MOTTATT

0 7 JUL 2009
Orkdal kommune
v/ordfører Gunnar H. Lysholm
Rådhuset
7300 Orkanger

Orkdal kommune

Fannrem, 02.07.2009

Søknad om tilskudd til utbygging/rehabiliteringav Knyken Skisenter
Orkdal idrettslag vil med dette søke Orkdal kommune om et tilskudd på kr. 7 mill, til
utbygging og rehabilitering av "Nye Knyken Skisenter".
Orkdal IL er et aktivt fleridrettslag innen fotball, håndball, trim, friidrett og ski med ca. 1100
medlemmer. Orkdal IL er eier og driver av to store idrettsanlegg og har et meget godt ord på
seg når det gjelder utbygging og drifting av idrettsanlegg.
1. Orkdalsbanken Stadion som ble bygd ut i 2008, drives på frivillig basis av idrettslagets
medlemmer. Anlegget ble bygd ut for ca. 14 mill i 2008 og framstår i dag som et
mønsteranlegg for bredde- og toppfotball. I tillegg ble det bygd ut som et komplett
nærmiljøanlegg med friidrettselementer som høydehopp, lengde og løpebaner m.m.
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2. Orkdal IL er også eier og driver av Knyken Skisenter, som er et stort regionalt
skianlegg innen hopp, langrenn, alpin, skiskyting og skileik. I tillegg har vi ulike
aktivitetstilbud om sommeren. httr:
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Knyken Skisenter har i dag et bredt tilbud til barn, unge og voksne som ønsker å bruke
anlegget til mosjon, rekreasjon, friluftsliv eller til aktiv idrett.
Knyken Skisenter har status som fylkesanlegg og mottar driftstøtte fra Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Orkdal videregående skole bruker anlegget hver dag til trening for elever
som har langrenn og skiskyting ved idrettslinja.
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Knyken Skisenter består i dag av:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 hoppbakker med flomlysanlegg og heis
Skileikområde med flomlys og heis
Skiskytteranlegg med flomlys og 20 selvanvisere
Alpinanlegg med to heiser, flomlys og tre nedfarter
Langrennstrase på 6 km med flomlys
Turløypenett på 10 og 25 km
Skihytte med garderobe- og dusjanlegg m.m.
2 stk Garasjer
Varmestue ved hoppanlegget
Alpinboder
Stadionhus
Smørebod

Orkdal IL skal nå rehabilitere og bygge ut Knyken Skisenter for ca. 30 mill. slik at det
tilfredsstiller de krav et moderne skianlegg skal ha for å gi et fullverdig trenings- og
konkurransetilbud sommer og vinter.
Orkdal IL vil kort redegjøre for de elementer som inngår i utbyggingsplanene nedenfor:

1. Skiskytteranlegget som ble bygget i forbindelse med NM senior i 1993 tilfredsstiller i
dag ikke de krav NSSF har for plassering og antall skiver m.m. Orkdal IL vil fornye
dagens skyteskiver og erstatte disse med 31 nye selvanvisere, utbedring av standplass,
nytt flomlysanlegg og rulleskitrase.
Kostnad: Kr. 1.2 mill.

2. Utbedring av eksisterende langrennstraseer for å gjøre de bredere slik at de
tilfredsstiller de krav og behov dagens konkurranseøvelser krever. I forbindelse med
dette arbeidet planlegges det en kombinert rulleskitrase sammen med
skiskytteranlegget på 2,5 km. Traseen skal i tillegg legges til rette for folk med
handikap.
Kostnad: Kr. 5 mill.

3. Orkdal IL planlegger å fornye dagens hoppanlegg med 4 nye hoppbakker for
helårsbruk K 10 —K 20 —K 30 —K 40 + plastlegging av eksisterende bakke på K 65.
Det bygges ny heis, tilløp og lysanlegg for de fire minste bakkene.
Kostnad: Kr. 15 mill.

4. Planene for utbygging av fase tre ved alpinanlegget vil gi Knyken et viktig løft videre
med tanke på å tilrettelegge et større skiparkområde. Utbyggingen vil bidra til at
dagens tilbud blir langt større bedre og da spesielt for ungdomsgruppen. Investering
omfatter ny heis, planering av ny trase og flomlys.
Kostnad: Kr. 6 mill.
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OILs prosjekt er avhengig av offentlig støtte for å kunne realiseres. Størrelsen på støtten vil
være avgjørende for hva som kan prioriteres og gjennomføres.
Orkdal IL håper Orkdal kommune kan støtte våre utbyggingsplaner gjennom å bevilge
kr. 7 mill. i 2009 til prosjektet "Nye Knyken Skisenter".

Vi håper på en positiv behandling og tilbakemelding på vår søknad.

Med sportslig
Orkdal

Orkdal IL skiavd.
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Mag Fossbakk
Leder

Arve Garberg
Leder (Sign.)

Vedlegg:
•

Presentasjon av prosjektet

Adresse:
Orkdal idrettslag
v/Magne Fossbakk
Fossjåren
7320 Fannrem
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