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Sør-Trøndelag Fylkeskommune                         
v/Fylkesordfører 
Erling Skakkes gt. 14 
 
7013 Trondheim 
 
 
 
                  Fannrem, 04.10.2010 
 
 
 
Utbyggingen av Knyken Skisenter 
 
Orkdal IL vil med dette søke Sør-Trøndelag Fylkeskommune om et investeringstilskudd i 
forbindelse med utbyggingen av Nye Knyken. 
 
Orkdal IL har i dag ca 1200 medlemmer og drives i all hovedsak på frivillig basis. Vi har et 
bredt og allsidig tilbud til befolkningen i Orkdal og Orkdalsregionen. Vi vil nå utvide dette 
tilbudet ytterligere ved å bygge ut et helårsanlegg for vintersport i Knyken. 
 
Orkdal IL er eier og driver av to store idrettsanlegg i Orkdal. I 2008 bygde vi ut 
Orkdalsbanken stadion for ca. 16 mill kroner til et flott idretts- og nærmiljøanlegg. Nå skal vi 
bygge ut Nye Knyken Skisenter for 42 mill i Fase 1, noe som er den største utbyggingen av et 
idretts- og friluftsanlegg i Orkdalsregionen noensinne.  
 
Knyken er i dag det anlegget i Orkdalsregionen som har det bredeste tilbudet til barn, unge, 
voksne og ikke minst til de som i dag ikke deltar i organisert idrett.  
 
Knyken skisenter har i dag status som fylkesanlegg og regionanlegg og mottar driftsstøtte fra 
Sør-Trøndelag fylkeskommune og Orkdal kommune. Samarbeidskomiteen i Orkdalsregionen 
og idrettsrådene har enstemmig sluttet seg til utbyggingen av Nye Knyken som regionens 
helårsanlegg for vintersport. 
 
Knyken skisenter og Orkdalsbanken stadion brukes i dag til trening og undervisning av 
Orkdal vidaregående skole i forbindelse med tilbudet som gis ved idrettslinja på skolen. 
 
Vi håper Sør-Trøndelag Fylkeskommune har muligheten til å støtte utbyggingen av Nye 
Knyken med et investeringstilskudd på kr. 2 mill i 2011.  
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Nedenfor vil dere få en kort presentasjon av hovedelementene i prosjektet: 
 
Universell utforming 
Orkdal IL er opptatt av at anlegget skal ha en utforming slik at alle kan bruke anlegget og 
delta i de aktiviteter som foregår i Knyken. Vi har derfor knyttet til oss medlemmer fra Orkdal 
Handikaplag og integreringsutvalget i Norges Idrettsforbund som bistår oss i utviklingen av 
anlegget.  
 
Inkludering og integrering 
Alt for mange mennesker blir i dag stående utenfor organiserte aktiviteter på grunn av at en 
ikke tilrettelegger anlegg eller aktiviteter på en slik måte at det inkluderer alle til å delta. 
Orkdal IL vil ha høy fokus på dette området i utbyggingen og i de aktiviteter som nå 
planlegges framover i anlegget. 
 
Folkehelse 
Orkdal IL vil gjennom utbyggingen av Nye Knyken Skisenter sette Folkehelse enda sterkere 
på dagsorden gjennom alle aktiviteter i idrettslaget og dette skal gjelde alle aldersgrupper og 
ikke minst overfor de som i dag ikke har tilbud om å delta i fysisk aktivitet. 
 
Aktiviteter 
Orkdal IL vil legge opp til flere aktiviteter som fremmer folkehelse, integrering og 
inkludering.  
 
Av tiltak som vil bli startet opp vil vi nevne følgende: 
 

� Aktivitetsdag vinter og sommer for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
� Flerkulturell aktivitetsdag for de som bor i Orkdalsregionen 
� Knyken rundt – sommer og vinter – familieaktiviteter 
� Tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming 

 
Utstyr 
Orkdal IL har i dag lite utstyr som er tilpasset de  med nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker å 
kjøpe inn ustyr, slik at det er mulig å låne dette i Knyken.   
 
Sikkerhet 
I dag trener jenter og gutter på rulleski etter sterkt trafikkerte veier. Orkdal IL vil nå bygge ut 
egen rulleskitrase i Knyken som gjør at trening på rulleski kan foregå under trygge rammer. 
Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra trafikksikkerhetsutvalg, kommuner, idrettslag, 
politi og foresatte på dette tiltaket. 
 
Rulleskitrase/HC-trase 
I dag er det ikke noe skianlegg i Orkdalsregionen som har et slikt tilbud. Dette vil bli et meget 
godt tiltak for alle som driver med skiskyting og langrenn. Idrettsrådene i regionen har sluttet 
seg til planene og støtter utbyggingen av Knyken som et helårs regionanlegg for skisport. 
Mennesker med nedsatt funksjonsevne vil nå få et tilrettelagt tilbud om å ferdes i utmark som 
alle andre, og de kan dermed delta i ulike aktiviteter. 
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Orkdal vidaregående skole 
Orkdal vidaregående skole er meget viktig for hele Orkdaldsregionen, den skal nå bygges ut. I 
dag bruker elever ved idrettslinja Knyken til undervisning og trening på vinters tid. Ved å få 
rulleskitraseer knyttet til lysløype og skiskytteranlegg, vil elevene kunne trene sikkert og godt 
hele året. Dette vil ha stor betydning for søkningen til skolen og ikke minst rekrutteringen 
innenfor langrenn og skiskyting. Orkdal v.g. skole og Orkdal IL arbeider nå i fellesskap om å 
få tilrettelagt et spissa toppidrettstilbud ved skolen. Et slikt tilbud vil styrke skolen ytterligere 
og være positivt for alle de som ønsker å kombinere skole og toppidrett.  
 
