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Skikretsens anleggsplan er forankret i KUD – NIF – 
NSF’s overordnede målsetninger: 
 
 
KUD målsetning (Kulturdepartementet, 2018).  

 
• Legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett 

eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. 
• Bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og 

fysisk aktivitet 
• De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-

12 år) og ungdom (13-19 år). 
• Legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i idrett og 

fysisk aktivitet. 
• Legge til rette for at personer som er inaktive kommer i gang med fysisk 

aktivitet.  
• Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg 
• Idrettsanlegg i lokalmiljø 
 

NIF målsetning (Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komitee, 
2015) 
 

• Minimum én milliard kroner til idrettsanlegg hvert år over statsbudsjettet. 
• Regionale forskjeller i anleggsdekning skal reduseres. 

• Større finansieringen gjennom spillemidler, ved bygging av idretts- og 
nærmiljøanlegg. 

• Gratis bruk av offentlige idrettsanlegg når det gjelder idrettstilbud rettet mot 
barn og unge.  

• Driftsstøtte til idrettslag med egne anlegg 

• Offentlige eide anlegg og gymnastikksaler er tilgjengelig for den aktive 
idretten på helårsbasis. 

• Bygging av idrettshaller og utendørs aktivitetsområder ved bygging av nye 
skoler.  

• Miljøvennlig og energieffektive byggemåter 

 

NSF målsetning (Skipolitisk dokument, 2016) 
• Skiforbundet, skikretsene og skiklubbene skal legge til rette for helårsanlegg 

der folk bor, 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 
    

 
Skikretsens målsetning: 
Skikretsens målsettinger knyttet til anlegg, er basert på målene i skipolitisk dokument 
(SPD), og forankret i kretsens handlingsplan (2019-21). 
 

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

• Skikretsen skal definere det til enhver tid gjeldende anleggsbehov som skal 
fremkomme i skikretsens anleggsplan for perioden 

 
• Skikretsen skal stimulere til å bygge anlegg med snøproduksjon 

 
• Skikretsens anleggsplan skal definere langsiktige anleggsbehov, og definere 

prioriterte områder for konkurranseanlegg og antall anlegg i ulike 
anleggskategorier 

 
• Skikretsene skal støtte klubber som påtar seg ansvar for store anlegg gjennom 

informasjon, veiledning og kompetanseformidling om finansiering og 
utbygging 
 

Vedrørende tiltak, henvises til de etterfølgende kapitler hvor dagens situasjon, behov 
og plan er behandlet grenspesifikt. 
 

 

Telemark og Vestfold Skikrets – herunder TVSK 

Norges Skiforbund – herunder NSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



INNLEDNING 

 
TVSK tror fremtidens skianlegg vil gå mot mer komplette anlegg, hvor langrenn, hopp og 
eventuelt alpint/telemark kan utøves med utgangspunkt i samme 
parkeringsplass/garderobeanlegg, kafeteria etc. Vi er imidlertid avhengig av aktive klubber 
innen hver gren som tar del i anleggsutbyggingen. Skikretsen kan KUN påvirke til 
samordning av anlegg. En slik utvikling vil sannsynligvis tvinge seg frem i forbindelse med 
økt krav til preparering og ikke minst mht. snøproduksjon. Ved en slik løsning vil man kunne 
bruke samme prepareringsmaskin(er)/snøproduksjonsutstyr til flere anleggstyper. 
 
For ikke å bremse utviklingen, er det også viktig å se på anleggsmassen i lys av hva vi tror 
fremtiden vil bringe. Skianlegg som ligger langt utenfor allfarvei, vil ikke lenger være 
konkurransedyktig i forhold til anlegg hvor prepareringen vanligvis er ferdig når treningen 
starter. Transportmuligheten er en annen, istedenfor å preparere bakker/løyper i 2- 3 timer 
før starten på en trening – kan man i dag kjøre ganske langt for å komme til gode 
treningsforhold. 
 
