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18. mars 2012:  Anders Bardal kunne løfte krystallkula som 

vinner av verdenscupen i hopp. Vi blir aldri lei av dette 

bildet. Å være den beste skihopperen gjennom en hel 

sesong er en prestasjon fullt på høyde med å bli olympisk –

og verdensmester, mener Skituppen. Bare to nordmenn har 

klart det før ham, og det er 18 år siden sist. Les mer om den 

skihistoriske bragden i Planica og om andre gode 

prestasjoner i av klubbens utøvere i vinter. 
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   LEDEREN har ordet 

 
Det er ikke så mange klubber som kan smykke seg med å ha en verdenscupvinner i sin 

klubb. For det ble jo litt av en sesong da….;) 

For andre gang i historien har utøvere som representerer Steinkjer Skiklubb greid å vinne 

verdenscup. I vinter var det hopperen Anders Bardal sin tur da han feide alle motstandere til 

side og greide det utrolige å vinne verdenscupen sammenlagt i hopp denne vinteren. 

Imponerende! 

Gjennom denne prestasjonen har Anders  oppnådd noe av det største en idrettsutøver kan 

oppnå. Ikke nok med det, han har satt Norge, Nord-Trøndelag, Steinkjer kommune, Steinkjer 

Skiklubb, Yrken ,og hoppsporten på kartet . En sympatisk og flott idrettsmann som er 

verdens beste skihopper, men som også utstråler en medmenneskelighet og en personlighet 

som blir lagt merke til. Steinkjer Skiklubb har i flere sammenhenger gjennom vinteren vært 

blant gratulantene som har hedret den fenomenale innsatsen Anders har vist. Vi gratulerer 

igjen og ønsker lykke til videre i påfølgende sesong. 

For Steinkjer Skiklubb er Anders nærmest blitt et ikon. Han fremstår i dag som et lysende 

forbilde som kommer til å bety mye for rekrutteringen, ikke bare for hopp, men for skiidretten 

spesielt. Han har vist at med tålmodighet og hard jobbing er det er mulig å nå opp blant de 

aller beste. 

I alle gruppene i skiklubben vektlegges miljøet og fellesskapet spesielt. Skiidretten  i 

Trøndelag står sterkt. Gode miljø, trenere, og ildsjeler legger til rette for aktivitet. Mange barn 

på skileik og karusellrenn er tegn på godt arbeid i de enkelte gruppene. Samtidig som litt 

eldre utøvere fronter idretten sin med å delta både på WC, NM og KM, ja da gror det godt. 

Det er moro. Jeg benytter anledningen til å takke dere alle som gjennom denne vinteren har 

bidratt med engasjement til gode miljø og trygge arenaer som er godt å være en del, av 

uansett alder, idrettsgren og intensjon med engasjementet. 

Fire år som leder har for meg satt dype spor! Spor som har gitt meg mange flotte opplevelser 

og ny kunnskap, mange gleder, noen tårer, mye latter, mange venner, gode diskusjoner, 

trivelige kaffeprater og dugnadskvelder for å nevne noe. Jeg er så glad for at jeg tok 

utfordringen etter årsmøtet i 2008. Takk skal dere alle ha for all støtte og god hjelp og for den 

positivitet dere skaper i Steinkjer Skiklubb. Jeg takker samtidig alle sammen for vel utført 

innsats for Steinkjer Skiklubb denne sesongen. Dere er alle en kjempeherlig gjeng!! 

Takk for meg. 

God sommer  

17.mai 2012, Kari Trøan Aune 



Årsberetning hovedstyret 2011-2012 
 

Hovedstyret 2011-12 har bestått av følgende personer: 

Leder: Kari Trøan Aune 

Nestleder: Even Blengsli 

Daglig leder: Edvin Dahl 

Sekretær: Anne Peggy Møller Schiefloe  

Kasserer: Sverre Brensholm 

Gruppeleder hopp: Jørgen Grinde 

Gruppeleder langrenn: Paul Harald Pedersen 

Gruppeleder skiskyting: Torbjørn Wekre 

Gruppeleder alpint: Turid Austheim 

Gruppeleder anlegg: Helge Blengsli 

Styremedlem: Eva Giskås 

 

Hovedstyret har gjennom denne sesongen hatt ett møte i måneden. Steinkjer Skiklubb er en 

klubb med mye aktivitet. Gjennom en vinter betyr det at styret må forholde seg til ulike 

problemstillinger. Det betyr at styret har jevnlig kontakt gjennom telefon, e-post og uformelle 

møter utenom fastsatte styredatoer, alt ettersom behovet for å måtte samsnakke. 

 

Hovedstyret er et viktig organ for at klubben driftes på en god måte. Jeg ønsker å takke 

hovedstyret for trivelige møter, stå på vilje og positivitet, og ikke minst det gode humøret som 

preger møtene våre. Dere har alle, på hvert deres vis vært leders høyre hånd, det er jeg 

svært takknemlig for. Takk for innsatsen! 

