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Leangen, 21. mars 2011 

Til Midt-Norge Travforbund. 
 
Styringsgruppen for ”Nye Leangen” ønsker innspill med synspunkter på hvordan et nytt anlegg for 
totalisatorkjøringene i Midt-Norge skal utformes. 
 
Vi ser for oss at det i hver av Midt-Norges sju regioner gjennomføres en ”workshop” som munner ut i 
en beskrivelse av hvordan et slikt anlegg skal fungere og hvilke virksomheter som kan tenkes plassert 
på området. Utgangspunktet for den enkelte prosess er å tenke seg at en har 500-700mål egnet areal 
til disposisjon. Geografisk beliggenhet er i denne omgang ikke avgjørende.  
 
Ingen vet med sikkerhet hvordan fremtidens anlegg skal utformes, og hvilke funksjoner det skal 
favne. Derfor må det være lov å tenke utradisjonelt og å tillate stor takhøyde. På veien frem mot en 
beskrivelse og kravspesifikasjon av Midt-Norges nye kraftsenter, håper vi å motta mange kreative 
innspill. 
 
For å illustrere at ”alt” i utgangspunktet må vurderes, nevnes i tilfeldig rekkefølge, 
 

Løpsbanens lengde 
1000 m – 1200 m – 1400 m – 1600 m – 1800 m – 2000 m – 2200 m 
 
Form 
Svingradius, dosering, tradisjonell oval, 8-talls sløyfe (over/under), ”hundebein”-form (store 
svinger), oval med ”tilløp”(a la Øvrevoll), osv. 
 
Treningsfasiliteter 
Skogsløyper lengde, rettstrekker lengde og antall, luftegårder størrelser og antall. 
 
Stallområdet 
Trenerstaller, overnattings- og påselingsbokser, vaskebokser, diverse serviceavdelinger/bygg 
som kuskerom, ”vekt”, klinikk, utstyrsbutikk, ponnisenter og ridehall plassert i nærheten av 
publikum. 
 
Publikumsplass 
Oppsamlingsplass og seremoniplass(”paddocker”) inne blant publikum, serveringssted(er), 
barnehage, parkering. 
 
Indre bane 
Ankomst gjennom kulverter, trenings- og konkurranseområde for sprangridning og dressur, 
treningsområde for ponni, tilrettelagt for konsertarrangementer, messer/utstillinger, osv. 

 
Ovenstående er ment å være eksempler på hvordan elementer kan implementeres, på et område 
som kan bli Midt-Norges Hestesportsenter, som vil kunne være i aktivitet gjennom alle dager, hele 
året.  
 
Fantasien kjennes ingen grenser, lykke til! 
 
Styringsgruppen  for Nye Leangen 
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