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 Invitasjon 
     Veteran-VM i hopp og kombinert 2016 

Knyken skisenter 

 Norge 
Knyken	skisenter

	

	

	



2	
	

	

	

	

	

	

	



3	
	

Orkdal Idrettslag har gleden av å invitere til VM i hopp og kombinert 
for veteraner fra 1. til 6. mars, 2016. 

Vi ønsker å gi dere en informasjon om stedet dere kommer til. 

 

Orkdal kommune: 

Orkdal kommune ligger 42 km sør for Trondheim, og er regionsenter for ca. 50 000 
innbyggere sørvest i Trøndelag. Kommunen selv hadde 11 725 innbyggere 1. januar 2015.  

I Orkdal finner du alle nødvendige handels- og servicetilbud.  

• Orkdal har eget sykehus - Orkdal Sjukehus - med 350 ansatte. Sykehuset er en del av 
statsforetaket St. Olavs Hospital i Helse Midt-Norge.  

• Orkdal vidaregåande skole har ca. 100 ansatte og 500 elever.  
• I Orkdal Rådhus finner du NAV-kontor og Ligningskontor.  
• Orkdal og Agdenes lensmannskontor holder til nord i Orkdalsvegen.  
• I NHO`s årlige kåringer av beste næringskommuner er Orkdal landets beste nord for 

Sogn og Fjordane. Kommunen har stolte industritradisjoner og et næringsliv med stor 
omsetning.  

Orkdal kommune kan også by på et rikt kulturtilbud. Vi har flotte og moderne idrettsanlegg, 
frodig og variert natur som er tilrettelagt for bruk. Sammen med kommunen sørger et 
hundretalls lag og foreninger for at vi har kultur og idrett tilpasset både bredde- og 
særinteresser. 
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Orkdal Idrettslag: 

Orkdal Idrettslag er et idrettslag som har følgende aktiviteter: fotball, håndball, friidrett, trim 
og ski. Det er ca.1200 medlemmer i laget. Idrettslaget ble stiftet i 1903 og kan se tilbake på 
mange aktive idrettsår. Orkdal Idrettslag eier og drifter to anlegg, Orkdalsbanken stadion og 
Knyken skisenter. Det er to anlegg som har vært i drift i mange år, men idrettslaget har 
modernisert og fornyet begge arenaer. Orkdalsbanken stadion er en fotballarena, den ble 
fornyet i 2008. 

Knyken skisenter: 

Knyken skisenter ble åpnet så tidlig som i 1930, det er fornyet og utbygget i mange etapper 
siden den gang. Den siste store utbyggingen startet i 2010, og ble ferdig i 2012. Utbyggingen 
har kostet Orkdal Idrettslag ca. 100 millioner kroner, av dette er det ca. 40 millioner kroner i 
frivillig arbeid. «Knykenfolket» som arbeider frivillig i Knyken skisenter ble tildelt prisen 
«Årets Ildsjel» av statsministeren i Norge den 4. januar i 2014. I Knyken skisenter har vi 5 
hoppbakker som kan brukes både sommer og vinter. I tillegg har vi bl.a. barneskileik, 
alpinbakker, skiskytterarena, langrennsarena og rullskitrase. 

Knyken skisenter ligger sentralt til i Midt Norge. Det er følgende avstander fra: 

• Værnes flyplass – Knyken skisenter: ca. 80 km 
• Trondheim – Knyken skisenter: ca. 50 km 
• Orkanger – Knyken skisenter: ca. 10 km 
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Overnattingsplasser: 

Orkdal Idrettslag har samarbeidsavtaler med flere overnattingsplasser i Orkdal og omegn: 

• Bårdshaug Herregård, Orkanger – ca. 10 km fra Knyken skisenter 
• Vertshuset Fannarheimr, Fannrem – ca. 5 km fra Knyken skisenter 
• Søvassli Ungdomssenter, Søvasskjølen – ca. 25 km fra Knyken skisenter 
• Bergmannskroa, Meldal – ca. 30 km fra Knyken skisenter 
• Storbuan Gård, Meldal, ca. 45 km fra Knyken skisenter 
• Scandic Lerkendal Hotel, Trondheim – ca. 40 km fra Knyken skisenter 
• Orkdal Idrettslag har etablert 50 sengeplasser i Knyken skisenter. Det er 26 

sengeplasser som er fordelt på 6 rom i skihytta og 24 sengeplasser i 5 brakker. 

Kontaktperson for overnatting: 

Else-Britt Evjen – mobiltelefon: 047 412 48 579 – mail-adresse: elsevje@live.no 

	

Transport: 

Det blir satt opp busstransport som går fra Orkanger via Fannrem og opp til Knyken skisenter. 
Den vil også kjøre tilbake til Orkanger via Fannrem når dagens program er over. 

Deltakere som benytter overnattinger utenom Orkanger og Fannrem, må selv skaffe seg 
transport til og fra Knyken skisenter. 
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Informasjon og påmelding: 

http://www.orkdal-il.no/imc-2016-norway/ 

Viktig!! 
Bare bruk e-posten vm@orkdal-il.no til å sende påmeldingskjema, alle andre henvendelser 
gjøres til Magne Fossbakk eller Thor Arne Johnsen, kontaktinfo finner du under 
Kontaktpersoner litt lengre ned på siden.  

Påmeldingsfrist: 17. februar 2016 
 

 

 

 

	

Kontaktpersoner:	

Leder, Magne Fossbakk    Mobilnr.: 047 911 39 450 

      Mail-adr.: daglig.leder@orkdal-il.no 

 

Nestleder, Thor Arne Johnsen  Mobilnr.: 047 913 33 002 

      Mail-adr.: tar-john@frisurf.no 

 

 

	

	

	

	

Velkommen til de XXVII VM for veteraner 2016.  
	