 

Nå er det straks årsmøte, her er noen tanker fra hovedstyrets leder vedrørende klubben i 

vårt hjerte. Anders Bardal sin seier i verdenscupen i hopp for 2012 er den største 

prestasjonen i klubbens 127-årige historie. Stor og god medieomtale har styrket klubbens 

positive omdømme nasjonalt og internasjonalt. 



  

Det offisielle Nord-Trøndelag var på plass med blomster da Anders ankom Værnes 

mandag 19. mars. Det er fylkesordfører Gunnar Viken og ordfører Bjørn Arild Gram 

som flankerer Steinkjer Skiklubbs leder Kari Trøan Aune og hovedpersonen sjøl med 

den gedigne krystallkula.  

 

Men nå er igjen vinteren gått over i vår, og mens det siste av snøen fortsatt ligger i bunnen 

av Yrken og i løypene innover  Byafjellet, er det tid for å oppsummere  sesongen 2012. 

I de senere årene har skiidretten hatt en positiv opptur. Dette ser vi også i Steinkjer og i 

Steinkjer Skiklubb. Selv om det hele tiden må være målbevisst arbeid for å opprettholde 

rekruttering, ser vi en skistadion som er flittig brukt gjennom hele vinteren, av skiløpere i alle 

aldre med ulik mål og motivasjon for å gå på ski. Fellesnevneren er at de er glad i skisporten. 

For oss i Steinkjer Skiklubb er vi heldige å ha anlegg. Gode velpreparerte og utstyrte anlegg 

som ligger der ferdig til bruk året rundt. Det å drifte anlegg er krevende. Klubben legger ned 

svært mange ressurser gjennom å drifte anlegg, både økonomisk men også ved 

dugnadstimer. Selv om også kommune og fylke tar sin del av utgiftene slik at anlegget kan 

fremstå slik det gjør i dag, så hviler mye ansvar på klubben på anleggssida. Dette er ei 

utfordring på sikt. Selv om dugnadsviljen er stor i klubben, er det spennende å se etter hvert   

hvor stor dugnadsinteressen blir og hvor  mye det offentlige kan bidra med ved siden av 

dugnad for å drifte anlegg, 

Aktiviteten i klubben har selvsagt en sammenheng med de gode anleggsfasilitetene. Men det 

man samtidig opplever er et trykk også fra allmennheten med krav om oppkjørte løyper 



døgnet rundt, lys i lysløypa i flere timer pr døgn for å nevne noe. Det er noe skiklubben 

ønsker å innfri, så får vi tro og håpe at det aldri vil bli ressursknapphet i den grad at vi må 

vurdere drift. 

Man må hele tiden se mulighetene og være åpne for utvikling. Dette gjelder generelt i 

samfunnet, og i høyeste grad også i Steinkjer Skiklubb. 

Skiklubben har bevist mange ganger at de er en moderne klubb i utvikling gjennom de 

mange prosjekter som allerede er igangsatt og gjennomført. 

Prosjektene som nå ligger for tur ved siden av å tilrettelegge for gode miljø, er utvidelse av 

eksisterende rulleskiløype. Dette er et stort og krevende prosjekt der det er lagt ned en svært 

grundig jobb for å få det finansielle på plass. Blant annet gjennom midler fra Gjensidige 

stiftelsen og Sparebank 1 for å nevne noe, så er prosjektet så å si fullfinansiert og man 

satser på å starte opp i løpet av kort tid. Ei prosjektgruppe er oppnevnt som samarbeider 

nært med hovedstyret i Steinkjer Skiklubb . Videre er det denne vinteren søkt om norgescup 

junior både i skiskyting og langrenn. Dette er forholdsvis store arrangement som vil skape 

mye positivitet om vi får tilslaget. Langrenn har allerede fått beskjed om at arrangementet blir 

lagt til Steinkjer første helga i januar 2013.Vi gleder oss, og venter i spenning på svaret fra 

skiskytterforbundet. 

Når vi samtidig vet at hoppgruppa gjennom året har flere arrangement, både på krets og 

nasjonalt nivå, at vi har en aktiv skistukomite  og at vi på ny har  aktivitet  i Heggesåsen 

alpin, så kan det se ut som aktiviteten i klubben ikke avtar med det første. Det er slik 

Steinkjer Skiklubb fremstår. Stadig i farta! Positivitet og stå på vilje som blir lagt merke til i 

bybildet, Vi er en aktiv klubb!! Og i all beskjedenhet, vi bidrar med mye positivitet inn i 

Steinkjer samfunnet. 

Det er det som gjør meg så stolt. Og ydmyk. Når jeg nå trer av som leder ved årsmøte i mai 

er det med vemod men også takknemlighet over å ha fått muligheten til å være en del av 

dette. 