Når det gjelder rekrutteringen, så vil denne lettest komme fra sentrumsnære skianlegg der 
anleggene ligger innenfor gangavstand fra bebyggelse. Som alternativ til å bygge 
skileikanlegg i eksisterende skianlegg, som eksempelvis ligger flere km fra bebyggelse, bør 
klubbene vurdere å inngå et samarbeid med den lokale barneskolen - og i fellesskap bygge et 
skileikanlegg i tilknytning til skolen der det eventuelt (hvis nødvendig), blir lagt til rette for 
snøproduksjon. Anlegget vil kunne brukes av skolen på dagtid i kroppsøvingstimer, 
friminutter - og på kveldstid da barna som oftest kan nå dette uten transportbehov. 
Idrettslaget, kommunen og skolen bør i fellesskap ha ansvar for prepareringen av slike 
anlegg. Andre rekrutteringsfremmede tiltak kan være å kjøre opp skiløyper rundt skolene, 
gjerne også ut ifra boligfelt og som knyttes opp mot skianlegget i området osv. 
   
Påfølgende oppsett for de forskjellige grener viser dagens situasjon – behov og plan. 
For klassifisering over de enkelte anlegg i Telemark og Vestfold så henvises til Nivå 1 
oppsettet der løyper/bakker osv. er klassifisert som følgende:  
KL.1 – FIS godkjent 
KL.2 – Anlegg for nasjonale konkurranser 
KL.3 – Anlegg for kretskonkurranser. 
KL.4 – Anlegg hvor det ikke arrangeres renn, men skapes rekruttering og aktivitet. 
 

2. ALPINT 

 

Dagens situasjon: 
Det er pr. i dag 2 store anlegg i Vestfold og Telemark - disse er plassert i Rauland og Rjukan 
(Gaustablikk), anleggene fyller kravet til FIS-godkjenning (teknisk). I tillegg til disse, har vi 
flere mindre rekrutteringsanlegg med god spredning rundt i fylket. De fleste alpinanleggene i 
skikretsen har snøproduksjonsanlegg, men kvaliteten på utstyret er noe varierende fra 
anlegg til anlegg. Viktigheten av godt prepareringsutstyr må heller ikke underslås, dette er 
helt avgjørende i dag for å skape akseptable treningsforhold for våre utøvere. Det er 
investert mye i anleggene i Vrådal, Rjukan, Rauland, Lifjell, Haukeli, Hallbjønnsekken og 



Gautefall de senere årene, og disse anlegget er blitt viktige rekrutteringsarena for kretsen. 
Mindre alpinanlegg finner vi også i Botne og Hvittingfoss. 
 
Dessverre er det en tendens til at flere mindre anlegg må legges ned grunnet økonomi og for 
lite ressurser til drift. På bakgrunn av dette mister vi flere gode rekrutteringsanlegg. Siljan- 
og Svarstad skisenter er lagt ned, mens Skien Fritidspark ikke har hatt drift de siste årene.  
 

Behov: 
Med bakgrunn i mange snøfattige vintre, og mål om økt rekruttering til alpinsporten i årene 
fremover, er behovet for snøproduksjonsutstyr/prepareringsutstyr udiskutabelt - spesielt for 
de mindre anleggenes del, det er her rekrutteringsarbeidet gjøres. Dette bidrar også til at 
sesongen forlenges- og rekrutteringen til sporten vil øke. Det må jobbes for egne 
treningsarenaer i kommersielle anlegg- og det bør bygges en utviklingsarena med 
kontinuerlig tidtakingsutstyr. Allsidighet i trening krever stadig nytt utstyr (gjerne i 
samarbeid med freestyle, rails, hopp, kuler etc.). Kretsen ønsker et sentrumsnært alternativ 
for Grenlands befolkning, som kan nåes med kollektiv transport. Med tanke på nedlegging av 
flere sentrumsnære anlegg de siste årene, kan dette være en urealistisk målsetting.  
 

Plan: 
Når det gjelder eksisterende anlegg, må vi få til en prosess som sikrer at alle våre alpinanlegg 
utvikles og utbedres kontinuerlig - slik at de tilfredsstiller de krav som til enhver tid stilles. 
Snøkanoner og preppeutstyr er en nødvendighet i alle anlegg i dag. 
 
 

3. FREESTYLE   

 

Dagens situasjon: 
Freestyle har hatt liten aktivitet i TVSK de siste årene. Siljan freestyleklubb gikk inn i Siljan IL 
som egen undergruppe for noen år siden, men har per i dag lite aktivitet. Høydalsmo IL har 
åpen bakke noen dager i uken, hvor det er tilrettelagt med hopp, rails osv. Her er det en liten 
aktiv gruppe, men dette er et åpent uorganisert tilbud.  
 

