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     Klart for store skidager 

 
 

Vinterens store begivenhet på Steinkjer Skistadion blir norgescupen i langrenn for juniorer 

tidlig i januar 2016. Med 900 deltakere blir det en stor oppgave for skiklubben. Det er nedlagt 

mye arbeid i forberedelser, og blant annet ble en ny, flott resultattavle ferdig til jul. Her ser vi 

sentrale aktører foran tavla, Jarle Bylund (t.v.) og Knut Skogan. Johannes Reitan (t.h.) har 

utført utskjæringene i tre. 

 

Ellers har skiklubben hatt en meget aktiv sommer og høst med mange 

ulike prosjekter og aktiviteter. Les om dette inne i bladet! 

 
  

Skituppen ønsker alle sine medlemmer en snørik   God jul!  
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    Lederen har ordet 
  Benthe Asp 
   

 

 SKIVENNER! 
«Bredere i bredden, spissere i spissen», visjon vi skal strekke oss mot. 

SPREK med Steinkjer Skiklubb, verdigrunnlaget vårt som vi skal etterleve. 

Skiklubbens medlemmer har deltatt i utarbeidelsen av Strategiplan, en plan med klare føringer, som det 

jobbes etter i alle ledd.  

Vi er en aktiv klubb med ca.500 medlemmer, og vi er en av få klubber i Trøndelag som har aktivitet innen 

både langrenn, skiskyting, hopp, kombinert og alpint. Vi har anlegg som har potensialet for arrangement 

både sommer og vinter, på nasjonalt og internasjonalt plan. 

Vi har tilbud som ivaretar folkehelse, bredde og toppidrett. Dette har stor betydning for bolyst og 

næringsutvikling i Steinkjer og Nord Trøndelag. Vi ønsker å se klubben vår i et større samfunnsperspektiv.  

 AU har hatt dialogmøter med Fylkeskommunen og Steinkjer Kommune for sammen å finne 

mulighetsrommet og skape utvikling. Anlegget vårt er ett av tre forbildeanlegg på nasjonalt nivå, og vi må 

sammen med flere aktører sørge for å utnytte kapasiteten anlegget kan gi. 

 

Kontinuerlige arrangement i anlegget er- og vil være viktig for klubb, kommune og fylke. På Norges Cupen 

8.-10.01-16 har vi satt erfaringslæring og kompetanseflyt i fokus. Vi har fått med oss naboklubbene i 

arrangørstaben og kjører en pilot i forhold til kunnskapsdeling og samarbeid på tvers. Dette er spennende, 

det er utvikling og det er fremtidsrettet. 

 

Aktiviteten i klubben ivaretas av de ulike grener, og her legges det ned et utrolig godt arbeide. 

Det gror i Steinkjer Skiklubb, tross lite snø. 

Vi er,- og skal være en klubb som inkluderer, ivaretar og skaper et sosialt miljø.  

 

Tusen takk til Silver Club i spissen, men også til alle dere andre som har bidratt til at vi har fått status og 

kan vise fram et fantastisk flott anlegg (sjekk på youtube;  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rIfqEl-qx2w ) 

 

Tusen takk til alle dere som har frivillige verv i skiklubben, som gir av deres fritid, som legger til rette for 

at barn og unge skal kunne være i aktivitet, som leder an skuta slik at vi er på rett kjøl. 

Styret ønsker alle som en, lykke til med skisesongen og ei 

                                        

           riktig god jul og et strålende nytt år! 
                                  På vegne av styret 
                                   Benthe, leder 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rIfqEl-qx2w


 
 

 

   Hovedstyret 2015/2016 
 

 
 

Funksjon 

 

 

Navn 
 

Tlf 
 

Epost 
 

Leder Benthe Asp 

 

95031589 

 

benthe.asp@steinkjer.kommune.no 

 

Nestleder 

 

Harald J Overrein 

 

47911650 

 

harald.j.overrein@gmail.com 

 

Sekretær 

 

Anne Peggy Møller Schiefloe 

 

48168276 

 

anne.peggy@kunnskapspark1.no 

 

Økonomi 

 

Børre Olsen 

 

99306056 

 

borre.olsen@hint.no 

 

    

Leder anlegg 

 

Geir Morten Hjelde 

 

97154280 

 

geir-morten.hjelde@vegvesen.no 

 

Leder alpint 

 

Stian Wodahl 

 

94840405 

 

stian.wodahl@gmail.com 

 

Leder hopp/kombinert 

 

Atle Kvernmo 

 

98039581 oksur@hotmail.no 

 

Leder langrenn 

 

Hege Hjelde 99426685 hege.hjelde@hint.no 

Leder skiskyting 

 

Torbjørn Wekre 

 

 

 

 

 

48168278 

 

torbjorn.wekre@kdu.no 

                    

                         
Klart for vinterens største begivenhet     

8. - 10.  

    Klart for vinterens største begivenhet 8. 
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- 10. januar: 

900 juniorer og totalt 15-1600 tilreisende 

 
Landets beste juniorløpere i langrenn kommer til Steinkjer på nyåret. Opptil 900 løpere vil 

kjempe  

om viktige poeng på Steinkjer Skistadion i det første norgescuprennet denne sesongen. – Nå 

er  

det bare å håpe at det blir litt vinter og vi får vist fram det fine løypenettet vi har, sier leder i 

hovedkomiteen, Harald J. Overrein til Skituppen. 

 

 
- Vi er optimister og håper og tror på vinter og snø på nyåret, sier Harald J. Overrein. 

 
Vi møter ham i styrerommet i nedre klubbhus. Det er mindre enn fire uker til den første starten går. Utenfor  

veggene er plenene ennå grønne, og det finnes ikke en snøflekk på skistadion. Snøkanonene star klare og 

venter på minusgrader. Men været er det uansett ikke noe å gjøre med. Overrein og andre i arrangørstaben 

lar seg ikke  

påvirke. Det er bare å klamre seg til håpet om at det kommer snø til jul også i år. 

- Det var i mai i år at vi fikk tildelt dette rennet, og siden hard et gått i ett med forberedelser, forteller 

Overrein,  

som også er nestleder i hovedstyret i skiklubben. Men nå skulle det aller meste være klart.  Det ventes 
mellom 

 8-900 aktive utøvere til Steinkjer i forbindelse med arrangementet.  Med ledere, trenere og øvrig støtteapparat 

 må det derfor påregnes at Steinkjer får besøk av 1500-1700 gjester under disse NC 



 

- Mye av hotellkapasiteten mellom Levanger og Grong går med på å huse våre gjester. Et slikt arrangement gir  

gode muligheter for næringsliv og kommuner til å profilere seg. Mange av løperne/gjestene vil komme til  

Steinkjer allerede onsdag 6. januar. 