En stor takk også til redaksjonen av «Skituppen» som har kommet med en rykende fersk 

utgave til årsmøtet. Med det avslutter  vi sesongen 2011-12. 

 

For hovedstyret 

Kari Trøan Aune 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSREGNSKAP 

2011 
Org. 975 737 403 

 

 

 

 

 

Steinkjer mai 2012 

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=26989


 
   RESULTATREGNSKAP 

    INNTEKTER  Noter 2011 2010 

Reklame og sponsorinntekter 
 

    575 875  712 600  

Utleie av fast eiendom 
 

    199 945  324 749  

Sponsorinntekter 
 

    133 200  26 000  

Treningsavgifter og egenandeler fra aktive 
 

      94 450  94 850  

Egenandeler fra aktive 
 

    242 584  0  

Medlemskontingenter 
 

      78 750  59 000  

Inntekter av renn og stevner 
 

    108 102  332 773  

Internomsetning til medlemmer 
 

      31 775  31 537  

Lotteri 
 

      88 000  11 803  

Offentlige tilskudd 1     148 265  90 003  

Andre inntekter 2     332 945  112 515  

Inntekter fra Revy`n 2009 
 

              -    0  

SUM INNTEKTER    2 033 891  1 795 830  

    VARE OG ARRANGEMENTSKOSTNADER 
   Startkontingenter, renn- og treningsutgifter 
 

    140 144  547 640  

Treningsutgifter 
 

    447 197  0  

Premier 
 

      85 735  71 878  

Varer for videresalg  
 

    120 093  133 994  

Varekostnader til Revy`n 2009 
 

              -    965  

SUM VARE OG ARRANGEMENTSKOSTNADER       793 168  754 477  

    PERSONALKOSTNADER 
   Lønnskostnader inkl. feriepenger og arb.avg. 
 

      72 299  119 373  

Annen trenerkompenasjon 
 

        6 299  0  

Annen personalkostnad 
 

      10 423  61 090  

Lønn og annen personalkostnader Revy`n 2009 
 

              -    0  

SUM PERSONALKOSTNADER         89 022  180 463  

    ANDRE DRIFTSKOSTNADER 
   Drift av eiendom, strøm, renovasjon m.m 
 

      46 010  94 482  

Leie av maskiner og annet utstyr 
 

    133 357  41 833  

Inventar og utstyr 
 

              -    86 242  

Reparasjon og vedlikehold 3     284 595  441 646  

Diverse driftsmateriell 
 

      38 913  22 060  

Andre fremmedtjenester 
 

    116 605  68 673  

Kontor- og administrasjonskostnader 4     116 786  12 926  

Reise og transportkostnader 
 

      45 846  87 242  

Forsikring 
 

      44 712  37 896  



Tap på krav 
 

      11 762  427  

Andre driftskostnader for Revyn`n 2009 
 

              -    0  

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER       838 586  893 426  

    NETTO FINANSKOSTNADER         45 135          4 411  

    ÅRSRESULTAT       267 979  -36 947  

    

    

    

    

    BALANSE 

    EIENDELER Note 31.12.2011 31.12.2010 

Anlegg Yrken 5     2 474 425      2 245 062  

Kundefordringer 
 

       367 106         304 778  

Kasse/Bank 6        601 000      1 071 211  

SUM EIENDELER    3 442 531  3 621 051  

    GJELD OG EGENKAPITAL       

Egenkapital 1.1 
 

    1 361 654      1 398 602  

Årsresultat 
 

       269 824          -36 947  

SUM EGENKAPITAL    1 631 478  1 361 655  

    Byggelån 7        968 506         968 506  

Leverandørgjeld 
 

       450 969         390 387  

Annen kortsiktig gjeld 8        125 716  
 Periodiserte kostnader 9        265 862         900 503  

SUM GJELD    1 811 053  2 259 396  

    SUM GJELD OG EIENDELER    3 442 531  3 621 051  

 

 

 

 

 

 



NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2011 

 

Generelt 

Som følge av reglene for innberetning av kompensasjonsgrunnlag for merverdiavgift til 

frivillige lag og foreninger, er bokføring av kostnader for utøvernes deltagelse på stevner og 

tilhørende betaling av egenandeler i tilknytning til disse, endret fra et nettoprinsipp til et 

bruttoprinsipp. 

 

Regnskapet for NM 2011 er ikke avsluttet pr 31.12.11. Dette som følge av manglende 

enighet med NSF om hvor mottatt tilskudd skal behandles med hensyn til merverdiavgift. 

Klubben har den 9. mai 2012 mottatt et brev fra NSF gjennom adv. Deloitte & Touche hvor 

NSF redegjør for sin vurdering. Partene er i dialog på saken og det er håp om å komme til en 

endelig og felles konklusjon på saken i nær fremtid. Da NM regnskapet ikke er endelig er 

prosjektets foreløpige resultat balanseført pr 31.12.11.  

