriell/utstyr og snøprepareringsutstyr 
• Snøproduksjonsanlegg skal etableres i prioriterte anlegg i kretsen, om mulig også mobile 

anlegg der det er grunnlag for det, slik at ingen har mer enn 1 times bilkjøring til 
skiløype/anlegg med snø.  

Prioriterte tiltak/ anleggspolitikk 
• Komplett skileikanlegg som inneholder alle skidisipliner utvikles i Granåsen, Trondheim 
• Videreutvikling av Gråkall-området for skileik og tilhørende aktiviteter, Trondheim 
• Permanente/ mobile kunstsnøanlegg i følgende områder: 

o Orkdal/Meldal  
o Fosen 
o Selbuskogen 
o Trondheim 

• Utvidelse av permanent kunstsnøanlegg Granåsen skisenter, Trondheim 
• Videreutvikling av Vassfjellet – rekrutteringsanlegg og anlegg for nasjonale renn 
• Videreutvikling av Stokkan - rekrutteringsanlegg 
• Bygge helårs rekrutteringsanlegg i ulike størrelser i kjerneområder for skihopping 
• Prioritere eksisterende anlegg med bakker i egnet størrelse, modernisere, legge plast, bygge 

ut: 
o Knyken (sommer og vinter) 
o Granåsen (sommer og vinter) 
o Byåsbakken (vinter) 
o Meldal (her mangler det en bakke med K60-70) (vinter) 

• Videreutvikling av skisenter Røros Bergstad. Langrenn, tur, trim. 
• Videreutvikling av Høstvollen skisenter, Støren. Langrenn, tur, skiskyting 
• Videreutvikling av anlegg ved Gjenvollhytta, Klæbu. Permanent skistadion og løyper, 

langrenn, tur. 
• Videreutvikle Oppdal iht. gjeldende FIS-norm. (E-cup etc.) 
• Videreutvikle Granåsen iht. gjeldende FIS-norm. 
• Rehabilitere og forbedre lysløype- og turløypenettet i Bymarka, Trondheim. Legge til rette for 

mulig WC langløp. 
• Bistå lagene med rammeavtaler for løypetrasèer – avtale med varighet gjerne i 40 år. 
• Opprette kontakt og være aktivt samhandlende med alle idrettsråd i kretsen samt STFK.  
• Registrering av de nærmiljøanlegg i kretsen som er aktuell til bruk for rekruttering, og 

iverksette tiltak for å få drift i ett nytt nærmiljøanlegg pr. år.   
• Fullføre anleggsregistreringen, og innen 2005 utarbeide planer for prioritering og etablering av 

aktivitetsområder for barn og ungdom, og gode rekrutteringsanlegg/ anlegg for nasjonale renn 
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Målsettinger, virkemidler og handlingsplan  
 
NSF målsetning: 
 

• Ski skal være den viktigste kulturelle faktor vinterstid 
• Støtte idrettslagene i deres arbeid med å bygge og drive snøsikre nærmiljøanlegg for alle hvor 

hensynet til barn og ungdom vektlegges 
• Stimulere til samarbeid mellom idrettslag 
• Støtte idrettslagene i deres arbeid med å tilby et allsidig aktivitets- og konkurransetilbud til 

barn og ungdom med ulike forutsetninger 
 
 
Skikretsens målsetning: 
Skikretsen og idrettslagene skal nå NSFs målsetning ved kanalisering og prioritering av midler til: 

• Rehabilitering av skianlegg, videreutvikling og modernisering av anlegg 
• Opparbeidelse av kompakte anlegg 
• Tilrettelegging av nærmiljøanlegg/skileikanlegg 
• Etablering av skileikområder i alle anlegg 
• Utstyr:  

o Snøproduksjonsutstyr 
o Sikringsmateriell/utstyr 
o Snøprepareringsutstyr 

• Snøproduksjonsanlegg skal etableres i prioriterte anlegg i kretsen, om mulig også mobile 
anlegg der det er grunnlag for det, slik at ingen har mer enn 1 times bilkjøring til skiløype med 
snø.  

 

Virkemidler:  
• Påvirke kommuner, de ulike grener i STS og andre særforbund til å bygge kompaktanlegg 

med et differensiert aktivitetstilbud for alle, også andre idretter og sommeraktiviteter, med 
utgangspunkt fra samme parkeringsplass. 

