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Han	er	vår	skiløper	på	høyt	nasjonalt	nivå.	Pål	Trøan	Aune	har	vist	styrke	
på	rulleski	i	sommer	og	sesongdebuterte	med	seier	i	svenske	Bruksvallarne	før	
den	nasjonale	åpningen	på	Beitostølen.	Her	gikk	han	inn	til	en	flott	6.	plass	i		
prologen,	men	mislyktes	i	kvartfinalen.		Pål	ser	likevel	optimistisk	på	
fortsettelsen,	og	det	samme	gjør	vi.		
	Les	intervju	med	Pål	inne	i	bladet. 
	

 Skituppen ønsker alle medlemmer og lesere en riktig God  j u l ! 	
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				Lederen har ordet  

     Benthe Asp 
 
Steinkjer Skiklubb, -en SPREK Skiklubb! Steinkjer Skistadion, -et anlegg som «setter spor» om og om 

igjen. Hvordan ivareta og videreutvikle lange og gode tradisjoner? Hva er suksessfaktorene? 
Frivillighet og dugnad, eierskap og ansvar, - alle virkemidler som bidrar til at skiklubben utvikler seg. 

Vår kraft og vilje utgjør forskjellen! Det trengs folk i mange ulike verv og til ulike oppgaver. 
Motivasjon, tid og ressurser er avgjørende for at ting blir gjort og oppgaver utført. En krevende 

øvelse. Vi trenger anlegg for å skape aktivitet, vi trenger arrangement for å videreutvikle anlegg, dette 
henger sammen.  Aktiviteten er avhengig av alle trenerne og lederne som tilrettelegger og følger opp 

flere dager i uka. Arrangement trenger flere hundre frivillige som planlegger, gjennomfører og 
avslutter de ulike renn og mesterskap. Anlegget slites for hvert år og krav om fornying er der «hele 

tiden». Heldigvis gir all frivillig innsats noe tilbake. Vi har gjennom overskudd av arrangement 
oppgradert, vedlikeholdt og rehabilitert store deler av anlegget. Utenom alle foreldre og andre gode 

hjelpere, er det vår eksklusive årgang, Silver Club som sørger for at Steinkjer Skistadion til enhver tid 
står fram som et attraktivt anlegg.  Våre gode samarbeidspartnere med Steinkjer Kommune i spissen, 
gir oss muligheter, for utfordringene er store og mange. Skiklubben er tuftet på frivillighet i alle ledd 

og det er stor slitasje. 
Snø som ligger før jul, er ikke lenger en selvfølge, dog er det avgjørende for at skiklubben og regionen 
skal kunne utvikle mange glade og gode skiløpere. Snøproduksjon i nåværende form, krever en stor 

dugnadsinnsats, den er tid- og ressurskrevende, menneskelig og økonomisk. «Alle» krever gode 
snøforhold og «alle» ønsker snø tidlig. «Noen» må da sørge for å skaffe midler, nok snøvakter, 

produsere og preparere. Håper at flest mulig i skiklubben og utenfor (med hjerte for skisporten) melder 
seg til felles stor dugnadsinnsats. Et hvitt anlegg med masse barn, unge og voksne som utøver skisport, 

er drømmesituasjon.  
	

Så, TUSEN TAKK til alle dere som legger ned mange, mange timer med frivillig innsats på Steinkjer 
Skistadion, slik at vi kan presentere et anlegg, aktiviteter og arrangement vi kan være stolte av.  Dere er 

gull verdt! En spesiell takk til styret med grenlederne, samt Silver Club, som er «drivhjulene» i alt 
arbeidet. 

Da gjenstår å krysse fingrene for at det kommer masse snø i månedene som kommer, og skigleden er 
synlig i alle aldre på alle arenaer.   

 

God j u l !  og Godt nytt år ønskes dere alle fra styret i Steinkjer Skiklubb 
 
 
Benthe, leder 
 
 
	
	
	
	
	



	
	

Hovedstyret 2017-2018 
 
 
 
Leder                                Benthe Asp                      93031589         benthe asp@steinkjer.kommune.no 
Nestleder                          Jan Tor Flak                   91523255         jantore.flak@grilstad.no 
Sekretær                        Line Bratland                    90075387l        line.bratland@steinkjer.kommune.no 
Økonomi/marked           Kristofer Vikan                94850466        kristofer.vikan@frpu.no 
Kommunikasjon/media Solvår  Flatås                    98289399        solvar.flatas@nrk.no 
Sportslig                          Per Hegdahl                      46430746        per.hegdahl@flexit.no 
Leder alpint                    Tord Vekseth                    91346882        tvekseth@yahoo.no 
Leder hopp/kombinert  Kjetil Bratbakken            90852294        kjetil.@runebjornes.no 
Leder langrenn               Kristine Skjetne               48075060        krisskj@alumni.ntnu.no 
Leder skiskyting             Nils Opdahl                         93030667      nils@e-nor.no 
 
 
Ikke medlemmer av styret: 
 
Anlegg  
 
Medlemsregister               Laila Ertsås                       95702921 
                                            Trond Økvik                     97154280 
                                            Trine Riseth                      74165758 
 
 
Redaksjon Skituppen 
 
Sigrun Skogan                                                              92810979            sigrun.skogan@ntebb.no         
Knut Nordmeland                                                        45614548            knut.nordmeland@ntrbb.no 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
	

 



 
 
Nye, store skidager i mars 
	
	

Det	nærmer	seg	raskt	at	Steinkjer	Skiklubb	igjen	er	vertskap	for	et	stor	
nasjonalt	arrangement.	2.-4.mars	2018	arrangeres	NM	for	juniorer	i	langrenn	
på	skistadion.	
Det	er	tredje	året	på	rad	at	det	kommer	utøvere	fra	hele	landet	til	Steinkjer	og	
Steinkjer	Skistadion.	Disse	tre	arrangementene	har	medført	ca.	13500	
overnattingsdøgn,	og	lagt	igjen	et	betydelig	bidrag	til	lokalt	næringsliv,	
forteller	Harald	Overrein,	leder	i	Organisasjonskomiteen	for	NM.	
	

					 	
	
Forarbeidet	til	junior-NM	har	pågått	lenge,	kan	Harald	Overrein,	Bente	Asp	og	Morten	Vannebo	
fortelle.	De	tre	har	de	fremste	ledervervene	i	organisasjonskomiteen.	(Foto:	Øyvind	Bones,	Steinkjer-
Avisa).	
	

					Steinkjer	Skiklubb	er	avhengig	av	å	gjennomføre	store	arrangement	jevnlig.	NM	-arrangementet	
vil	kreve	ca	4000	dugnadstimer,	noe	som	er	en	formidabel	dugnadsinnsats.	Likevel,	gevinsten	kan	
være	et	godt	økonomisk	resultat	som	igjen	gir	mulighet	for	enda	mer	aktivitet	for	flest	mulig.			Skal	
vi	ha	høy	og	stor	aktivitet,	må	vi	ha	gode	anlegg.	Skal	vi	ha	gode,	oppdaterte	anlegg	(skiskyting,	
langrenn,	hopp,	alpint)	må	vi	ha	arrangement.	

						
					Dette	er	et	løft	for	hele	Steinkjer	Skiklubb!	
Alles	innsats	er	viktig!	Din	dugnadsinnsats	er	kjempeviktig!		
Er	du	med?	
	

	
	
	
	



	
	
	
	
	
NM	for	juniorer	langrenn	2018	
	
Etter	en	søknad	i	konkurranse	med	flere,	har	Steinkjer	Skiklubb	fått	tildelt	norgesmesterskap	for	juniorer	i	
langrenn,	2.-4.mars	2018.	I	tillegg	har	arrangementet	status	som	Statoil	norgescup.	
Norgesmesterskapet	blir	det	første	i	Trøndelag	fylke.	
Forberedelsene	er	godt	i	gang.	Mye	er	på	plass,	noe	gjenstår.	
	
Norgesmesterskapet	er	for	ungdom,	og	skiklubben	er	godt	fornøyd	med	at	vi	har	med	ungdom	i	ledende	
funksjoner.	Morten	Vannebo	som	rennleder	er	et	spennende	valg,	i	team	med	en	annen	ungdom,	NK	Magne	
Øksnes.	Rundt	seg	har	de	en	solid	arrangementsstab,	bestående	av	folk	fordelt	på	tre	generasjoner,	med	
ulik	kompetanse	og	erfaring.	
	
Et	slikt	samarbeid	krever	at	flere	bidrar	i	et	felles	løft.	Steinkjer	kommune	har	vært	en	konstruktiv	
samarbeidspartner	ved	flere	arrangementer,	og	de	bidrar	også	denne	gangen.	Kommunenes	bidrag	er	
regulert	i	egen	avtale.	
	
Steinkjer	videregående	skole	har	også	vært	en	bidragsyter	ved	tidligere	arrangement,	og	denne	gangen	
løfter	vi	samarbeidet.	Steinkjer	videregående	skole	har	status	som	NM-skole	og	er	en	aktiv	
samarbeidspartner.	Dette	reguleres	også	i	en	egen	avtale.	
	