Fredag den 8.januar er det klassisk, lørdag er det sprint klassisk og søndagen er det fristil. Arrangementet  

i Steinkjer er i tillegg uttaksrenn til Youth Olympic Games 2016, og mønstringsrenn til ungdoms VM. 
Dette blir nok en gang en fantastisk anledning til å vise fram idretts- og arrangørkommunen Steinkjer. 
Arrangementet gir oss også en god anledning til å vise fram et av Norges absolutt beste helårs ski- og 

skiskytteranlegg.   
Det fantastiske med arenaen slik den nå fremstår, er at publikum kan se løperne i store deler av traseen. 
Avvikling av et slikt arrangement er krevende på mange måter. Steinkjer Skiklubb har etablert et nært og 

 tett samarbeid med de nærliggende klubbene; Beitstad IL, Ogndal IL, Henning IL, og Henning Skilag for å  

kunne gjennomføre dette. En samarbeidsavtale regulerer hvordan dette skal foregå. 
Et slikt arrangement krever dugnadsinnsats på mange områder. Vi er derfor helt avhengig av at mange stiller 

 opp på en dugnadsinnsats. All dugnadsinnsats er like viktig. Jo flere som bidrar, jo bedre. 

Det er behov for frivillige spesielt innen disse områdene: 

1. Arena, stadion/rigg og stadion/vakt, fortrinnsvis fredag 7. – søndag 9. januar 

2. Oppsett av telt (smøreboder) på dagtid onsdag 5. januar og nedrigging av telt på dagtid mandag 11. januar. 

Begge dager ca. kl. 08-15. Hvis du kan halve dagen, så er også det veldig fint. 

 
1. Bevertning - salg, ryddehjelp m.m., fortrinnsvis fredag 7. – søndag 9. januar 

2. Løypevakter 

3. Parkeringsvakt, billettsalg (primært fredag, lørdag og søndag) 

- Har du lyst til å bidra, så gi skiklubbens dugnadskoordinator for dette arrangementet en tilbakemelding helst i løpet 

av uke 50, angi hvilke dager du kan hjelpe til. 
Liv Karin Olsen Flak kontaktes på mobil 976 45 034. Husk å oppgi mobiltelefon og e-post-adresse. 

 Se også www.steinkjer-skiklubb.no, og følg lenk videre til arrangementets hjemmeside. 
  
- Selv om vi akkurat nå mangler snø, kommer vi til å produsere på de kuldegradene vi får. Vi jobber med en løsning 

med reservearena. Om dette blir aktuelt, kommer det informasjon på hjemmesiden. 
  
Men vi satser på Steinkjer Skistadion, og at vi med et felles løft igjen arrangerer et utmerket og trivelig arrangement, 

sier Harald J. Overrein. 
  
  

            

 
 
 

 

 

 

http://www.steinkjer-skiklubb.no/


Skiskytterne lader for en ny sesong  

 
Våre 60 skiskytterutøvere er klare til å ta fatt på nok en spennende og innholdsrik 

skiskyttersesong. Det skulle være nok av konkurranser å velge i både for de yngste og de litt 

eldre. Tilbudene spenner fra klubbrenn, kretsrenn, Trøndercuprenn, Hovedlandsrenn for 

15 og 16-åringene, Norgescuper og NM for junior og senior.   

Nye skiskyttere ønskes velkommen 
Det er gledelig å notere at 12 nye skiskytterrekrutter har gjennomført høstens skiskytterskole i regi av klubben. De 

aller fleste er født i 2006, og har vært gjennom 4 skoleøkter. De 3 første øktene ble denne gangen gjennomført i 

forbindelse med en helg, dvs. en økt fredag kveld og to økter lørdagen med innlagt lunsj mellom øktene. Takk til 

flinke juniorer som bistod som instruktører under årets skiskytterskole. Det rapporteres om ivrige og lærevillige 

«elever», og vi håper innføringen i skiskyttersporten har gitt mersmak og at alle blir å se på treningene og kanskje 

også noen lokale kretsrenn utover vinteren.  

 
Nye rekrutter ferdig med dag to av årets skiskytterskole.   Foran fv. Arvid, Ane Kristina, Emil, 

Tage, Casper og Sigurd.  2. rekke fv. Brage, Mille, Olivia, Anna, Mari og Gustav.  Bak fv. 

Marit, Frida, Kjersti og Edvard - våre flinke juniorer som bidrar med instruksjon og veiledning. 

 

 

Gull-Marit slo til igjen 
Marit Ishol Skogan slo til for fullt under NM Rulleskiskyting i Os i Østerdalen. Arrangementet ble 

avviklet 22. og 23. august 2015. På lørdagens sprint vant Marit gull med en margin på 55 

sekunder, og på søndagens jaktstart ble det NM-sølv til Marit.  Vi gratulerer Marit Ishol Skogan 

med NM-triumfene fra høstens NM.   



 
 

 

Meget gode erfaringer med Team Innherred Skiskyting 

Steinkjer Skiklubb har denne sesongen hele 10 juniorer med i dette teamet. Dette er Eirik Ishol 

Skogan, Edvard Fjærtoft, Tommy Kokås Brandtzæg, Einar Carlsson Hegge, Marit Ishol Skogan, 

Kjersti Kvistad Dengerud, Frida Dahl, Erik Kjøsnes Wekre, Julie Ingulfsvann og Lina Benan.   I 

sitt 2. år teller nå teamet til sammen 26 juniorutøvere fra Snåsa Skiskytterlag, Steinkjer Skiklubb, 

Inderøy IL, Stiklestad IL, Vinne Il og Frol IL.  

Samarbeid i teamet og mellom klubber og Steinkjer Videregående Skole har fungert meget godt 

siden oppstarten i 2014. Det er gjennomført flere treningssamlinger i regi av teamet utover høsten 

med meget godt treningsutbytte. Flere av utøverne i teamet tilhører den ypperste Norgeseliten i 

sine klasser.   

 
 
 
 

         

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3zpyBirjJAhXFcRQKHY5eB64QjRwIBw&url=http://www.nrk.no/trondelag/tre-norgesmestere-i-samme-familie-1.11944315&psig=AFQjCNFgkEuw4QNAgHeXe_ubFRFB50tXTg&ust=1448970533440493


 
 

Team Innherred Skiskyting klar for sykkeltur fra Nordheim Kurssenter på Gaulstad i 

forbindelse med 4 dagers forflytningssamling gjennom Nord-Trøndelag i juli 2015. 

 
Sportslige tilbud utover vinteren 

Vi har akkurat lagt bak oss det første rennet for vinteren. Dette skjedde i Meråker 6. desember. 

Steinkjer Skiklubb stilte med 23 utøvere på start. Allerede 12. og 13. desember vil noen av våre 

juniorer delta på det første Norgescuprennet.  

