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Endringer: 
Forrige revisjon av denne anleggsplanen har vært presentert i idrettslagets styre og overfor Rindal 
kommune tidligere. Det ble i 2015 vedtatt en ny reguleringsplan for Tjønnaområdet. Dette sammen 
med grunneierforhandlinger, noen endringer i behov underveis og enkelte tiltak som allerede er 
utført, har gitt behov for en ny revisjon av anleggsplanen. 
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Innledning	og	litt	historikk	
 
Rindal har lange og helt unike skitradisjoner både gjennom prestasjoner og skimaking, noe som 
også er dokumentert gjennom et eget skimuseum i bygda. Dette er med på å gi skigruppa i Rindal 
IL motivasjon for et langsiktig mål om at «skibygda Rindal» igjen skal bli kjent for aktiv skiløping 
og optimalt tilrettelagte forhold, både for aktive og trimmere. Skigruppa er opptatt av å skape mest 
mulig aktivitet nå og i fremtiden. 
 
Rindal har tatt slagordet «Tid til å leve», og vi mener derfor skigruppas anleggsplaner passer rett 
inn i kommunens ønske om et slikt image. Rindal har et godt utgangspunkt, vi har snørike vintre og 
en helt unik infrastruktur for å kunne arrangere skirenn; parkeringsplass, stadion, løyper, garderober 
og stor hall for premieutdeling og servering uten at man trenger å bli transportert mellom alle disse 
stedene. Slik sett finnes det nesten ikke maken i hele landet.  
 
Bygda har et meget aktivt ski-, tur- og friluftsmiljø, med et stort nett av turstier, merkede toppturer, 
uendelig med turmuligheter og i prinsippet et ganske bra skiløypenett hvis man ser på antall km, 
men løypenettet holder dessverre ikke helt mål for utøvelse på høyt nivå og større arrangement. 
Store deler av løypenettet er også for dårlig grunnpreparert slik at det kreves store mengder snø før 
de kan benyttes om vinteren. 
 
Skigruppa har gjennom mye arbeid gjennom flere tiår opparbeidet og kostet det aller meste av en 
veldig mye benyttet infrastruktur rundt Tjønna, hvis man ser bort fra selve badeplassen. Det er også 
Skigruppa som koster, vedlikeholder og drifter lysløypa rundt og ved Tjønna, inkludert oppkjøring 
og alle strømutgifter. Dette tror vi folk flest ikke er klar over. 
 
Alle tiltak og drift i alle disse årene har vært ført på Skigruppas driftsbudsjett. Nå er det imidlertid 
tid for en omfattende oppgradering for å «komme etter», og mange av tiltakene som er beskrevet 
krever større maskiner, materialkostnader og kvalifisert arbeidspersonell som må leies inn. 
Investeringene som må til vil derfor bli for store til å føres over noe driftsbudsjett, slik at 
idrettslaget må ta høyde for å finansiere deler av dette gjennom egne midler eller låneopptak. 

Skiløypenett	og	skistadion	
Vi har i dag et løypenett som ikke tilfredsstiller Skiforbundets krav for å arrangere større renn som 
Norgescup og NM. Skal vi ta vare på skitradisjonene i kommunen, må det gjøres noe med 
konkurranseløypene slik at vi også i framtida kan søke om større arrangement. Innen klubben finnes 
det pr. i dag meget høy arrangementskompetanse og denne bør man sørge for å videreføre. Med en 
satsing på et skimuseum til mange millioner, bør vi også følge opp med utendørs ”fasiliteter”, og 
legge til rette for at de som vokser opp i dag får muligheten til å føre skibygdas rike tradisjoner 
videre. 
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Problemet er altså at det aller viktigste; løypene, ikke engang holder mål til å arrangere et 
fristilrenn. Løypene er for smale og løypeprofilene holder ikke nasjonale mål. I dag har vi en 
lysløype på nesten 5 km hvor bare 3,5 km kan brukes. Løypekvalitet og beliggenhet har gjort at det 
ikke har vært hensiktsmessig å preparere runden om Gråkallen og Trollheim, og med 
omreguleringen av området ved Trollheim denne delen av lysløypa uaktuell for godt. 
 