 

Note 1 

Posten består av mottatte spillemidler for breddeutvidelse av løypeanlegg samt 

grasrotmidler fra Norsk Tipping. 

 

Note 2 

I posten inngår LAM-midler., MVA kompensasjon samt andre tilskudd og gaver.  

 

Note 3 

Største enkelposter er rehabilitering av lysløypa samt rehabilitering av alpinbakke i 

Heggesåsen.  

 

Note 4 

Posten består hovedsakelig av regnskapshonorar til Consis /SMN Regnskap som overtok 

regnskapsførselen pr 1.1.2011. 

 

Note 5 

Posten tilsvarer netto bokført verdi pr 31.12.2011 for Yrkenanlegget. Nettokostnad 

balanseføres inntil anlegget er godkjent og prosjektregnskapet/ spillemiddelregnskapet er 

revidert. Regnskapet er revidert og godkjent av Kom. rev i mars 2012 og sluttoppgjør for 

spillemidler er anslått utbetalt vår/sommer 2012.  

 

Note 6 

I saldo inngår bundne skattetrekksmidler samt midler som klubben har i mellomregning for 

Andres Bardal. 

 



Note 7 

Byggelånet ble tatt opp i 2009 som ledd i mellomfinansieringen av hoppanlegget Yrken. Det 

er ikke betalt avdrag på lånet i 2011. Lånet planlegges nedregulert med spillemidler som 

utbetales var/sommer 2012. Renter og avdrag på eventuell restlån vil bli betjent med årlige 

leieinntekter fra anlegget.  

 

Note 8 

Posten består i hovedsak av skyldige skattetrekk, arbeidsgiver- og merverdiavgift. 

 

Note 9 

Posten består hovedsakelig av påløpte ikke fakturerte kostnader pr 31.12.2011 i tilknytning 

til rehabilitering av lysløypa samt foreløpig resultat av NM 2011.  

 

Grått og blått i 17. mai-toget 
Som vanlig markerte Steinkjer Skiklubb seg med sin blå fane og unge skiløpere, 

foreldre og ledere i borgertoget 17. mai. En værmessig grå nasjonaldagen ble det, men 

flere fargerike innslag i det tradisjonsrike borgertoget ga som vanlig en fin ramme om 

17. mai! Vi bringer her et glimt fra skiklubbens avdeling i toget. 

 

  



Verdens beste skihopper 

 

Anders Bardal fikk den fine Olavstatuetten. 

Tirsdag 8. mai 2012 arrangerte Steinkjer 

Skiklubb og Steinkjer kommune en felles 

markering av Anders Bardal sin flotte 

hoppsesong med seier i Verdenscupen. Til 

stede var hovedpersonen Anders med 

familie, Steinkjers ordfører og rådmann, 

Steinkjer Skiklubbs leder, pressen, 

representanter for sponsorer og små og 

store medlemmer i Steinkjer Skiklubb. 

Drøyt 80 personer var til stede for å hylle 

Anders. 

  

Anders fortalte lett og morsomt om 

vinterens ned- og oppturer, og som 

sluttresultatet viser, var det mest av det 

siste. ” Jeg har strevd lenge- veldig lenge!” 

Han kommenterte trenerskiftet for 

landslaget, og berømmet den nye treneren 

som hadde fått han til å hoppe slik som de 

lokale trenerne her opprinnelig hadde lært 

han å hoppe. Da ble det så enkelt og lett å 

hoppe igjen.  

 

Han fortalte også hvordan han måtte takle 

spenningen i kroppen da det nærmet seg 

slutten av sesongen, når også han, og 

ikke bare vi andre, begynte å tenke på en 

mulig sammenlagtseier. 

 

Ordfører Bjørn Arild Gram gratulerte fra 

Steinkjer kommune og overrakte en 



gavesjekk. Han roste Anders, ikke bare for 

hans fantasiske idrettsprestasjoner, men 

også fordi han var så flott en rollemodell 

for yngre utøvere. ”Du er en flott Steinkjer-

ambassadør! I TV- ruta er du og Arne 

Scheie flinke til å nevne Steinkjer. Du gjør 

oss stolte av å være steinkjerbygger!” 

 

 

Skiklubbens leder Kari Trøan Aune gratulerte og overrakte et flott fargetrykk av Nils 

Aas. 

Skiklubbens leder Kari Trøan gratulerte og overrakte et flott fargetrykk av Nils Aas. Og som 

et artig tillegg fikk han og samboer Ingrid joggedresser til barna Anna og Thomas. 

Skiforbundets representant Roy Saugestad hilste fra Norges Skiforbund. Og det var hilsen 

og markering fra sponsorene Sparebank1 og NTE. 

Leder for Skilubbens hoppgruppe, Jørgen Grinde, foretok premieutdeling for vinterens 

cuprenn til klubbens hopp- og kombinertutøvere. Det var stas for de unge utøverne å få 

premiene overrakt av verdenscupvinner Anders Bardal. 

