
Hei alle buevenner.

Vestviken Bueskytterregion startet i 2019 et arbeide med kartlegging av  muligheten
rundt det nedlagte alpinsenteret i Siljan. Det nye styret har  fortsatt dette arbeidet i
2020 og 2021. Vi har nå kommet så langt at vi kan presentere mulighetene for
regionens klubber.

Morten Wraalsen har laget et dokument som gir en flott presentasjon. Se  vedlegg.
Dette dokumentet er en introduksjon til hva som er mulig hvis det skal  jobbes mere
med. Det er det vi ber klubbene å vurdere.

Ønsker klubbene i Vestviken Bueskytterregion at regionen skal legge ned  mere
resurser, ikke penger, for å komme videre.
Det fremlagte dokument viser hvilke muligheter vi har på dette området, og  det er
store muligheter til å få til et flott regionsanlegg for Felt og 3D.  Dokumentet vil også
gjøre at klubbene må stille mange spørsmål om  hvordan vi skal få dette til, uten å gi
svar på de samme spørsmål.

Siljan kommune skal i løpet av 2021 gjøre en arealdisponering av området.  Dette
arbeidet har startet, og Vestviken Bueskytterregion sin interesse er  med i dette
arbeidet.

Styret vet at Drammen Bueskyttere har flott 3D anlegg med gode muligheter.  Larvik
Bueskyttere jobber også med felt og 3D bane på Waggestad. Grenland  har også en
3D bane som kan brukes til trening. Siljan er ikke tenkt som  erstatning for noen av
disse, men som et helhetlig supplement.

Økonomi og drift vil nok være det som reiser flest spørsmål.

I denne tingperioden har NBF et tilskudd til nye feltbaner på kr. 10 000 for  det første
feltstevnet. Dette på bakgrunn av NBF sin strategi og satsning på  skogskyting.
Det er også avklart med NIF at regionen kan søke om tilskudd til godkjente  innkjøp.
Det er klubber som er villige til å låne ut utstyr slik at regionen kan komme i  gang
med en feltbane uten å gå til dyre innkjøp så fort det er mulig. Tidligst  sommeren
2022.
3D bane er nok noe lengre frem i tid og må avklares økonomisk først.  Det finnes
mange gode muligheter, men det krever en del arbeide for å  komme i mål.
Den faste avgiften til grunneier er også en fast utgift som må dekkes inn.  Ved å
arrangere noen få stevner og samlinger vil den kunne dekkes opp av  det og at
klubbene betaler en treningsavgift for å bruke anlegget. Det er ikke avklart om noe av
dette vil kunne være berettiget tippemidler.

De fleste andre spørsmål vil måtte vente til etter den politiske behandlingen  er ferdig.
Visjonen rundt muligheten.

De resurspersoner som nå er i regionen og i kretsen rundt er vant med å  jobbe
langsiktig og har gode resultater og erfaring med dette.  Visjonen med anlegget er at
klubber skal ha mulighet til å utvikle skyttere og kompetanse i egen klubb til å
arrangere stevner, samlinger, lære av  hverandre samt og samarbeide innad i
regionen om større ting som NM i felt  og 3D.



De fasiliteter som finnes på stedet gjør at dette på sikt kan bli Norges fremste  anlegg
for felt og 3D
Det gir gode muligheter for regionens unge skyttere å ha helgesamlinger og  kurs på
stedet.
Regionen har allerede landslagskyttere og vi håper på å kunne få flere på  landslaget.
NBF har jobbet for å få skogskytingen godkjent av NIF og den er nå  innlemmet på lik
linje som skive. Det er også en langsiktig målsetning fra  NBF at det satses mere på
skogen.

Styret ønsker ikke at dette skal gå på bekostning av regionens andre  satsninger men
være et godt tillegg til dette.

Styret i Vestviken ønsker at regionens klubber tar stilling til dette på  klubbens
årsmøte slik at regionstinget kan fatte beslutning rundt om det  skal jobbes videre med
dette prosjektet.

Har styret i klubbene noen spørsmål rundt dette før det blir behandlet på  klubbenes
årsmøte ber vi om at de sendes på mail til Vestviken Bueskytterregion.

Årsmøte i klubbene bør ta stilling til følgende:

1. Skal Vestviken Bueskytterregion jobbe videre med å få til et felt og 3D  anlegg i
Siljan?
2. Hvilke økonomiske rammer kan egen klubb bidra med pr år? 3. Ønsker klubben å
være med som arrangør?
4. Hva annet kan klubben bidra med?

Ved ¨å svare ja på det første spørsmålet bør de 3 andre også besvares. Det er
behandlingen på Vestviken Bueskytterregion sitt Ting avgjørelsen vil  bli tatt. Det
klubbene bestemmer på sine årsmøter vil bare gi føringer for om  vi skal jobbe videre.
Når regionen har avklart alle spørsmål må en endelig beslutning tas på et nytt Ting i
Vestviken Bueskytterregion om det skal  realiseres eller ikke.

Denne mailen ligger i starten på presentasjonen av mulighetene i Siljan.