I de siste årene har det kommet nye konkurranseformer som fristil, sprint, fellesstart og duathlon. 
Dagens løypetraséer er for smale til å arrangere renn i fri teknikk og det finnes bare en 
”miniutgave” av en sprintløype. Denne er smal, og kun beregnet for de aller yngste (uten 
høydeforskjell av betydning). Alle traséer bør opparbeides og planeres slik at det behøves minimalt 
med snø. Dagens traséer er altfor smale på enkelte steder; dårlig drenering, feildoseringer og ujevnt 
terreng gjør at det trengs mye snø (og dugnadsarbeid) for å få til løyper. Samtidig gjør voksende 
barskog inntil traséene at snø ikke faller ned i løypene, og at lysløypeledningen løftes av grener på 
trærne mellom flere lysstolper.  
 
Et overkommelig mål bør være å kunne arrangere større arrangement som Midt-Norsk Mesterskap, 
Norgescup for junior/senior og NM på ski del 2 i løpet av noen år. Kravene til å arrangere NM del 1 
er trolig blitt så høye at dette ikke lar seg gjøre med den infrastrukturen som er i bygda (med 
omegn), da særlig med tanke på overnattingskapasitet. 
 
Skigruppa har satt opp sine prioriterte tiltak for en nødvendig oppgradering av løypenett og 
skistadion slik at man har både lysløype, sprintløype, og separate klassisk- og fristilstraséer på 
minst 2,5 km som tilfredsstiller dagens krav, her kort oppsummert: 

- Flytting av skistadion, dagens er for langt unna resten av løypenettet, for flat inn- og utgang 
- Nye løypetraséer øst for Tjønna, inkl. en kort rulleskiløype 

 
Etter hvert vil det være naturlig å tenke på: 

- Tidtakerhytte/varmestue ved ny skistadion 
- Snøkanonanlegg, unik beliggenhet for snøproduksjon med Tjønna like ved 

 
Videre planer og tanker om utviklingsmuligheter utover dette kan være rundt utleieleiligheter og 
overnattingsmuligheter for videreutvikling av idrettsturisme, kanskje spesielt innen langrenn og 
ballspill. Det ligger store muligheter i den infrastrukturen som er på plass med Rindalshallen, 
Rindalshuset, Tjønna, skolen og de tiltak som er beskrevet i denne anleggsplanen, uten at vi vil gå 
nærmere inn på det her. 
	
Tiltak	for	utbedring	av	løypenett	og	skistadion	

 
Steg 1: Flytte skistadion  
Skistadion flyttes til området rett sør for Østre boligfelt. Vi har i planleggingsfasen hatt kontinuerlig 
med Skiforbundets anleggsansvarlige, og har fått klare signaler på at dagens inngang og utgang er 
for flat og lite variert, og ikke kan godkjennes (homologeres) for større arrangement. I praksis betyr 
dette at stadion må legges nærmere de områdene der vi har bakker.  
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Herunder vil det etter hvert også ligge opparbeidelse av parkeringsplasser i tilknytning til stadion, 
noe som ikke kvalifiserer som grunnlag for spillemidler. På kort sikt tenkes det å flytte dagens 
tidtakerbu til ny stadion. 
 
Steg 2: Nye løypetraseer tilknyttet stadion 
Etter forhandlinger med grunneier er det avtalt at lysløypedelen i stigningen opp fra Stordalen mot 
Høghaugen blir tatt bort. Det blir opparbeidet nye traseer mellom det nye stadionområdet og mot 
dagens skileikområde øst for Tjønna. Samtidig er det tenkt at vi etter hvert tar i bruk området ved 
og sør for kanalen inn i Tjønna som nytt skileikområde i tilknytning til ny stadion. Skogrydding i 
disse områdene ble utført av grunneier OVF høsten 2015.  
 

 
 
Disse traseene nærmest stadion vil da også fungere som sprintløypetraseer. Den gamle sprintløypa 
ved dagens skistadion er fortsatt tenkt benyttes som trenings- og konkurransetrasé og litt lettere 
sprintløype for barn. Dette er også et helt nødvendig tiltak for at vi etter hvert skal ha mulighet for 
separate fristil- og klassisktraseer.  
 
