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Malvik idrettslag er idrettslaget for innbyggerne i Ytre Malvik. Idrettslaget har stor aktivitet og
mange aktive grupper. Skigruppa gjennomfører langrennstreninger på Jervskogen skisenter på
tirsdager og torsdager gjennom hele skisesongen. De siste årene har vi hatt ca. 100 unger fra 7-17 år
innom på treningene våre. Visjonen for vår aktivitet er ”flest mulig – lengst mulig”. Vi vil med dette
signalisere at skigruppa skal være for alle, ogbikke bare for de som er spesielt interesserte.
For å oppfylle vår visjon er rekruttering svært viktig. Her har skigruppa en stor utfordring i forhold til
de øvrige gruppene når det gjelder avstanden til treningsarenaen på Jervskogen. Det er ca. 30
minutters bilkjøring fra Ytre Malvik til Jervskogen. Kollektivtransport er ikke et realistisk alternativ.
Denne avstanden antas å ha stor innvirkning på vår rekruttering. Vi har tro på at det skal være mulig
å doble antallet aktive skiløpere dersom vi kunne flytte treningen for de yngste (opp til 10 år) til et
egnet sted med kortere reisetid.
I utkastet til kommunedelplanen som nå foreligger, ser vi at området rundt Vollan/Kvegjerdsmyra
ligger inne i planen som næringsområde H810_1 ”Gjennomføringssone steinbrudd og massedeponi
Kvegjerdet/Vollan”. På grensen til dette området mot sørvest ligger småbruket Vollan. For 20-30 år
siden var det dette småbruket som var utgangspunktet for skitreningene, og det var blant annet
etablert en lysløype i området. Området er tilknyttet løypenettet til Jonsvannet Skiklubb gjennom
traseen i Stokkdalen.
Det er ikke tatt snømålinger i området, men området er kjennetegnet som svært snøsikkert av
lokalbefolkningen. Området ligger ca.180 moh som er samme høyde som Abrahallen og
langrennsarenaen på Jervskogen. Når arbeidet med konsekvensutredningen og senere eventuell
reguleringsplan for området skal behandles, er det vårt ønske at kommunen forsøker å sikre
offentligheten adkomst til området gjennom innregulering av offentlig vei gjennom området, og et
tilstrekkelig antall vinterbrøytede parkeringsplasser på/ved Vollan.
Skigruppa har vært på befaring i området, og den lille kollen som ligger rett vest for dyrkamarka på
Vollan er etter vår vurdering svært godt egnet for etablering av et nærmiljøanlegg for skileik. Fra det
planlagte skileikområdet stiger terrenger bratt mot sørvest (ca 60 meter høydeforskjell). I dette
terrenget vil det være mulig å etablere en liten terrengpark for snøbrett og slalåm, slikt at også
denne målgruppen vil kunne drive litt ”skileik” uten å måtte ta turen til Meråker eller Vassfjellet.
Skileikområdet vil kunne dekke skigruppas behov for treningsarena for våre medlemmer opp til 10
års klassen. For avvikling av skirenn og trening for barna fra 11 år og oppover, ser vi for oss å
fortsatt benytte hovedanlegget på Jervskogen.

Vi regner også med at et slikt anlegg vil bli mye benyttet i helgene av befolkningen i Ytre Malvik.
Det planlagte skileikområdet heller svakt mot sør, og vil gi gode solforhold selv på den mørkeste
tiden av vinteren. Skigruppa ser også muligheter til ytterligere å øke rekrutteringen til
langrennssporten gjennom å gjennomføre organisert skileik/skikurs i begynnelsen av skisesongen
etter modellen fra Tronhjæms Skiklub og Hommelvik IL.
Området vil også korte reisetiden for skoleelevene ved Vikhammer-, Saksvik -og Vikhammeråsen
grendaskole når de skal gjennomføre sine skidager.
Skigruppa har vært i kontakt med grunneierne på Vollan gård da det er på den grunneiendommen vi
ser for oss å anlegge skileiken. Grunneier Brobakke var svært positiv til utvidet bruk av området fra
skigruppa. Rydding av skog i skileikområdet, og eventuell parkering på eiendommen var
uproblematisk. Malvik ski har ikke rukket å kontakte de to andre grunneierne i området
(grunneierne av veigrunnen frem til Vollan).
Malvik ski har gått gjennom saksdokumentene i forbindelse med kommunedelplanen, og har der
funnet at også Ålia Vel har pekt på området som et svært attraktivt utgangspunkt for skiløping.
Vi håper kommunen kan vurdere området Vollan/Stokkdalen som et interessant utgangspunkt for
friluftsliv både sommer og vinter når kommunedelplanen nå skal rulleres.
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