
Sør-Trøndelag skikrets ANLEGGSPLAN 2017-2020 Ajourført: 15.09.2020

Nivåinndeling Skiforbundet Skikretsen Skiklubben Alpin Freeski/ randonne Hopp Kombinert Langrenn Kommentarer 

Viktige momenter for prioritering av anlegg: * kvalitetstandarder - minimumskrav
* geografisk dekning og spredning
* priroitering av søknader iht kvalitetskrav og geografisk fordeling

Formål med slik prioritering: * styrke kvaliteten og bredden
* stille krav til innhold og tilgjengelighet
* minimumskrav - hva er godt nok

Nivåinndeling Skiforbundet Skikretsen Skiklubben Alpin Freeski/ randonne Hopp Kombinert Langrenn Kommentarer 

Gråkallen Vinterpark Gråkallen Vinterpark Byåsbakken rekruttanlegg Byåsbakken rekruttanlegg Bekken
Haugsdalen Instruktørbakken (Litj-Gråkallen) Granåsen rekruttanlegg Granåsen rekruttanlegg Brennmyra
Halset Kleiva Knyken Knyken Ferista
Knyken Knyken Merlia Hallsteinkollen
Othilienborg Haraldstu, Øyangen
Stokkan Knyken
Surnadal Alpinsenter Skogsletta

Selbustrand
Gråkallen skileik Gråkallen skileik Gråkallen skileik Gråkallen skileik Gråkallen skileik

Trondheim Øst

  

Gråkallen Vinterpark Gråkallen Vinterpark Byåsbakken rekruttanlegg Byåsbakken rekruttanlegg Bjergsetra/Hemne                                                      Litjåsen skiarena
Knyken Instruktørbakken (Litj-Gråkallen) Granåsen rekruttanlegg Granåsen rekruttanlegg Bratsberg skistadion Nilsbyen
Surnadal Alpinsenter Kleiva Knyken Knyken Brekken Oppdal skistadion
Ålen Knyken (Kløvstein) Budal Otla

Kyvannet Vannhoppanlegg Merlia Granlund skisenter Ramsjøen
Ålen Granåsen Rennebu sksitadion

Grøtsetra Røros
Guldsetsaga Saga/Vikvarvet
Gåsbakken Saupstad
Haraldstu, Øyangen Selbuskogen skisenter
Haugamyra Skogly
Hauka skistadion                                                                                       Syrstadbakken
Holla skistadion Tjønnstakken
Høybakken skianlegg Tjønnstugu 
Igltjønna skistadion Trehjørningen 
Jørakjølen Trondheim Øst
Knyken Tydal
Kløfta Vang

Gråkallen Vinterpark Gråkallen Vinterpark Granåsen rekruttanlegg Granåsen rekruttanlegg Granåsen
Knyken Knyken Knyken Knyken Frøsetmarka
Vassfjellet Kyvannet Vannhoppanlegg Igltjønna skistadion

Vassfjellet Jervskogen skisenter
Knyken
Nordmarka skistadion
Rennebu skistadion
Røros
Selbuskogen skisenter
Surnadal

Oppdal Oppdal Granåsen Granåsen Granåsen
Vassfjellet Vassfjellet Jervskogen

Røros
Selbuskogen skisenter

Granåsen Granåsen Granåsen WC /VM
Oppfyller FIS og NSF sine krav ifbm WC og internasjonale renn

Gråkallen Vinterpark Gråkallen Vinterpark Byåsbakken rekruttanlegg Byåsbakken rekruttanlegg Brennmyra lysløype
Knyken Knyken Granåsen rekruttanlegg Granåsen rekruttanlegg Fjellsetermyrene
Moen Knyken Knyken Granåsen
Nerskogen                                                  Haltdalen rulleskianlegg
Surnadal Alpinsenter Høybakken skianlegg
Ålen Knyken

Løkken lysløype                                              
Trondheim Øst
Ulvåsen

* Anlegg må påregne å legge inn nye elementer for å oppfylle 
kvalitetskravene for å sikre anlegg som er av høy kvalitet og 
ivaretar bredden. 
* Viktig med noen svært gode anlegg med arrangement av høy 
kvalitet og som er lette å drive og vedlikeholde.