Noe av det som må utføres i forbindelse med opparbeidelse av ny skistadion med tilknyttede løyper 
er noe mer spredt skogrydding, tilførselskanalen til Tjønna legges delvis i rør, noe drenering, 
planering og opparbeidelse av løyper og stadion, nye lysløypepunkt. Delen i rødt vil få noe 
tilnærmet veistandard, da som rulleskitrasé og for å tåle kjøretøy.   
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Steg 3: Separate klassisk- og fristiltraseer – løyper sør for skileikområdet 
Forrige revisjon av anleggsplanen beskrev mange tiltak for å få til to separate 5 km-sløyfer, men 
etter det kommunale reguleringsarbeidet og møter med grunneier, er områdene som i 
reguleringsplanen er regulert til skianlegg ikke større enn at det gir rom bare for å ha to separate 2,5 
km-sløyfer av internasjonal standard. Dette er et absolutt minimum for å kunne arrangere større 
nasjonale renn, men er «til å leve med».  
 
Skissen nedenfor viser grunnlag for spillemiddelsøknader og de traseene man nå er enig med 
grunneiere om. Eksisterende løypenett rundt Tjønna og dagens sprintløype tenkes videreført uten 
store tiltak, men det er nødvendig med noe drenering, grøfting og planering også her. 
 

 
 
Tiltakene som skal utføres: 

- Planering, bredde og nødvendige utbedringer i eksisterende løypetraséer. 
- Heving av løypenivå et par kritiske punkter pga. overvann og vannstand i Tjønna  
- Opparbeidelse av nye traseer iht. løypekart 
- Opparbeidelse av nye lysløypedeler, eksempelvis i beitet sør øst for Gråkallen. Lysløype 

kan opparbeides i løyper som ligger i område som er regulert til skianlegg, ikke der det 
er regulert til LNFR. 
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Øvrige	tiltak	og	anlegg	
 
Utbedring og utvidelse turløype Furuhaugmarka 
Her mangler det i dag noe bredde enkelte steder, både på tur opp mot Elshaug og på traseene over 
til Skogsletta. Det er problemer med dårlig drenering og overvann på flere steder, og det må 
planeres på flere strekninger. Det vil også bli jobbet mot å få til en fast runde oppe på 
Furuhaugmarka, da sannsynligvis runden som er brukt til Rindølrennet de siste årene. 
På sikt bør det opparbeides en ny og permanent trasé fra ny skistadion og til brua over Gjøåa, 
herunder også bru over Askildsåa.  
 
Utbedring og utvidelse turløype Åsan 
Denne kjøres i dag opp bare med skuter. Ved eventuell oppkjøring med tråkkemaskin, må det 
påregnes en del arbeid for bredere traséer. I reguleringsplanen for Tjønnaområdet (utsnitt nedenfor) 
er det innregulert ny turløypetrase omtrent fra Gråkallen, over Finnskjeggvollen og til nytt boligfelt 
i Seljebrekka. Det vil være aktuelt for idrettslaget og skigruppa å bidra til realisering av dette. Det 
kan også være aktuelt å opparbeide en rundløype, der det i tillegg til dagens trasé opp Litjdalen også 
er ønskelig med en trasé på «solsiden», via Løfta og østover, noe som passer veldig godt med ny 
adkomstløype fra boligfeltet i Seljebrekka.  

 
En fremtidig mulighet kan også være å knytte sammen løypene i Furuhaugmarka og Åsan med en 
løype via Isvatnet og Grønlivatnet. I dag kjøres de fleste turløypene med tråkkemaskin eller skuter 
tur/retur. Med ny og bredere tråkkemaskin vil dette faktisk være noe uhensiktsmessig, og da åpner 
mulighetene seg for samtidig å kunne benytte anledningen til å utvide løypenettet uten at 
driftskostnadene på løypekjøring øker så mye. 
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Skogsletta 
Løypa over Furuhaugmarka mellom lysløypene på Sentrum og Skogsletta kjøres jevnlig. Løypa er 
meget snøsikker, og snøfattige vintre har medført at løypa blir brukt mer og mer. Det er også et klart 
ønske om å beholde Skogsletta og lysløypa der, både for aktivitet lokalt og som mulig reservearena 
for løypene ved Tjønna. Lysløypa bør oppgraderes til bredere traséer på enkelte kritiske punkter.. 
Det kan pr. i dag ikke arrangeres fristilrenn i lysløypa (ikke bredt nok for å møtes). Utgangen på 
Rindølrennet, vestover fra lysløypa og opp Øyalia bør også utbedres noe. Idrettslaget eier også en 
stor garasje og garderobeanlegg på Skogsletta, uten at man ser umiddelbare behov for 
oppgraderinger. 

