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Projektet medfinansieras
av Europeiska unionen

Årets varma och torra sommar innebar goda förutsättningar för arbetet på
Kölen, inte minst vad gäller markberedningen. Här är några axplock om
projektets framskridande.
Längdskidspåret
Thomas Wassberg besökte Kölen den 31 juli och delade med sig av sina
erfarenheter dels som skidåkare och dels som banläggare för en liknande
anläggning i Åsarna.
Thomas var mycket positiv till satsningen och ägnade två timmar åt
genomgång av banan och dess profil. Han konstaterade att banan var
väl anpassad för såväl tävlingsbruk som motion. Thomas föreslog några
mindre justeringar inne på stadionområdet, vilket får till följd att ingången
till stadion istället kommer att gå uppe på berget. Detta blir mer publikvänligt.
Han förslog även en förlängning av banan med ett tufft parti för
tävlingsbruk, dock för närvarande utan elljus och konstsnö.
Thomas lämnade också värdefull information om spårpreparering. När
det gällde rörsystemet för snöproduktionen så föredrog han ett rörsystem som till största delen är nedgrävd i marken. Detta är inte möjligt
då det är mycket berg i dagen, men i möjligaste mån kommer ledningen att
täckas med bark för att minska frostrisken. Sammanfattningsvis ansåg
Thomas att anläggningen mycket väl kan klara av större arrangemang
på sikt.
I övrigt när det gäller konstsnöbanan så är såväl elbelysning som snösystem
upphandlat och levererat. Markarbetet är i stort sett klart.

Thomas Wassberg besökte Kölen.
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Orienteringskartan
Flygfotografering på 2 600 meter höjd har ägt rum för framställning
av orienteringskartan som beräknas bli ca 13 km2. Nu återstår det
stora arbetet - stereobearbetning och rekognosering/synfaring.
Ett samarbete har inletts med Årjängs OK och två norska klubbarMarker OL och Flaggträff OL som nu bistår projektet med kartframställningen. Under hösten kommer detta samarbete att fördjupas och
inriktas på framtida tränings- och tävlingsverksamhet.
Ett markägarmöte hölls den 10 juli där 70 st markägare på den svenska
sidan bjudits in för att informeras om Over Kölen-projektet. De synpunkter
som framkom var övervägande positiva.
Anläggningen
Arbetet med anläggningens undervåning har gått på låg fart under
sommaren då aktiviteter utomhus prioriterats. Bl.a. har markarbeten på
banan och skidstadion ägt rum och vandringsleder stakats ut och markerats.
Byggnation av tidtagarbaracken har påbörjats.
/ Katarina Lundin, Årjängs kommun

Rörsystemet till snökanonanläggningen placeras ut.
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