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Nordreisa skiskytterklubb har på grunn av flere omstendigheter besluttet å flytte eksisterende 
skytebane og skistadion. Det nye anleggsområdet ligger noen hundre meter lengre sør enn 
eksisterende anlegg. Anlegget ligger i en forholdsvis slett elvedal og vegetasjonen i området er stort 
sett forholdsvis stor bjørk. Det nye området ligger godt skjermet for vind. Topografien tilsier at det er 
gode muligheter for å bygge løyper i området. Bjørkestøl har vært på stedet og bidratt i 
løypeutformingen. 

Klubben har allerede lagt ned en stor innsats og fått opp et meget fint stadionbygg med garasjer i 
sokkeletasjen og kafe/varmestue i 1. etasje. 

Stadionflata for start og mål ligger parallelt med bygget. Passeringssporet gjør at man får en 
hesteskoformet stadion. Det hadde vært naturlig og også en stor fordel om skytebanen hadde blitt 
plassert ved inngangen av hesteskoen. Mange ting taler for dette blant annet får man en bedre 
skyteretning og bedre forhold for publikum. Man hadde også fått en mer kompakt stadionløsning 
som arrangementsmessig ville vært en fordel. Men på grunn av skytebanestøy har de nærmeste 
naboene protestert på plasseringen av banen.  

Anleggseier har derfor besluttet å flytte skytebanen til et område ca. 300 meter lengre mot sør-vest. 
Her blir skyteretningen rett mot sør noe som er uheldig. Plasseringen her medfører også at man ikke 
får innsyn til start, mål og skytebane samtidig. Undertegnede mener at en teoretisk støyberegning 
ville kunne avklart konflikten angående støy og mener man burde tatt omkamp på dette.  

Klubben er i full gang medprosjekteringen og kommunen har sagt seg villig til å bidra med 
reguleringsplanen. Det er påvist kvikkleire i området og det skal grunnborres for å avklare 
forholdene. Man må ta med i beregningen at en grunnundersøkelse blir meget viktig i forhold til 
prosjektet. Man må også ta med at det også er en ganske stor bekk som deler skytebanen og 
stadionflata i to. Over denne må det bygges en bru med dobbelt løp. 

Slik jeg ser det har anleggseier folk med god kompetanse når det gjelder langrenn og skiskyting og jeg 
regner med at kompetansen også er tilstede både for å prosjektere og bygge et godt anlegg. 

Undertegnede stiller seg selvfølgelig til rådighet om behovet for mer veiledning er til stede. 

Med hilsen 

 

Stein Funderud                       
Anleggsrådgiver NSSF 
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