
Velodrom 10.35-10.55

• Sola - Tor Helge Skretting
• Asker – Heikki Dahle
• Levanger – Inge Johansen





Når kan vi ta i bruk Sola Arena?

• Mange lurer på når Sola Arena er klar 

for innrykk.

• Første spadetak for Sola Arena ble 

tatt 22. juni 2018, og siden den gang 

har vi gledet oss voldsomt til å kunne 

ta det ferdige anlegget i bruk.



Planen var…



Første limtredrager kom 7. mai 2019



Vekten er 22 tonn – 38m lengde



Den 8. limtredrager montert 2. oktober 2019



9. Juni 2020 kom VeloTrack - velodrom



18. Desember 2020



Gang 1.etg.



Foajé



Treningsrom



Kontor



Merking



2.etg. Trapp opp til messanin





Dør fra trappehus – 2.etg.



Terrasse



Parkering - uteareal



Tribune



Garderobe



Dusj - Toalett



Lokalisering

• 4-5 minutters kjøring fra Sola Flyplass

• Samlokalisert med idrettspark og videregående skole

• Flere hotell og andre overnattingsalternativer i nærheten

• Et perfekt start- og stoppested for landeveisturer- og ritt







Fakta

• UCI kategori 2-bane (250 meter)
• Åpning forventet sommer 2021
• Bruksareal 16.000 kvm
• Velodrom, flerbruksbane og areal for apparatturn
• Spinningsal, gruppetreningssal, styrkerom
• Kafe, butikk og utstyrsutleie
• Verksted
• Sykkeloppbevaring



Sertifisering/kompetansebevis

• Sykling på bane krever kunnskap og tekniske ferdigheter. Les mer under Akkreditering

• Foreløpige nivåer:

• Nivå1 Banesykling i praksis

• Nivå2 Trygghet på velodromen

• Nivå3 Introduksjon til strukturert banesykling

• Nivå3 Full akkreditering

• Intensivkurs blir satt opp for tilreisende



Ulike veier til akkreditering



Folkekortet

• Folkekortet gir deg tilgang til alle fasilitetene i Sola Arena (ikke turnhall):

• Velodrom

• Styrkerom

• Spinning

• Treningssal

• Med Folkekortet kan du delta på alle åpne og strukturerte timer på velodromen, gitt at du 

har akkreditering. 





Hva er Folkehallene?

• Består av 4 kommuner

• Stavanger innbyggertall 143 000

• Sandnes innbyggertall 79 000

• Sola innbyggertall 27 000

• Randaberg innbyggertall 11 200

• Vertskommunen holder tomt og infrastruktur

• Bygge og driftskostnader fordeles prosentvis ut fra folketall i den enkelte 
kommune.



Asker

VELODROMEN ER ET V IRKEMIDDEL T IL Å  UTVIKLE  NORSK 
SYKKELSPORT



Langenga uke 9 - 21



VELODROMEN ER ET VIRKEMIDDEL TIL Å UTVIKLE 
NORSK SYKKELSPORT

NCK AS; Eiendomsselskap -
Driftsselskap

NCF

Bygge- og drifte anlegget Skaffe kunder à NCF klubber og 
regioner

Utleie-/timeplan Sykling:
Andre idretter og brukere (off-
season)

Aktiviteter

Bredde-, bedrifts- og voksenidrett Samlinger
Samarbeid Asker kommune Banesykling
Allidrett/Idrettsskoler/Friskliv Utdanning; arrangør, kommissærer, 

trenere mv.
Skolerettete aktiviteter Øvrige NCF landslag



«Smak av banesykling» – forts.

•Akkreditering/Sertifisering
• Akkreditering/Sertifisering har flere nivåer (f.eks 1 til 4) – avhengig av hva 

rytteren ønsker.
• Etter gjennomføring av Trinn 1 og 2 kan utøverne bli akkreditert for neste 

trinn, eller de kan velge å kun sykle på velodromen som et ledd i 
treningen.

• Trinn 3 og 4 er mer avansert og en tilnærming til konkurranse.
• Å bli akkreditert betyr at rytteren kan trene på velodromen, uten 

veileder/instruktør.
• Videre steg er å kunne delta i lokale og regionale ritt.
• Akkreditering – betyr at rytteren også kan sykle i andre velodromer (eks. 

Sola Arena) uten forutgående instruksjon der.



Abonnements treninger

• NCK etablerer en timeplan for treningstider
• Perioden Oktober - Mai
• Utøverne må være akkreditert – ha banelisens – krever ikke klubb medlem
• Abonnement (som treningsstudio) – bestiller timer i forkant
• Alle dager i uken
• NCK kan arrangere ritt for de som ikke er medlem i klubb

• NCK etablerer en plan for treningstider, for region og klubber
• Deltakelse her krever medlemskap i klubb



Regionale konkurranser/serier

• Regionale konkurranser kan/bør inndeles etter noen kriterier (divisjon eller alder)
• Divisjon – opprykk etter resultater og rytternes nivå. Første sesong starter alle i 

Divisjon 4 (f.eks)
• Alder – noe forenklet som divisjon, men basert på alder og resultater (M13, M14, 

K13, K14)
• Regional liga/divisjon

Regionale konkurranser/serier vil arrangeres minst en gang per uke.
Avhengig av deltakelse fra de omliggende regionene så kan det være flere regionale 
serier flere ganger per uke. Samlet varighet 4-5 måneder.



Status - veien videre

• Offisiell første spadetak: 20. oktober 2020
• Grunnarbeider i gang: Nov/Des 2020

• Asker kommune: Bli deleier i NCK 9. mars 2021

• Sidebygget: Planlagt ferdigstilt: August 2022
• Idrettsbygget: Planlagt ferdigstilt: Februar 2023



Levanger




	Tom side