Plan: 
Kretsen skal jobbe for å få organisert idretten i større grad, slik at vi lettere kan legge til rette 
for å utvikle grenen videre. 
 

Plan: 
Med bakgrunn i ovennevnte, har ikke TVSK noen konkrete planer for freestyle per i dag. 
 

4.   HOPP 

 

Dagens situasjon: 
I kretsen finnes det pr. idag 2 hoppanlegg med bakker K 17 – 90 m – Huka Hoppanlegg 
(Høydalsmo IL) og Tveitanbakken (Heddal IL). Begge anleggene er tilknyttet 2-3 mindre 
bakker med variabel standard. Tveitanbakken hadde FIS godkjenning frem til 2018, hvor den 



da ble fornyet i 5 år.  Befaring, samt utbedring av avsatser og bom ble utført sommer/høst 
2018. 
 
Når det gjelder hoppbakker K 60 – 65 m, finnes det pr. i dag 3 godt utviklede anlegg, 
Hasselbakken (HS 67) (Skotfoss TIF) Breimyrbakken (Botne IF) og Rugtvedtkollen (IF Pors, har 
ikke vært i bruk på flere år). Huka Hoppanlegg, Tveitanbakkene, Hasselbakken og 
Rugtvedtkollen er alle utstyrt med skitrekk. De samme anleggene er også utstyrt med 
snøproduksjonsanlegg. Det er relativt godt utbygd med mindre bakker, og i kretsen finnes 
det 5 bakker i størrelsen K 40 – 45 m: Tveitanbakken, Rugtvedtkollen, Breimyrbakken, 
Hasselbakken og Rambergkollen. Skolebakken, Hof i Vestfold, har tre bakker i størrelsen K 5, 
K 10 og K 20.  Hasselbakken gjennomgikk en større rehabilitering for noen år siden, og stod i 
2016 ferdig med 4 plastlagde bakker, K 7, K 17, HS 42 og HS 67.  
 
Hoppanlegg som ligger godt skjermet for vær og vind har et klart fortrinn. Det er et klart 
ønske om flere skileikanlegg ved skolene, men her skorter det som regel på preparering, 
vedlikehold og økonomi. Det viser seg også vanskelig å finne ansvarlige personer fra skolene 
til å påta seg «driften» av slike anlegg, dessuten har ikke klubbene som drifter egne 
hoppanlegg, kapasitet til å drifte slike skoleanlegg. Rekruttbakkene driftes stort sett av 
klubbene, mens enkelte skileikanlegg driftes av skolene. 
 

Behov: 
Snøproduksjon/ prepareringsutstyr i bakkene er og blir svært viktig for rekrutteringen 
fremover, noe som også vil bidra til å utvide sesongen i hele skikretsen. 
Utbygging av nye større hoppanlegg er for tiden lite aktuelt. Skitrekk bør bli standard i alle 
hoppanlegg med bakker over K 30. 
 
I tillegg til gode nærmiljøanlegg, er det i TVSK et klart behov for å bygge små bakker i 
tilknytning til skileikanlegg/skoler for lettere å kunne øke rekrutteringa. 
 

Plan:  
Vedlikehold og modernisering av eksisterende anlegg blir prioriterte oppgaver fremover. 
Hoppbakke K 120 i TVSK, kunne nok vært ønsket, men er neppe realiserbart med tanke på 
dagens situasjon. Dette med bakgrunn i både antall brukere- og i ressurser til drift (økonomi 
og mennesker). Et slikt anlegg ville imidlertid gitt oss anledning til å søke/ arrangere norsk 
mesterskap i hopp stor bakke med jevne mellomrom. Gode nærmiljøanlegg/skileikanlegg må 
utvikles i tilknytning til skoler.  
 
 

5. KOMBINERT 
 

Dagens situasjon: 
Når det gjelder anleggsplanen for kombinert, så henvises det også til anleggsplanen for hopp 
og langrenn. 1,2 km sprintløype i Huka, Høydalsmo, med snøproduksjonsanlegg– sto ferdig 
til bruk høsten 2010. Rekruttering knyttes opp mot skileikanlegg. 
 



Behov: 
Utvikle anleggene i Botne, bakke/ løypeanlegg i Grenland, Heddal (Tveitan) og Høydalsmo 
(Huka) til helårs kombianlegg. 