Det ble enda et høydepunkt under markeringen da Adresseavisens sportsredaktør Stein 

Slettebak Wangen og sportsjournalist Kjetil Kroksæter overrakte Olavsstatuetten. ”Anders! 

Du kom sent, men godt! Du er en hardtarbeidende og seriøs utøver, og ved siden av idretten 

har du studert og tatt en bachelorgrad. Det er slike forbilder vi vil vise fram!” 

 

Knut S. 



 

Anders og samboer Ingrid fikk joggedresser til barna Anna og Thomas. 

Anders opp blant de største 
Olavstatuetten er den største utmerkelsen til trønderske idrettsutøvere. Siden statuetten ble 

opprettet i 1960 har 53 olympiske mestere og verdensmestere fått statuetten. Med denne 

tildelingen av Olavstatuetten rykker Anders opp blant de aller beste i trøndersk idrett 

gjennom tidene. 
 Her er listen over idrettsfolk fra vårt fylke som har fått utmerkelsen: 

1972: Pål Tyldum, 1972: Knut Knudsen, 1985: Sissel Buchholt,, 1991: Terje Langli, 1993: 

Sture Sivertsen, 2001: Tor Arne Hetland,  2002: Frode Estil, 2004: Bjørnar Valstad, 2009: 

Petter Northug, 2012: Anders Bardal. 

_____________________________________________ 

 



”Ny” satsteknikk ga resultater 
Anders opplevde bokstavelig talt en ny vår da den unge østerrikeren Alexander Støckl 

overtok som trener for det norske hopplandslaget foran sesongen 2012, etter mange år med 

Mika Kojonkoski. Det startet med en god treningsperiode sommeren og høsten 2011. Med 

en ny satsteknikk der en skulle få mer kraft på hoppkanten ved å balansere litt lenger bakpå i 

satsøyeblikket, ga Anders et nytt løft som skihopper. At noe var på gang merket en tidlig i 

2012-sesongen. 

Han hadde da hele 11 år bak seg i verdenscupen, og det var nok mange som fryktet for at 

Anders ville bli den ”evige toer”. Men selv mistet han aldri troen på at en dag skulle han 

lykkes. 

 

Landslagstrener Alexander Støckl var stolt over Anders Bardals seier i verdenscupen 

sammenlagt 2011-2012. 

17. desember i 2011 i Engelberg i Sveits fikk han sin andre verdenscupseier i karrieren, og 

15. januar i 2012 i Bad Mittendorf i Østerrike kom hans tredje verenscupseier. Så fulgte den 

fjerde verdenscupseieren 12. februar i Willingen. Det var et renn som ble meget dramtisk 

siden verdenscuplederen Andreas Kofler ikke greide å komme seg til 2. omgang. Det ga som 

resultat at Anders Bardal overtok ledelsen i verdenscupen. For første gang! 

Anders fulgte opp med en 12. plass i Heini-Klopfer-bakken i Oberstdorf i det siste rennet før 

VM i Vikersind. Der endte han på 7. plass. Etter VM fulgte noen nervepirrende runder for 

Anders før han kunne ta imot kula for Verdenscupen 2011-2012 i Planica søndag 18. mars. 

Den dagen husker vi alle i Steinkjer Skiklubb med glede og stolthet. At trofeet ble utdelt av 

hopplegenden Bjørn Wirkola satt begivenheten i et historisk lys. Anders Bardal ble den tredje 

norske vinner av verdenscupen i hopp, etter Vegard Opaas i 1986-87 og Espen Bredesen 

1993-94. 

Knut N. 



- Vil ikke være i forsvarsposisjon 
To måneder etter at han vant verdenscupen er Anders Bardal i gang med 

forberedelsene til en ny sesong. Det skjedde i Steinkjerbakken sammen med de øvrige 

nordtrønderske elitehopperne i Trønderhopp 18. mai.  

- Blir det en annerledes sesong for deg nå, føler du deg i en slags forsvarsposisjon? 

- Forsvarsposisjon? Nei, slik tenker jeg ikke. Jeg fortsetter som før, hele tiden for å bli en 

bedre skihopper, og jeg har mye å gå på! 

 

18. mai 2012: Anders har tatt sitt første hopp på sommerføre. En ny spennende 

sesong er i gang. 

Så betryggende å høre den gutten snakke slik. Det er lett regn og vind inn i bakken. 

Hopperne får bra med luft under skiene. – Herlig å komme i gang igjen, og her får vi mange 

gode treningshopp. Ole Marius slenger skiene over skuldrene på tur opp igjen. Anders hadde 

et langt hopp nettopp. Det kunne Skituppens utsendte bekrefte som eneste tilskuer, sammen 

med tusenvis av nikkende hvitveis i skogen like ved. Verdenscupvinneren ser ut til å fortsette 

der han slapp. Han kommer høyt ut fra hoppet og drar seg ned til 70 meteren. Han er litt 

lenger nede i bakken enn de andre. 

