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MERÅKER
KNUT SOLLIHAUG

IL Varden Meråker er i ferd med å
få på plass finansieringsplanen
for oppgraderingen av skianleg-
get i Grova hvor byggingen av et
rulleskianlegg vil være den de-
sidert største utgiftsposten. 

200.000 fra bank
Sist lørdag under Grenseløse Me-
råkerdager mottok idrettslaget
200.000 kroner fra sparebank-
stiftelsen.

– Det er kjærkomne penger og
banken ga også beskjed om at vi
også kan søke om penger neste
år, sier leder Øyvind Slungård i
IL Varden Meråker til Bladet. Til
sted under overrekkelsen var
meråkerordfører Kari Anita Fu-
runes og Eldar Rønning, tidligere
langrennsløper i verdenseliten
og elev ved Meråker videre-
gående skole.

8,4 millioner
– Prosjektet har en finansie-
ringsramme på 8,4 millioner
kroner, men vi i idrettslaget har

vedtatt at vi ikke skal ta opp lån i
forbindelse med finansieringen,
sier Øyvind Slungård. Status i
dag er at prosjektet har fått god-
tatt en spillemidlersøknad. I til-
legg går Meråker kommune inn
med 1,5 millioner kroner og
Nord-Trøndelag fylkeskom-
mune med 500.000 kroner.

Mangler 1,9 millioner 
– Men ennå mangler vi 1,9 mil-
lioner kroner. De pengene skal vi
ha inn slik at vi kommer i gang
med byggingen neste sommer,
sier Øyvind Slungård. De
200.000 kronene fra banken be-
tyr at det ennå mangler 1,7 mil-
lioner kroner.

Andre aktører
– Vi skal søke banken igjen neste
år om midler og i tillegg skal vi

også søke om midler via noe som
heter Gjensidigestiftelsen. Og at
banken er på banen nå, håper vi
vil gi en smitteeffekt hos andre
aktører i næringslivet, sier en
som alltid optimistisk idrettslag-
sleder. Det jobbes også med å
søke om midler via andre fond.

Engasjement
– Vi synes det er viktig å engasj-
ere seg i lokalsamfunnet. Som
den eneste banken med tilstede-
værelse i Meråker gjennom
mange år har vi et stort engasje-
ment for utvikling og aktiviteter
i Meråker, sier banksjef Lill Bente
Totland i Sparebank 1 SMN. Hun
synes at det er et privilegium å
jobbe i en bank som deler av sitt
overskudd med samfunnet vi er
en del av og bidrar til å ta lokale
løft som gjør Meråker enda mere
attraktiv som blant annet ren-
narrangør og utviklingssted for
unge talenter. 

– I en tid hvor sponsorkroner
sitter stadig lengre inne hos næ-
ringslivet, er det vår mulighet til
å gjøre en forskjell, gjennom å ta
ansvar i lokalsamfunnet, enda
større, sier hun. 

Startklar
Øyvind Slungård og hans medar-
beidere er klare til å sette i gang
jobben med en gang finansierin-
gen er på plass. 

Traseen for den asfalterte rul-

leskiløypa er på plass og den blir
lagt på trygg grunn i Grova-om-
rådet. Det gjør det greit å bruke
traseen til for eksempel trans-
port.

– En asfaltert rulleskiløype vil
bety at det trengs kun 10 centim-
eter med snø før den kan be-
nyttes til skigåing, sier Øyvind
Slungård.

Hjertet i halsen
Også av trafikksikkerhetshensyn
synes det er flott at det kommer
en ny rulleskiløype i bygda i til-
legg til den som er i området ved
Meråker videregående skole.

– Det er mange ganger jeg har
hatt hjertet i halsen når jeg har
sett folk på rulleski langs E14.
Trafikken på veien har økt
enormt de siste årene og det er
visstnok like stor trafikk på E14
gjennom Meråker som det er på
E6 på Berkåk, sier Slungård.

Mindre på E14
Den nye rulleskiløypa vil føre til
enda mindre rulleskigåing på E14
både tror og håper Øyvind Slun-
gård.

– I dag har vi over 200 skielev-
er i bygda. 60 tilknyttet Nord
universitet og 145 langrennsløp-
ere og skiskyttere ved den vide-
regående skole, sier han.
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Oppgraderer Grova med 8,4 millioner kroner

Rulleskiløype ferdig i 2019
Neste sommer starter
jobben og ett år senere er
fire kilometer med rul-
leskiløyper på plass.

Banksjef Lill Bente Mæhla
Totland, IL Varden Meråk-
er-leder Øyvind Slungård,
tidligere langrennsløper
Eldar Rønning fra banken
og meråkerordfører Kari
Anita Furunes. 
Foto: Privat

y Prosjektet har en
finansierings-

ramme på 8,4 millioner
kroner, men vi i idrett-
slaget har vedtatt at vi
ikke skal ta opp lån i
forbindelse med finan-
sieringen.
Øyvind Slungård

TRONDHEIM

Fire Aalberg-mål 
i Kolstad-tap
Adrian Aalberg (22) fra Sveb-
erg sto for fire av Kolstads
mål mot Haslum HK i se-
rieåpningen i eliteserien i
håndball. Kampen ble spilt i
Nidarøhallen i Trondheim
foran drøyt 1.400 tilskuere
og bortelaget vant 30–26
etter at det sto 12–12 ved
pause. Neste motstander for
Kolstad er Aalbergs tidligere
klubb, Halden Topphånd-
ball. Den spilles i østfoldby-
en søndag 17. september.

HALDEN

Solberg på 14.
plass i O-NM
Ane Nielsen Solberg fra
Stjørdals-Blink Orientering
ble nummer 14 på torsdagens
langdistanse under norges-
mesterskapet (NM) i ori-
entering i Halden. Solberg
deltok i klasse D17-18. Klubb-
kamerat Audun Wanvik
Haugen ble nummer 47 i
H17-18 mens Malvik ILs
Ludvig Strømsnes havnet på
64. plass.

SKATVAL

Stortap for
Fram
på hjemme-
bane
Frams fotballherrer gikk på
sitt andre tap på rad da Vinne
kom til Framnes på Skatval
torsdag og kunne reise hjem
til Verdal med en 5-0-seier i
lagskofferten. Sist lørdag
tapte Fram 2–1 mot Kolvereid
på bortebane i 5. divisjon
avdeling 1. Frams lag mot
Vinne: Espen Brevik, Petter
Sandvik, Ivar Røstad Augdal,
Markus Størseth Lillebo,
August Arnstad, John Val-
stad, Tor Erik Enget, Mats
Røkke Holm, Bjørnar Sørli,
Sondre Volden Lauvås,
Anders Holmen, Martin
Bjørgen Gulbrandsen, Stefan
Eggan, Sindre Nytrø, Mikael
Furunes, Kevin Endré Kle-
van, Petter Steinvikaune.
Etter 14 av 18 serierunder
ligger skatvalsklubben på
fjerdeplass med 25 poeng.
Det er seks poeng opp til
Vinne på plassen foran mens
Kolvereid på plassen bak har
23 poeng. Fram møter Hegra
i lokaloppgjør på Framnes
mandag 18. september i
neste serierunde. Hegra
møtte Aasguten på hjemme-
bane mens Lånke møtte
Orkanger på Tønsåsen Idrett-
sanlegg i 5. divisjon avdeling
2 i går kveld. Hommelvik IL
møter Frøya på Øya i morgen
mens Malvik IL møter KIL/
Hemne 2 på Viksletta man-
dag.