For juniorene, som i vinter teller 11-12 utøvere, er det rikelig med anledninger til å måle krefter 

med landets beste skiskyttere utover vinteren. Her er oversikten over disse tilbudene: 
- 12. - 13. des DNB Cup 2/Statkraft Junior Cup 1 , Beitostølen 

- 09. - 10. jan DNB Cup 3/Statkraft Junior Cup 2, Lillehammer (Vingrom IL (Øystre Slidre IL) 

- 23. - 24. jan DNB Cup 4/Statkraft junior Cup 3, Stryn (Markane IL) 

- 05. - 07. feb DNB Cup 5/Statkraft junior Cup 4, Mo i Rana (Bossmo&Ytteren IL) 

- 26. - 28. feb NM junior/ Statkraft Junior Cup 5 DNB Cup 6, Granåsen, Trondheim (Trondhjems 

Skiskyttere / Byåsen SSL) 

- 29. mars - 3. april NM senior, DNB Cup 7 Statkraft Junior Cup finale 6 Dombås 

For våre 15 og 16 åringer er Hovedlandsrennet 1. - 3. april i Målselv et naturlig høydepunkt for 

sesongen. Vi har tro på at vi kan stille 11 – 12 utøvere her, og dette vil i så fall være klubbrekord i 

deltakelse på et hovedlandsrenn i skiskyting.  For denne aldersgruppen vil 6 renn i Trøndercupen, 

KM og kretsrenn være gode anledninger til å måle krefter utover vinteren. Det er også i vinter 

grunn til å ha forventninger til at noen av våre 15 og 16 åringer kan kvalifisere seg til finalen i 

Youngstar-konkurransen i Holmenkollen den 2. mars 2016.   

For utøvere i klassene 11 – 14 år vil det sikkert variere hvor mange renn utøvere fra denne 

gruppen deltar i, men terminlisten for kretsen skulle by på mange anledninger til å prøve seg i 

konkurranser. I tillegg til konkurranser i helgene, er det også i vinter lagt opp til noen kveldsrenn i 

kretsregi. I tillegg legger vi opp til noen klubbrenn på stadion. Vi oppfordrer til å ta en titt på 

terminlisten og diskuter gjerne med trenerne om hva som bør prioriteres.  

Det blir også i vinter skiskytter-renn på Steinkjer Skistadion. Lørdag 23. januar konkurreres det i 

normaldistanse, som også teller i Trøndercupen for klassene 13 år og eldre. Søndag 24. januar er 

det sprint på programmet. Onsdag 17. februar arrangerer vi kretsrenn i sprint.   



Vi håper alle er innstilt på å hjelpe til under disse arrangementene. Det er vi helt avhengig av for å 

bemanne de mange oppgavene under slike krevende arrangement.  

Minner også om at det blir noen klubbrenn utover vinteren. Det første går av stabelen  onsdag 13. 

januar. Klubbmesterskapet i skiskyting er berammet til onsdag 16. mars. Da håper vi på stor 

deltakelse fra de yngste til de gamle.   

 

 

 
 

Langrenn- og skiskyttere fra Steinkjer Skiklubb på Midtpunktet i forbindelse med klubbsamling 

i 18. – 20. september 2015. 

 

På vegne av styret i skiskyttergruppa vil jeg takke alle tillitsvalgte og trenere for innsatsen så langt 

i sommer og høst, og til slutt ønske også alle våre skiskyttere, trenere, ledere, og et tallrikt 

støtteapparat lykke til med den kommende vintersesongen!  Vi er trygg på at Steinkjer Skiklubb 

vil markere seg positivt på mange skiskytterarenaer både lokalt, regionalt og nasjonalt i løpet av 

vinteren. 

 

Torbjørn Wekre, leder skiskyttergruppa 

 

 

 

 

 

 

 



Langrenn jobber godt tross snømangel 

 
I langrennsleiren venter vi i skrivende stund på snø. De siste to snøfattige vintrene bidrar til 

at det er ekstra viktig med en god snøvinter i år. Hvis ikke risikerer vi å miste et par av 

årskullene våre. Det er for noen av utøverne våre fristende å spille fotball på kunstgresset 

framfor å løpe på barmark. 

På tross av snøutfordringer har vi hatt godt oppmøte på treningene i høst. Unger i alle aldre møter 

opp og trener veldig godt. Vi i langrennsutvalget er spesielt imponert over de aller yngste. I høst 

har de vært mange, og de har vært veldig ivrige på treningene. I klassen  8-10 år har opptil 50 

unger deltatt på tirsdagene. I klassen 11-12 år er det 20 stk aktive og årsklassen 13-14 år har 16 

aktive utøvere. 15 år og oppover er det 20 aktive utøvere  

Vi gjennomfører treninger hver tirsdag og torsdag. I tillegg tilbys det trening for de eldste om 

lørdagsmorgenene. På tirsdagstreningene serverer vi vafler, noe vi mener er veldig viktig i et 

miljøperspektiv. 

Det er flere nye medlemmer i årets langrennsutvalg, og vi har gjennomført mange møter i høst. 

Medlemmene i utvalget er for tiden Hege Hjelde (leder), Nina Bartnes Skrattalsrud, Liv Karin 

Olsen Flak, Per Helge Fossan, Kari Helene Alstad og Vegard Iversen. 

De viktigste temaene på møtene har vært å planlegge sesongen, gå gjennom økonomiregulativet, 

bidra til klubbens kommunikasjonsstrategi på nettsider og på Facebook og ikke minst planlegge 

den årlige høstsamlinga. 

Høstsamlinga ble gjennomført på tradisjonelt vis i oktober. Utøvere fra 10 år og oppover trente 

hele helga, to økter på lørdag og ei økt på søndag, mens de aller yngste utøverne deltok på søndag. 

Tradisjonen tro ble Kjemprdet servert både varme måltider og kaker til kaffen. Det ble nok til både 

utøverne og de voksne. 

 

 
 

Bilde: De aller yngste utøverne, 8-10 år, sammen med trenerne Pål Kristian Rygg, Ivar Nastad og Bjørg Helland. 



 
 

Bilde: Utøvere fra 10 år og oppover samlet på brua. 

  

I løpet av høstsamlinga organiserte vi også byttedag for ski og skiutstyr. Dette ble populært, og vi 

arbeider nå med å få til en kjøp og salg-løsning på Facebook for klubbens medlemmer. 

Klubben er godt skodd med trenere foran årets sesong. Her er en oversikt over trenerne: 

 8-10 år: Pål Kristian Rygg, Ivar Nastad og Bjørg Helland 

 11-12 år: Nils Arnesen og Truls Aalberg 

 13-14 år: Mari Ann Landsem Melhus, Berit Hegdal og Per Hegdal 

 15-16 år: Vegard Saursaunet, Morten Vannebo, Morten Binde Bratberg og Ann Kristin Bentzen 

 Junior/senior: Frode Lillefjell, Vegard Saursaunet og Morten Vannebo 

Når snøen kommer, vil vi arrangere skileik for unger som er under 8 år. 

Det er snart juleferie, og da blir det bedre tid til å kjøre et stykke for å lete snø dersom det blir 

nødvendig. Vi ønsker alle ei god langrennsjul! 