- Jo, det kjennes bra, men forholdene er litt ujevne. 

Han velger å være offensiv slik han alltid har vært. Forsvarsposisjon? Det ville bety en 

defensiv holdning. Han vet bedre enn noen at å hvile på laurbær ikke nytter når selskapet er 

verdenseliten der jakten på plassering og poeng er hardere enn noen gang. Nei, her et det 



bare å jobbe videre med det opplegget som ga resultater sist vinter. Bygge selvtillit i takt med 

fortsatt framgang. 

”Belønning” som kom 

Og det var jo den mye omtalte hoppteknikken med trener Alexander Støchl som gjorde 

underverker. Alt var visst ikke helt nytt? 

- Vi justerte sittestillingen i tilløpet, mer tilbake til den jeg hadde hatt tidligere. Det nye var å få 

utløst mer kraft i hele kroppen i satsen, forteller Anders. Når vi hører Espen Bredesen på TV 

snakker han hele tiden om ”rent tråkk”, hvor viktig det er å treffe på hoppkanten. Altså i løpet 

av et hundredels sekund! Det aner oss at bare de som har forsøkt seg som skihopper vet 

hvor vanskelig dette er. Bare det å ”treffe” i ett av to hopp må være meget bra. Når Anders i 

vinter er blitt stabil på to hopp skjønner vi litt mer av prestasjonen. Og hvor mye arbeid som 

ligger bak. 

En kan si at det er ti års hard jobbing som ligger bak. 

 

Anders og trener Håvard Lie i Trønderhopp ”sesongdebuterte” i Steinkjerbakken. 

 

Vi treffer Håvard Lie, trener i Trønderhopp, og en tidligere god hopper. – Bra å komme hit til 

Steinkjerbakken, en god 70 metersbakke, og det er akkurat det vi trenger når vi nå starter 

med sommertreningen. Vi har startet her i flere år nå. Vi merker iveren, forventningene til å 

komme i gang igjen. Alle som deltar her er jo nordtrøndere som kjenner bakken og trives 

godt her, sier Håvard Lie. At de har en verdenscupvinner i sin midte betyr en enorm 

stimulans og motivasjon i treningsarbeidet. 

Knut N. 



Årsmelding for hopp og kombinert 
2011-2012 

 

Hopp og kombinertutvalget har hatt følgende sammensetning 

Jørgen Grinde – leder  

Even Bjørnstad – anlegg 

Rolv Einar Grande – rekruttenig  

Svein Harald Kirknes – rekruttering  

John Marius Wohlen – anlegg / rekruttering 

Trening  

For første gang har klubbens rekrutter kunne trene på plast i eget anlegg. Det har vært 

hoppet jevnlig på plast fra slutten av august i Yrken. Innetreninga startet opp i oktober, og 

den foregikk på Egge skole. Olav Rosset hadde hovedansvaret for treninga. Som opptakt til 

vintersesongen deltok vi i Skiforbundets arrangement Takeoff. Det ble lagt kunstsnøsåle i 

Yrken, og dette bidrog til at bakkene i Yrken har vært i utmerket stand. Det har jevnlig vært 

mellom 20 og 25 hoppere på treningene i Yrken. Olav Rosset har fungert som hovedtrener 

med Øystein Elden som viktig og god medtrener. Det har også vært hoppet i 

Steinkjerbakken.  

Representasjon 

Anders Bardal har deltatt på A-landslaget og Ole Marius Ingvaldsen er med på COC-laget,  

begge hopper for  Trønderhopp. Johan Martin Bandt og Kevin Rygh Thorsen er med i 

Trønderhopp.  

Arrangementer 
 

27. og 28. august  RC plast    

14. oktober   Norgescuprenn plast  (del av trøndersk hopphelg) – Steinkjerbakken  

11. februar       Steinkjer Skifestival – Yrken / Skistadion 

 

26.1., 2.2, 1.3, 15.3  Karusellrenn i Yrken  

15.3   Klubbmesterskap hopp 

19.3    Klubbemesterskap kombinert  

24.3    TA- CUP hopp finale  



Sportslige prestasjoner 

I alt har 44 løpere fra 6 år til senior elite og veteran deltatt aktivt i hopp- og kombinertrenn denne 

sesongen. Disse har deltatt i alt fra sonerenn til WC-renn og Verdensmesterskap i skiflygning i 

Vikersund. 11 løpere fra 12 år og oppover har representert klubben og skikretsen utenfor fylket. 

Anders Bardal, Ole Marius Ingvaldsen og Johan Martin Brandt har deltatt i internasjonale renn.  

