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Orientering til Årsmøte 2019 i Valnesfjord IL 23. februar 2020.  

Statusrapport og sak for vedtak - Aktivitetsarena Valnesfjord 

Vedlegg: Prosjektbeskrivelse – Aktivitetsarena Valnesfjord 

Bakgrunn: 

Mandat gitt i årsmøte 2016 (2017) 

Etablere en arbeidsgruppe som sammen med Valnesfjord Helsesportssenter, Nordland Skikrets, 

Fauske kommune og andre aktører ser på mulighetene for utvikling av dagens anlegg i øvre 

Valnesfjord (Jordbruløypa, Tilkoplingsløypa og Lysløypa rundt VHSS) til ett samlet og universelt 

utformet anlegg for helårsaktivitet for ulike aktiviteter (skiaktivitet, skileik / skicross, sykkel, tur og 

trim). Mandatet omfatter også å utarbeide forslag til løsning for fasiliteter for stadion, utstyrslager, 

oppholdsrom, smørerom, toaletter etc.  

 
Aktivitet i 2017:  
Arbeidsgruppen ble etablert etter årsmøte og består av Jakob Djupvik, Paul Hjemås, Mathias Djupvik 
og Asbjørn Hagen. I perioden har det vært løpende kontakt i gruppen og samarbeidspartnere med 
ulike oppgaver som er gjennomført:  
 

- Etablere anleggsprosjekt etter GIA modellen. (Gode idrettsanlegg) 
- Avklare og finne «riktig» ambisjonsnivå samordnet med VHSS sine utviklingsplaner for 

uteområdene rundt senteret.  
- Presentasjoner og møter med VHSS fagpersoner og ledelse.  
- Behovskartlegging hos alle klubbene i Salten.  
- Utarbeidet forlag til utbedret løypenett og stadion 
- Romprogram og skisse til skistue / klubbhus fasiliteter. 
- Etablere kontakt med skikrets og ressurser i Norges skiforbund vedrørende anleggsutvikling.  
- Samhandling med Fauske og Bodø kommune samt Valnesfjord nærmiljøutvalg.  

 
Arbeidet har vært litt på vent i påvente av styrebehandling hos VHSS som er anleggseier av dagens 
2,7 km lysløype. VHSS skal styrebehandle prosjektideen medio 1. kvartal 2018 slik at videre 
prosjektering med skisseprosjekt og forprosjekt er formelt forankret.  
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Aktivitet i 2018:  
Arbeidsgruppen har bestått av Jakob Djupvik, Stine Irgens, Mathias Djupvik og Asbjørn 
Hagen. Jonny Jakobsen har i tillegg fått prosjektlederrolle ved VHSS for oppfølging av 
prosjektet. Det har vært god driv i prosjektet frem til samlet prosjekt klart for realisering. 
Aktivitet i 2018 har bla. vært:  
 

- Anleggsrådgivning fra Norges skiforbund og Norges skiskytterforbund frem til samlet 
prosjekt som omhandler løyper og tilhørende nødvendige fasiliteter i henhold til 
dagens krav for skianlegg.  

- Totalt 10 delprosjekter (jf. vedlegg) klare for realisering 2018 – 2028! Samlet utgjør 
dette «Aktivitetsarena Valnesfjord» 

- Valnesfjord Helsesportssenter blir anleggseier for samlet nytt løypenett.  
- VIL og VHSS er felles prosjekteier i denne fasen.  
- VIL og VHSS har styrebehandlet prosjektet og vedtatt videreføring med prioritet for 

delprosjekt 1-5. I tillegg har VHSS ønsket å komme snarlig i gang med delprosjekt 7.  
- Dugnadsarbeid er gjennomført med klargjøring av traseer og nytt stadionområde.   
- Nordland idrettskrets har bevilget midler til plan og prosjektering, totalt kr. 60.000 

gjennom to tilsagn i 2018.  
- Arbeid med finansiering er startet med flere søknader hvor det avventes svar i 2019.  
- Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er innvilget.  
- Totalt 8 spillemiddelsøknader sendt inn av VHSS i samarbeid med VIL som dekker 

delprosjekt 1-4 og 7. Delprosjekt 5 (3 og 5 km løyper) avventes noe.  
 