Steinkjer	Skidrift	er	en	også	denne	gang	en	særs	viktig	samarbeidspartner.	
	

Steinkjer	Skiklubb	er	en	aktiv	bidragsyter	til	«arrangementsbyen»	Steinkjer,	og	alle	våre	tilreisende	gjester	
er	med	å	bidra	til	meromsetning	hos	det	lokale	næringslivet.	Økonomiske	bidrag	fra	næringslivet	er	gull	
verdt	for	å	ivareta	og	opprettholde	aktivitet	og	gode	anlegg	i	Steinkjer	Skiklubb.	
Alt	arbeid	i	Steinkjer	Skiklubb	er	basert	på	frivillig,	uegennyttig	innsats.	Jo	flere	som	bidrar,	jo	mindre	
belastning	på	hver	enkelt.	Skal	vi	også	lykkes	denne	gangen	er	vi	avhengig	av	at	flest	mulig	stiller	opp.	
	
Dugnad	for	Steinkjer	Skiklubb	skal	være	både	trivelig	og	meningsfullt	–	velkommen!	
	
			Trykk	på	logoen	på	skiklubbens	hjemmeside,	og	les	mer	om	arrangementet	her.	
	

SPREK med Steinkjer Skiklubb! 
 
Visjonen for NM junior langrenn er «Vi setter nye spor»! 
 
Logoen for arrangementet har et moderne uttrykk, og vi har plassert den 6000 år gamle Bølamannen for å 
underbygge «skisporet» fra gammel til moderne tid. Innherredsområdet og Steinkjer Skiklubb har en stolt 
historie. 
 
Målsettingen er at vi skal arrangere et SPREKt arrangement som gjenspeiler våre verdier: 
 
Synlig - være synlig i bred forstand: Steinkjer og skistadion som arrangørsted, gjennom samarbeid, aktiv 
bruk av sosiale media, generell profilering 
Prestere - Legge til rette for å prestere for våre gjester, gjøre det beste vi kan som arrangør og for 
våre samarbeidspartnere. Arrangementet skal bidra til merverdi for flest mulig, gjennom god innsats. 
Respekt - Vise respekt for hverandre både i og utenfor konkurransene og på alle arenaer. 
Engasjement -  Hver enkelt har mulighet til å inspirere, inkludere, involvere og påvirke og samtidig 
ha respekt for vedtatte beslutninger. 
Kvalitet - Våre gjester skal oppleve god kvalitet i alle deler av arrangementet, og frivillige skal til 
enhver tid søke å utøve kvalitet i handlinger og utførelse av oppgaver. 
Trivsel - Arrangementet skal være en trivelig møteplass, både for våre gjester og oss selv, for våre 
samarbeidspartnere og sponsorer. 
 



																																																			

		 	
	
	
Organisasjonskomiteen	for	NM	junior	langrenn		
2018	
	
Funksjon	 Navn	
Leder	Organisasjonskomiteen	 Harald	J	Overrein	
NK	Organisasjonskomite	/Leder	
støttefunksjoner	 Benthe	Asp	
Rennleder	 Morten	Vannebo	
NK	rennleder	 Magne	Øksnes	
Mentor	for	rennledelse	 Fritjof	Rannem	
Ansvarlig	økonomi		 Trond	Økvik	
Ansvarlig	
dugnad/bemanningskoordinering.		 Eirik	Bratberg	
Ansvarlig	kommunikasjon	 Hanna	Skar	Knutsen	
Ansvarlig	beredskap/sikkerhet	 Runar	Helbostad	
Ansvarlig	marked/sponsor		 Kristoffer	Vikan	
Ansvarlig	forpleining	 Benthe	Asp	
Ansvarlig	trafikk/parkering	 Kjetil	Brattbakken	
Ansvarlig	premie/sermoni/kultur	 Synnøve	Kvitvang	
Ansvarlig	tidtaking	 Geir	Sørhøy	
Ansvarlig	arena	 Geir	Morten	Hjelde	
Ansvarlig	løyper		 Odd	Martin	Saursaunet	
Ansvarlig	rennsekretariat	 Trude	Viem	Dahl	
Repr	NT	skikrets	 Bjørn	Bruvoll	
	
I	tillegg	deltar	representant	fra	Steinkjer	kommune.	
	
	
	

																											 	

 
 



 
Stor treningsiver i langrenn 

 
Langrennstreningene har vært godt i gang 
for de største siden i sommer. Det har vært  
arrangert langturer på søndager allerede i 
sommerferien og trening på rulleski og 
barmark siden skolestart. Skileik 1 (siste år 

i barnehage og første år på skole) og skileik 
2 (2.-4 klasse) startet med trening etter 
høstsamlinga. Det har vært veldig godt 
oppmøte på treningene med rundt 90 barn 
mellom 6-10 år på noen av treningene. 

 
 I klubbhuset er det tradisjon tro vaffel etter økta og i år har det gått med nesten 20 liter vaffelrøre på en vanlig 
treningskveld! Tusen takk til foreldre og andre som stiller opp på vaffelsteking på tirsdager og lager trivsel i 
klubbhuset etter treningene. Mange barn gir uttrykk for at saft og vaffel er en viktig del av tirsdagstreninga. 
Vi har mange engasjerte og flinke trenere med i trenergruppa også denne sesongen. Trenerne møter opp i god tid 
før trening for å klargjøre utstyr og forberede øktene. Med treningsgrupper på opp mot 60 unger er det viktig med 
et stort antall trenere og godt planlagte økter for å oppnå den høye aktiviteten vi har som mål. En stor takk til alle 
trenere! 
Høstsamlinga ble gjennomført helga etter høstferien med over 60 barn og ungdommer som deltakere over to 
dager.  I tillegg trente Team Innherred for både ski og skiskyting på stadion denne helga. Det ble masse liv i 
rulleskiløypa og i hvert et hjørne på stadion. Langrennsutvalget med gode hjelpere serverte varm lunsj lørdag og 
søndag for utøvere og foreldre. Goman, Bakern og Nervik sponsa  bakevarer og Coop frukt. Lørdagskvelden ble 
en sosial samling med pizza og quiz, med høyt lydnivå og stor stemning.  
For de eldre aldersgruppene er samlingstilbudet utvidet. I oktober reiste ei gruppe på samling til Sverige. Turen 
gikk til Bräcke ved Østersund, hvor det er etablert en ny skitunnel. Turen var vellykka og ga mersmak i følge de 
som deltok. Siste helga i november reiser de eldste utøverne til Vålådalen for å gå på ski. 
Steinkjer idrettsråd og Sparebanken har gitt midler til jenteprosjektet vårt. Vi har samarbeidet med Kvam IL om å 
arrangere jentetrening for jentene i naboklubbene og i vår egen klubb. På den første treninga kom det rundt 30 
jenter fra ulike klubber, som trente sammen og fikk kveldsmat i klubbhuset etter samling. Vi tror det er viktig at 
skijentene har en felles møteplass på tvers av klubbene hvor de kan treffes både for trening og sosialt samvær. Vi 
håper at dette bidrar til at flere jenter holdes i aktivitet på ski lenger. 
Treningene framover vil foregå uansett vær og vind. Vi håper selvsagt på snø så tidlig som mulig, men været kan 
vi ikke gjøre noe med ☺ For å få til skiforhold vil vi være avhengig av snøproduksjon også i vinter og dette får vi 
ikke til uten dugnadshjelp av medlemmene til klubben. Snøproduksjonen vil som i fjor foregå både natt og dag når 
det blir kaldt nok. Snøen kommer alle til gode, liten som stor. I år er vi også avhengig av snø for å få til å arrangere 
Steinkjer skifestival i februar og junior NM i mars.  Alle som bidrar på vakt i forbindelse med snøproduksjon gjør 
en veldig viktig jobb for klubben og for at barn og ungdom skal kunne gå på ski i nærområdet! 
Vi gleder oss over at en ny sesong er i gang med mange barn og unge på trening, engasjerte trenere og hjelpsomme 
foreldre! Veldig artig er det også at Pål Trøan Aune er tilbake i godt slag og fikk en flott start på sesongen med 
seier i sprinten i Bruksvallarna. Forbilder som Pål er gull verdt for barn og unge i klubben! 
 
Hilsen langrennsutvalget: Marianne, Roger, Eirik, Ole Morten, Anne- Grethe og Kristine.  
 
 

 



                                    
 Samling i strålende høstvær. 
 
 

            
                               «Myr»: Langtur på Byafjellet for gruppe 14-16 år. 
 
 

                      
                    ”Balanse”. Trenerne har bygd ny balanseløype på stadion. Kreative barn finner 
                     mange måter å bruke denne på. 
 

