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Basisanlegg
Hvorfor bygge basisanlegg? 

Eksempler fra Petter Northug skistadion på Inderøy!

Gisle Løseth
06.11.2018 

• Erfaringer fra basisanlegg på Petter Northug skistadion vinteren 2018:
• Trening i basisanlegg - film
• Basisanlegg som sosial arena
• Anleggstekniske erfaringer

• Planlegging og finansiering av basisanlegg (langrennscross) – eksempel spillemiddelsøknad
• Planlegging
• Finansiering

Innhold:
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BILDE FRA 29.03

FILM – SKICROSS + INTERVJU LØYPEKJØRER
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• Historikk
• Lang historikk med basistrening på ski i Inderøy IL

• Treningsformer:
• Hurtighetstrening – gå med stor fart inn i skarpe doserte svinger – utfordrer styrke, balanse og mot
• Intervalltrening – stafettintervall, 30-30intervall, langintervall
• Teknikktrening – optimalisere og utvikle teknikker, valg av teknikk, skifte av teknikk, timing i  

bevegelser
• Utnytte terreng - kuler/dolper, svinger, bedre skiferdighetene 
• Taktikk - trase`-valg

• Observerte treningseffekter:
• Økt hurtighet, bedret balanse, bedre terrengforståelse, utfordrer teknikk,  sannsynlig økt styrke 

spesielt  i stabiliseringsmuskulatur
• Trenerrollen - Terrenget er instruktør!

TRENING I BASISANLEGG

• Ha det moro sammen
• Lekbetont aktivitet
• Blande aldersgrupper

SKICROSSANLEGG SOM SOSIAL ARENA

Fra bedriftsstafett

Første trening i skicrossanlegget
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• Snøproduksjon
• Må ha mye snø å jobbe med!
• Kunstsnø gir svært slitesterke traseer
• Kunstsnø ga skiføre til midt i Mai!

• Løypekjøring
• Krever kraftig løypemaskin til å flytte og bearbeide snø
• Mindre maskin kan være egnet til å «finpusse»
• God tilbakemelding fra løypemannskap
• God dialog mellom de aktive, trenere og løypemannskapene

ANLEGGSTEKNISKE ERFARINGER

• Planlegging og finansiering av langrennscrossanlegg på Petter Northug skistadion:

• Spillemiddelsøknad  med innhold:
• Markanlegg/trase`- Lett bearbeiding
• Lysanlegg og lydanlegg
• Snøproduksjonsanlegg

• Løype ca 550m

• Kostnad ca 1 100 000 inkl mva

• Finansieres med spillemidler 550 000, dugnad 400 000 og 150 000 egenkapital (mva ref)

EKS BYGGING AV BASISANLEGG FOR SKI
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TEGNING

KOSTNADSOVERSLAG SKICROSSANLEGG
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KOSTNADSSAMMENSTILLING SKICROSSANLEGG

FINANSIERINGSPLAN SKICROSSANLEGG
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KAN ANBEFALES!

Takk for meg 


