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Orientering til Årsmøte 2018 i Valnesfjord IL 24. februar 2019.  

Statusrapport for arbeidet med anleggsutvikling – skigruppa 

Vedlegg: Prosjektbeskrivelse – Aktivitetsarena Valnesfjord 

 

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.  
 
 

20.02.18 

På vegne av arbeidsgruppen; Asbjørn Hagen  