	
	
	
	
	
	
	



	
Hopp	og	kombinert	sommer	og	høst	17	
	
Hei,	alle	skivenner.	
Her	kommer	en	liten	oppsummering	av	hva	vi	i	hopp	og	kombinertgruppa	har	holdt	på	med	det	
siste	halve	året.	
I	mai	klargjorde	vi	bakkene	til	sommerhopping,	fikk	vekk	snønettene	og	fikk	koblet	på	
vanningsanlegget.	Når	juni	kom	startet	vi	med	de	første	hoppsamlingene	på	plast	med	litt	
varierende	oppmøte,	og	de	som	har	hatt	mulighet	har	holdt	hoppformen	vedlike	i	
sommerhalvåret.	Hadde	en	åpen	kretssamling	i	Yrken	organisert	av	NTS	den	24.	juni.	
Peder	Landrø	representerte	Steinkjer	skiklubb	på	åpen	samling	i	Midtstubakken	26.-30.juni	i	regi	
av	Norges	Skiforbund.	
Juli	ble	treningsfri	for	de	utøverne	som	ikke	representerer	skiklubben	via	Trønderhopp,	og	vi	kom	
til	august	der	vi	startet	opp	med	Åpen	kretssamling	igjen,	her	ble	det	litt		bedre	oppmøte	og	vi	fikk	
en	fin	hoppdag	i	Yrken.	
	

													 	
									Fra	venstre	Simen	Vikan,	Peder	Isaksen	Fossum.,	Edwin	Madsen	Kirknes	og	
									Pernille	Kvernmo.	
	
I	starten	på	august	stilte	vi	med	fem	utøvere	på	Trønderhoppskole	i	Granåsen	med	gode	
tilbakemeldinger.	Skiklubben	viser	seg	frem	på	en	positiv	måte	på	flere	arenaer.	NTS	arrangerte	
ny	åpen	samling	i	Yrken,	flertallet	av	deltagerne	her	representerer	Steinkjer	Skiklubb.	
De	utøverne	vi	har	på	Heimdal	videregående	og	som	representerer	skiklubben,	følger	sitt	eget	
treningsopplegg	med	god	oppbakking	fra	Trønderhopp,	her	har	vi	5	utøvere	for	sesongen	
2017/18.	det	er	Pernille	Kvernmo,	Simen	Vikan,	Jonas	Viken,	Edwin	Madsen	Kirknes,	Peder	
Isaksen	Fossum.	



Underveis	gjennom	sommerhalvåret	har	det	også	blitt	gjort	noen	forbedringer	og	utbedringer	i	
anlegget,	Silver	club	har	vært	tilstede	og	hjulpet	oss	med	vant	og	forbedring	i	K20,	vi	har	laget	en	
ekstra	rampe	i	K10	for	påstigning	og	i	tillegg	fått	laget	en	permanent	nedkjøring	fra	småbakkene	
ned	til	heisen.	Generelt	vedlikehold	er	også	utført,	vi	ser	at	vi	gjerne	skulle	hatt	en	plass	for	å	få	
lagret	overskuddsplast	til	unnarennene.	Dette	for	å	slippe	at	det	ligger	åpent	og	forsøpler	området	
samtidig	som	kvaliteten	forringes,	dette	er	noe	vi	jobber	med.	
2.september	var	Steinkjer	Skiklubb	hopp	tilstede	ved	Trondheim	maraton	og	sørget	for	at	barn	
fikk	prøve	seg	i	NTS`	mobile	hoppbakke	K5	meter	i	samarbeid	med	LO	og	Skiforbundet.	Flere	
landslagshoppere	var	til	stede	ved	arrangementet,	og	barn	og	unge	var	ivrige	på	å	prøve	seg	i	
bakken.		
I	september	startet	vi	med	fellestreninger	sammen	med	alpingruppa	mandager	og	fredager.	Her	
er	basistrening	på	programmet	og	Stian	Wodahl	dyktig	trener.	Vi	har	også	fått	på	plass	trenere	i	
hoppgruppa;	Anders	Sprauten	og	Sivert	Grande,	noe	vi	er	veldig	fornøyd	med.	Med	disse	i	
ressurspersonene	håper	vi	på	økt	rekruttering	i	hopp-/kombinertsporten,	og	at	det	kan	bidra	til	
at	vi	får	med	utøverne	våre	lengst	mulig.	
	

	
	
Dugnad	i	Yrken	31’.10.17.	Foto:	Stig	Viken.	
	
Steinkjer	Skiklubb	har	flere	utøvere	i	Trondheim	ved	Heimdal	videregående.	De	bor	og	
trener	i	Granåsen	og	følger	sitt	eget	treningsopplegg	med	god	oppbakking	fra	
Trønderhopp.	Her	har	vi	5	utøvere	for	sesongen	2017/18;	det	er	Pernille	Kvernmo,	Simen	
Vikan,	Jonas	Viken,	Edwin	Madsen	Kirknes,	Peder	Isaksen	Fossum.	De	deltar	i	Konica	
Minolta	NC	og	har	prestert	svært	godt	i	høst.		
	
Vi	stilte	med	fire	hoppere	på	NM	hopp	normalbakke	i	Midtstubakken	i	slutten	av	oktober	
og	også	her	gjorde	de	en	flott	innsats	og	god	figur.		Vi	kan	nok	se	frem	flere	gode	
prestasjoner	i	fra	denne	gjengen	også	i	vinter.	
Akkurat	nå	er	vi	ferdige	med	å	gjøre	bakkene	klare	til	vinteren	og	håper	det	blir	kaldt	og	
snø,	godt	oppmøte	og	fin	dugnadsgjeng	som	står	på	da	går	ting	på	skinner	for	oss.	
	



�  
	
	
Vi	ser	frem	til	en	god	vinter	og	med	mye	godt	humør,	aktivitet	og	god	
dugnadsånd.	
	
	
Kjetil	Bratbakken	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Intervju	med	et	knippe	skiskytterrekrutter	
Våre	skiskytterutøvere	gleder	seg	nå	veldig	til	ny	sesong	etter	en	lang	barmarksperiode. 
	Vi	har	intervjuet	seks	skiskytterrekrutter	fra	yngste	treningsgruppe	i	forkant	av	ny	
sesong.	Vi	kaller	det	”På	kornet”.	
	
Her	er	svarene	til	Vår	Ivardatter	(07),	Astrid	M	Sandhaugen	(07),	Karita	Møller	(07),	Henrik	
Bragstad	(07),	Theo	I	Vekseth	(06)	og	Emil	Rygg	(06):		
	
	

		 								 								 	
	

Karita	Møller																																	Astrid	M.	Sandhaugen																		Vår	Ivarsdatter	
	

				 				 	
	
Henrik	Bragstad																									Teo	Vekseth																															Emil	Rygg	
	
Hvilken	skole	går	du	på?	Astrid:	Ogndal.	Karita:	Mære.	Henrik:	Mære.	Theo:	Lø.	Emil:	
Steinkjer.	Vår:	Egge.	

Hvorfor	startet	du	med	skiskyting?																																																																																																		

Vår:				Fordi	det	hørtes	artig	ut.																																																																																																			

Astrid:	Fordi	jeg	syntes	skiskyting	på	TV	så	morsomt	ut.	I	tillegg	har	jeg	holdt	på	med	
DFS-	skyting	og	synes	det	er	morsomt	med	skyting	og	langrenn.																																																				

Karita:	Fordi	mamma	meldte	meg	på	skiskytterskolen.																																																								
Henrik:Fordi	det	ser	artig	ut,	og	så	skulle	bestekompisen	min	begynne	så	da	ble	jeg	med	
Theo:			 Fordi	det	så.	artig	ut,	artig	å	gjøre	noe	mer	ut	av	det	å	gå	på	ski.																																	
Emil:		Hadde	prøvd	å	skyte	før	jeg	startet.	Hadde	sett	skiskyting	på	TV,	syntes	det	så	kult	
ut.	

Hvor	lenge	har	du	drevet	med	skiskyting?																																																																																					

Vår:	1	år.	Astrid:	1	år.	Karita:	1	år.	Henrik:	1	år.	Theo:	1	år.	Emil:	2	år..	

	



Hvorfor	er	skiskyting	gøy?	 Vår:			Fordi	at	vi	da	er	aktive,	og	at	det	rett	og	slett	er	
en	artig	sport.																															Astrid:	Det	er	morsomt	fordi	jeg	kan	kombinere	de	2	
tingene	jeg	synes	er	artigst..														Karita:	På	grunn	av	skytinga.																																																																																																						
Henrik:Det	å	skyte	er	veldig	spennende	og	gøy.	 Theo:	Fordi	vi	må	tenke	mye	i	tillegg	til	å	
gå	på	ski.	I	tillegg	godt	miljø	på	trening	og	renn.		Emil:	Fordi	det	ikke	bare	er	langrennet	
som	teller,	man	kan	vinne	renn	med	god	skyting.	

Skal	du	delta	på	mange	renn	kommende	sesong?																																																																										
Vår:				 Ja,	så	mange	jeg	får	til.																																																																																																									

Astrid:	Ja,	jeg	skal	delta	på	så	mange	som	mulig.																																																																					
Karita:	Usikker,	men	tipper	det.																																																																																																		
Henrik:	Ja,	jeg	håper	det	blir	mange	renn	jeg	kan	være	med	på.	Det	er	gøy	med	på	renn.													
Theo:	 Ja,	de	fleste,	men	det	kan	jo	kollidere	med	f.eks.	bursdag.																																											
Emil:		 Ja,	alle.	