Anders Bardal  vant verdenscupen sammenlagt og innehar med det tittelen verdens beste 

skihopper sesongen 2011-2012. Han er den tredje nordmann som vinner WC sammenlagt. 

Anders vant WC-rennene i Engelberg(Sveits), Bad Mittendorf (Østerrike) og Willingen(Tyskland). 

Han fikk tre 2.plasser og fire 3. plasser.  Han deltok også på det norske laget som vant 

laghoppkonkurransen i Willingen.  I VM skiflygning i Vikersund ble Anders nr. 7. Anders ble 

Norgesmester i NM stor bakke(Granåsen) og NM plast stor bakke(Granåsen). Anders ble tildelt 

Olavstatuetten for sin sammenlagtseier i WC og ble kåret til årets idrettsnavn i Nord-Trøndelag.  

Ole Marius Ingvaldsen  deltok i fire WC-renn med en 40. plass som beste plassering. I COC 

har han en 3. plass som beste prestasjon. Han har også vunnet NC – renn elite (Lillehammer)  i 

år. Han ble nr. 7 i NM  storbakke og nr. 13 i NM normalbakke. Han fikk også NM-sølv i 

lagkonkurransen.  

Johan Martin Brandt  deltok i tre WC – renn og oppnådde en flott 17. plass i Lysgardsbakken 

på Lillehammer. Han har også deltatt i COC – cupen med 2., 3., og 4.- plass som beste resultat. 

Han har to førsteplasser NC elite(Granåsen) I NM normalbakke ble han nr.14. Han fikk også NM-

sølv i lagkonkurransen.  

Kevin Rygh Thorsen  har hoppet i NCB og har en 9. plass som beste resultat. Sammenlagt ble 

han nr. 25.  

Mats Jakob Kvernmo  har deltatt i RC C med to tredjeplasser som beste resultat. 

Sammenlagt ble han nr. 8. I hovedlandsrennet ble han nr. 34.  

Sivert Grande  ble nr. 29 sammenlagt i RC D. Han har også deltatt i RC C. Sivert ble nr. 36 i 

hovedlandsrennet 

Martin Wohlen  ble nr. 21 sammenlagt i RC klasse C. Han har en 6. plass som beste resultat. 

Han ble nr. 15 i hovedlandsrennet 

Peder Isaksen Fossum  ble nr. 12 sammenlagt i RC D med to tredjeplasser som beste 

resultat.  Han har også deltatt i RC C. I kombinert har han en 5. plass som beste resultat i klasse 

RC 3.  I Solan Gundersens vinterleker ble han nr. 20 i hopp og nr. 15 i kombinert.  

Tor Ole Bjerkan .Ble nr. 28 sammenlagt i RC D. Han ble nr 14 i Solan Gundersen vinterleker 

(hovdlandsrenn for årsklassene 13-14 år). 

Edwin Madsen Kirknes ble nr.36 sammenlagt i RC D.  Han ble nr. 24 i Solon Gundersens 

Vinterleker.  

Pernille Kvernmo vant klasse jenter 12 år i Solan Gundersens vinterleker. I kombinert ble hun 

nr.3.   

 



Klubbmesterskap   

Klubbmesterskap ble avviklet 15. og 19. mars i hopp og kombinert. Det deltok 22 utøvere i hopp 

og 17 utøvere i kombinert.  

Klubbmestere:  

 Hopp     Kombinert  

Jenter  

12 år  Pernille Kvernmo   Pernille Kvernmo 

Gutter  

11 år  Simen Vikan     Simen Vikan   

12 år   Marco Berg  

13 år  Tor Ole Bjerkan    Tor Ole Bjerkan 

14 år  Peder Isaksen Fossum   Peder Isaksen Fossum  

15 år   Martin Wohlen     Martin Wohlen 

16 år   Mats Jakob Kvernmo    Mats Jakob Kvernmo 

Veteran Roy Brandtzeg 

Innsatspokaler  

Johan Flytørs pokal:   Tor Ole Bjerkan  

Bjørn Bruvolls pokal:   Peder Isaksen Fossum  

Reitlos medalje:  Pernille Kvernmo 

Anlegg 

Arbeidet med å bygge om Yrken til også å bli et komplett sommeranlegg er fullført. Offisiell 

åpning av anlegget ble gjennomført 20. august. Tilstede var iniviterte gjester(Norges Skiforbund 

ved styrerepresentanter, sportssjef for hopp, hoppkomiteen og kombinertkomiteen, NT 

Idrettskrets, NT Skikrets, Steinkjer kommune, Steinkjer Skidrift mfl), utøvere og et stort publikum. 

En stor dag for hoppgruppa og Steinkjer Skiklubb. 

 

Det arbeides også kontinuerlig med vedlikehold av Steinkjerbakken. Det er åpenbart at bakken 

trenger en grundig rehabilitering og fornying. Dette vil bli en stor utfordring både for klubben og 

NT Skikrets de nærmeste årene.  

