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Hovedstyret

Langrenn Skiskyting Turlangrenn Drift-Anlegg

Fet skiklubb i dag

• 700 medlemmer
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• Skiskyting

• Langrenn

• Turlangrenn

• Drift-Anlegg

• Fet skiklubb i dag 700 medl:

• Junior NM skiskyting  1990

• Senior NM Skiskyting 1995

• Sommer NM skiskyting 2005

• NM- NC Skiskyting 2011

• KM Langrenn 2012, 890 løpere til start

• NC Skiskyting 2021

• Større arrangement:

• Fremragende sportslige resultater gjennom mange år

Kjente profiler fra Fet SK

- Maiken Caspersen Falla
- Arild Askestad
- Johannes Dale
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• PROSJEKTERING: Planlegging og prosjektering av en moderne 
skistadion i tilknytning til lysløypa ved Hvalstjern kom i gang i 1980. 
Ferdigstilt i 1990.  Området er kommunal grunn, regulert til 
idrettsanlegg og Fet skiklubb fester bruksretten for 40 år.  All 
bygningsmasse, installasjoner og maskinerer skiklubbens eiendom.

• 15 km øst for Lillestrøm

• 180 moh

• Kompakt utforming
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• Konkuranseløyper: Løypenettet ligger i variert og kupert terreng.
- 3km Asfaltløype
- 5 km Lysløype
- Konkuranseløyper 1,7km- 2km -3km & 5km

• Eget skileik-område

•
-
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• ALLMENN BRUK: Hvalstjernområdet er i dag kommunens 

hovedarena for allmenn rekreasjons- og fritidsutfart.  
(Aurskog/Bjørkelangen/Nes/Sørum/Skedsmo/Lørenskog/Rælingen) 
og biltellinger fra den allmenne utfarten og statistikker fra egne 
arrangementer og utleievirksomhet tilsier et besøkstall på mer en 
40.000 i året ved Hvalstjern.

• 42 km med turløyper med utganspunkt fra Hvalstjern skistadion
• Løypekjøring i turløyper utføres i sammarbeid med Lillestrøm  

kommune. 
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• KOMPLETT HELÅRSANLEGG: Hvaltjern skistadion fremstår i dag 
som et sportslig sett komplett helårsanlegg som det knapt finnes 
maken til her i landet med hensyn til intim planløsning og 
brukervennlighet.   Totalt er det investert nærmere 18 millioner 
kroner og verdiene blir fantastisk ivaretatt og vedlikeholdt av vår 
unike pensjonistgjeng ”KARA” (bilde) som har ”fast arbeidstid” på 
anlegget minst en dag i uka året rundt i 25 år, tilsammen. 70.000 
timer og ”lønninga” består av nystekte vafler til morra-kaffen kl
0800. 
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• ASFALTLØYPA: Planene om 3km asfaltert rulleskiløype/HC-løype ved 
Hvalstjern er også av eldre dato.  Den store sportlige utviklingen i klubben 
de senere årene gjorde at planene ble seriøst tatt frem igjen i 2002 og to år 
senere kunne vi åpne det foreløpig siste anleggselementet ved Hvalstjern
skistadion.  Pågangen og bruken av rulleskianlegget har blitt enorm.  Flere 
klubber og enkeltpersoner leier seg inn på permanent basis og den 
allmenne tilfeldige trafikken er sterkt økende.   Skiklubben får en 
”styringsutfordring” her og ved tilstrekkelig organisering har anlegget stor 
kapasitet.   Asfalt har imidlertid begrenset levetid og vedlikeholds- og 
reasfaltmidler må avsettes. Ferdigstilt 2004, sommer NM skiskyting 2005.
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• SNØPRODUKSJONSANLEGG: Snøfattige vintre slo inn for fullt på 
slutten av 80-tallet og egen kunstsnøproduksjon ble utredet allerede 
tidlig på nittitallet.  Det gikk noen år før beslutningen ble tatt og 
investeringen på det første anlegget ble gjort høsten 98. 
Anlegget ble totalt ombygd 2012,
da med nytt pumpehus og moderne produksjonsutstyr. Dette har vist 
seg meget effektivt og har gjort det mulig å tilby gode treningsforhold 
gjennom hele sesongen. Ny automatisk viftekanon ble innkjøpt 
2017.
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Leverandør : Toppteknik

Størrelse: Luft og Vann  Rørgate som dekker  2km løype + skistadion+skytebane
-Installert effekt: 180kW
-Snøkanoner: 11stk TG 3 V track
-Kapasiet: 150m3 / t  produseres rett i løypa.
-Byggeår : 2013
-Totalkostnad : 2,6MNOK
-Spillemidler: 0,7MNOK 

Erfaring: Lanse anlegget fungerer meget bra under medium kalde forhold, 

Før dette hadde vi et mindre anlegg hvor vi produserte i deponi og kjørte ut med traktor.
Snøproduksjon har vært helt avgjørende for kontinuerlig aktivitet, vekst og det å gjennomføre 
planlagte  arrangementer.

23 års erfaring med lansekanoner

2017: Utvidelse med Vifte kanon no.1 Techno Alpin TF10   pris 450.000,-kr
2020: Utvidlese med Vifte kanon no.2 Techno Alpin TF10 & 400V kabelanlegg   pris 510.000,-kr

Vi har nå en optimale kombinasjonsmuligheter hvor vi kan utnytte pumpekapasiten maksimalt.