Tror	du	at	du	driver	med	skiskyting	om	5	år?																																																																																

Vår:				 Kan	godt	hende	ja																																																																																																											

	Astrid:	Ja,	jeg	håper	jeg	gjør	det.																																																																																																	

Karita:		 Tror	det,	men	litt	usikker.																																																																							

Henrik:	Jeg	er	usikker	på	det,	for	jeg	liker	å	spille	fotball	også.																																																		

Theo:		Ja.																																																																																																																																															Emil:	
	 Ja.	

Hvem	er	forbildet	ditt	innen	skiskyting?																																																																																							

Vår:				Tiril	Eckhoff	og	Ole	Einar	Bjørndalen.																																																																													

	Astrid:	Tiril	Eckhoff.																																																																																																																																									
Karita:	 Storebror	Marius.																																																																																																														

Henrik:	Har	egentlig	ikke	noe	spesielt	forbilde,	men	Emil	Hegle	Svendsen	er	flink.																								
Theo:	 Johannes	Thingnes	Bø.																																																																																																																

Emil:		Tora	Berger	og	Johannes	Thingnes	Bø.	

Driver	du	med	andre	idretter/aktiviteter?	 	 	 	 	 	 				Vår
	 Ja,	fotball,	dans,	friidrett,	langrenn	og	orientering.	 	 	 	 													

Astrid:	Ja,	langrenn,	orientering	og	friidrett.	 	 	 	 	 													
Karita:	 Ja,	fotball,	håndball,	orientering,	piano	og	slalåm	når	vi	er	på	hytta	i	
Meråker.		Henrik:Ja,	jeg	er	med	på	fotball	og	langrenn.	 	 	 	 	 	Theo:
	 Ja,	fotball,	langrenn,	alpint,	orientering,	4H	og	litt	hopp.		 	 	 		Emil:	
	 Ja,	langrenn,	fotball,	friidrett	og	litt	hopp.	

Har	du	andre	forbilder?	Hvis	ja,	hvem?		 	 	 	 	 	 					

Vår:			 Therese	Johaug	og	Marit	Bjørgen.	 	 	 	 	 	 												

	Astrid:	Erik	Wekre.		 	 	 	 	 	 	 	 	 												
Karita:	Storebror	Fredrik	i	fotball.		Henrik:	Mitt	største	er	fotballspilleren	Antoine	
Griezmann,	liker	også	Pele	og	Ronaldinho.			Theo:	Henrik	Kristoffersen																																																																				
Emil:		 Johannes	Høsflot	Klæbo	og	Petter	Northug.		

	

Skituppen-redaksjonen	ønsker	en	oppfølging,	til	eksempel:	

”På	sporet”	av	langrenn	

”På	hoppkanten”	av	hopp/kombinert.	



 
Statusrapport alpingruppa høst 2017 
 

Alpingruppa i Steinkjer skiklubb kom igang med barmarkstrening i månedskifte 
august-september. Vi har i høst hatt innetreninger på Lø skole mandager og i turnhallen 
på Campus fredager. Fokuset hos oss er fortsatt allsidighet i treningsarbeidet for å 
utvikle bredt bevegelsesmønster hos barna. Vi har siden i fjor hatt en økning i antall 
deltakere på treningene – spesielt 
 
 Første helgen i høstferien var vi invitert av Sør-Trøndelag skikrets alpint til å delta på 
snøsamling på Juvass skisenter. 5 utøvere fra Skiklubben tok turen dit og hadde 3 fantastiske 
treningsdager på 
snø ! Neste år håper vi at enda flere melder seg på og får en flott tidlig start på skisesongen. 
	
Vi har også i år et håp og ønske om å få til gode treningsforhold i Heggesåsen. Når det er sagt 
har vi opptil flere større utfordringer foran oss for å få til dette. Blant annet er det stor 
usikkerhet rundt hvor stabil heisen er. Vi mangler pr.dags dato driftsleder for heis, men er i 
dialog med Taubaneverket og andre heisanlegg om evt samarbeid rundt dette. I tillegg jobber 
vi med å oppgradere lysanlegget. Sist det ble arrangert renn i Heggesåsen (februar 2015) 
måtte vi sette opp provisoriske lyskilder for å sikre trygge nok forhold for barna. Dette er 
ingen god løsning på sikt. Det er kommet anbefalinger på å bytte ut hele lysanlegget – men 
dette vil ikke kunne være mulig til årets sesong. 
har det kommet til flere barn under 8 år. 
Alpingruppa har et veldig fint samarbeid med alpinmiljøet både på Inderøya og Grong 
skisenter. Noe som er viktig for å sikre gode treningsforhold for våre utøvere og fortsatt drive 
rekrutteringsarbeid i regionen. 
Vi synes det er veldig gledelig at vi opplever stor pågang fra foreldre til våre 
barmarkstreninger. Så får vi håpe at de fleste blir med oss videre når stålkanter skal kvesses 
og ytterskia skal trykkes rundt utallige porter utover vinteren. 
 
For alpingruppa i Steinkjer Skiklubb 
 
Tord Vekseth 
 

 
 
Trener Stian Wodahl instruerer Anna Vekseth-Hahn i basistrening 



 

         

 
 
 

															 	
															
															Pål	Trøan	Aune,	skiklubbens	skisprinter	på	nasjonalt	toppnivå.	
	

Lovende sesongstart for Pål 
 
Pål Trøan Aune, skiklubben eneste utøver på høyt nivå har sesongdebutert, mens alle vi 
andre venter på vinter og skiføre. Pål har startet sesongen veldig  bra. Gode resultater 
med seier på rulleski i sommer og seier i sesongåpningen i Bruksvallerna viser at Pål har 
kapasiteten inne. Det viste han med en solid 6. plass i prologen på Beitostølen nå i 
november. 
 
- Jeg er veldig skuffet over at jeg ikke fulgte opp i kvartfinalen. Det var en taktisk svikt at.  
Åpnet bra, hadde føringen i heatet, men halvveis valgte jeg å roe litt  ned, og dette førte til at 
flere løpere passerte. Plutselig ble det vanskelig å komme opp, samtidig som det ble en luke til de 
to i teten. Selv om jeg avsluttet bra ble det tredjeplass og dermed var jeg ute også på tid, 
forteller Pål på telefon fra Beitostølen. 
- Det var et klart tilbakeslag, men jeg legger dette bak meg, og skal ta lærdom av denne tabben, 
forsikrer han. Det er utrolig små marginer i skisprint, nivået er høyt og små feil kan få store 
følger. Det er noe å lære hele tiden, og jeg er ganske optimist. 
Pål startet i søndagens 15 km fristil.- Det ble mest en gjennomkjøring. – Jeg kjente at kroppen 
fungerte bra, så nå gjelder det å samle overskudd, trene og konkurrere. 
 
Å bli tatt ut til verdenscupåpningen i Kuusamo er det ikke håp om. 
 I stedet blir det rennet i Gålå siste helga i november. Her er det mulig å kvalifisere seg til 
verdenscup i Lillehammer helga etter. Her er det nasjonal kvote og gode muligheter til å 
kvalifisere seg. Et godt resultat her vil bety mye for utviklingen videre i vinter. 
 
Pål er i vinter knyttet til team JobZome. En har en gruppe skisprintere, sju løpere. – Jeg trives, 
og vi har et godt miljø for trening og konkurranser, sier Pål  Trøan Aune. 
	



	
Brannsikkert	skap	etter	sterk	innsats	
Det	har	ligget	gamle	styreprotokoller	og	andre	viktige	arkivsaker	i	
klubbhuset	på	Skistadion	uten	at	disse	har	vært	sikret	mot	brann.	I	
Silver	Club	ble	vi	enige	om	at	dette	ville	vi	gjøre	noe	med.	I	vårt	møte	
tirsdag	27.	juni	besluttet	vi	å	anskaffe	et	brannsikkert	skap.

Vi	stilte	krav	til	størrelse	og	sikkerhet	ved	brann.	Valget	falt	på	et	skap	fra	AJ-produkter	
med	garanti	2t	i	et	rom	med	full	brann.	Størrelse					70	x	60	x	190.	Skapet	kostet	ca	kr	
20.000	og	veide	470	kg!!		
Edvin	forhandlet	med	leverandør	og	fikk	til	en	avtale	hvor	Silver	Club	betaler	1/5	av	
prisen,	resten	får	leverandøren	godtgjort	i	form	av	reklame	på	Skistadion	bl.a.	i	
forbindelse	med	vinterens	junior-NM.	
Rommet	i	sør-vestre	hjørne	av	klubbhuset	ble	vurdert	som	best	egnet	for	et	slikt	skap.	
Jarle	og	Knut	gikk	i	gang	med	å	planlegge	hvordan	skapet	kunne	fraktes	inn	dit.	Vi	antok	
at	det	kunne	trilles	inn	på	en	jekktralle.	Trammen	utenfor	garderobeinngangen	måtte	
forsterkes	med	nytt	bjelkelag,	og	oppå	der	en	platting	slik	at	jekktralla	kunne	passere	
dørstokken	og	inn	på	et	forsterket	gulv	i	gangen	og	videre	inn	på	selve	rommet.	
												17.	august	kl	15.30	kom	skapet	med	lastebil	til	Skistadion.	Når	skapet	sto	på	
jekktralla,	var	det	for	høyt	til	å	kunne	passere	gjennom	døråpningen.	Vi	måtte	derfor	
tilpasse	en	ekstra	pall	slik	at	vi	fikk	lagt	det	ned	på	tralla.	Med	list	og	lempe	og	god	hjelp	
av	sjåføren	fikk	vi	manøvrert	tralla	med	skapet	inn	gjennom	ytterdøra	og	dreid	i	retning	
inn	mot	rommet	dit	det	skulle.	Det	var	en	utfordring	å	få	reist	skapet	opp	i	stående	
stilling,	halvveis	inn	gjennom	døråpningen	dit	det	skulle.		Sjåføren	Leif	Gunnar	Walstad	
og	Knut	spente	musklene	og	fikk	skapet	på	plass.	