 
Fremtidig tiltak: Ny tidtakerhytte/varmestue 
Inkl. oppholdsrom/peisestue, kjøkken og toaletter, og med mulig skutergarasje i tilknytning til 
denne. Et sosialt møtested for skigruppa og trimmere på dagtid og kveldstid, samt et varmt krypinn 
for bakels og kakao ved poengrenn og skileik har vært mangelvare i mange år, og vi mener dette 
passer helt ypperlig på et slikt sted. Vi har Rindalshuset og etter hvert Rindalshallen, da skulle det 
passe bra også med «Rindalshytta»? Tiltaket mener vi kan realiseres på en god måte gjennom en 
avtale med Rindalshytter og mye dugnadsarbeid. Noe for et Rindals svar på «Knykengjengen»? 
 
Fremtidig tiltak: Snøproduksjonsanlegg 
Det er egentlig en fallitterklæring, men vi må ta inn over oss at vi nesten hvert år sliter med tilgang 
på snø i større eller mindre deler av året. Dette vil etter all sannsynlighet ikke ble et mindre problem 
i årene som kommer, og det å kunne ha aktivitet i vårt unike anlegg med beliggenhet i gangavstand 
til der folk flest bor, anser vi som viktig for å opprettholde rekrutteringen. Beliggenheten med et 
enormt vannmagasin (Tjønna) like ved er også ganske unik. Vi nevner i denne sammenheng at en 
klar føring og anbefaling i Trondheim og Skiforbundets snøprosjekt «Snow for the future» i 
forbindelse med VM-søknaden nettopp er at alle snøproduksjonsanlegg bør være i nærheten av der 
folk bor. 
 
Et alternativ eller mulig tillegg til snøproduksjonsanlegg vil være å se på muligheten for å lagre snø 
over sommeren.  
 
Romundstadbygda 
Lysløype som er veldig lite brukt. Her må videre drift vurderes. 

 
Bolme 
Lysløype og anlegg som ikke lenger benyttes av skigruppa. Slik det ser ut i dag, er lysløypa i Bolme 
overflødig, og det har ikke vært aktivitet eller arrangement her de siste årene. Her må nedtak og 
demontering vurderes.  
 
Tørsåsløa 
Skigruppa stod for de investeringer som ble gjort ifm utvidelsen av Tørsåsløa tidlig på 2000-tallet, 
og denne er fortsatt idrettslagets eiendom. Denne er åpen året rundt og fungerer som sosialt 
møtested for ski- og turgåere i Tørsetmarka. Ingen umiddelbare behov for oppgraderinger. Det har 
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vært diskutert å flytte lysløypa ved Bolme til dette området, men skigruppa har ikke planer om å ta 
ansvaret for dette. 
 
Øvrige turløyper i Rindal 
Behandles ikke i denne anleggsplanen i og med at de historisk sett ikke har vært skigruppas 
ansvarsområde. Vi er likevel opptatt av at det skal være et best mulig tilbud i hele bygda, og et mer 
koordinert samarbeid om oppkjøring og profilering av løypetilbudene bør være i alles interesse. Et 
eksempel er tjenesten skisporet.no, som i dag benyttes for å vise løypekjøring av idrettslagets tilbud 
i Furuhaugmarka, Sentrum og Åsan, samt i Tørsetmarka. 

 
Et annet eksempel kan være merking av ski-/turløyper. Ski- og turstigruppa har skissert planer om 
rød skiltmerking av skiløyper, etter samme lest som blåmerking langs turstiene i området 
Åsan/Tjønna (og Duvåsen). Det hadde vært veldig bra med en enhetlig merking i hele kommunen. 
 
  
 


