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Driftsplan for helårsskiskytterarena I Valldal. I forbindelse med planlagt helårsskiskytterarena er det 
utarbeidet en driftsplan for å sikkre god drift av alnegget gjennom året. 

Prosjekt: 

 Standplass med 15 skiver. Dette blir moderne skiver med elektronisk opptrekk og stort fokus på 
miljø. Asfaltert standplass for reinheit og mulighet til å skyte med rulleski. 

 Turløype for heilårsbruk planert og drenert for bruk ved lite snø 2,5KM  

 Lys i Helårsturløype og på skiskytterstadion 

Drift og vedlikehold er tenkt utført på lik linje som dei andre oppgavene vi har i idrettslaget. Det blir 
oppnevnt ulike nemnder på årsmøtet med sine ansvarsområder. Treningsnemnd, skikafenemnd, 
lysløypenemnd, trakkemaskin nemnd. Osv 

For dette anlegget vil det vidreføres standplassnemnd for skiskyting som i hovedsak har ansvaret for å 
holde standplass og skiver klar for trening. 

Lysløypenemnda får ansvar for lys og stolper. 

Det blir ei egen ny nemnd med ansvar for å holde tursti klar for bruk på barmark. Ansvar for rydding av kratt 
og busker etter behov. Slå gras i traseen holde det ryddig  og i orden. 

Trakking av løyper inngår i trakkemaskinnemnda. 

Oppgavefordeling 

Sesong klargjøring vår og høst. 

Hver gruppe går gjennom sine ansvarsområder to ganger pr år, vår og høst. Sommer er det behov for å 
holde tursti åpen for og klar for bruk. Evt rydding av kratt, busker og gras etter behov. 

Daglig vedlikehold, ukentlig ettersyn 

Standplassnemnda har ansvar for å jevnlig kontrolere skiver, lys etc og gjøre nødvendig vedlikehold etter 
behov eller ta opp større ting med hovedlaget. Lakk av skiver etc gjøres på generell basis etter endt 
trening, men av og til behov for ytterligere vedlikehold. Smøring av skiver etc etter instruks. Beholdning av 
papp rydding av søppel etc må kontroleres. 

Trakking av løyper i vinterhalvåret 

Trakking av løyper inngår i lagets ordinære trakking. Det skal holdes løyper gjennom sesong når det er 
snøforhold både på Omnos og i skiskyttertrase.Trakking utføres når det er behov for at løyper skal være 
klar for trening. Pr i dag og i nær framtid ser en for seg at laget bruker eksisterende trakkeutstyr. Dvs 
trakemaskin og skjeldalfres. En må pr no basere seg på innleid traktor for trakking. Eget trakketeam for 
traktor må inn i trakkemaskinnemnda.  Snømengde og snøbeskaffenhet må avgjøre hvor trakkeutstyret til 
en hver tid skal benyttes. Frakt av utstyr gjøres med traktor og innleid flak henger. 

Framover må det vurderes jevnlig når evt trakkeutstyr skal fornyes eller endres. Dette ssett opp i mot 
slitasje, fornying og bruk. 

En vil jevnlig ha behov for å fornye oppgradere trakkeutstyr slik som feks trakkemaskin ( ny 201x), 
skjeldalfres, egen tilpassa traktor, rull, skuter ( denne kan med fordel vurderes erstatta med firhjuling med 
belte) Dette må vurderes på generell basis og inggå i plan for oppgradering av trakkeutstyr. 

 



Skiskytterstadion i Valldal                                                  

Kostnader 

Kostnader til daglig forbruk av treningsmateriell tas inn via treningsavgift. Dette dekker skiver, lakk og div 
mindre rekvisita. 

Trakking inngår i kostnadsfordeling for generell trakking av løyper i laget. 

Kostnader til trakking er generelt en stor kostnad men helt avgjørende for aktivitet. Laget må jobbe for 
stabile bidragsytere som kan være med å støtte opp økonomisk til trakkekostnadene. 

 