													Silver	Club	gir	herved	det	brannsikre	skapet	i	gave	til	Steinkjer	Skiklubb.	Vi	regner	
med	at					verdifullt	arkivmateriale	og	protokoller	helt	fra	tidlig	1900-tall	nå	kan	sikres	
for	ettertiden.	
													Knut	S	
		

																																																																																											

	
Dramatikken	på	gang:	Det	ståltunge	
skapet	skal	reises	gjennom	døra.	Men	det	
er	ikke	plass	for		mer	enn	to	mann.	Jarle	
har	sluppet,	Edvin	sliter	med	å	få	tak,	
skapet	sklir	bortover	golvet,	og	med	en	
kraftanstrengelse	klarer	de	to	
gjenværende	å	få	reist	skapet.	(Foto:	Knut	
N.)	
	

Brannskapet	på	plass	etter	råsterk	
innsats.	Fra	venstre	sjåfør	Leif	Gunnar	
Walstad,	Knut	Skogan,	Edvin	Dahl	og	Jarle	
Bylund.	De	to	siste	bemerker	at	de	ikke	
bidro	stort	i	den	siste	kritiske	fasen	da	
skapet	skulle	reises.	



	
	
Litt	info	før	sesongen	2017/2018	
	

o Sommervedlikehold	av	løypene	
o Det	er	kjørt	«beiteknuser»	i	deler	av	løypene	
o Arvid	Valøen	med	arbeidsgruppe	har	gått	med	ryddesag	i	løypene	
o Utført	utbedringer	av	stikkrenner	og	noe	rensing	av	grøfter	

o Snøproduksjon	
o Vi	har	hatt	en	spennende	og	utfordrende	vinter.		
o Snølagret	ved	øvre	bru.	

													

								 	
	

o Kommunen	har	stilt	med	maskiner	og	personell		for	avdekking	av	snølagret.	
o Har	ikke	krympet	så	mye.	(20%?)	

o Vi	starter	snøproduksjon	når	temperaturen	blir	lavere	i	uke	47.	
Produserer	ved	nedre	bru	og	med	lanser	i	«rulleskiløypa».	Håper	å	få	
kjøre	ut	en	løype	ved	månedsskiftet	no.ember/desember.	
	

								 	
	
o Her	er	snølagret	bak	«Elghaugen».	Det	lar	vi	ligge	som	reservesnø.	Må	gardere	litt	for	Junior	

NM	i	mars.		
o Har	gjort	en	investering	med	å	legge	strømkabel	til	snølagret	.	Ca.	300	meter.	Vi	

slipper	da	å	bruke	diesel	aggregatet	ved	snøprodukson.	Kostnader	ca.	kr	150.000,	vi	har	fått	
god	hjelp	av	kommunen	som	har	stilt	med	gravemaskin.	Vi	legger	også	ned	trekkrør	for	
signalkabel	for	fremtidig	styring/kontroll	av	snøproduksjon.	



																							
																								
	

																		 			
	

o Langtidsvarsel	angående	temperatur	så	ser	det	ut	til	å	bli	minst	to	perioder	før	jul	som	
det	kan	gå	bra	å	produsere	snø	i	3	–	4	døgn.	

o Det	vil	også	i	år	produseres	snø	i	Yrken.	Her	vil	hoppanleggene	avklare	når	det	
produseres	i	Yrken	og	Steinfjellbakken.	

																		Heggesåsen	og	alpint	skal	også	produsere	snø	i	vinter..	
	
o Preparering	av	anleggene	

o Odd	Martin	Saursaunet	er	hovedkontakten	vår	for	anleggene	på	Steinkjer.	
o Hans	Lyngved	har	skianleggene	som	hovedansvar	fra	1.	november	til	31.	mars.	

Det	skrives	samarbeidsavtale	mellom	kommune	og	Skidrift.	
o Kjørere	i	vinter	er:	Hans	Lyngved,	Odd	Martin	Saursaunet,	Geir	Wiseth,	Arne	

Feragen	og	Harald	Elden.	
o Det	blir	også	i	år	ett	samarbeidet	mellom	Skidrift	og	Skiklubben	under	

snøproduksjon.	Tenker	spesielt	på	vakthold,	der	det	er	krav	om	to	på	vakt	
samtidig	p.g.a.	sikkerhet.	Her	kan	langrenn	og	hopp	samarbeide.	

o 	
" Steinkjer	Skidrift	AS	takker	for	godt	samarbeid,	og	ønsker	at	alle	får	

fine	skiopplevelser	i	vinter!	

	
																																																			Steinkjer	Skidrift	AS	
																																																			Runar	Helbostad.	
	

	
	
	
	



	

 
 
Arbeidsglede, humør, trivsel, hygge 
	
	
Skituppens	redaksjon	vil	vise	leserne	noe	av	det	Silver	Club	har	holdt	på	med	
siden	bladet	sist	gikk	i	trykken.	Derfor	tok	vi	turer	opp	til	Skistadion	for	å	se	hva	
som	foregikk	der.	
	

								
									Ved	Skiskytterarenaen	møter	vi	Helge	Blengsli.	Han	dirigerer	en	gravemaskin	som	pusser	opp	

en	svær	haug	med	jord	og	stein.	Vi	spør	hva	som	foregår	her.	Jo,	sier	Helge	rolig.	Det	har	kommet	
forlydender	fra	det	kongelige	slott	om	at	det	er	misnøye	med	tilstanden	til	«Prinsessetribunen».		
Da	måtte	vi	bare		sette	i	gang:	Fjerne	råtne	materialer	og	deretter	kjøre	på	masse,	slik	at	
tribunen	blir	en	kompakt	stein-	og	jordfylling	med	god	utsikt	til	skivene.	Til	våren	skal	vi	pusse	
til	med	krafser	og	river,	etter	det	sår	vi	grasfrø.	Da	vil	tribunen	bli	presentabel	for	både	høy	og	
lav.	

	
	

	
	
Her	kommer	den	nye	prinsessetribunen	kan	disse	karene	fortelle.	Fra	venstre	Jarle	Bylund,	
Terje	Blekkan,	Klas	Hagstrøm	og	Knut	Skogan.	
	
	

							Lenger	nede	på	Skistadion,	innunder	kjøkken-enden	på	det	eldste	klubbhuset,	ligger	det	
to	karer	i	ei	grøft.	Det	er	Jarle	Bylund	og	Knut	Skogan,	klærne	tilgrisa	med	jord.	Vi	spør	
hva	i	allverden	de	bedriver?	Jarle	og	Knut	forklarer:	På	kalde	netter	har	det	hendt	at	
vannet	på	kjøkkenet	i	klubbhuset	fryser.	Derfor	legger	vi	nå	ny	isolasjon	nedenfra	i	
ytterste	delen	av	kjøkkengulvet,	og	vi	skrur	opp	nye	plater	til	stubbgulv.	Vannrørene	ut	
og	inn	isolerer	vi	og	kler	med	kasser,	så	nå	tror	vi	det	blir	bra.	Dette	er	en	jobb	som	
passer	godt	for	våre	”unge	og	myke	kropper”,	sier	de.	
	
	
	
	



	

	
	
Knut	Skogan	og	Jarle	Bylund	har	inntatt	rollen	som	grevlinger	under	golvet	på	klubbhus	79.	
	
De	samme	to	karene	finner	vi	noen	dager	senere	på	taket	av	det	store	klubbhuset.	Her	benytter	
de	høytrykkspyler	for	å	fjerne	mosen.	Det	er	en	krevende	jobb,	sier	de.	Taket	er	skrått	og	mosen	
glatt,	så	vi	må	holde	balansen	og	sikre	oss	med	«improvisert	takstige».	Vi	har	ikke	tid	til	å	gli	ned	
så	vi	skader	oss,	det	kan	forsinke	arbeidet.	Enda	to	ungdommelige	medlemmer	av	Silver	Club	
deltar	i	takarbeidet,	men	var	ikke	til	stede	da	vi	tok	bildet.	Edvin	Dahl	arbeidet	på	taket	og	Helge	
Blengsli	tok	seg	av	nedfallet.	Redaksjonen	har	i	ettertid	fått	vite	at	hele	jobben	inklusive	rensing	
av	takrenner	tok	9	arbeidsdager!	
	