 

 

Langrennsutvalget 

                          

  

   

   

 

 



Skistua sommersesongen 2015 
 
Dugnadsarbeid 

 
Det har vært tradisjonelt dugnadsarbeid med vedhogst og rengjøring i løpet av sommeren. Vollen rundt 

Skistua har blitt slått flere ganger. En hoved slått ble gjort av nabo Svein Karlsen med traktor. 

Vi har planer om nytt tak på den delen av Skistua som er i to etasjer. En søknad om finansiering  er sendt 

Gjensidige stiftelsen. Svar på søknaden skal komme i løpet av desember. Vi håper på julegave. 

 

Besøk 

Vi har hatt både skoleklasser og en barnehage på overnattings besøk i sommerhalvåret. Det er plass for 

flere slike utleier av hytta. En del leier hytta til festlige arrangement. Videre leide elglaget hytta i hele 

jaktperioden i høst også. Det rapporteres at de skjøt fullt tidlig i perioden. 

 

Kvitveisfesten 

Avslutning på vintersesongen 2015 ble avholdt med festlig lag 8. mai med 20 deltakere. Da de samme 

saker, som ble løst under festen 24. mai i 2014,  ble løst på nytt i år viser referenten til referat derifra i 

Skituppen nr 2   2014. 

 

Vandrepokal 

Vandrepokalen som var satt opp til den av barn/ungdom som var flest ganger på Skistua i sesongene 2013, 

2014 og 2015 ble som før skrevet om vunnet av Sofie Lynum. 

       

   
 
Sofie Lynum ble hyllet på årsmøtet 1. juni. Her sammen med Per Kristian Langeng t.v. og Øyvind Hegge. 

 

En ny vandrepokal er satt opp. Det er et  tinnfat som er en dyp skål med ører. Skålen er en kopi av en 

bruksgjenstand som var vanlig i et middelalders klassehjem. 

Skålen kan vinnes  av den barn/ungdom født etter 2001 som har vært flest ganger på Skistua i sesongene 

2016, 2017 og 2018 

 

 

I tillegg vil det hvert år være en pokal til den barn/ungdom som har vært flest ganger på Skistua i den 

enkelte sesong og en pokal fritt uttrukket blant alle hvert år. 

 

Velkommen til en ny Skistusesong.  Første åpningssøndag 03.01.16! 

Per Kristian 



 

Nye lover for drift av idrettslag 
På Idrettstinget i juni 2015 ble det fattet vedtak som får betydning for Steinkjer Skiklubb.  Det er blant 

annet besluttet at flere rapporterings- og søknadsfrister for klubbene skal samles, slik at vi har færre frister 

å forholde oss til. Dette skal gjøre driften av lagene enklere, og innebærer at det i 2016 blir noen nye frister. 

Sjekk linken: 

Enklere idrettslag på 1-2-3: 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/ 

I 2016 vil det være nye rutiner og frister for årsmøter, rapportering og søknader.  

1: Årsmøtet må avholdes innen 31. mars 

2: Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april 

3: Elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016 

Det er også en; Ny paragraf i «lovnorm for idrettslag» som skal sikre at alle klubber oppnevner en 

barneidrettsansvarlig. - Det er særdeles viktig at vi forstår hva det vil si å ha en 

barneidrettsansvarlig. Personen som får ansvar for å følge opp barneidretten skal tale barnas sak 

og sette barnas beste i sentrum. 

Mer om dette etter hvert. 

Benthe 

 

 
 

Årsmøtet i Steinkjer Skiklubb 2015: Leder Benthe Asp i Steinkjer Skiklubb ble hedret for sin innsats i klubben, 

fylket og landet. Her er det leder i Nord-Trøndelag skikrets, Tor Bach som overrekker utmerkelsen. 

 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/


 

 

The ”Silver Club” - hva er nå det? 

 
 
Den eksklusive klubb består av medlemmer med sølvgrått topplokk og lang erfaring i 
skiklubbdrift.  
Nærmest som kårkailla, for det er jo i virkeligheten disse som har bygd opp 
skiklubben til det den er i dag. 
 
 
 
Og som kårkailla flest, mener de seg som fortsatt styrere av klubben, men fakta er vel nærmere at de må gjøre 
alt det som de yngre ikke har tid til.  Og det er ikke lite. 
 Silvernes  snittalder er godt voksen, men ikke gamle, nei da bare 95 og nedover. 
Og de gjør bra nytte for seg både titt og ofte alt etter som arbeidslysten og helsa tilsier, med god gammeldags 
dugnadsånd. De har ennå ikke forstått at dette kanskje er en utdøende tilstand. 
En må også nevne forløperen til ”Silverne”, onsdagsklubben. Stiftet 10. oktober 1990 iflg. journalist Melvin 
Snerket (Kjell H.) i Skituppens julenummer dette året. Det var i et forsøk på å organisere klubbens pensjonister, 
og det møtte hele 23 medlemmer.  Alle i moden alder og noen over det. Akkurat som i dag.    Roald Schei drev 
gjengen videre og var ”the King himself” iflg. journalisten, og Aasmund Hovstein åpnet møtet.  Den gang var det 
damer med og ikke som i dag da det er kaillan som koker kaffe og steker vafler. 
Onsdagsklubben fungerte i flere år, men manglet etter hvert organisasjon.   
På tidlighøsten 2003, følte Edvin Dahl at kontakten mellom pensjonistene kunne bli enda bedre, og inviterte til 
kaffe og vafler (etter dugnad) i nedre klubbhus hver tirsdag klokken 11.30, for hygge og nytte.  Dette ble også et 
slags arbeidskontor. Skiklubben trengte ”fast” arbeidsstyrke, for det vil alltid være noe som skiklubben trenger 
å gjøre.   
Kjell Hovik døpte foretaket for Dahls Cafe etter et serveringssted i gamle Steinkjer og Edvin. 
Og hva gjør arbeidsstokken?  
 
Bygger og vedlikeholder skianleggene med hus/bygg, løyper, hoppbakker etc.  Setter opp og river ned gjerder - 
alt etter behov. Selger reklameplass som er klubbens største inntektskilde, ca. 6 mill . de siste 10 år. 
Kjøpte Kongehytta så den ikke ble flyttet/revet. Vasker klubbhus. Hogger ved. Bistår ved arrangementer, med 
bl.a. parkering og salg av parkeringsbilletter.  Må ta ansvar i regnskapsforhold og på økonomisida. Skilting på 
Byafjellet etc.  Deler ut idrettsstipend og mye mere.   
Men det er ikke bare ”blodslit”.  Gjengen har det veldig bra og artig sammen, og er tilfreds med at de får gjøre 
nytte for seg i samfunnet. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å bli medlem i det gode selskap.  Møt opp 
tirsdager klokka 11.30, og du vil få utmerket kaffe og vafler til spottprisen; 20 kroner.  
 
GF / ED. 
 
