
Rapport Sognsvann Snøpark 2019 / 2020 
  
Sognsvann Snøpark er et samarbeid mellom Norges Idrettshøgskole (NIH) og Lyn Ski. 
Anleggsansvarlig Lyn Ski: Johny Norland, Knut Nævestad og Per Kristian Gjermshus 
Teknisk drift: Ansgar Danielsen, Bjørn Bergendahl, Knut Nævestad, Pål Hagerup, Johny 
Norland og Per Kristian Gjermshus 
Snøproduksjon: Teknisk drift og omlag 40 foreldre 
Sporsetting og utkjøring av snø: Oslo Kommune, Bymiljøetaten 

Målsetning 
● Skape en “hyggeligere” arena som virker samlende. 
● Profesjonell arena som fungerer på trening og renn.  
● Stabil drift. 
● Stabil finansiering. 

Aktivitet 
Sesongen 2019/2020 har værmessig vært ekstremt utfordrende. Oppstart av produksjon var 
alt i begynnelsen av november, men det ble etter hvert klart at produksjonsperiodene var 
korte og det var vanskelig å få produsert så mye snø som vi trengte. Etter en ny runde i 
månedsskiftet november/desember fikk vi etablert den lille runden i Snøparken. Neste 
mulighet var i romjula og dette reddet Skagen Sprinten. I januar var det mildvær og ingen 
produksjonsmuligheter før februar. Til tider var forholdene i Snøparken helt marginale. 
Hadde det ikke vært for Bymiljøetaten som stilte med en mann på heltid i Snøparken så 
hadde mange treninger måttet gjøres på barmark. Snø ble hentet fra Bergbanen og fra 
Idrettshøgskolens isbane. Kun en uke var forholdene slik at det var noen grupper på 
barneteam som måtte ha barmarkstrening. I uke 8 (vinterferien) ble produsert snø brukt til å 
forbedre eksisterende løype. Frem mot klubbmesterskapet 5. mars var det et par kalde 
netter som gjorde at vi fikk utvidet løypa til ca 1 km. Sesongens siste arrangement, Visma 
Ski Classics for Kids ble avlyst på grunn av Korona-krisen, men vi hadde klart dette 
arrangementet også. 
 
Driftsgruppen i Snøparken har også mottatt veldig gode tilbakemeldinger fra 
langrennsavdelingen ved NIH, som var meget fornøyde med å kunne avholde planlagt 
undervisning i Snøparken til tross for meget utfordrende forhold. At NIH har gode forhold i 
Snøparken er veldig viktig. 
 
Anlegget har fungert stabilt gjennom sesongen. 
 
Samarbeidet med- og relasjonene til NIH og Oslo kommune oppleves som svært gode. Det 
er en tett dialog med løypekjørere i Oslo kommune om den daglige aktiviteten i anlegget 
både i vinter- og sommersesongen (utbedring av traseer). Det er en løpende dialog med NIH 
om driften av anlegget og det avholdes regelmessige møter med ledelsen av NIH om videre 
utvikling.  



 
Det er utfordrende når produksjonsperiodene blir så korte som kun et par dager om gangen. 
Med to lanser og en kanon har vi da ikke nok kapasitet til å få startet utkjøring. Det 
planlegges derfor hvordan kapasiteten kan økes for kommende sesong. 

Kapital 
Grunnet et ikke ubetydelig investerings- og vedlikeholdsbehov, er det til enhver tid behov for 
tilførsel av kapital til Sognsvann Snøpark. Arbeid, herunder mulige sponsorater/søknad om 
bidrag fra stiftelser o.l, er viktig. Det er derfor sentralt å prioritere flere ressurser inn på dette 
området. 
 
 
 
                                                        Oslo 20.03.2020 
 
 
 
 
     Per Kristian Gjermshus               Johny Norland                 Knut Nævestad  
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