• Påvirke klubber til å bygge flere permanente skileikanlegg og inngå samarbeid med 
kommuner, skoler og velforeninger for etablering av skileikområder i eller nær skolens uterom 
og ved barnehager eller i nærheten av der folk bor. 

• Stimulere til at det etableres snøterrengparker (aktivitetsområder for ungdom)  i skisentra. 
• Bistå lagene med innspill til kommunale handlingsplaner for idrettsanlegg  
• Påvirke kommuner, gjennom innspill til overordnede arealplaner, at nye aktivitetsområder 

etableres nær tettbebyggelse, og eksisterende anlegg kan videreutvikles, ved å avsette 
nødvendig areal til dette. Gi innspill til kommunedelplaner for idrettsanlegg og friluftsliv i 
kommunene. 

• Sørge for opprettholdelse av status som fylkesanlegg m/ driftstilskudd for de fire eksisterende 
anlegg 

• Fullføre anleggsregistreringen og legge plan for nedbygging av anlegg som ikke er i drift. 
• Fjerne anlegg som ikke er i drift fra anleggslisten 
• Bistå lagene ved utarbeidelse av brukeravtaler for anlegg 

 

Prioriterte tiltak: 
• Utarbeide juridiske maler/ eksempler på rammeavtale med grunneier av løypetrasèer – avtale 

med varighet gjerne i 40 år. 
• Opprette kontakt og være aktivt samhandlende med alle idrettsråd i kretsen samt STFK.  
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• Fullføre anleggsregistreringen, og innen 2005 utarbeide planer for prioritering og etablering av 
aktivitetsområder for barn og ungdom, og gode rekrutteringsanlegg/ anlegg for nasjonale renn 

 
 

Skileik og aktivitetsområder for barn og ungdom 
• Påvirke kommuner, de ulike grener i STS og andre særkretser til å bygge kompaktanlegg med 

et differensiert aktivitetstilbud for alle, også andre idretter og sommeraktiviteter, med 
utgangspunkt fra samme parkeringsplass. 

• Påvirke klubber til å bygge flere permanente nærmiljøanlegg og inngå samarbeid med 
kommuner, skoler og velforeninger for etablering av skileikområder i eller nær skolens uterom 
og ved barnehager eller i nærheten av der folk bor. 

• Utvikle komplette skileikanlegg som inneholder alle skidisipliner. 
• Stimulere til at det etableres snøterrengparker (aktivitetsområder for ungdom)  i skisentra. 
• Sonevise kunstsnøanlegg bygges opp som skileikanlegg med tilhørende løyper og bakker.  

 

Prioriterte tiltak: 
• Etablering av skileikområder i alle anlegg 
• Komplett skileikanlegg som inneholder alle skidisipliner utvikles i Granåsen, Trondheim 
• Videreutvikling av Gråkall-området for skileik og tilhørende aktiviteter, Trondheim 
 

 

Rekrutteringsanlegg og anlegg for nasjonale renn 
Generelt 

• Anleggene må ha lys for å kunne utnyttes til aktiviteter.  
• Sørge for tilgjengelige anlegg med snø fra begynnelsen av november. 
• Oppdatere anleggene til nasjonale normer. 
• Nasjonale mesterskap, cuper og hovedlandsrenn skal alltid foregå i nasjonalt godkjente løyper 

og hoppbakker. 
 

Prioriterte tiltak: 
• Permanente/ mobile kunstsnøanlegg i følgende områder: 

o Orkdal/Meldal  
o Fosen 
o Selbuskogen 

• Utvidelse av permanent kunstsnøanlegg Granåsen skisenter, Trondheim 
 
 
 

Alpint 
• Påvirke til at anleggseiere får bedre tilgang til sikkerhetsutstyr. Sikringsnettdepot etableres i 

prioriterte anlegg i kretsen. 
• Påvirke anleggseiere til å videreutvikle alpinanlegg for allsidig trening for alpin.  