 
    

                                                   
             
                                                                                                                                                   

 
 

 



Stor dugnadsinnsats i sommersesongen 
 
Også denne sommeren og høsten har dugnadsgjengen i Silver Club utført et betydelig arbeid 
med vedlikehold og standardheving av anleggene på Steinkjer Skistadion. En del er nærmest 
småting som likevel er viktig for å ta vare på bygninger og anlegg, andre ting har vært større 
oppgaver som gir standardheving. 
 
Her nevnes en del av det som er gjort: 
 
Utvendig maling av smørebua, klubbhus -79 og tidtakerhuset. 
Skifte av fundamentering under deler av vestveggen i smørebua. 
Permanent strømtilførsel til Kongehytta gjennom jordkabel. 
Ventilasjon av Kongehytta. 
Reparasjon av skade m.m av nedre løypebru 
Sikring av masser og reparasjon av skader i begge ender av øvre løypebru 
Tak under øvre begge sideløpene i øvre løypebru for å gi bedre lagring av utstyr 
Produksjon av 250 m flyttbare gjerder til bruk på stadion under arrangement 
Oppmaling av «lyrene» til markering av langrennløyper 
Ny informasjonstavle ved inngangen til startområdet på stadion 
Nytt do i Yrken 
Ettersyn og reparasjon av permanente gjerder på Stadion 
Stor aksjon med rydding og vekkjøring av «rat». 
 
 
I tillegg har Helge fullført sitt ansvarsområde med snølagringsanlegg. Det er jo så stort at det 
kan ikke listes opp her. Det må tas som egen sak.  
 
Knut S 

 

           
 
Guttorm Foss, Terje Blekkan, Øyvind Hegge og Jarle Bylund har blant flere ”silvere”snekret og 
malt  flyttbare løypemarkører til skistadion i høst. 



Fortjente utmerkelser for mangeårig innsats 
 

 
 
Silver Clubs julebord 8. desember: Trond Økvik t.v. fikk skiklubbens medalje for innsatsen som 
styremedlem, kasserer, økonomi og for mye dugnadsarbeid.  Ordenskollegiet består av Knut 
Skogan, Edvin Dahl og Helge Blengsli. 

 

 
 
Årsmøtet 1. juni: Øyvind Hegge mottar skiklubbens medalje for sin mangeårige innsats i styret i 

skistukomiteen. 



SNØHUSET nytt bygg på skistadion 
 

 

Snø må til hvis du skal gå på ski! Ny teknologi har gjort det mulig 
å produsere snø kunstig hvis den naturlige uteblir, eller er 
mangelfull. Snø, gammel og ny, er svært ettertrakta, blir vel 
snart børsnotert? 
 
Steinkjer skidrift, oppretta i 2001, er et aksjeselskap med følgende andelshavere:Steinkjer 
skiklubb, Henning idrettslag, Sprova idrettslag, Nord-Trøndelag fylke og Steinkjer kommune. 
Formålet er å legge forholdene tilrette for skiaktiviteter rundt Steinkjer. Aksjeselskapet har i 
mange år hatt produksjon av kunstsnø på kartet, fra 2001 har det blitt produsert kunstsnø 
på Steinkjer skistadion. 
Da planer for rulleskianlegg på Steinkjer skistadion fikk gjennomslag og arbeid skulle settes i 
gang, så søkte Steinkjer skidrift i 2009 om å få legge ut vannledninger og dyser langs løypa, 
slik at det kunne produseres kunstsnø på fem stasjoner langs femkilometeren.  
 
Kunstsnøen har vært en god reserve, både ved konkurranser og ved å sikre gode 
treningsforhold når ”villsnø” uteble. Steinkjer kommune har vært svært velvillig og sørga for 
kjøre snøen ut langs løypa. 
Produksjon av kunstsnø er basert på en kompressor som skaper høye trykk, den må også stå 
i oppvarma rom. Kompressoren har fram til nå i høst stått i et lite skur øverst på skistadion. 
Ved produksjon av kunstsnø kreves tilsyn hele tida, dag som natt, når kanonene går. De 
tilsynsansvarlige har vært prisgitt å arbeide utendørs. Håndtering av vannslanger mm i all 
slags vintervær kan til tider være en ufyselig jobb. For å rette på det vedtok Steinkjer Skidrift 
forrige vinter å bygge et skikkelig hus for snøproduksjonen. 
 

 
 
Grunnmuren er på plass takket være innsats fra bl.a. Harald Elden (t.v), Gunnar 
Klaussen, 
Odd Martin Saursaunet og Arne Feragen. (Foto: Runar)



 
 
 
Sterke stormer vinteren 13-14 førte til 
mange vindfall på Heggesåsen. Skidrifta fikk 
nytte tømmeret, og materialer til snøhuset 
ble saga.   
Arbeid med grunnmur starta høsten 2014 
og ble leda av Runar Helbostad og Odd 
Martin Saursaunet, når støping pågikk var 
det mange på dugnad. 

Utpå våren ble Jarle Bylund og Knut Skogan 
med på videre byggeprosess. Da var det tid 
for oppsett av reisverk. Takstoler ble snekra 
i tidlige maidager og 26. mai var det klart for 
å få dem opp på huset.  
 

  

 
 
Slik står det nye snøhuset ut. Nå kan kuldegradene bare komme. 
 
18. juni var taket ferdig – huset var lukka med porter i begge ender. Porter og dører i huset er 
gaver eller gjenbruk, uten kostnad for huset. 
Den 22. juli var huset ferdigmalt. En viktig etappe var fullført. 
Det kreves både 200 V og 400 V i huset, Bjørn Roger Hagen har vært til god hjelp med det. 
Byggmakker har vært svært imøtekommende med gode avtaler. 
Utover tidlighøsten har innvendig arbeid pågått, første trinn var delingsvegger. Deler av huset, 
som kontor/oppholdsrom og hall for tining av maskiner og slanger, har blitt isolert. 
Det er to vanninntak i snøhuset, ett med vann fra Svarttjønna og ett med Steinkjer-vatn. Endelig 
har Steinkjer skidrift fått grei avtale med NVE når det gjelder uttak av vann fra Svarttjønna, på 
følgende premisser: Det kan tappes maksimalt 30.000 kubikkmeter/år og vannstanden i tjønna 
må ikke senkes mer enn 50 cm. Det føres kontroll med at vassgangen i Svartbekken ikke blir 
borte.  
Nå håpes det på naturlig snø og/eller kunstsnøproduksjon slik at vinterens store arrangement 
på Steinkjer Skistadion, Norgescup for junior 8. – 10. januar 16, med ca. 800 deltakere blir en 
flott opplevelse! 

 

Sigrid 



Vi runder 130 år nå til jul 
 
Steinkjer Skiklubb, eller Indtrøndelagen Skiforening,  ble stiftet  22. desember 1885 

i Middelskolens Gymnastikklokaler.  

Den nystiftede  skiforening  skulle dekke Steinkjer og bygdene omkring,  

Snåsa, Stod, Beitstad, Sparbu, og Inderøya. 

Det var Fredrik Christian Lassen,  den store idrettsentusiasten,  løytnant,  senere oberstløytnant, som 

sto bak.  