 
Plan: 
Kanalisere midler til Botne, Pors, Skotfoss og Heddal/ Høydalsmo i utviklingen av deres 
rekrutteringsanlegg. På Gulset (Skien) arbeides det nå med reguleringsplan for rulleskianlegg 
med løyper på ca 3 km, i tilknytning til Hasselbakken. Et slikt anlegg vil legge godt til rette for 
utøvelse av kombinert året gjennom, og vil også tjene som et rekrutteringsanlegg.   
 
 

6. LANGRENN 

 

Dagens situasjon 
Tabellen under viser dagens situasjon. Anleggene er klassifisert i henhold til avsnitt 1, der: 

• Kl.1 – FIS godkjent 

• Kl.2 – Anlegg for nasjonale konkurranser 

• Kl.3 – Anlegg for kretskonkurranser. 

• Kl.4 – Lokale anlegg, lysløyper 
 
 

Kl. Anlegget sitt navn Klubb Lengde Lysløype Snøprod Stadion 

Kl. 1 Storås Skistadion Stokke IL 10 km 5 km Ja Ja 
Kl. 1 Høydalsmo 

Skianlegg 
Høydalsmo IL 10 km 5 km Nei Ja 

Kl. 2 Fylkesanlegget i 
Borgen 

Svarstad IL 12 km 10 km Ja Ja 

Kl. 2 Gautefall Biathlon  4,5 km 4,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Bibo idrettspark IL Ivrig 3, 75km  3, 75km Ja Ja 
Kl. 3 Notodden Energi 

Arena Grønkjær 
Heddal IL 5 km 5 km Ja Ja 

Kl. 3 Jarseng Skianlegg IF Ørn  4 km 4 km Ja Ja 
Kl. 3 Åmdal IL skiarena Åmdal IL  5km 3,3km Nei Ja 
Kl. 3 Botnemarka Botne SK  10 km 10 km Ja Ja 
Kl. 3 Runar Ski IL Runar 3,3 km 3,3 km Ja Ja 
Kl. 3 Drangedal lysløype Drangedal IL  2, 5 km 2, 5 km Nei Ja 
Kl. 3 Lysløypa Larvik Ski Larvik Ski 3,3 km 3,3 km Ja Ja 
Kl. 3 Lysløypa på 

Skoppum 
Skoppum IL 4,5 km 4,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Lysløype Heistad IL Hei   6 km 5 km Ja Ja 
Kl. 3         Lysløype Andebu Andebu IL   6 km 

        
5 km 

             
Nei 

     
      Ja 

Kl. 4 Ca. 50+ lysløyper i Vestfold og Telemark  

 
 



Kvaliteten på våre anlegg er varierende. De to FIS godkjente anleggene har god kvalitet, og i 
Storås Skistadion ble det vinteren 2015 avholdt Hovedlandsrenn. I Høydalsmo har det vært 
arrangert COC renn i kombinert de siste årene. Hverken fylkesanlegget i Borgen eller 
Gautefall Biathlon har FIS godkjenning, og de kan dermed ikke kjøre FIS-renn. 
 
Det finnes relativt mange Kl. 3 anlegg i kretsen, men igjen er det av varierende kvalitet. Noen 
har blitt betydelig oppgradert de siste årene, som eksempelvis IL Runar sitt anlegg, Jarseng 
skianlegg, anlegget i Botnemarka og anlegget til Larvik Ski. Alle disse anleggene har 
snøproduksjon og det har vist seg vesentlig for å holde skiløypene åpne gjennom 
vintersesongen. Andre anlegg har et behov for modernisering og tilrettelegging for 
snøproduksjon, men dette må veies mot tilgjengelige ressurser for å drifte slike anlegg. Disse 
anleggene er viktige med hensyn til avvikling av kretsrenn og andre lokale renn. Anleggene 
bør derfor være til en viss grad være snøsikre eller har kunstsnøproduksjon. Det er også 
ønskelig at anleggene er spredt over hele kretsen. 
 
Det finnes totalt ca. 70 lysløyper i skikretsen som mer eller mindre er i bruk. Lysløyper er 
registrert i alle kommuner i fylkene. Kvaliteten på disse løypene er meget variabel. Mange er 
dårlig tilpasset det som er ønskelig løypeprofil i dag, men mange av løypene kan imidlertid 
utbedres og moderniseres med en del arbeid/omlegginger. 
 
