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OK Skøynar ønsker å gi følgende høringsuttalelse til planen.
1. Vårt behov for også å kunne bruke de andre aktørers anlegg i forbindelse med arrangement.
Planen gir egentlig et foreldet syn på hva orientering er gjennom plasseringen av orientering i
skogsområdene rundt anleggene. Fra 2019 blir VM i orientering delt i et «urbant» (sprintøvelsene) og
et «skog» (mellomdistanse, langdistanse og stafett) VM. Vi har under planlegging et sprintkart over
Torsbustadområdet, men kan ikke bruke ressurser på dette uten at vi har en garanti for at poster og
løyper kan legges i de ulike anleggene. Dette innebærer at vi må ha konkrete datoer i løpet av
barmarksperioden hvor det ikke foregår annen aktivitet i anleggene.
Vi har tidligere prøvd å ha en dialog med alle andre aktører i Torsbustaden om dette uten å lykkes.
Noe som har medført at vi ikke har kunnet benytte Torsbustaden som arena for terminfestede
orienteringsløp de siste tre årene. Disposisjonsplanen må derfor inneholde en forpliktelse for de
andre aktørene i forhold til dette. Vårt behov er følgende:
2 helger i perioden 15.mai- 15. september
4 onsdager i perioden 1. mai-15.september
2. Mulige konsekvenser av et VM i orientering 2019 (Målbilde 2030)
Vi er kjent med at Frol idrettslag er i dialog med Norges Orienteringsforbund om VM i orientering
2019 og at Torsbustaden er en av flere aktuelle mulige arenaer for et av arrangementene i
forbindelse med dette. Dette aktualiserer også vårt pkt. 1 og vil også ha betydning for infrastrukturen
som er planlagt i disposisjonsplanen.
3. Bomvei inn til Torsbustaden
Vi finner det svært merkelig at et område som skal tilrettelegges for å utvikle folkehelse i alle
aldersgrupper avgiftsbelegges. Etter vår mening bør Levanger kommune ta det fulle og hele ansvar
for veien og sørge for at det er fri tilgang for alle til anleggene.
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