Anlegg under planlegging er satt inn i kursiv                                                                       
(Anlegg ikke i bruk er satt i klamme)

Nærmiljøanlegg/
Skileikanlegg

Skiforbundet skal videreutvikle veileder for pedagogisk utforming 
av nærmiljøanlegg for å utvikling av allsidig skiferdighet

Skiforbundet skal utvikle veileder for søknader til ulike 
finansieringskilder, herunder spillemidlene

Skiforbundet skal bidra til at relevant og tidsriktig utstyr blir en del 
av spillemiddelordningen til utstyr

Skiforbundet skal bidra til utvikling av kostnads- og driftseffektiv 
snøproduksjon for mindre anlegg

Skikretsen skal gjennom utforming av anleggsplan 
stimulere til utvikling av  nærmiljøanlegg som kan 
brukes hele året. 

Skikretsen skal stimulere til etablering av snøsoner  i 
nærmiljøene gjennom klubbesøk, sonemøter og 
anleggsseminar 

Skiforbundet, skikretsene og skiklubbene skal legge tilrette for helårsanlegg der folk bor, og som skaper variert aktivitet på ulike underlag

Skikretsene skal til enhver tid ha en gjeldende anleggsplan som skal være førende for størrelse, plassering og prioritering av skianlegg

Skiforbundet skal arbeide for snøsikre skianlegg gjennom å bidra til utvikling av klimavennlig snøteknologi 

Skiforbundets grener skal ha kvalifiserte anleggsrådgivere

Klubb- og 
fylkeskommunale anlegg

Skiforbundet skal bistå kretser og klubber i dialog med 
fylkeskommuner og kommuner for å bidra til bygging og drift av 
anlegg

Skiforbundet skal videreutvikle og formidle informasjon om 
utvikling og drift av skianlegg gjennom digitale plattformer

Skikretsens anleggsplan skal definere langsiktige 
anleggsbehov og definerte områder for 
konkurranseanlegg og antall anlegg i ulike 
anleggskategorier 

Skikretsen skal bistå skiklubben med å finne frem til 
riktig rådgivning i ulike deler av anleggsfasen

Skiklubben skal sikre arealtilgang for 
skianlegg gjennom å ta aktivt del i 
utforming av kommunedelplanen 
og reguleringsplaner

Klubb- og kommunale 
anlegg

Skiforbundet skal utforme veileder for anleggsutforming som skal 
stimulere til uorganisert og organisert aktivitet, og gode 
skiopplevelser. 

Skiforbundet skal utarbeide veiledning for bygging og 
videreutvikling av kompakte anlegg tilrettelagt for aktivitet 
uavhengig av utøverens utviklingsnivå

Skiforbundet skal arbeide særskilt for rulleskianlegg i områder med 
snømangel og trafikale utfordringer
 
Skiforbundet skal utvikle kursmateriell, informasjon og veiledning 
om søknadsprosesser for spillemidler og andre anleggsmidler

Skikretsen skal bistå skiklubben med etablering av 
hensiktsmessige anlegg ut fra en klassifisering av 
anleggstyper gjennom anleggsplanen

Skikretsen skal i samråd med skiklubbene definere 
det til enhver tid gjeldende anleggsbehov som skal 
fremgå i skikretsens anleggsplan for perioden                                                                                                                                                                    
Skikretsen skal stimulere til å bygge anlegg med 
snøproduksjon                                                                                                                   

Skiklubbene skal i samarbeid med 
kommune, skole, andre idretter, 
eller andre aktører bidra til å 
etablere varierte klubbanlegg for 
helårsbruk og større varaisjon i 
konkurranseformer

Skiklubben skal sikre tilgang til 
snøsikre skianlegg i nærmiljøet 
gjennom lokal politisk påvirkning og 
deltakelse i idrettsrådet

Nasjonalanlegg og anlegg 
for internasjonale 
mesterskap

Skiforbundet skal sikre at anlegg for internasjonale arrangement 
etableres i henhold til internasjonale standarder og med gode 
løsninger for fremtidens klimasituasjon

Skiforbundet skal bidra til god forvaltning av nasjonalanleggene i 
Vikersund, Holmenkollen, Kvitfjell og Hafjell, gjennom aktivt 
eierskap og gode drifts- og brukeravtaler

Skiforbundet skal arbeide for at finansiering av kostnadskrevende 
anlegg og nasjonalanlegg løses over statsbudsjettet

Anlegg for landsrenn og 
nasjonale mesterskap

Skiforbundet skal være pådriver for etablering av anlegg i 
landsdeler hvor det er påkrevd

Skiforbundet skal bidra til utvikling av teknologi slik at arrangører 
av landsrenn og nasjonale mesterskap skal kunne gi snøgaranti

Skiforbundet skal gjennom arbeid for bedre rammevilkår, 
tilrettelegging for større variasjon i utforming av anleggselementer, 
og utarbeidelse av brukeravtaler sørge for godt samarbeid med 
kommersielle aktører i alpine anlegg

Skikretsene skal støtte klubber som påtar seg ansvar 
for store anlegg gjennom informasjon, veiledning og 
kompetanseformidling om finansiering og 
utbygging. 