Han ble selvsagt foreningens første formann. 

 

 
 

Året er 1900. Bildet er fra åpningsrennet i Våttabakken. Deltakerne kan en si dannet grunnstammen for årets 130 

årsjubilant, Steinkjer Skiklubb. 
 

Det må kunne sies at Steinkjer Skiklubb har nådd en respektabel alder. Og det kan være på sin plass med en liten nostalgisk vending 

tilbake i tid. Fra de vedtatte foreningens lover  heter det om formål i paragraf 1: ”paa bedste Maade skal fremme Skiidrætten og 

fuldkommengjøre Skimateriellet.  Til det Øiemed afholdes aarlige Præmierend, og søges  Skifabricationen ophjulpen”. Altså årlige 

skirenn for Steinkjer og bygdene omkring. 

Allerede fra stiftelsesmøte ble det kunngjort i Innherreds-Posten om premieskirenn for ”Længderend” og ”Bakkerend med Hop og 

Sving” i Steinkjer omkring midten av februar 1886. 

Interessant å merke seg at styrelsen, som det hette,  gat en rekke formaninger og råd til skiløpere der ordet ”Træning” var bruktog 

har fulgt klubben i alle år senere.    

Det annonserte rennet 15. februar i 1886 i Skjeftelia måtte avlyses p.g.a.  at snøen regnet bort.  Senere på vinteren, den 5. mars, ble 

rennet arrange i Fjellhaugen ved Heggelia,    

 Med bare to dagers varsel ”med ilbud”, var det godt gjort at hel 59 løpere fra hele distriktet stilte opp.  

 Organisert skirenn var ikke vanlig den gangen,og var regnet som farefullt, så Lassen og styrelsen var redd for ulykker.   

I programmet til rennet  stod da også følgende:  ”Vil man bruge Skistav, faar denne være saa stærk, at Knæk ikke risikeres, og 

Skipaabindingene maa ikke gjøres farlige. Rendet vil ellers iaar – førstegang – ikke blive særdeles vanskeligt.   Børn uden 

Bevoktning maa ikke møde op. Hunde faar ikke medtages.”     

De lengste hoppene var  10 - 12 meter, og langrennet var 3,5 km  og  med bestetid 17,55.  

 Til premier  var avsatt hele 120 kroner, som omregnet til 2014-kroner tilsvarer 8.236 kroner.  

Fra ”Innherreds-Posten”:  ” Rendet foregikk efter det omdelte trykte Program,  Flag vaiede, Musikken spillede og Solen skinnede 

varmt ---.”.  

 Når rennet ble flyttet ble det ikke salg av kaffe og hvedebrød fra Nedre Skjefte som planlagt.  Rennet var egentlig kombinert,  da 

hopp og langrenn var vurdert sammen.   

Der var 4 klasser: 1. kl.9-11 år,  2. kl. 12-15 år, 3. kl. 15-18 år og 4. klasse over 18 år.   

Vinner av klasse 4 var Ole Olsen Sem fra Sparbu, og 1.premien var 6 teskjeer til  15 kr., som kan omregnes til over tusen kroner i 

dagens verdi.  Dette premierennet den 5. mars 1886 var ikke det første i Steinkjer. Det fant sted 20 år tidligere den 4. mars 1866 i 

Skjeftelia, arrangert av Indherreds Skiløperforening. 

 

Guttorm 



 

 

All heder og ære på godt årsmøte 
 
Steinkjer Skistadion 1. juni 2015: Et årsmøte er ikke kjedelige greier. I alle fall ikke i 

Steinkjer Skiklubb der unge og eldre medlemmer i fellesskap sørget for en hyggelig stemning. 

Et vesentlig innslag var ”heder og ære” der siste vinters idrettsprestasjoner ble belønnet, 

samtidig som elitehopperne Bardal, Ingvaldsen og Brandt ble takket av etter avsluttet 

karriere. Andre medlemmer også ble påskjønnet for forskjellig innsats gjennom mange år. 

 

                
 
En del av forsamlingen på årsmøtet 1. Juni 2015. 

 

        
                                                                                               

En del premier og utmerkelser klare for utdeling.       Leder Benthe Asp omkranset av en pen bukett skijenter.

                                                                                         som ble tildelt 5000 kroner hver fra Tor Kristian  
                                                                                      Kjerkreits minnefond. Fra v. Pernille Kvernmo,     

                                                                                      Frida Dahl, Sigrid Flatås Aune, Marit Ishol Skogan  

                                                                                      og Kjersti Dengerud. 

 



                   
 

Skiskyting: Marit Ishol Skogan t.h vant innsatspokalen      Silver clubs pris på 1000 kroner ble tildelt 

etter en flott sesong.Foreldregruppens pokal gikk til          Silje Bentzen Østbye, skiskyting, Emil Pers- 

Julie Ingulfsvann for gode holdninger og framgang.          gård, langrenn og Sander Brønstad, hopp/ 

Leder Torbjørn Wekre stod for overrekkelsen.                   kombinert. 

 
 

             
 

Hopp/kombinert: Preben Asp ble vinner av Asbjørn            Langrenn: Tre innsatspokaler. Truls Trøan Aune 

Reitlo´s pokal, som Asbjørn delte ut sjøl. T.v  utvalgs-         vant Alf Tømmerås´pokal, Ingvild Skogan Brens- 

leder Atle Kvernmo.                                                               holm vant Severin Bjørstads pokal, mens Emil 

                                                                                               Persgård vant Morten Brørs´pokal                                                                                                                
     
  

         
 
 Kari Trøan Aune, tidligere leder fikk medalje                Pernille Kvernmo holdt en fin tale og overrakte gave til ski- 

for å ha bidratt for klubben i ulike verv siden 2005.        klubben .Hun takket for at klubben legger til rette for at hun 

                                                                                  og flere jenter kan utøve sin idrett. Hun ble selv hono- 

                                                                                          rert for å være en banebryter i hopp/ kombinert. 

 



Brubygger, klopplegger, jeger, skogmann  
 

 
Kolbjørn Kolsvik ved den øverste brua over Svartbekken som han og elevene ved Statens skogskole bygde til ski-

NM i 1979. ( Foto: helge). 

 

ÅRET ER 1977 og Steinkjer Skiklubb har nettopp fått  

melding om tildeling av NM på ski i 1979. Klubben hadde søkt om NM et par år, og 

endelig kom anledningen til å feste Steinkjer til skikartet igjen, 30 år etter det første 

sagnomsuste skimesterskapet i 1949. Men klubben stod overfor en formidabel 

oppgave. Skianlegg og løypetraseer måtte utvides og oppgraderes i løpet av to år. 
 

Skituppen fortsetter sin serie TILBAKEBLIkk (5) der 

skiklubbens veteraner ser tilbake. Turen er denne gang kommet til Kolbjørn Kolsvik (85) 

Først ut var Asbjørn Reitlo i desember 2013. Så fulgte Alf  Tømmerås mai 2014, Kjell Hovik i 

desember 2013, og Od Rygvold i mai 2015. 