 

Behov 
De to FIS godkjente anleggene er begge å anse som snøsikre. Anlegget i Høydalsmo ligger på 
650 m.o.h og anlegget i Stokke har en betydelig utbygd kapasitet for snøproduksjon. I 
forhold til tidlige arrangementer og som reserveanlegg i snøfattige vintre burde det vært 
etablert et anlegg i høyfjellet som også har snøproduksjon. Rauland eller Gaustablikk kan 
være aktuelle områder. Her er det også betydelig hotellkapasitet som gjør det mulig å 
avholde nasjonale konkurranser. Et slikt nytt anlegg bør ha FIS homolegerte traseer. 
 
Det er ytterligere behov for oppgradering av både Kl. 2 og Kl. 3 anleggene med hensyn til 
snøproduksjon og/eller løypekvalitet. Dette for å sikre gjennomføring av kretsrenn og 
treninger i snøfattige vintre også i lavlandet. 
 
Kl. 4 anlegg (lokale lysløyper og trenings/skileikanlegg) er primært klubbanliggende og behov 
må vurderes av klubber og kommuner lokalt. Det er dog et behov for noen grad av 
snøproduksjon også her, for å sikre tilgang til skiforhold med tanke på rekruttering. 
 
 

Plan 
Kretsen ønsker å følge opp utvikling av FIS-anleggene, samt eventuell utvikling av et nytt FIS-
godkjent anlegg i høyfjellet. Dette er viktig for å sikre gode konkurranseanlegg til større 
konkurranser, samt som reserveanlegg for kretsmesterskap og andre større lokale renn. 
 
Kretsen ønsker at flere anlegg kan graderes som Kl. 2 anlegg (det vi si anlegg som kan ta 
nasjonale konkurranser uten nødvendigvis å være FIS godkjent). Anlegg som er regionale, 
interkommunale eller av typen «fylkesanlegg» er viktige for å sikre at kretsens store renn 
(KM) kan arrangeres spredt over kretsen. Regionale anlegg hvor flere klubber samarbeider 



om drift vil i så måte bli prioritert. Anlegg som har flerbruksmuligheter vil også være 
prioritert. Kretsen vil påvirke kommuner og fylkeskommuner til å prioritere spillemidler, 
anleggstilskudd og driftstilskudd til slike anlegg. 
 
Kretsen ønsker å bidra enten gjennom egne ressurser eller NSFs anleggskonsulenter til at 
både rehabilitering av anlegg og nye anlegg bygges slik at de er tilpasset kravene til trening 
og konkurranser. Fokusområde vil være anlegg i Kl. 2 og Kl. 3, samt oppfølging av Kl. 1 
anlegg. Bygging av Kl. 4 anlegg anser vi primært å være et kommune/klubbanliggende. 
 
Notodden Energi Arena Grønkjær har utvidet/rehabilitert eksisterende anlegg, med blant 
annet nye og asfalterte løyper, noe som vil gjøre dette til et helårs fleridrettsanlegg.  
 
Rjukan IL (sammen med Gaustad og Kvitåvatn turistservice) har gjennomført fase 1, og første 
del av fase 2 av anleggsutbygging på Gaustablikk. Det er nå laget ca 10 km turvei, som går 
rundt Kvitåvatn. 6 km er lyssatt. Siste del av fase 2 som innebærer snøanlegg, er per d.d ikke 
planlagt. 
 

6.a LANGRENN – sommeranlegg (rulleski) 

 
Dagens situasjon 
De siste årene har flere rulleskianlegg, både nærmiljøanlegg og større 
trening/konkurranseanlegg, kommet til eller blitt utvidet. Deriblant anleggene til Stathelle og 
Omegn (Bunes) IL Hei, Gransherad IL (Lerkelunden), Stokke IL (Storås), Rauland, Heddal 
(Notodden Energi Arena) og IL Ivrig (Bibo). 
 
Tabellen viser rulleskianlegg i TVSK per d.d. 

Kl. Anleggsnavn Klubb Lengde Lysløype Snøproduksjon Stadion 

2 Gautefall 
Biathlon 

 4,5 km 4,5 km Ja Ja 

3 Nordbøåsen Bø SSL 1 km 1 km Nei Nei 

 Notodden 
Energi Arena 
Grønkjær 

Heddal IL 
Sp.kl Snøgg 
Gransherad IL 
Sauherad IL 
Skarphedin IL 
Sauland IL 
 

Ca 2,6 km 
(ca 3,6 
km skal 
stå ferdig 
sommer 
2021) 

2,6 km 
(3,6 km 
sommer 
2021) 

Ja Ja 

 Haukerød IL Runar 2,2 km 2,2 km Ja Ja 

 Storås 
Skistadion 

Stokke IL 3,2 km  3,2 km Ja Ja 

 Lerkelunden Gransherad IL 1 km  1 km Nei  Nei  

 Rauland- 
flerbruksanlegg 

IL Dyre Vaa 1 km 1 km ?  