Videre arbeid er prosjektering og klargjøring til ytterlige praktisk arbeid.  
Det vil for 2019 være viktig at Valnesfjord IL samlet jobber med finansiering sammen med 
VHSS herunder plan for avsetting av egenkapital til prosjektene i årene fremover. Dette i 
tillegg til den betydelige dugnadsinnsatsen / eget arbeid som legges inn fra VIL og VHSS.  
 
Ved realisering av dette prosjektet vil Valnesfjord IL dekke opp sine anleggsbehov gjennom 
oppdaterte og relativt nye anlegg av høy kvalitet som ikke eies direkte av VIL. (Kunstgress og 
hall kommunalt eierskap, skianlegg – VHSS). Idrettslaget mister noe fleksibilitet og kontroll 
ved å ikke eie egne anlegg, men samtidig er det en langsiktig god løsning der det kan 
fokuseres på aktivitetstilbud og laget blir mindre sårbare for svingninger i aktivitet og 
medlemstall i de ulike idrettene / undergrupper.  
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Aktivitet i 2019 
 
Arbeidsgruppen har bestått av Ørjan Jordbru, Jakob Djupvik, Stine Irgens, Mathias Djupvik og 
Asbjørn Hagen. Jonny Jakobsen har i tillegg vært prosjektleder ved VHSS for oppfølging av 
prosjektet. 
 

- Prosjektet er kommet i aktiv fase med realisering av de foreslåtte delprosjektet.  
- Prosjektet har oppnådd finansiering gjennom private sponsorer (Bla. SNN 

samfunnsløftet med1,5 mil, SKS – treårig avtale 2020 - 2022, ISE ifm. lysanlegg og har 
nå også fem prioriterte spillemiddelsøknader for 2020 som utgjør totalt 1,559 mil.  

- I løpet av året er det opparbeidet nye traseer slik at anlegget nå består av gode 
løyper for vinterbruk på, 1 km, 2 km,3 km, universell 2,5 km løype, stadionflate og 
skileikeområde. (Delprosjektene 1, 2,3 og 4.) 

- Nytt lysanlegg for alle løyper øst for Storelva prosjekteres og forventes montert i 
2020. (Forutsetter forskuttering av godkjente spillemiddelsøknader, søknad til 
behandling i Fauske kommune).  

- Info om prosjektet på facebook Aktivitetsarena Valnesfjord.  
- Prosjektet er innarbeidet i ny kommunal plan for idrett og friluftsliv.  
- Valnesfjord IL testet nye løyper i åpningsrennet i desember 2019 med svært gode 

tilbakemeldinger i tillegg ble anlegget benyttet da Innstranda IL arrangerte 
nyttårsraketten. I perioder med mildvær har anlegget vært det eneste stedet i Salten 
med tilfredsstillende treningsforhold for langrenn.  

- Skiltplan (info, retning og avstandsskilt) er utarbeidet og forventes montert i 2020 
 
 
Aktivitet og vedtakssak for 2020 
 
Prosjektet viderøres med aktiv deltakelse fra både VHSS og VIL. Ørjan Jordbru er 
hovedkontakt ved VHSS, men prosjektet involverer også flere ressurser faglig, praktisk og 
administrativt ved VHSS. Fra VIL er arbeidsgruppen primært Jakob Djupvik, Mathias Djupvik 
og Asbjørn Hagen. Arbeidsgruppen oppfordrer medlemmer og særskilt styre i VIL til aktivt 
bidra inn i prosjekt om det er med idrettsfaglig, administrativ eller praktisk kompetanse. I 
forbindelse med nytt lysanlegg blir det omfattende dugnadsarbeid sammen med leverandør.  
 