• SNØPRODUKSJONSANLEGG:  
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• SNØPRODUKSJONSANLEGG:

På skistadion Til Deponi

Spredervogner



Snø produksjon 2021 under optimale forhold

Produksjonsstart 3.jan, det har vært produksjon 250 timer i perioden frem til 16.jan.   
Hvorav 24t med lanser i Rosin, som ble en meget effektivt da det var riktig kaldt.
På slutten av perioden ble det kjørt 40t til deponi nede ved Skauen med 2xTF10 og ned 
mot -18 gr, det ble et bra lager, som har reddet både arrangement og treninger.
Faktiske energikostnader snø produksjon beregnet ca 90.000-Kr
All produksjon ble utført i samme kalendermåned, med det har man spart ca 30.000,-kr i 
nettleie.



Fet skiklubb, Hvalstjern Skistadion

• Utvidelse skytebane til dagens standard.

• 30 skiver + 2 reserve, 3m bane bredde, 

• Uttak 14.000 m3 fast fjell 

• Ferdig høsten 2020,  kostnadsramme 5000.000,-kr
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• Investeringer siden 2005.

Fet Skiklubb har siden 2005 investert ca 18 millioner kr i anlegget :
År 2005: Asfaltert rulleskiløype - Kr 2.970.000 spillemiddelbidrag Kr 1.045.000
År 2007: Tilbygg opprinnelig garasje - Kr  800.000 kun egenfinansiert
År 2013: Nytt vognskjul                     - Kr 640.000 kun egenfinansiert
År 2014: Nytt snøproduksjonsanlegg - Kr 2.700.000 spillemiddelbidrag Kr 700.000
År 2014: Ny ATV                                 - Kr 140.000 kun egenfinansiert
År 2015: Rehabilitering asfaltløype   - Kr 2.230.000 spillemiddelbidrag Kr 700.000
År 2016: Ny maskingarasje               - Kr 1.382.000 kun egenfinansiert
År 2016: Ny Snøscooter                    - Kr 185.000 kun egenfinansiert
År 2017: Ny moderne Snøkanon       - Kr 450.000     60% egenfinansiert 40% spons
År 2020: Ny moderne Snøkanon       - Kr 450.000     60% egenfinansiert 40% spons
År 2021: Oppgradering skytebane     - Kr 5.000.000  spillemiddelbidrag Kr 700.000, Fra kommune 400.000

Dette er gjennomført med kunn 400.000 i kommunal støtte, selv om flere prosjekter er med 
spillemiddelbidrag er det kun 1/3 støtte.



Fet skiklubb, Hvalstjern Skistadion

Drift- Anlegg

Kara Bygg Skytebane Anlegg Maskiner Snøproduksjon
Prosjekt

Byggesak
Utleie

Organisering Teknisk Drift Anlegg

• Et idrettslag,  ingen ansatt
• Kara pensjonist gruppe 13 stk: jobb til alle 
• Resurspersoner
• Ansvarsområder
• Oppgavelister med prioriteringer
• Snøproduksjon dugnad med skiftledere, åpne vaktlister 
• Det er forskjell på Bunad og Dugnad
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• Organisering.
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• Maskinpark.

• Løypemaskin PB100  2012

• 2 snøskutere Lynx & Bear Cat

• ATV 

• Traktor

• Hjul laster

• 2 Spredervogner 
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• Garasje anlegg viktig for god drift.

• HMS gjelder for alle
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• Sommerarbeid.

• Gode hjelpere og snille onkler som har store maskiner vi får låne 

• Egen maskinfører med lang erfaring.

• Opparbeidelse av skileikområde med stedlige masser ifbm asfaltprosjekt
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• HVALSTJERN I FRAMTIDEN.

• SANITÆRE FORHOLD: Vi er stolte av hva vi har klart og bygge opp og de sportlige
resultatene, taler for seg selv. Men, vi har fortsatt noen viktige anleggsmessige
utfordringer – anlegget har ikke sanitæranlegg,  og vi har bare sommerledning til 
vannforsyning og et lite tettanks-toalett av ”rasteplasstypen” – de sanitære forholdene 
er milt sagt mangelfulle og nærmest ”pinlige” ved større arrangementer. 

• SERVICEHUS/GARDEROBEANLEGG: Nærmeste offentlige vann/avløps-tilknytning 
ligger i veg føringen inn mot anlegget (oversiktsbilde). Vi disponerer ”tomteareal” i 
tilknytning til parkeringsområdene og vi ønsker oss ”desperat” garderobe/dusjanlegg.  
Et eget anleggsutvalg har utarbeidet en prioritert langtidsplan for Hvallstjern skistadion. 

• VÅRE PLANER OG MULIGHETER.
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• Beliggenhet.
- Sentral beliggenhet øst for glomma.
-Vi ble del av ny storkommune, fra 10 til 90000 innb
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• HVORFOR SATSE PÅ HVALSTJERN.
-Mulighet for Utvikling av Service hus /Garderobeanlegg innenfor 

eksisterende regulert området.

- Våre planer kommer også allmennheten til gode, ikke bare særidretter.

-Små investeringer, som vil gi betydelige økte muligheter. 

-Hvalstjern Skistadion har et moderne snø produksjonsanlegg.

-Benyttes allerede i dag av mange lag på Romerike, samarbeid med 
andre lag er ikke nytt for oss.

-Allerede helårsanlegg utbygd i sammarbeid med handikapforbundet, 
tilrettelagt for funksjonshemmede.



Lillestrøm  kommune

Vårt neste store prosjekt nytt Service bygg

• Hvalstjern friluftsområdet et sted for framtiden

Ole Kr. Amundsen   
Leder Teknisk Drift  Anlegg  Fet skiklubb

Spørsmål ?