													 	
	
			Det	er	viktig	vedlikehold	som	drives	av	gammelkara	på	Skistadion,	og	dette	var	
bare	noen	eksempler	på	det	som	har	foregått	i	sommer.	Det	er	flere	som	utfører	
viktige	oppgaver	uten	at	de	blir	nevnt	her.	

 



Odd Martin fikk ildsjel-pris 
 

 
 
Odd Martin Saursaunet er tildelt Norges Skiforbunds ildsjel-pris. Det skjedde lørdag 
14.oktober under et arrangør- og anleggsseminar Skiforbundet hadde på Gardermoen. 
Odd Martin var en av fem i landet som fikk prisen. Her sammen med Torbjørn 
Skogstad, leder i langrennskomiteen i Skiforbundet. 
 
Hvert år kårer langrennskomiteen to eller flere ildsjeler og årets langrennsklubb. Ildsjelene og klubbene blir invitert til 
Langrennskomitéens Høstmøte der de får overrakt et diplom og en gave. Ordningen startet i 2000. 
Blant dem som mottok pris var Odd Martin Saursaunet fra Steinkjer Skiklubb. Han fikk heder for sin mangeårig innsats. 
Saursaunet har vært i løypeprepareringsgjengen siden 1985. Han har i snart 20 år hatt ansvaret for snøproduksjon og 
løypepreparering på Steinkjer skistadion. I tillegg er han ansvarlig for sommerlagring av kunstnø. Han er en miljøskaper og 
en ærekjær, inkluderende og holdningsskapende lagspiller; står det i begrunnelsen for hans ildsjelpris.  
Disse seks fikk ildsjelpris:  Harald K. Johnsen (Ranheim Skiklubb), Odd Martin Saursaunet, (Steinkjer Skiklubb), Bjørn Sørli 
(Hamar Skiklubb), Hanne Kvåle (Brandbu IF), Harald Linga (Fana IL) og Erik Andresen (Sør-Trøndelag Skikrets). 
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Heder	og	ære	til	våre	unge	talenter	
	
I	forkant	av	årsmøtet	i	april	ble	våre	yngste	talenter	løftet	fram	for	fremragende	
innsats	siste	sesong.	Det	var	høyst	fortjent	og	en	fullsatt	årsmøteforsamling	sparte	ikke	
på	applausen.	Et	fint	punktum	etter	sesongen,	en	opplevelse	og	en	oppmuntring	til	
videre	satsing	og	utvikling.	
	

	
	
Innsatspokaler.	Foran	Niklas	Landsem	Melhus,	Marit	Ishol	Skogan,		skiskyting,		Simen	Vikan,	
hopp.	Bak	fra	v.	Jonas	Tibor	Bjerkem,	hopp,	Nora	Hegdahl,	langrenn,	August	Helland	Iversen,	
langrenn.	Ikke	tilstede	da	bildet	ble	tatt:	Marius	Møller,	skiskyting.	
	
Skiskyting	
Innsatspokalen	tildeles	Marit	Ishol	Skogan.	
Begrunnelsen	er	prestasjoner	gjennom	sesongen,	med	representasjon	i	junior-VM	og	VM-sølv	som	det	absolutte	
høydepunktet.	En	seriøs,	treningsvillig	og	målbevisst	utøver	med	gode	holdninger	og	godt	humør.	
Foreldregruppas	pokal	tildeles	Marius	Møller.		
Han	tildeles	pokalen	for	sine	holdninger	og	treningsiver	som	har	gitt	seg	utslag	i	mange	gode	prestasjoner	
gjennom	sesongen.	
	
Langrenn	
3	innsatspokaler:	
Basert	på	innsats	og	resultater,	og	i	tillegg	også	utøvernes	holdninger	og	atferd	under	trening	og	konkurranser,	
utdeles	3	innsatspokaler:	
Morten	Brørs	pokal	tildeles	Nora	Hegdahl.		
Hun	har	en	rekke	gode	resultater	gjennom	sesongen	med	medalje	i	KM	og	medalje	i	midt-norsk	mesterskap.	
Nora	er	alltid	blid,	positiv	og	inkluderende.	



Severin	Bjørnstads	pokal	tildeles	August	Helland	Iversen.		
Severin	Bjørnstads	pokal	går	til	den	utøveren	som	har	oppnådd	klubbens	nest	beste	resultat.	August	har	vist	stor	
framgang,	prestasjonsiver	og	gode	holdninger.	Han	har	gode	resultater	fra	midt-norsk	mesterskap	og	KM.	
	
	
Alf	Tømmerås	pokal	tildeles	Sigurd	Landsem	Melhus.		
Alf	Tømmerås	pokal	går	til	den	utøveren	som	har	hatt	størst	framgang	og	er	klubbens	innsatspokal.	Sigurd	viser	
meget	gode	holdninger	og	har	klart	mest	treningsoppmøte.	Han	jobber	seg	jevnt	og	trutt	oppover	i	
utviklingstrappa.	
	
	
Hopp	og	kombinert	
Asbjørn	Reitlos	utmerkelse	går	til	Jonas	Tibor	Bjerkem.	Han	har	godt	treningsoppmøte,	gode	holdninger	og	
er	en	stemningsskaper	i	miljøet.	Jonas	har	vist	god	framgang	i	hoppbakken.	
Johan	Flytørs	pokal	går	til	Simen	Vikan.	Han	viser	god	treningsiver,	gode	holdninger	og	er	et	godt	forbilde	for	
yngre	hoppere.		Simen	har	en	rekke	gode	resultater	gjennom	sesongen	som	2.	plass	i	Tolgaspretten,	4.	plass	i	
Nansenrennet,	3.	plass	i	Hovedlandsrennet	og	1.	plass	i	Nordnorsk	mesterskap.	
Pris	fra	Skistua:	
Niklas	Landsem	Melhus	er	den	som	er	registrert	med	flest	besøk	gjennom	sesongen,	og	vant	dermed	Skistuas	
vandrepokal.	
Ekstra	heder	og	ære:	
Arve	Austheim	for	godt	utført	arrangement	under	NC	skiskyting.	Alltid	tilgjengelig	og	en	god	pådriver	for	
skiskyttermiljøet.	
Nina	Fjærtoft	Rodum	for	sitt	arbeid	med	klubbens	medlemsregistrering	og	sitt	engasjement	for	Norgescup	
skiskyting.	
Knut	Skogan	og	Jarle	Bylund	for	sin	innsats	som	«vaktmestere»	i	klubben	og	bidragsytere	på	alle	skirenn.	Disse	
gutta	er	alltid	tilgjengelig	og	hjelper	til	med	vedlikehold	og	forefallende	arbeid.	Aldri	et	nei	fra	dem	og	aldri	noe	
halvveis.	Viktige	pådrivere	for	Steinkjer	skiklubb.	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	



	
	
Silver	Clubs	pris	på	kr.	1.000	gikk	til	(fra	v.)	Anna	Flatås	Aune,	Sivert	Scheldrup,	Marius	Møller	Schiefloe	
og	Amalie	Vekseth	Hahn.	Vinnerne	er	utøvere	med	ferdigheter,	prestasjoner,	talent,	treningsiver	og	sunne	
holdninger,	sa	Edvin	Dahl	som	stod	for	utdelingen.	
	

	
	
Ordenskollegiet	ved	Knut	Skogan,	Marit	Sakshaug	Grøtan	og	Kari	Trøan	Aune	delte	ut	snøkrystallen	til	
medlemmer	som	fortjener	ekstra	heder:	Fra	høyre:	Benthe	Asp	ble	tildelt	snøkrystallen	i	gylt	merke.	Jarle	
Bylund	ble	tildelt	snøkrystallen	i	gylt	merke.	Torbjørn	Wekre	ble	tildelt	snøkrystallen	i	gylt	merke.	Arvid	
Valøen	tildelt	snøkrystallen	i	sølv.	
	
	



	

Skistua sommersesongen 2017 
 
 
I løpet av sommerhalvåret er Skistua brukt og lånt til skoleklasser, selskap, base for elgjegere, 
dugnader og ikke minst Kvitveisfest. I skrivende stund er det for resten av året tinget bortleie til en 
skoleklasse og et selskap. Dvs at det er godt over 100 brukere av Skistua i sommerhalvåret. 
 
Kvitveisfesten 2017 
Årets Kvitveisfest gikk av stabelen 20. mai med stor deltagelse (Silver Club var som vanlig invitert, 
naboer og hjelpere ved legging av nytt tak). Sekretæren var forhindret fra å møte og det passet godt 
med at det er referatforbud fra Kvitveisfestene.  Det ryktes dog at det som sedvanlig ble framsatt en 
rekke forslag fattet beslutninger og vedtak som dog ikke var gyldig etter den 20.05.. 
 
Dugnader 
Dugnadsaktiviteten har vært beskjeden i sommersesongen i år. All ved som var stablet ute er trillet 
inn , slik at det nok er ved for et par sesonger. 
 
 
Minnegave 
For midlene som kom inn ved Direktørens bisettelse ble det anskaffet fem peis stoler. Disse er 
kommet på plass i løpet av sommeren. På bilde ser vi stolene ved peisen på Skistua. Her fikk vi 
flotte stoler og mye for pengene. 
 