Valnesfjord IL vedtok i 2018 realisering av prosjektet Aktivitetsarena Valnesfjord med 
prioritet for delprosjekt 1-5 i første fase.  Dette innebærer også omfattende og svært 
kostnadskrevende prosjekter vest for Storelva med en 3 og 5 km løype og ny bru inn mot 
deler av gamle Jordbruløypa (Delprosjekt 5). Erfaringene så langt gjør at arbeidsgruppen nå 
anbefaler å prioritere alle tiltak øst for Storelva slik at disse ferdigstilles først. Her vil det nå 
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enkelt være mulig å få FIS godkjente løyper fra para 2,5 km, sprint 1,2 km, ordinære 1 km,2 
km, og 3 km og opp til 3,3 km og 3,75 km sløyfer innenfor samme anlegg med utgangspunkt i 
det eksiterende anlegget og det som er opparbeidet i 2019.  Valnesfjord IL kan gjennomføre 
alle aktuelle arrangementer i et slikt anlegg. Og anlegget blir dekkende for pasientbruk ved 
VHSS. På denne måten kan prosjektet videre jobbe seg utover med tidligere vedtatte 5 km 
når det foreligger finansiering og dugnadskapasitet. Det er også signal fra sponsorer som 
ønsker denne rekkefølgen på prosjektene. Prosjektene vest for elva har uansett oppnådd 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. I fasen nå fra 2020 er det spesielt to nye 
delprosjekter som er viktige.  
 
Delprosjekt 6 innbefatter permanent toalett, tidtager og servicefasiliteter gjennom bruk av 
eksisterende, midlertidige og / eller nye fasiliteter. I prosjektbeskrivelsen nevnt som 
«skistue». Det er i 2019 etablert midlertidig tidtagerfasiliteter, men det mangler f.eks. 
tilstrekkelig sanitærforhold for brukerne av anlegget. Det er imidlertid mange brukere også 
utover Valnesfjord IL og VHSS som gjør at hensiktsmessig eierskap og drift må utredes.  
Viktig at dette nå kommer på plass både for egen treningsaktivitet og samlende sted for 
skiaktiviteten, men også for å enkelt kunne gjennomføre arrangement som gir god inntekt til 
Valnesfjord IL. Dagens arrangementer er svært komplisert mtp. logistikk og krever i overkant 
mye av dugnadsinnsats i idrettslaget.  
 
Delprosjekt 9 omhandler utbedring / forsterkning av eksisterende skibru alternativt ny bru 
eller kulvert ved parkering. Denne brua er primært et VHSS anliggende, og har hatt 
kjøreforbud med tråkkemaskin de to siste årene. Passasje over denne bruen svært viktig i 
forbindelse med våre arrangement, ved trening og for allmenheten som bruker området. 
Det søkes i første omgang en enkel forsterkning, før ny overgang vurderes.  
 
Forslag til vedtak 23.2.20 

- Valnesfjord IL bidrar sammen med VHSS til videreføring delprosjektene øst for 
Storelva med ytterlige utbedring av igangsatte delprosjekt og løypejusteringer samt 
delprosjekt 6 og 9 med permanent toalett, tidtager og servicefasiliteter gjennom bruk 
av eksisterende, midlertidige og / eller nye fasiliteter.  

- Eventuelle økonomiske konsekvenser for investering, leiekostnad eller drift forlegges 
styret i VIL eller ekstraordinært årsmøte til behandling.  

- Avsatte midler fra Valnesfjord IL i 2019 kr 50 000 (egenkapital til spillemiddelsøknad 
som nå ble dekket av sponsor) omdisponeres til plan og prosjektering av fasiliteter 
som supplement til tidligere tildelte midler fra Nordland idrettskrets.  

 
 

07.02.20 På vegne av arbeidsgruppa; Asbjørn Hagen  