Skileik 
I Knyken har vi et flott skileikområde som er meget populært. Dette området vil vi nå 
videreutvikle etter mange gode innspill fra barnehager, skoler og foresatte m.fl. Vi skal bl.a. 
bygge laftet varmestue og to gapahuker hvor barn kan varme seg og grille pølser ute i naturen 
sommer og vinter. I tillegg skal vi bygge ut faste elementer som kuler, staup, orgeltramp m.m. 
Alt dette vil stimulere barn og voksne til positive uteaktiviteter.  
 
Hoppanlegg 
Orkdal IL har lang og god tradisjon med å organisere aktiviteter for ivrige hopprekrutter og 
har stor aktivitet i hoppgruppa blant jenter og gutter. Vi skal nå videreutvikle anlegget ved å 
bygge 5 hoppbakker på K10 – K20 – K30 – K50 – K68 for sommer og vinterbruk. Bakkene 
vil ha porselensspor, plast, heisanlegg, flomlys og snøproduksjonsanlegg. Vi bygger landets 
beste og flotteste rekrutteringsanlegg for hopp og kombinert. 
 
Skiskyting 
Orkdal IL er det eneste idrettslaget som i dag har anlegg og utøvere i skiskyting i Orkdal. Vi 
skal nå videreutvikle anlegget til 30 skiskytterskiver, ny standplass og rulleskitraseer på 4,5 
km.  Dette vil bety mye for rekrutteringen og aktiviteten og samtidig bidra til at vi kan søke 
nye arrangement som vil komme lokalt næringsliv til gode.  
 
Snøproduksjon 
Vi bygger også ut eget snøproduksjonsanlegg som vil ha stor betydning for snøsikkerheten, 
aktiviteten og økonomien i anlegget. Vi kan dermed gi tilbud om trening og konkurranser 
tidlig i sesongen som i dag er et stort problem. I dag reiser utøvere og klubber langt for å få 
gode treningsforhold. Snøproduksjonsanlegget vil komme alle brukere av anlegget tilgode.  
 
Økonomi 
Orkdal IL er glad for den positive støtten anlegget har fått fra Orkdal kommune, næringslivet, 
lag- og foreninger, medlemmer og privatpersoner. Utbyggingen krever voldsom innsats fra 
lagets medlemmer og vi er helt avhengige av lokal, regional og nasjonal støtte. Orkdal IL  må 
mellomfinansiere spillemidlene og håper derfor på god støtte fra næringslivet slik at 
lånefinansieringen blir lavest mulig. 
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Utbygging Fase 1. – kr. 42 mill inkl mva 

� Hoppanlegg – 5 hoppbakker med porselensspor, plast, lys, heis og snøproduksjon 
� Skileikanlegg – laftet varmestue, gapahuker og aktivitetsområde 
� Skiskytteranlegg – 30 skiver med lysanlegg, skiveoverbygg og standplass 
� Rulleskitraseer med - HC- tilpassing – 4,5 km 
� Snøproduksjonsanlegg med vannbasseng og pumpehus 
� Ny øvre skibru med lager og miljøstasjon 
� Utbedring av eksisterende løypenett og utskifting av lysaramaturer 
� Nytt stadionbygg for speakertjeneste m.m. 
� Rehabilitering av varmestue for hoppere med garderobe og wc m.m. 
� Ny varmestue for alpinanlegget med lager og HWC 
� Nye dommertårn i hoppanlegget 
� Nytt skilager og garasje for maskiner m.m. 
� Opparbeidelse av parkeringsplasser m.m. 

 
 
Oppstart - ferdigstillelse 
Utbyggingen har fått stor lokal, regional og nasjonal oppmerksomhet og vi er nå i full gang 
med arbeidet. Oppstart var 6. april 2010 og anlegget skal stå ferdig til vintersesongen 
2010/2011. Av praktiske og faglige årsaker, vil asfaltering av rulleskitraseer og plastlegging 
av hoppbakker gjøres våren 2011. 
 
Orkdal IL håper Sør-Trøndelag Fylkeskommune ser verdien og størrelsen i utbyggingen av 
Nye Knyken og at dere finner rom for å støtte Knyken som fylkes- og regionanlegg. 
 
Skulle det være ønske eller behov for en nærmere orientering og evt. befaring, så stiller vi mer 
enn gjerne opp! 
 
Knyken Skisenter er et anlegg for alle som bor i Orkdal og Orkdalsregionen. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Orkdal IL Anlegg 
Jorodd Asphjell 
Leder 
 
 
Mobil: 90 92 32 25 
E-post: jorodd.asphjell@stortinget.no  
 
 
 
Vedlegg:  Budsjett 
 