 Prioriterte tiltak: 
• Registrering av de nærmiljøanlegg i kretsen som er aktuell til bruk for rekruttering, og 

iverksette tiltak for å få drift i ett nytt nærmiljøanlegg pr. år.   
• Opparbeidelse av superpipe for allsidig trening 
• Videreutvikling av Vassfjellet – rekrutteringsanlegg og anlegg for nasjonale renn 
• Videreutvikling av Stokkan - rekrutteringsanlegg 
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Freestyle, telemark 

• Påvirke anleggseiere til å videreutvikle alpinanlegg for allsidig trening for freestyle og 
telemark.  

• Videreutvikle konkurranseanlegg. 
 
 
 
Hopp, kombinert 

• Samarbeide mellom grenene kombinert, hopp og langrenn, slik at det blir flest mulig 
kompaktanlegg, hvor hoppdelen og langrennsdelen kan gjennomføres nær hverandre. Dette 
gjelder anlegg i alle størrelser, også sommeranlegg (plastbakker og rulleski/-
rulleskjøyteløyper). 

• Vurdere rehabilitering, sikkerhetsforbedring av større hoppbakker hvor det ikke skal 
arrangeres internasjonale renn. 

• Bygge helårs rekrutteringsanlegg i ulike størrelser i kjerneområder for skihopping 
Flest mulig kompakte anlegg i distriktene (her må klubbenes planer koordineres og klubbene 
evt. motiveres, slik at det minst blir anlegg i følgende områder: 

o Trondheim: Høgåsen/Granåsen/Nilsbyen (både sommer og vinter), Sjetnemarka 
(vinter), Byåsbakken (vinter) 

o Meldal (sommer ? og vinter) 
o Orkdal: Knyken (sommer og vinter) 
o Hølonda/Skaun: Leik eller Skaun? 
o Budal/Ålen-området 
o Rennebu/Oppdal 
o Tydal/Selbu 
o Stadsbygd 
o Hommelvik: Jervskogen 

Prioriterte tiltak: 
• Prioritere eksisterende anlegg med bakker i egnet størrelse, modernisere, legge plast, bygge 

ut: 
o Knyken (sommer og vinter) 
o Granåsen (sommer og vinter) 
o Byåsbakken (vinter) 
o Meldal (her mangler det en bakke med K60-70) (sommer ? og vinter) 

 
 
 
Langrenn 

• Løyper med kunstsnø må prepareres både for skøyting og klassisk og være lette – tilpasset 
barn og ungdom. 

• Skiarenaer må legges om slik at mest mulig av løypene sees fra stadion, gjerne slik at løperne 
er innom stadion flere ganger underveis.  

• Ved rehabilitering justeres traseene for å bedre løypeprofilene. Utforme løyper slik at løperne 
får praktisere alle former for skiteknikk.   

• Videreutvikle løyper med korte sløyfer med ulik vanskelighetsgrad og profiler, for ulike 
aldersgrupper og nivå, helst i tilknytning til skileikanlegg.  Løyper for 12 år og yngre skal ha 
momenter av skileik. Fiskebeinsbakker for yngre årsklasser bør unngås. 

• Registrere og etablere egnede anlegg for rulleskitrening. 
 

Prioriterte tiltak: 
• Videreutvikling av skisenter Røros Bergstad. Langrenn, tur, trim. 
• Videreutvikling av Høstvollen skisenter, Støren. Langrenn, tur, skiskyting 
• Videreutvikling av anlegg ved Gjenvollhytta, Klæbu. Permanent skistadion og løyper, 

langrenn, tur. 
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Anlegg for internasjonale renn og mesterskap 
Generelt 

• Prioriterte anlegg må til enhver tid oppdateres og tilfredsstille gjeldende FIS-norm. 

 
Prioriterte tiltak: 

• Videreutvikle Oppdal iht. gjeldende FIS-norm. (E-cup etc.) 
• Videreutvikle Granåsen iht. gjeldende FIS-norm. 
• Rehabilitere og forbedre lysløype- og turløypenettet i Bymarka, Trondheim. Legge til rette for 

mulig WC langløp. 
 

Andre tiltak: 
 
Hopp, kombinert 

• Videreutvikle Kløvstein som hovedarena for norgesmesterskap. 
 

 
Langrenn 

• Videreutvikle reservearenaer for norgesmesterskap og internasjonale renn 
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