 



Kolbjørn Kolsvik (85) var en blant mange frivillige som ble organisert i  dugnadsgjenger. – Jeg var aldri 

noen skiløper, og det var slett ikke prestasjoner i skisporet som førte meg til skiklubben. Men jeg hadde sans 

for virksomheten i klubben. Det skjedde på slutten av 1960-tallet. Jeg var ansatt som lærer på Skogskolen, og 

skolen med elever fikk gjerne spørsmål om hjelp til forskjellige oppdrag, og denne gangen var det arbeid på 

den nye lysløypa.  

Et samfunnsnyttig prosjekt som elevene hadde nytte av å delta i. Rektor Bjørn Lund hadde ingen 

problemer med å anbefale en innsats her. 

Skituppen inviterer Kolbjørn til en tur til ”gamle tomter” ved Svartbekken og Jærnblæstlia. Med er 

også Skituppens fotograf, Helge. Det er en fin novemberdag med litt blå himmel og sol over 

tretoppene. Absolutt en dag for tilbakeblikk. Naturen har gått til hvile for vinteren, men ikke 

Svartbekken som går vilter og flomstor. 

- Ja, her er det mye vatn som heller skulle vært kunstsnø på skistadion, bemerker Kolbjørn, i stedet går 

alt vatnet i Beitstadfjorden til ingen nytte. 

Den gamle brua fra senhøsten 1977 ser forfallen ut, og vatnet går så vidt under stokkene. Ja, her gikk 

15 kilometeren tilbake, konstaterer Kolbjørn. Til NM i 79 var det nødvendig å passere bekken to 

ganger, forteller Kolbjørn.  Det var krav om nye og brede løypetraseer innover Byafjellet, over myrhøl 

og bekker. Skogskolen var igjen god å ty til. Et slik oppdrag gikk fint inn i undervisningen på dagtid. 

Kolbjørn hadde erfaring med klopplegging og bygging av ymse bruer i utmark. 

 

Vi finner en fin sitteplass ved den gamle løypa, trekker opp termoskaffe og rundstykker fra sekken.  - -

- Dette var på høsten 1977, minnes Kolbjørn. En gruppe på seks skogskoleelever var raskt klare til 

innsats. Den nye traseen som ble stukket måtte ha en bredde for to spor, noe helt nytt. Dessuten måtte 

Svartbekken passeres to steder, noe som krevde solide bruer som var sterke nok til å bære den nye 

løypemaskina. Dessuten måtte vi legge klopper flere steder der grunnen var for bløt, minnes Kolbjørn. 

Brua som møter oss har absolutt sett sine beste dager. Den kan knapt bære dagens brede og tunge 

løypemaskin, men ny løypetrase tar av før og går oppover om Svarttjønna.

Dermed kan den gamle brua ligge der som et slags minne om en fortid som ikke er så langt tilbake i tid. Vi 

beveger oss på heimvei og følger den gamle lysløypetraseen som er blitt betydelig utvidet de siste årene med 

god plass for både klassisk og fristil. 

  

Tildelingen av NM i 79 satte fart i planene om et skistadion i Hallem-Lia-området, et 

permanent skistadion som kunne ta de største skiarrangementer. Det ga signalet til en imponerende 

dugnadsinnsats. I tillegg til klubbens egne medlemmer var det mange interesserte i Egge Idrettslag, 

Jernbanens Idrettslag, Yrkesskolen og Skogskolen som stilte opp.  

- Jeg husker godt den gode stemningen og miljøet. Det var så mange dyktige folk som tydelig likte å 

få til noe sammen, forteller Kolbjørn. Husk at det den gangen var bare en liten tidtakerbu. Selv deltok 

han i byggingen av det som i dag kalles Øvre klubbhus. Med utsikter til et godt økonomisk resultat av 

NM, ble start –og innkomstområdet utvidet og 35.000 kbm. løsmasser ble flyttet for å få til en 

skikkelig ”hestesko”. Det skjedde midtvinters 1977-78.

Fra dugnadsarbeidet på Steinkjer Skistadion 1978 før NM året etter. Utgangspunktet var den enkle 

tidtakerbua som vises i bakgrunnen. 

                                   



 

 
Vi kommer fram til Elghaugen. Her stopper Kolbjørn et øyeblikk og kaster blikket over Skistadion med løypene 

som omkranser arenaen i sør, det fine skiskytteranlegget, han skimter Yrken-bakkene på den ene siden, 

hesteskoen, og klubbhusene med Kongehytta i midten.    

- Tenk på alle som har vært med og bidratt til det flotte anlegget. Uten at folk stilte til dugnad år etter år ville det 

ikke vært noe skistadion, sier han. Ikke minst har en velvillig grunneier, Steinkjer kommune, betydd mye. Ved 

siden av at klubben har knyttet til seg nøkkelpersoner på forskjellige fagområder.

 

 

    

 
 

Stor aktivitet på skistadion er noe Kolbjørn liker å se, sommer som vinter. 

 
Ved inngangen til en ny sesong er det en ting som ligger ham spesielt på hjertet; at vi får en skikkelig vinter med 

mye snø, slik at ungdommen og andre kan komme seg ut i marka på ski. Få oppleve løypene og alle de kjente 

stedene på Byafjellet. Ved siden av å besøk på Skihytta og kjenne smaken av den gode havresuppa. Det hører en 

vinter til! Et ønske han sikkert deler med mange.  

 

Går vi tilbake i tid så kan Kolbjørn fortelle om sin bakgrunn og oppvekst i Bindal,  nærmere bestemt i en 

veiløs fjordarm på en liten plass, Kolsvika, inne i Tosen.                                                           

- Her var fire gårdsbruk som levde et naturhushold. 

- Jeg var nummer to i rekken av fire søsken. Det var ikke bare å kjøre til butikken. Vi lærte oss å greie oss med det 

jorda, sjøen og fjellet ga oss. Dette kom til å forme oss videre. Skolegangen måtte skje på skoleinternatet på Barstad 

på andre siden av fjorden.  

 – Fjorten dager borte og fjorten dager heime var tøft for en syvåring som lengtet heim til Kolsvika. På 

skoleinternatet var det fire-fem elever, og jeg var den eneste som ikke kunne reise heim i helgene. Det var riktig nok 

et voksent menneske der, men likevel vantrivdes jeg veldig.  I ettertid ser jeg positivt på det; lærte i alle fall å være 

sjølstendig. Og jeg har vel ikke tatt skade av det, sier han med et smil.



 

Valgte skog og utmark. Kolbjørn bestemte seg etter hvert at han måtte flytte ut og ta seg 

utdannelse. Valget var ikke så vanskelig. Det måtte bli noe innen naturbruk. Derfor gikk turen til 

Steinkjer, som elev ved Statens Skogskole høsten 1956. Etter eksamen våren 1958 ble han ansatt som 

skogreisningsleder i Bindal, Sømna og Velfjord. 