3 Bibomyra IL Ivrig 1,3 km  1,3 km  Ja  Ja 

 Il Hei-
idrettsanlegg 

IL Hei 1,38 km 1,38 km Ja Ja 



 Kolbånn Sannidal IL 0,8 km 0,8 km Nei Ja  

 Bunes Stathelle og 
Omegn 

0,8 km 0,8 km Nei Nei 

 Jarseng 
(ferdigstilles 
sommer 2021) 

IF Ørn 1,2 km 1,2 km Ja Ja 

I kretsen jobbes det med flere planer for rulleskianlegg, deriblant flere nærmiljøanlegg og 1-
2 større konkurranse/treningsanlegg i Grenlandsområdet. I tillegg jobbes det med å få på 
plass flere nye rulleskianlegg rundt om i begge fylkene våre, tilknyttet befolkningstette 
områder. 
 

Behov 
Behovet for rulleskianlegg er sterkt økende både på grunn av økt aktivitetsnivå (flere som 
går på rulleski), samt det faktum at stadig yngre utøvere nå trener på rulleski. Flere ulykker 
med rulleski i trafikken tilsier at spesielt yngre utøvere må få tilgang til anlegg for 
rulleskitrening. Det er siste to årene ferdigstilt større anlegg i både Stokke og Heddal. Det er 
også et behov for et slikt anlegg i Grenlandsområdet.  
 

Plan 
Kretsen skal arbeide for en bedre dialog med det offentlige/Statens Vegvesen og lignende, 
slik at vi blir i stand til å kommunisere når det gjelder nye veiprosjekter som for eksempel 
gang og sykkelstier – på den måten blir vi i stand til å ivareta rulleskibrukernes interesser 
bedre enn i dag. 
 
Kretsen har etablert kriterier for større konkurranse/treningsanlegg, styrevedtak ref. sak 37, 
2013-2015/TVSK: 

• Skal inneha snø produksjonsanlegg  

• Flerbruksanlegg, andre idretter som blant annet skiskyting. 

• Bør være på minimum 2,5 km asfalterte løyper 

• Anlegget bør kunne arrangere arrangementer/konkurranser på en viss størrelse, 
eksempelvis Norges cup/Hovedlandsrenn 

• Anlegget bør være et helårsanlegg 
 
Kretsen ønsker å prioritere følgende større trenings/konkurranseanlegg, i prioritert 
rekkefølge: 
 

1. Gulset/Kollmyr – Gulset IF, et større treningsanlegg (konkurranser i fase 4) som 
også ivaretar hopp/kombinert ved å legge løypa inntil hoppbakken i Hasselbakken, 
som nå er blitt et helårs hoppanlegg. Ønsker å satse i 4 faser, hvor totalen utgjør et 
meget godt anlegg for lokalmiljøet, samt utøvere i kretsen. Det jobbes per d.d med 
reguleringsplan. 

 
2. Jarseng – IF Ørn, et større trenings og konkurranseanlegg som også ivaretar blant 

annet skiskytting slik at det blir et flerbruksanlegg. Anlegget vil være en sterk 
tilvekst for kretsen og deres utøvere. Ønsker å få en regional status med et 
interkommunalt samarbeid med Porsgrunn- og Skien kommune. Anlegget skal stå 
ferdig i 2021. 



  
 
 
Prioritering av «nærmiljøanlegg»: (i prioritert rekkefølge) 

1. Gulset/Kollmyr – Gulset IF, fase 1 av prosjektet er et mindre «nærmiljøanlegg» 
tilknyttet skole, idrettshall og fotballbane. 

2. Grønkjær skisenter – Heddal IL, ønsker å bygge et rulleskianlegg i eksisterende 
løypenettverk (sprintløypene). Høst 2020 stod ca 2,6 km rulleskiløype ferdig. 
Vår/sommer 2021 skal 3,6 km stå ferdig.  

