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Skiforeningens merknader
Skiforeningen er en ideell, medlemsfinansiert organisasjon som jobber for å
fremme skiidrett og friluftsliv. Denne jobben omfatter bl.a å preparere løyper i 19 ulike
kommuner, deriblant Asker kommune. Skiforeningen stiller seg positive til en utvikling av
området til lek- og idrettsformål.
Skiforeningen har, gjennom avtale med Asker kommune, ansvar for preparering av
skiløypene på Dikemark.
Fax: 22 92 32 50
e-post: skif@skiforeningen.no

Adkomst for løypemaskin
Ved utbyggingen vil det være viktig å sikre løypemaskinen en mer hensiktsmessig og god
adkomst til området. Dette er i dag mangelfullt da et nytt autovern ved broen på
Dikemarkveien fører til at løypemaskinen må ut på bilveien og følge denne for å greie
svingen inn mot idrettsområdet på Dikemark.
Rulleskitrasé
Anlegging av en asfaltert rulleskibane vil øke sikkerheten under trening for barn og unge og
vi anser dette som positivt. Følgende faktorer vil være viktige ved anlegging av
rulleskitrasé: Bærelaget må være isolert og tilstrekkelig dimensjonert for tungt materiell så
som løypemaskin. Asfalten må ikke være av høy kvalitet, dvs. ikke for grov.
Snøproduksjon
Når det gjelder mulige planer om snøproduksjon på stedet vil Skiforeningen påpeke
følgende: det bør gjøres en vurdering av om de lokale værforholdene vil være tilstrekkelig
gunstige for snøproduksjon før man eventuelt bruker tid, krefter og økonomiske ressurser på
tilrettelegging for dette.
Tilgang til øvrig løypenett i Marka
Ved utvidelse av løypetilbudet på Dikemark Idrettspark bør det vurderes muligheter for
sammenknytting med løypenettet i Marka. Tilgang til skiløyper fra boligområdene er et
viktig folkehelsetiltak og vil kunne redusere bilbruk i forbindelse med skiaktivitet.
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