
Oppdal 30.04.2021 

Oppdal kommune       
v/Sjur Vammervold 

Søknad om fortsatt økonomisk støtte til Trønderalpin, Vangslia alpinklubb 

Vi viser til tidligere vedtak om støtte til utviklingen av et «universitetslag» for alpinister i regionen, 

og søker herved om at Oppdal kommune viderefører sin økonomisk støtte til prosjektet. 

Vi søker om kr. 300.000,- per år i 4 år, fra 2022-2025. 

Bakgrunn for prosjektet 

Siden 1976 har Oppdal videregående skole vært «skigymnaset» i Oppdal. Vi tiltrekker oss søkere fra 
hele landet, og har et svært godt renommé i alpinmiljøet. 1 2009 etablerte Sør- og Nord-Trøndelag 
fylkeskommune i samarbeid med Olympiatoppen Midt-Norge ordningen Spissa Toppidrett for at 
elever som konkurrerer på nasjonalt og internasjonalt nivå skulle ha et godt tilbud i den offentlige 
videregående skolen. Oppdal var det naturlige valget for alpint, og vi opprettet foreningen Oppdal 
Alpin elite for å kunne gi et så godt som mulig tilbud, både sportslig og skolefaglig. 

Spissa toppidrett er nå godt etablert som et viktig satsingsområde for opplæring i fylkeskommunen. 

Vi ser imidlertid at de færreste utøverne er kommet så langt i sin sportslige utvikling som 19-åringer 
til at de er kvalifisert for landslaget, og at det derfor er behov for et lagtilbud/ overårig-tilbud etter 
videregående skole. Alpint er en lagidrett inntil utøveren står på startstreken. Det er en svært 
ressurskrevende idrett, både økonomisk og tidsmessig, og utøverne trenger å tilhøre et lag, ha gode 
trenere og et system rundt seg som legger til rette for videre utvikling. Derfor ønsker foreningen 
Oppdal Alpin elite og Oppdal videregående skole å etablere et lagtilbud der vi legger til rette for 
fortsatt sportslig utvikling i kombinasjon med studier på universitets-/høgskolenivå. 

 

TrønderAlpin går inn i sin sjette sesong 

Det var vår målsetting da vi i 1. januar 2015), skulle få til å etablere et forutsigbart overårig ski-tilbud 
i kombinasjon med høyere utdanning i Midt-Norge, og gjennom dette rekruttere utøvere til 
landslaget. Dette har vi på mange måter klart. Det økonomiske fundamentet i TrønderAlpin er de 
årlige økonomiske bidragene fra Trøndelag fylkeskommune og Oppdal kommune. I tillegg til andre 
sponsoravtaler har vi gjennom dette samarbeidet lyktes med å etablere et forutsigbart og et stadig 
mer etterspurt tilbud. I ovennevnte periode er Trønderalpin det eneste overårige laget i Norge 
gjennom hele denne perioden. Ved årets nylige landslagsuttak kom en utøver direkte fra 
Trønderalpin. 

Olympiatoppen Midt-Norge, med det nye Toppidrettssenteret i Granåsen, bidrar fortsatt sterkt til 
at dette prosjektet skal lykkes. Alpinistene i TrønderAlpin disponerer treningsarenaene deres for 
barmarkstrening, samt at de får tilgang til kompetansen ved Toppidrettssenteret innenfor testing, 
coaching og medisinsk oppfølging. 

TrønderAlpin har avtaler med blant andre NTNU, HIST og HINT om individuell tilrettelegging av 
studieløp, slik at faglig progresjon tilpasses den store reiseaktiviteten og treningsmengden. Dette 
sikrer at utøverne kan ta ønsket utdanning samtidig som de driver toppidrett. Opptak skjer på 
ordinær måte gjennom Samordna opptak, og studiene kvalifiserer for støtte fra Lånekassen. For 
å i enda større grad legge til rette for kombinasjon høyere utdanning og satsing på toppidrett 
alpint, jobber vi for tiden med å legge til rette for vårutøvere å ta del av det tiltenkte 
fagskoletilbudet som er under utvikling på Oppdal. Slik vi vurderer det, blir det en vinn-vinn-



situasjon for utviklingen av Oppdal som attraktivt studiested samtidig som det vil være en fin 
introduksjon til studietilværelsen for våre utøvere.  

 

Norges Skiforbund alpine sportssjef Claus Ryste er meget positiv til prosjektet, og har støttet oss 
hele tiden. Fra og med neste år vil de støtte oss enda mer da de ser verdien av å ha et slikt program 
gående parallelt med sine landslag. De signaliserer gjennom dialog og økt økonomisk finansiering at 
de i fremtiden ønsker enda tettere bånd mellom partene. Skiforbundet mener dette er en viktig og 
riktig satsing for at talentfulle ungdommer skal ha mulighet til å kombinere toppidrett med en 
fremtidig yrkeskarriere. 

 

Vårt budsjett (og påfølgende år); 

Budsjett Vangslia Alpinklubb 2022 

 

Inntekter 

Oppdal kommune 300 000 

Sør-Trøndelag fylkeskommune 500 000 

Norges skiforbund alpint (NSF) 250 000 

Egenandeler løpere 450 000 

Sponsoravtaler 200 000 

andre tilskudd 30 000 

Sum inntekter  

 

Kostnader: 

1630 000 

Undervisningsavtale/undervisning 856 000 

Leie bil/buss 165 000 

Regnskapshonorar 20 000 

Bosted trener 25 000 

Styremøter 5 000 

Styrehonorar 50 000 

Utstyr 60 000 

Klær 73 000 

Sportslig drift 349 000 

Sum kostnader 1 603 000 

Kommentarer til Budsjettet: 
Det er et foreløpig arbeidsbudsjett. Budsjettet vedtas årlig i november. 

Oppdal Alpin elite og Oppdal videregående skole har et svært godt tilbud til alpintalenter, både fra 

Midt-Norge og fra andre deler av landet. Gjennom etableringen av TrønderAlpin har Midt-Norge 

fått det mest attraktive lagstilbudet i landet for alpinister som står på trappen til landslaget. 

For at vi fortsatt skal lykkes med driften, trenger vi fortsatt økonomisk støtte fra fylkeskommunen, 

kommunen, idrettsorganisasjonene, og fra private aktører. 

 

 



Vi håper Oppdal kommune er positive til å støtte TrønderAlpin økonomisk inn i en ny periode, og ser 

fram til å høre fra dere. 

 

Med vennlig hilsen 

TrønderAlpin/Vangslia alpinklubb 

 

Marius Møbius         Torkild Svorkmo-Lundberg                 Arne Braut  

Daglig leder   Rektor Oppdal vgs   Styreleder 

 

Vedlegg: 

Oppsummering, status og ambisjoner for TrønderAlpin, Vangslia alpinklubb 

 

Vangslia alpinklubb 

Skulsvingen 10 
N-7341 Oppdal 
Norway



 