 

 
	



Han	kom,	så	og	gjorde	jobben																																				
	
	

	
																																																																																																																																																												(Foto:	Helge).	
	
Aasmund	Hovstein	foran	Øvre	klubbhus,	også	kalt	klubbhus	79,	fordi	det	ble	ferdig	til	
NM	på	ski	i	1979.	Det	første	NM	i	Steinkjer		siden	1949	på	nye	Steinkjer	Skistadion.	Et	
vellykket	arrangement	med	godt	økonomisk	resultat.	Det	innledet		en	ny	æra	for	
skiklubben	med	videre	utbyggingen	av	skistadion.	Aasmund	satt	i	hovedkomiteen	og	
var	blant	drivkreftene	bak	NM	i	1979.	
								
Aasmund	Hovsteins	første	møte	med	Steinkjer	Skiklubb	skjedde	i	vaskerikjelleren	til	Bjørn	Schei.	
Tilstede	var	også	Roald	Schei,	begge	lederskikkelser	i	skiklubben.	Året	var	1959,	og	Aasmund	hadde	
nettopp	flyttet	til	Steinkjer	for	begynne	i	stillingen	som	bokholder	ved	fylkeskassen.	Møtet	ble	starten	
på	et	langt	liv	i	skiklubbens	tjeneste.	Nå	som	aktivt	medlem	blant	veteranene	i	Silver	Club	på	
skistadion.		
	 	

																															 fortsetter sin serie TILBAKEBLIKK  (8) der skiklubbens 
veteraner ser tilbake. Turen er denne gangen kommet til Aasmund Hovstein (84). 
Først ute var Asbjørn Reitlo, Skituppen desember 2013. Så fulgte Alf  Tømmerås mai 2014, Kjell 
Parelius Hovik, desember 2014, Odd Ryggvold mai 2015, Kolbjørn Kolsvik desember 2015, Øivind 
Hegge mai 2016 og Guttorm Foss, desember 2016, Gunnar Lindmo, april 2017. 
 
 



	
-	Nå	var	det	slik	at	skimiljøet		ikke	var	ukjent	for	
meg	med	oppveksten	i	Leksvik.	Var	aktiv	
skiløper	for	Leksvik	og	senere	for	Beitstad	og	
Follafoss.	På	den	måten	var	jeg	vel	ikke	fremmed	
for	tanken	om	å	bli	med	i	skiklubben	da	jeg	
flyttet	til	Steinkjer.	Det	ble	til	at	jeg	meldte	meg	
inn	i	klubben	ganske	snart,	og	de	to	Schei-karene	
tok	kontakt	ganske	umiddelbart.	Jeg	visste	om	
den	fra	før,	men	kjente	dem	ikke	personlig.	
-	Du	fryktet	ikke	for	at	de	var	ute	etter	et	sugerør	
til	fylkeskassen?	
-	Nei,	på	ingen	måte,	selv	om	jeg	var	klar	over	at	
skiklubben	fortsatt	slet	med	gjeld	etter	NM-et	ti	
år	tidligere,	og	at	klubben		var	kjent	som	en		
	
hoppklubb.	Min	sport	var	langrenn.	Det	visste	
Roald	og	Bjørn.	

	–	Det	er	derfor	vi	vil	ha	deg	med	for	å	få	litt	fart	
på	langrenn,	sa	de.	
	-	Dette		tok	jeg	som	en	tillit	til	meg,	og	jeg	sa	
meg	villig	til	å	bidra.	Vel	å	merke	sportslig.	Jeg	
var	ennå	ganske	ung	og	hadde	lyst	til	å	gå	en	del	
langrenn.	
-	Å	møte	Steinkjer	Skiklubb	for	første	gang	i	en	
vaskerikjeller	var	vel	litt	spesielt?	
-	Jeg	tenkte	ikke	på	den	måten.	Jeg	visste	jo	at	
klubben	var	gjeldstynget	og	ikke	kunne	be	ut	
folk	på	Grand	eller	Kaffistova.		Noe	klubbhus	
fantes	ikke,	bortsett	fra	Skistua	inne	på	
Byafjellet.	Nei	da,	vaskerikjelleren	til	Schei	var	
ok	den,	og	jeg	ser	ikke	bort	fra	at	den	ble	brukt	
flere	ganger	til	skiklubbmøter.	Et	bord	og	noen	
stoler	var	tilstrekkelig.	

	
Skolekorps	og	ski	
.	Jeg	sporet	entusiasme	og	optimisme	som	gjorde	
at	jeg	ble	med	videre,	forteller	han.	Vi	var	en	
nyinnflyttet	familie.	Jeg	giftet	meg	med	Inger	i	
1956	og	fikk	en	liten	datter.	Bosatte	oss	i	
Flathaugveien.	Miljøet	i	skiklubben	hadde	mye	å	
si	for	oss,	og	jeg	husker	godt	juletrefesten	på	
Tingvold		som	klubben	arrangerte	jula	1959,		
den	første	etter	at	vi	kom	til	byen.	
-	Hva	var	ditt	første	verv	i	skiklubben?	
-	Det	var	leder	i	langrennsutvalget,	og	det	
skjedde	på	årsmøtet	i	1960.	I	tillegg	ble	jeg	også	
trener	for	de	yngste.	

Etter	hvert	som	barna	begynte	på	skolen	fulgte	
nye	gjøremål		som	krevde	innsats	fra	foreldrene.	
Det	gjaldt	Steinkjer	skolekorps,	hvor	det	også	
var	snakk	om	økonomi.	Instrumenter	og	
uniformer	var	utgifter	det	måtte	skaffes	penger	
til.		
-	Det	var	slik	at	jeg	i	flere	år	var	engasjert	både	i	
skisport	og	skolemusikk,	forteller	Aasmund.	En	
svært	trivelig	og	givende	aktivitet.			

																																									

	
	
Dugnadsarbeid	med	stolpereising	på	stadionområdet.	Aasmund	t.v.	sammen	med	Johan	Ingulfsvann,	
Helge	Blengsli	(foran),	Odd	Arne	Mardal	og	Rolf	Granhus.	
	
Fulgte	pengestrømmen	
Vi	går	lit	tilbake	i	tid.	Det	er	så	vidt	nevnt	at	Asmund	kom	fra	Leksvik.	Her	vokste	han	opp	litt	før	og	under	
krigen.	-	De	første	etterkrigsårene	bød	ikke	på	store	muligheter	for	ungdommen.	Jeg	gikk	handelsskolen	
før	det	i	1953	bar	til	
Bergen	og	vernepliktstjeneste	i	Forvaret.	Her	gikk	han		befalsskolen,	men	noen	militær	karriere	ble	det	
ikke.	-	Vi	hadde	tilbud	om	jobb	som	reinpoliti	på	Finnmarksvidda,	men	jeg	valgte	heller	jobben	som	
handelsbetjent	ved	Beitstad	S-lag.	I	1954	ble	jeg	tilbudt	jobb	som	bokholder	ved	Folla	tresliperi.	Jeg	fikk	en	
fot	innenfor	fylkeskommunen.	



-Folla	tresliperi	var	eid	av	fylkeskommunen	og	gikk	med	gode	overskudd	som	gikk	til	
fylkesadministrasjonen	i	Steinkjer.		I	alle	fall	så	lokalsamfunnet	i	Follafoss	lite	til	de	gode	driftsresultatene,	
forteller	Aasmund.	
	Etter	fem	år	ble	det	til	at	bokholderen	fulgte	pengestrømmen	til	Steinkjer.	Hovstein		ble	senere	
regnskapssjef	i	Nord-Trøndelag	fylkeskommune.	
	
Store	oppgaver	i	vente	
-	Å	få	fart	på	langrenn	var	ikke	enkelt.	De	beste	langrennsløperne	gikk	for	andre	klubber.	Økonomien	var	
mildt	sagt	anstrengt.	Mye	energi	gikk	til	å	samle	inn	penger	til	renter	og	avdrag	på	banklån,	minnes	
Aasmund.	
Samtidig	var	behovet	stort	for	et	skianlegg	og	en	større	hoppbakke.	Baakkene	da	var	Svedjan	og	en	bakke	i	
Sør-Beitstad.	Det	eneste	skiklubben	faktisk	hadde	var	Skistua.	Den	var	klubbhus,	tross	beliggenheten	inne	
på	Byafjellet.		
Å	få	bygget	et	skistadion	stod	høyt	på	ønskelisten,	og	flere	alternativer	ble	lansert.	I	1960	ble	det	gått	opp	
aktuelle	løypetraseer	i	Rauåsen,	og	det	ble	hengt	opp	lyspærer	i	trærne.		Tanken	om	en	lysløype	var	
glødende.	Man	vanskeligheter	med	å	få	til	en	avtale	med	grunnierne	gjorde	at	saken	strandet.	
	-	I	1963	begynte	ting	å	skje.	Det	ble	etablert	et	samarbeid	mellom	skiklubben	og	Inntrøndelag	yrkesskole.	
Skolen	hadde	behov	for	et	uteområde	for	stolpearbeid	og	montering.	Skiklubben	så	med	en	gang	
muligheten	for	en	lysløype	i	området	ved	Hallem.	Her	var	Steinkjer	kommune	grunneier,	og	det	var	ingen	
hindringer	i	veien.	
	
