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Projektet Fryksta
Snöeldorado
• Bakgrund till vårt utvecklingsprojekt

o Förnyelse krävs för att attrahera nya medlemmar och åkare

• Satsa på nya skidgrenar och större utbud

• Kunna erbjuda kombinationen utförsåkning och längdåkning

• Starkare satsning  på de minsta

o Vi behöver stärka oss i förhållande till de närmsta konkurrenterna

o Öka antalet besökare för att förbättra ekonomin

o Få möjlighet att öppna anläggningen tidigare och därmed få en längre 
säsong

• Vi har erhållit finansiering till projektet från:
o Leader Närheten

o Arvsfonden

o Värmlands Idrottsförbund

o Egen medel från Kils Slalomklubb

• Total investering på drygt 4.2 MSEK

• Drygt 3000 timmar ideellt arbete

• Projektet löper på 2 år



Fryksta Snöeldorado
• Utbyggnad av konstsnösystemet

o Målsättning att halvera snöläggningstid

o Ta vara på de allt kortare köldperioderna

o Tillgodose snöläggning av längdspår och skicrossbana

o Minimera arbetsinsatsen (mindre slangdragning och kanonskruvande)



Fryksta Snöeldorado
• Konstsnöläggning av 

längdspår på Höjda
o Samarbete med Kils OK och Kils kommun

o Kils OK hjälper till  med snösprutningen och 

spårunderhållet

o Kils SLK avsätter snöläggningskapacitet

o Kils kommun kör ut snö på spåren och Kils 

SLK  planar ut med pistmaskinen

o Kombinationen av längdspår och 

utförsåkning ökar anläggningens 

attraktion!



Fryksta Snöeldorado
• Ny knapplift

o Utbyggd anläggning = flera besökare

o Den nya liften fördubblar kapaciteten

och minimerar därmed köerna

o Befintlig knapplift relativt gammal = 

sämre driftsäkerhet samt

ingen backup vid haverier



Fryksta Snöeldorado
• Ny skicrossbana

o Skicross är den vintersport som växer snabbast

o Attraktivare anläggning med större aktivitetsutbud

o Kan bli en ny tävlingsgren inom klubben!



Fryksta Snöeldorado
• Åkband i nya barnbacken

o 40 meter långt åkband i barnbacken

o Åkbandet gör det möjligt för mindre barn som ej klarar av knappliften att 

ta sig upp i barnbacken.

o Stort lyft för anläggningen, närmsta anläggning med åkband är Branäs.

o Enklare och roligare för nybörjare i skidskolan



Fryksta Snöeldorado
• ”Mini” hoppbacke

o Nysatsning på backhoppning i Kil!

o Byggs av snö i befintlig nedfart

o Samarbete med Svenska Skidförbundet backhoppningssektion



Översiktsbild



Tidplan
• Hösten/vintern 2017/18

o Utbyggnad av snösystem

o Konstsnö på  längdspåren

o ”Mini” hoppbacke

• Våren/sommaren/hösten 2018
o Ny knapplift

o Ny skicrossnedfart

o Åkband

• Projektet slutförs under säsongen 2018/19