Mvh
Vestviken Bueskytterregion
Regional felt- og 3d-bane i Siljan





Introduksjon:

Etter flere begredelige sesonger ble Siljan Alpinsenter i 2019 vedtatt nedlagt. Grunneier ved
Fritzøe Skoger (Treschow) gikk så ut i lokalavisen med en forespørsel hvor de ønsket innspill
til hva området kunne brukes til.
Morten Wraalsen (Grenland Bueskyttere) tok derfor på vegne av Vestviken BR initiativ til å
forespørre muligheten for å anlegge et felt/3d-anlegg på området.
Det kom flere innspill inn i saken, og lenge så det ut til at Skien Jeger- og fiskeforening ville få
tilslag til å bygge et skyteanlegg til et titalls millioner kroner, og de planla også å innlemme
oss med vårt anlegg i tilknytning til sitt eget. Dette ble imidlertid stanset av kommunestyret i
Siljan høsten 2020, som nok var et resultat av mye lokal motstand i forhold til støy og økt
trafikk. Vi tok derfor opp vår sak på nytt med grunneier, og dette førte til at Johny Sandbæk
(som leder for Vestviken BR) og Morten Wraalsen (som initiativtager og leder for Grenland
Bueskyttere) deltok i et informasjonsmøte med representanter fra Siljan kommune og
Fritzøe skoger. Begge parter er positive til våre planer etter at vi la frem hva vi så for oss.
Regulering av området blir behandlet politisk etter planen i første halvdel av 2021. Hvis det er
interesse for å gå videre med dette i regionen vil vi sannsynligvis kunne starte  prosjektet
sommeren 2021.

På bildet: Skistua og en servicebu.
Informasjon om området:

Det nedlagte alpinsenteret ligger vest for bygdas sentrum, nærmere bestemt drøye to



kilometer nord for campingplassen ved Solvika som ligger i tilknytning til fylkesvei 32 ved
Heivannet.

Området består av en slette på ca 10 mål, med omkringliggende terreng som i hovedsak er
skogkledde åser, men også åpne traseer i form av stier, traktorveier og selvsagt nedfarten
hvor alpinbakken gikk. Deler av denne består av svafjell.
Sletta i bunnen av bakken inkluderer en gruset parkeringsplass på ca 1,5 mål. Alt
materiell som utgjorde skitrekkene er fjernet, men bygningene tilhørende senteret
består.
Veien fra Solvika til alpinsenteret er gruset og beregnet på tømmertransport. Denne er
stengt med bom. Veien vedlikeholdes av Fritzøe skoger og fungerer også som beredskapsvei
om veien til Opdalen skulle bli stengt. Den holder derfor normalt god standard i forhold til
hva man kan forvente av en slik vei.

Alpinsenteret ligger temmelig sentralt til i regionen. Følgende tider, hentet fra google maps,
viser at klubbene i regionen ikke har mer enn ca 1 times kjøretur til Siljan.

Kjøretider:

Fra Notodden: 1t 13 minutter
Fra Drammen: 1t 11 minutter
Fra Tønsberg: 1t 4 minutter
Fra Sandefjord: 52 minutter
Fra Larvik: 45 minutter
Hvilke muligheter gir dette oss?

Den største fordelen med banen er utvilsomt størrelsen på området, og fasilitetene som
finnes der. Den store sletta i bunnen av bakken kan huse et stort antall bobiler / lavvoer i
forbindelse med stevner, i tillegg til et stort antall parkerte biler.
«Skistua» er et bygg på ca 375 m2 som ble brukt til kafeteria, administrasjon og lager da
anlegget var i drift. Bygget har innlagt strøm, vann og avløp, og inneholder toaletter.



På bildet: skistua med inngang til kafeteria.
Med disse fasilitetene i bunnen har man grunnlag for å arrangere stevner av nasjonal
størrelse, inkludert NM i både felt og 3D. Ved å tenke regionalt vil vi også kunne
opprettholde et meget godt anlegg som vil være et glimrende utgangspunkt for skyttere som
ønsker å satse på Felt / 3d, men også et samlingspunkt for å ivareta et godt sosialt miljø
mellom klubbene sine medlemmer.

Med tanke på at anlegget ligger et stykke inn på bomveg er sannsynligheten for tyveri og
hærverk antageligvis mindre enn om området var lettere tilgjengelig.
Grunneier har skissert at de er innstilt på å opprette et tilgangsregime som tilrettelegger for
at vi skal kunne bruke området når vi selv ønsker det, og det samme gjelder tilgang til
«skistua».
Kostnader:

Kostnadene ved å etablere baner i Siljan alpinsenter vil i hovedsak bestå av mål og materiell
til disse, mens løpende kostnader vil være hva grunneier forlanger for bruk. Fritzøe skoger
virker ikke å være innstilt på å tjene store penger på dette, men må selvsagt  dekke inn de
kostnader de selv vil bli belastet med om vi tar i bruk området. Sistnevnte har allerede blitt
tatt opp, og det er skissert et beløp i størrelsesorden 30.000  kroner pr år, men med en del
forbehold. Det er altså ikke snakk om avskrekkende summer. Det er et ønske fra både oss og
grunneier om sambruk, blant annet har politiet ytret ønske  om å trene hunder her, og dette
vil i tilfelle medføre fordeling av kostnader. Vi tenker uansett at beløpene det er snakk om



ikke er avskrekkende om klubbene går  sammen, i tillegg til eventuelle tilskudd vi måtte få
tildelt. I tillegg vil man kunne dekke inn  mye av kostnadene for anlegget ved å arrangere
NM.

På bildet: Fra terrenget.
Avslutningsvis:

Vi håper et slikt anlegg kan fremme interessen for felt og 3d skyting, gi klubbene en god
mulighet til å samarbeide om å arrangere NM og andre stevner. Visjonen er helt i tråd med
NBF sin strategi og satsningsområde. Regionen vår har landslagsskyttere på skogskyting og
et slikt fellesprosjekt er vi sikre på å øke interessen og få flere skyttere med. I tillegg til alle
typer stevner vil anlegget vil kunne brukes til alt fra landslagssamlinger til helgesamlinger i
region eller klubb regi

Vi håper klubbene i regionen ser muligheten og gir sin tilslutning til videre arbeide med et
slikt anlegg.

Med vennlig hilsen
Morten Wraalsen

På vegne av
Vestviken Bueskytterregion