Den	første	lysløypa	ga	oppsving	
Dermed	var	drømmen	om	en	lysløype	nærmere	en	realitet,	og	det	ble	et	nært	samarbeid	mellom	
skiklubben	og	Inntrøndelag	Yrkesskole.	Yrkessskolen	hadde	behov	for	praksis	i	montering,	og	skiklubben	
stilte	opp	med	dugnadsgjenger.	Det	ble	reist	stolper	med	lyspunkter.		Selv	om	hovedformålet	var	å	få	en	
belyst	skolevei	mellom	Heggesåsen	og	Gimle.	En	kort	løype	med	vendepunkt	på	Heggesåsen,	men	lang	nok	
til	at	det	ga	langrenn	et	oppsving	med	mer	trening	og	flere	renn.		
I	et	renne	i	den	nye	lysløypa	slo	like	godt	Aasmund	til	med	seier	og	neseiret	en	storløper	som	Inge	Hovd	
fra	Malm.	–	Det	er	ikke	så	mye	å	snakke	om,	sier	Aasmund	med	vanlig	beskjedenhet.	Men	det	finnes	folk	
som	husker	dette	første	lysløyperennet.	
Videre	ble	det	ble	reist	tidtakerbu.	Også	her	var	yrkesskolen	en	viktig	medspiller.	Rimelige	materialer	ble	
skaffet	til	veie	av	skiklubben.	Veivesenet	stilte	med	bulldoser	til	planeringsarbeid.	Konturene	av	et	
fremtidig	skistadion	tok	form.	Steinkjer	kommune	var	grunneier	og	en	positiv	samarbeidspartner,	sier	
Aasmund.	Idrettskonsulent	Atle	Nåvik	ble	koblet	inn,		planer	ble	laget	og		løypetraseer	ryddet.i	stort	
tempe.	En	ny	dugnadsånd	var	vekket.	Steinkjer	Skiklubb	var	virkelig	på	offensiven!	
	
Norgesmester i dugnadsinnsats  
Da hadde klubben kvittet seg med den tyngende bankgjelda etter NM i 49. Det skjedde i 1966 etter mange år 
med utlodninger og andre inntektsbringende tiltak. Det måtte fortsatt skaffes penger, men uten gjeld ble det flere 
penger til eget bruk. Tidlig på 1970-tallet dukket spørsmålet opp om å søke på et nytt ski-NM, men 1949 kastet 
fortsatt lange skygger. Sportslig talte mye for, men økonomisk var noen skeptiske. 
- Resultatet ble likevel at det i 1975 ble søkt om NM i langrenn for seniorer i 1978, uten at en nådde opp. En ny 
søknad to år senere lyktes det med 7 mot 6 stemmer å få NM i 79 til Steinkjer, takket være Magne Rendum. 
Hoppdelen ble lagt til Steinfjellbakken i Sprova. 
 

	
	
Hovedkomiteen	for	NM	79.	Fra	v.	Helge	Blengsli,	Erik	Einum	(leder),	Guttorm	Foss,	Magne	Rendum,	
Aasmund	Hovstein,	Odd	Bruvoll,	Knut	Jørgen	Nonstad,	Kjell	Hovik,	Atle	Nåvik,	Bjarne	Kjønstad,	
Ragnar		Jermstad	(klubbleder).	
	



Den lange søknadsprosessen mot et nytt NM hadde i det minste en fordel; bedre tid til planlegging. En måtte for all del 
unngå feilene fra 1949. Kostnadene skulle ned på et minimum gjennom stor egeninnsats.  Den økonomiske 
kompetansen i hovedkomiteen ble styrket. Stikkordet var økonomisk kontroll. Regnskapssjefen Aasmund ble 
komplettert med banksjefen Gunnar Lindmo. – Han ble så å si håndplukket av meg. Etter 20 år med økonomi i klubben 
følte jeg behovet for nye krefter.  
 
1979 ble et vendepunkt 
- Vi hadde ikke råd til noe annet enn å lykkes. Klubbhus 79 ble oppført praktisk talt uten kostnad for skiklubben. Den 
gamle tidtakerbua var naturligvis ikke nok. Det måtte være et permanent bygg med plass for tidtaking, sekretariat, 
presse og litt bekvemmeligheter. Til byggingen fikk skiklubben tatt ut tømmer i kommuneskogene, saging på saga til 
skogskolen, bygningsarbeidet tok yrkesskolen seg av, likeså det elektriske arbeidet. Alt sammen uten kostnader for 
klubben. Klubbens  medlemmer, sammen med andre, stilte naturligvis opp etter hehov. Et fantastisk prosjekt som viste 
at det går an når positive krefter trekker sammen, sier Aasmund. 
Det  hører med til historien at NM på ski 1979 ble en stor sportslig økonomisk triumf for Steinkjer Skiklubb. 
 - Ja,. det betydde utvilsomt et vendepunkt. Et overskudd på 500.000 kroner var mye penger på den tiden, og det kom til 
å legge et nytt grunnlag for skiklubben i mange år framover, sier Aasmund. Mye derfor ble det besluttet å opprette et 
økonomiutvalg med Aasmund som leder. Et nytt skistadion åpnet muligheter for stadionreklame, med et stort 
inntektspotensiale. Steinkjer Skiklubb hadde markert seg som en arrangørklubb og Steinkjer som en arrangementsby. 
- Jeg var vel med i økonomikomiteen i bortimot 30 år, sier Aasmund. Samtidig var han medlem av hovedstyret i 1990-
91, og i skistukomiteen i årene 1998- 2000, som medhjelper til Magne Noem, legger han til. 
 
Fra Onsdagsklubben til Silver Club 
Aasmund har vært en foregangsmann i det sosiale arbeidet i skiklubben, spesielt blant veteranene. Således 
var han med og dro i gang ”Onsdagsklubben” i 1990. Den hadde som formål å samle gode og gamle 
medlemmer som har trappet ned som aktive innen administrasjon eller skiidrett. 
-Til hygge og nytte, slo Aasmund fast da han åpnet et møte, ifølge et referat gjengitt i boka ”Hundre pluss” i 
2010. 
Arbeidsgjengen i Onsdagsklubben utvidet aktiviteten snart til å gjelde dagtid da arbeidsoppgavene stod i kø 
etter hvert som skistadion ble utvidet. Det ble kaffemøte med vafler hver tirsdag. ”Dahls kafe” ble til ”Silver 
Club” i takt med at håret ble stadig gråere, og at antallet veteraner økte. Aasmund ble en naturlig 
”forretningsfører” som tok hånd om kaffepengene og sørget for nødvendige innkjøp. Inntil sist vinter da 
Trond Økvik tok over. 
- Silver Club er viktig fordi den holder kontakten i dugnadsgjengen. Miljøet og de gode historiene lever 
videre til like stor applaus hver gang, sier Aasmund. 
 

 
1996: Inger og Aasmund foran hytta i Flatanger den siste 
sommeren Inger levde. 
 
 
- Du ble aldri styreleder i skiklubben? 
- Det manglet ikke på forespørsler, men jeg avslo 
under henvisning til at jeg allerede hadde verv i  
klubben fra før som jeg heller ville fortsette med.                                                      Knut. N. 
                                                                                                                                       
 

Med Onsdagsklubben forsvant 
veteranene blant kvinnene. Det var 
kvinner som for lengst hadde fått 
klubbens hederstegn, ”snøkrystallen”.  
 
Det gjaldt bl.a. Inger Hovstein, 
Aasmunds kone (d.96), som ble tildelt 
denne utmerkelsen i sølv i 1991.  Hun ble 
fremhevet som ”Klubbens husholderske 
og kjøkkensjef, samt medlem av 
husstyret. 
 
Aasmund ble tildelt Steinkjer Skiklubbs 
hederstegn ”snøkrystallen” i 1987. 
Ordenskomiteen begrunnet tildelingen 
slik: ”Han har store ski- og 
økonomiferdigheter, har vært formann 
og mangeårig medlem i 
langrennsutvalget, økonomisjef og 
medlem i hovedkomiteen NM -79 og 
sentral økonomistilling i NM-87. Han 
møter alltid opp for å ta et tak for 
klubben”. 
 



 
 
 
  

STØTT STEINKJER SKIKLUBB 
																																																	gjennom	grasrotandelen																																																					
	
																																																												
																																																								Vil	du	gi	din	støtte	til	oss?	
	
																																												STEINKJER	SKIKLUBB	
																																													Organisasjonsnummer:	975737403	
	
Vi	oppfordrer	deg	til	å	knytte	deg	til	ordningen	allerede	i	dag,	og	du	gjør	det	på	én	av	følgende	måter:	

1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. 
2. SMS: GRASROTANDELEN organisasjonsnummer til 2020 (tjenesten er gratis). 
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no å foreta tilknytningen der.  
4. Norsk Tipping Mobilspill. 

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene 
genererer for de enkelte Grasrotmottakerne.  

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen! 

	
SKIHILSEN	FRA	STEINKJER	SKIKLUBB	

	
	

	

			 	
	
	

												 	
 
	



	


