Klart med ungdomsbackar på Lugnet
Dela på facebook
Dela på twitter
Tre nya ungdomshoppbackar – K8, K15 och K35 – kommer att byggas på Lugnet under hösten
och stå klara redan till nyår.
Beslutet är fattat av VM-bolagets styrelse och kostnaden för projektet, 3 miljoner kronor, tas av
VM-vinsten.
Uppdaterad text: 10.25
Bygget av ungdomshoppbackarna har varit en lång följetong.
Läs även: Beslut om ungdomsbackar tas
Redan under VM-kandidaturen gick Falun ut och lovade att backarna skulle byggas, och det
första spadtaget togs redan 2010.
Diverse sprängningsarbeten gjordes också, men enda resultatet den gången blev den vid det här
laget berömda grusgropen.
Men nu ska de nya ungdomshoppbackarna byggas på just den platsen.
Detta efter ett enigt beslut i VM-bolagets styrelse, vilket innebär att både Falu kommun och
Svenska skidförbundet står bakom satsningen.
– Ägarfördelningen i bolaget är densamma som tidigare, med den skillnaden att jag har gått in
som vd för bolaget i stället för Sven von Holst. Det känns bra att vi äntligen kan presentera en
lösning och att hoppningen kan vara i gång redan till vintern, säger kommundirektör Dan
Nygren, som vid en presskonferens förra hösten lovade att de nya ungdomsbackarna skulle börja
byggas direkt efter skid-VM.
Läs även: Holmens IF:s idé om vad VM-vinsten ska användas till
VM-bolaget står för kostnaden, genom att en del tas av VM-vinsten, och man kommer att ta
hjälp av Bergutbildarna AB som förlägger sin praktiska utbildning i bergsprängning (Yhutbildning) till Falun under tio veckor nu i höst. Vilket gör att eleverna får praktisk övning
samtidigt som VM-bolaget sparar in kostnader för sprängning.
– Vi optimerar massuttaget för bygget av underbackarna. Av massorna bygger vi sedan
överbackarna, som kommer att byggas helt utan torn för att hålla ner kostnaden. Ett visst
överskott av massor kommer det att bli, som vi får transportera bort, säger projektledaren Henrik
Belin.
Läs även: Ungdomsbackarna delar Faluns styrande majoritet
– I och med det här beslutet har vi uppfyllt det löfte om ungdomsbackar som vi pratat om inför
VM. Från FIS reagerar man med glädje och säger att beskedet är väldigt positivt för svensk
backhoppning. Det känns också väldigt bra att Holmens IF är nöjda med lösningen, säger Dan
Nygren.
Jan Halvardsson, ordförande i Holmens IF, välkomnar beskedet:
– För oss är det viktigast att vi kan komma igång nu och hoppa redan i vinter. Det känns
fantastiskt att vi nu kan börja bygga upp klubben igen. Förhoppningsvis kan vi snart nå samma
antal aktiva som vi hade i början och mitten av 2000-talet. Det här är väldigt positivt för oss,
säger han i ett pressmeddelande.
	
  

