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År 2025 finns en väl fungerande idrottsanlägh'11ing för konditions och motionsidrott samt 
friluftsliv i Karlsborg. Anläggningen är handikappanpassad, Hela anläggningen är belyst med 
det miljöeffektivaste elljuset 
På anläggningen bedriver barn och vuxna, i alla åldrar, såväl klubborganiserad som spontana 
sport-, motions- och friluftsaktiviteter året runt Förutom kommunens invånare, så nyttjas 
anläggningen av tillresta besökare från andra orter. Flera väljer at! förlägga träningsläger i 
Karlsborg då anläggningen håller hög kJass samt har hög tillgänglighet. Kommunens erkända 
besöksmål samt övriga väl fungerande idrottsanläggningar och naturen kring Karlsborg är 
bidragande orsaker till att just Karlsborg väljs som mål. 
Anläggningen marknadsförs som en av upplevelserna i Karlsborg som ger möjligheter till 
aktiv fritid, I marknadsföringen nyttjas den stigande trenden för konditionsidrotterna, 
Vissa företag och organisationer förenar utbildning, möten och konferenser med nyttjandet av 
anläggningen, 

Vintertid finns det ett 1-1,5 kilometer långt konslsnöspår vid anläggningen, samordnat med 
spåret finns en skidlekplats och en skicrossbana, Den familjevänliga skidlekplatsen nyttjas 
förutom av bob- och pulkaåkare även av snowboard och alpinskidåkare vilka tränar 
grundläggande teknik, Vid skidlekplatsen finns grillplatser ordnade, Konstsnön säkrar det 
svenska kulturarvet skidåkning. 
Konstsnöspåret förlängs till en sträcka om totalt cirka 3,5 kilometer då natursnö finns att 
tillgå. 
Produktionen av konstsnö sker med moderna energieffektiva snökanoner utan att ge avkall på 
miljöengagemanget som finns inom idrotten. Det vatten som krävs för att tillverka konstsnö 
tas från närliggande sjö, 
Preparering av skidlekplats, skicrossbana, skidspår för klassisk åkning samt preparerad yta för 
skateåkning utförs med pistmaskin. Det är anställd personal som, med stöd av klubben, 
ansvarar för snöpl'oduktion och preparering. Arbetet sker genom ett utvecklat samarbete 
mellan kommun och klubb, 
På den nyanlagda stadion, med mål-, speaker- och tävlingsexpeditionshus, genomförs, 
förutom träning, kurser och utbildningar även årliga skidtävlingar. 

Under bannarksperioden finns en nyanlagd rullskidbana p å  anläggningen denna bana är 
belagd med asfalt och nyttjar konstsnöspårets sträckning samt ytterligare slingor vilket ger en 
sammanlagd bana om cirka 4 kilometer. Rullskidbanan nyttjas även av rullstolsburna samt 
inlinesåkare och cyklister. Parallellt med rullskidbanan finns det en grusbelagd bana för 
löpning och promenad, 
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Stadion nyttjas under barmarksperioden för årliga tävlingar inom rullskidor, inlines, löpning 
samt orientering och multisport. 

Till anläggningen finns även ett utomhusgym där samtliga besökare kan träna kostnadsfritt. 

I den nyuppförda hallen för pistmaskin och snöskotrar finns även ett skidvallningsutrymme 
samt ett mindre inomhus gym. 

Finansieringen av anläggningen har till stor del skett med EU-medel och anläggningsbidrag 
samt även genom sponsring. 

Folkhälsoaspekten har varit en av framgångsfaktorerna vid framtagningen av anläggningen. 

I utformningen av anläggningen har teknisk support erhållits från svenska skidförbundet. 
Syftandes till att anläggningen även ska kunna nyttjas av handikappade har ovärderligt stöd 
även erhållits från svenska handikappidrottsförbundet. 

Under år 2025 finns det flera träningsgrupper inom längdskidsektionen för barn, ungdomar 
och juniorer i olika åldrar. Klubbens ledare och tränare är samtliga utbildade enligt svenska 
skidförbundets bestämmelser. 
Klubbens ledare fungerar även som tränare/coacher för vuxengrupper där inriktningen främst 
är att genomföra långlopp. 
Skidsektionen genomför regelbundna träningar över hela året. 
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