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1. Kortsiktige målsetninger (1 - 2 år) 
 

1. Kontinuerlig vedlikehold av eksisterende bygg og utstyr 
2. Oppgradere skiskytterskivene i Klempen, j.fr egen sak til årsmøtet  

3. Oppgradering i hoppanlegget: 
• Flytting av K10 bakken til skileikeområdet. Skal bli plass til både 

den og K6 uten å berøre kuleløypa.  
• Ny elektrisk kurs i garderobe/pausebrakke. 

• Vedlikehold av trappa i hoppbakken.  

4. Det skal jobbes med mulighetene for nytt kloakk anlegg. Det går 

avløpsrør forbi Klempen som det er ønskelig å koble seg på om det er 

mulig. Dette er et privat anlegg med flere andelseiere som Skilaget har 

opprettet dialog med. En evt. påkobling blir en erstatning for dagens 

septiktank. Dette er begrunnet i økt tømmefrekvens/kostnad som følge 

av økt bruk.  

5. Sportslig:  

• øke rekrutteringa, særlig for langrenn og hopp/kombinert 

• bygge videre på det sosiale og det faglige miljøet sånn at 

klubben klarer å beholde flest mulig lengst mulig   

• gi gode utviklingsmuligheter til både utøvere og trenere 

6. Rekruttere flere medlemmer til tidtakerkomitéen – løses delvis 

gjennom samarbeid med andre klubber 

7. Øke antall betalende medlemmer 

8. Aktiv informere om skilagets aktiviteter på klubbens nettside 

www.skatvalskilag.no og klubbens åpen facebookside ‘skatval skilag’ 

9. Ferdigstille aktivitetsløypa i Klempen innen utgangen av 2020 

10. Gi ut Skigang 2020  

 

 

2. Langsiktige målsettinger (3 år -) 

 
1) Oppgradere skiskytterskivene j.fr p.kt 2 på kortidsplanen 
2) Vurdere investeringsbehov i maskinparken og evt. foreta 

nødvendige fornyelser i egnet utstyr 
3) Bidra til utvikling av anlegget ved Selbuskogen Skisenter med 

spesielt vekt på: 

http://www.skatvalskilag.no/
http://www.skatvalskilag.no/


o Garasje for oppbevaring av utstyr tilknyttet skiskytterarena 
o Standplassbod for mannskap ved konkurranser (vurder om 

denne bør flyttes opp på kortsiktige målsettinger) 
4) Tilrettelegging av stier og adkomster til Klempen, spesielt fokus på 

Klempen nord j.fr. dialog med grunneiere 
5) Utvide snøproduksjonsutstyret med lansekanoner 

 
 

 

 

 

 

 