Skikretsene skal samordne sine anleggsplaner for å 
sikre god og bærekraftig områdefordeling av 
snøsikre anlegg for store konkurranser og 
mesterskap.  

Skiklubben skal tilpasse 
anleggsutvikling til ambisjoner for 
arrangement 

Skiklubben skal ved planlegging av 
anlegg sikre planlegging av 
tilliggende infrastruktur

Anlegg for alle nivå

Skiforbundet skal bidra til å sikre arealtilgang for skianlegg og 
turløyper, særskilt  i bymarker 

Skiforbundet skal bidra til at randonne som aktivitet  kan integreres 
i alpinanlegg gjennom ferdselsregler

Skikretsene skal samarbeide med Skiforbundet for å 
sikre arealtilgang for skianlegg og turløyper 

Skikretsene skal bidra til implementering av 
adferdsregler for randonne i alpinanlegg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Skikretsene skal bidra til implementering av 
adferdsregler for nye rulleskianlegg gjennom 
reguleringsbestemmelser 

Skiklubben skal samarbeide med 
lokale løypelag og kommuner for å 
sikre god drift av turløyper

NM/ FIS (alpin, hopp, kombinert)/ E-cup/ HL/ NCjr &NCsr                                                                                     
Oppfyller FIS og NSF sin krav ifbm NM og internasjonale renn                                                                                                       
Snøgaranti kreves. Homologiserte  løyper/traséer, preparerte løyper av 
god kvalitetet.  Infrastruktur/tilrettelagt på arena/skistadion: 
smørefasiliteter, toaletter, speaker, tidtaking/resultatservice, wifi-
løsning, tilrettelagt for NRK.                             Tilliggende 
infrastruktur/fasiliteter som må sikres: fasiliteter som: 
hotell/2000sengeplasser i rimelig nærhet, parkering, garderobe/dusj, 
kafe/servering              

KM   Gode anlegg uten homologiserte løyper/ traséer. Kan gjennomføre 
renn opp til KM-nivå, typisk aldersbestemte klasser. Begrensede 
fasiliteter. Faste rutiner for preparering, fordel med sikring av snø/ plan 
for reservearena. Basisfasiliteter som: toaletter, lys, og tilrettelagt for 
speaker og tidtaking/resultatservice, wifi-løsning. Åpnet fro trening - 
bredde.

Skiklubbene skal i samarbeid med 
kommune, skole, andre idretter, 
velforeninger og andre aktører, 
bidra til å etablere snøsoner i 
nærmiljøene for barns første møte 
med snø og ski

Rene treningsanlegg, åpne for organisert og uorganisert trening. 
Begrensede fasiliteter. Ingen krav til arena. 

Anlegg egnet for klubbaktivitet og trening, organisert og uorganisert. 
Åpent for trening - bredde. Basisfasiliteter er på plass, som: preparering 
løyper/traséer, tilrettelegging for skileikaktiviteter, toaletter. 

Kvalitetsanlegg med homologiserte løyper/traséer som dekker alle 
disipliner. Krav om sikkerhet for utøvere. Gode fasiliteter for  utøvere 
og publikum og treningsaktiviteter. Tidligsesong og sommeraktivitet. 
God arena med faste tekniske installasjoner, høy standard og frekvens 
på preparering. Snøsikkerhet en fordel. 

NC sr, HL, Landsfinale (U12), FIS-renn, NMjr (SL og GS) kan arrangeres i 
disse anlegg under forutsetning av at flg infrastruktur/fasiliteter er på 
plass:  Snøgaranti kreves. Infrastruktur/tilrettelagt på arena/skistadion: 
smørefasiliteter, toaletter, speaker, tidtaking/resultatservice, wifi-
løsning, tilrettelagt for NRK.  Tilliggende infrastruktur/fasiliteter som må 
sikres: fasiliteter som: hotell/sengeplasser i rimelig nærhet, parkering, 
garderobe/dusj, kafe/servering                                                                       
Viktig for alpin: Bruksavtale må være sikret. En løsning kan være "Bakke 
i bakken" - avtale i kommersielle anlegg.                                
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