- Denne jobben hadde jeg til april 1960 da jeg ble ansatt som skogfullmektig i Statens skoger i 

Steinkjer. En ønskejobb for meg den gangen, mye utmark og friluftsliv, forteller Kolbjørn, som fant 

seg vel til rette i skogbruksmiljøet lokalt og ellers i området. 

Det gode forholdet må ha vært gjensidig, for etter fem år, i 1965, kom en ny jobbmulighet; stilling 

som faglærer ved Skogskolen, som han selv hadde avlagt eksamen ved i 1958. 

- En stilling jeg trivdes så bra i at jeg like godt fortsatte helt til jeg gikk av med pensjon i slutten av 

1990. 

Friluftsliv, sport, jakt er noe Kolbjørn har levet og åndet for helt siden oppveksten i Kolsvika. 

Han har mange historier, og han er en god forteller, noe kameratene i Silver Club setter stor pris på. 

Kolbjørn har mye på lager, og det dreier seg ofte om jakt. Det var det gode muligheter for i fjellene 

omkring. Det kom til å dreie seg om elgjakt, men til å begynne med var det ikke elg i Kolsvika og 

området omkring. Men dette endret seg etter hvert, og Kolbjørn kom til å bli litt av en storviltjeger. 

 

 
 
Kolbjørn har konkrete minner fra tiden som elgjeger. Her i sofakroken med barnebarnet 

Lotte. Bildet er tatt for noen år siden. 

 
- Da jeg la børsa på hylla for et par år siden kunne jeg oppsummere at jeg har 86 elger på samvittigheten. Den 

siste en 19-spiring som ble felt ganske langt inne på fjellet, og kjøttet måtte bæres i ulendt terreng til gårds. Jeg 

mener at hver mann hadde 40-50 kilo på ryggen. Men når en er ung så er det utrolig hvor mye en klarer.  

Han er litt forsiktig med å fortelle for mye, kan bli misforstått, men nevner likevel at han et år felte ei elgku som 

veide 281,5 kilo, som visstnok var den største som ble felt det året. Også den ble felt i Kolsvika i likhet med de 

fleste andre elgene. 

Men det var ikke bare elg. Kolbjørn var også en ivrig rypejeger, og var den første som anskaffet fuglehundrasen 

Breton nord for Dovre. – I tidens løp har jeg hatt mange gode Breton-hunder som har hevdet seg godt på 

høyfjellsprøver, men hundeholdet ble avsluttet omtrent samtidig som jeg sluttet som jeger. 

Alt har sin tid, er et mye brukt ordtak. Således er Kolsvika forlengst fraflyttet. De siste dro  i slutten på 1960-

tallet. Men de som reiste har tatt godt vare på husene, de er restaurert til ferieopphold, og det er bygd hytter. For 

Kolsvika er en perle for alle som vokste opp der, og etter hvert for enda flere. 

 

 

Knut N.



 

 
 

 

STØTT STEINKJER SKIKLUBB 
gjennom grasrotandelen 

       

Vil du gi din støtte til oss? 

STEINKJER SKIKLUBB 

Organisasjonsnummer:975737403 

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som 
du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss! 

Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - og samtidig gi noe mer til det laget eller 
den foreningen du selv ønsker å støtte. Dette er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen 
gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). 

Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være 
grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, 

eller du kan bestille det på norsk-tipping.no. 

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 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kolbjørn Kolsvik (85) var blant mange frivillige som ble organisert i  dugnadsgjenger. – Jeg 

var aldri noen skiløper, og det var slett ikke prestasjoner i skisporet som førte meg til 

skiklubben. Men jeg hadde sans for virksomheten i klubben. Det skjedde på slutten av 1960-

tallet. Jeg var ansatt som lærer på Skogskolen, og skolen med elever fikk gjerne spørsmål om 

hjelp til forskjellige oppdrag, og denne gangen var det arbeid på den nye lysløypa.  
Et samfunnsnyttig prosjekt som elevene hadde nytte av å delta i. Rektor Bjørn Lund hadde 

ingen problemer med å anbefale en innsats her. 

Skituppen inviterer til en tur til ”gamle 

tomter” ved Svartbekken og Jærnblastlia.  

- Ja, her ved Svartbekken gikk løypa 

tilbake. Til NM i 79 var det nødvendig å 

passere bekken to ganger, forteller 

Kolbjørn.  Det var krav om nye og brede 

løypetraseer innover Byafjellet, over 

myrhøl og bekker. Skogskolen var igjen 

god å ty til. Et slik oppdrag gikk fint inn i 

undervisningen på dagtid. Kolbjørn hadde 

erfaring med klopplegging og bygging av 

ymse bruer i utmark. 

- Dett var på høsten 1977 og en gruppe på 

seks-syv elever var raskt klare til innsats. 

Den nye traseen som ble stukket måtte ha 

en bredde for to spor, noe helt nytt. 

Dessuten måtte Svartbekken passeres to 

steder, noe som krevde solide bruer som 

var sterk nok til å bære den nye 

løypemaskina. Dessuten måtte vi legge 

klopper flere steder der grunnen var for 

bløt, minnes Kolbjørn. 

 

Tildelingen av NM i 79 satte fart i planene om et skistadion i Halla-Lia-området, et 

permanent skistadion som kunne ta de største skiarrangementer. Det ga signalet til en 

imponerende dugnadsinnsats. I tillegg til klubbens egne medlemmer var det mange 

interesserte i Egge Idrettslag, Jernbanens Idrettslag, Yrkesskolen og Skogskolen som stilte 

opp.  

- Jeg husker godt den gode stemningen og miljøet. Det var så mange dyktige folk som tydelig 

likte å få til noe sammen, forteller Kolbjørn. Husk at det den gangen var bare en liten 

tidtakerbu. Selv deltok han i byggingen av det som i dag kalles Øvre klubbhus. Med utsikter 

til et godt økonomisk resultat av NM, ble start –og innkomstområdet utvidet og 35.000 kbm. 

løsmasser ble flyttet for å få til en skikkelig ”hestesko”. Det skjedde midtvinters 1977-78.

                                                   

                                                            

Friluftsliv, sport, jakt var en viktig del av oppveksten for Kolbjørn. Han har mange 

historier, og han er en god forteller, noe kameratene i Silver Club setter stor pris på. Kolbjørn 

har mye på lager, men oppveksten i den veiløse grenda Kolsvik i Bindal har han ikke fortalt 

om.  

- Her var fire gårdsbruk som levde et naturhushold. Det var ikke bare å kjøre til butikken. Vi 

lærte oss å greie oss med det jorda, sjøen og fjellet ga oss. Dette kom til å forme ham videre. 

Skolegangen måtte skje på skoleinternat. – Fjorten dager borte fra heimen var tøft for en 

syvåring som lengtet heim til Kolsvika. 

 

 



 

 
 
 
 

 

 





 

 

 

  

 
 

 

 





 