 
Kretsen er sikker på at disse anleggene vil være en tilvekst for hele samfunnet i forhold til 
fokus på folkehelse, samt vil føre til økt rekruttering til skisporten samt økt aktivitet for 
generelt blant befolkningen. Og ikke minst få på plass gode anlegg som vil ta brukerne vekk 
fra bilveier, sykkelstier og inn i områder tilpasset aktiviteten. Sikkerheten til alle brukere av 
rulleski blir ivaretatt ved etablering av disse anleggene. 
 
 

7. SKILEIK  

 

Dagens situasjon: 
Det er i dag tilrettelagt for skileik-aktiviteter i forbindelse med noen av skianleggene i 
kretsen. Planer for slike aktiviteter foreligger også både i idrettslag, skoler og barnehager. 
Årsskiftet 14/15 åpnet det et nytt skileikanlegg i Høydalsmo. Foreløpig er det utbygd få 
permanente skileikanlegg i Vestfold og Telemark. 
 

Behov: 
Tilrettelegging for skileikaktiviteter og utbygging av permanente skileikanlegg vil være 
nødvendig i tiden fremover dersom vi skal rekruttere utøvere til skiidretten. Disse anleggene 
bør i størst mulig grad ligge i tilknytning til skoler og barnehager slik at flest mulig får 
muligheten til å benytte anlegget. Det skal jobbes for at kommunene tar mer ansvar for 
bygging og drift av disse anleggene. Med utsikt til stadig snøfattige vintre, blir 
snøproduksjon- og prepareringsutstyr i anleggene viktigere og viktigere. Dette vil utvide 
sesongen mye, samt øke rekrutteringen til skisporten i hele skikretsen. 

 
Plan: 
TVSK vil i planperioden arbeide for å få flere faste anlegg for skileik- og gjennom lagene, 
arbeide for å få bygd flere skileikanlegg i forbindelse med skoler og barnehager. TVSK må 
være pådriver inn mot kommunene. 
 
 

8.    TELEMARK 

 
Dagens situasjon: 
Telemark utøves i eksisterende alpinanlegg - se også punkt 2, Alpint. Det er 3 klubber som i 
dag har aktive utøvere; Morgedal, Skarphedin og Fjellguten. 



Fjellguten har arrangert WC på Gaustablikk de siste årene frem til 2020. de siste årene 
(utenom 2020). I 2019 ble VM i Telemark avholdt her.  
 

Behov:  
Se punkt 2, Alpint. 

 
Plan: 
Se punkt 2, Alpint. 
 
 

9. SNØPRODUKSJON 

 
Dagens situasjon: 
Snøproduksjonsanlegg- og godt prepareringsutstyr har blitt en nødvendighet de senere 
årene, og flere av våre klubber har kjøpt snøproduksjonsutstyr. Det er til gjengjeld en stor 
kostnad å drifte slike anlegg. TVSK skal jobbe for løsninger som letter kostnaden for 
klubbene til drift av anleggene. 
 

Behov: 
Årene med snømangel i lavereliggende områder, har ført til mange avlysninger/ flyttinger av 
skirenn. Dette er også noe som påvirker rekrutteringen. Skikretsen må se fremover, og 
ønsker derfor flere skianlegg med mulighet for snøproduksjon, slik at skirenn, trening og 
diverse rekrutteringstiltak kan gjennomføres gjennom hele vinteren selv om natursnøen 
skulle utebli. Behovet for å kunne produsere snø er derfor stort. Det er også viktig å 
presisere at godt prepareringsutstyr er et viktig element i forbindelse med bearbeiding av 
kunstsnø. 
 
 

Plan: 
TVSK vil arbeide for at flere skileik-anlegg blir stønadsberettiget for snøproduksjon.  
 
Arbeidet med tilskudd til drift av skianlegg generelt, inkludert snøproduksjonsanlegg, er 
viktig å jobbe med fremover - det samme gjelder støtte til opplæring i bruken av utstyret. 
 
I klubber hvor det er mottatt støtte til snøproduksjon, må det satses på opplæring i bruken 
av utstyret, nedennevnte må imidlertid prioriteres fremover: 

• Opplæring og drift 

• Det tekniske 

• Vannkvalitet 

• Støy fra snø produksjonsanlegg bør sjekkes med respektiv kommune før innkjøp. 

• Strømtilførsel etc. etc. 
 