 

 
 



Avslutning 
Sesongen har vært den beste i klubbens historie. Anders Bardal vant WC - trofeet 
sammenlagt, Steinkjer Skiklubb har verdens beste skihopper 2011/ 2012! Johan Martin 
Brandt har også prestert på et høyt internasjonalt nivå og tatt verdifulle WC-poeng.  Ole 
Marius Ingvaldsen har også vist mye god hopping. Han har ikke klart å følge opp den 
særdeles gode sesongen i fjor, men Ole Marius satser videre og har mulighet for å blande 
seg inn helt i toppen av verdenseliten.  Det jobbes også godt og målbevisst i de 
aldersbestemte klassene, og vi har god rekruttering til klubben.  Gjennom utbygging av 
Yrken, godt tilbud av utleieski, dyktige trenere, aktive foreldre og trivelig miljø i Yrken, har vi 
lagt et godt grunnlag for en enda sterkere rekruttering til klubben..  
 
Utvalget har som vanlig gjennomført flere renn i sesongen. Mange har i denne forbindelse 
gjort en viktig jobb for klubben, og vi takker for den store innsatsen som har vært lagt ned. 
Takk også til utøvere, ledere og foreldre for et godt samarbeid gjennom sesongen.  
 
 
Jørgen Grinde  
leder for hopp og kombinertutvalget  
 

 

Anders Bardal delte ut premier for karusellrenn og klubbesterskap. Her sammen med 

fra venstre Stian Ring Andersson, Rune Ring Andersson, Siren Asp og Sanna 

Schjelderup 

. 



Årsmelding langrenn 2011 – 2012 

Styret i langrennsutvalget har i 2011 – 2012 bestått av:  
 
Paul Harald Pedersen, leder 
Even Blengsli, nestleder   
Liv Karin Olsen Flak, sekretær 
Tore Aune, leder sportslig utvalg  
Kari Grindberg, skileikansvarlig 
Nina Sørensen, styremedlem 
Geir Sørhøy, styremedlem 
 
Lederen i utvalget har representert langrenn i hovedstyret i klubben. 2 av utvalgets 
medlemmer har deltatt på Nord-Trøndelag Skikrets sitt ERFA-møte i Namsos våren 2012.  
 
Trenere.  
 
Trenerteamet har bestått av følgende personer:  
 
Hovedtrener: Frode Lillefjell  
 
9 – 10 år: Kari Grindberg (ansvarlig på snø), Trine Riseth og Tore Aunet (barmark) 
11 – 12 år: Sigrid Haugnes, Louise Øvereng Aunet og Karen Anna Kvemo, 
13, 14 og 15 år: Mary Ann Landsem Melhus (ansvarlig), Jan Tore Flak og Dagfinn Hynne  
16 år og eldre: Frode Lillefjell (ansvarlig) og Marcus Schei Wiseth.     
I tillegg fungerte Hild Riseth Fjone som trener blant annet under samlingen i Østersund.   
 
Skileik:  
Siste år i barnehage (6 år):  Kari Grindberg (ansvarlig) Jens Ole Holtan og Håvard Moen. 
Skileik 7 – 10 år: Kari Grindberg (ansvarlig), Lars Stokke, Nina Hjelde, Harald Fossvik og Nils 
Arnesen. 
 
Oppmenn.    
 
Følgende personer har vært oppmenn for gruppene: 
11 – 12 år: Liv Karin Olsen Flak, 13 – 15 år: Nina Sørensen 16 år og eldre: Tor Bøgseth.  
 
I tillegg har følgende personer vært bindeledd mellom langrennsutvalget og trenergruppa:  
Liv Karin Flak: 11 – 12 år, Nina Sørensen: 13 – 15 år og Tore Aune og Paul Harald 
Pedersen: 16 år og eldre. 
 
Treninger.  
 
Treningene for den eldste gruppen 16 år + startet 1. juni med fellestreninger på tirsdager og 
lørdager. Gruppen 13 – 15 år startet i begynnelsen av august, mens gruppen 11 – 12 år 
startet treningene den første uka i oktober. Gruppen 11 – 12 år har hatt treningstilbud 1 kveld 
pr. uke, gruppen 13, 14- 15 år har hatt tilbud om trening 2 dager pr. uke, mens 16 år +, i 
oppkjøringa til sesongen har hatt tilbud om 3 fellestreninger.    
  
Nytt “av året” er at det er lagt til rette for barmarkstrening/ leik for gruppen 9 – 10 år. Denne 
startet i etterkant av oktobersamlingen. Det deltok 10 – 15 barn på disse treningene. Antallet 
økt til 20 – 25 barn da snøen kom. I tillegg ble det mer offensivt enn tidligere år, ved blant 
annet annonsering i lokalavisa invitert til organisert trening for gruppen 11 – 12 år fra første 
uke i oktober. Oppmøte i denne gruppen ble særdeles stort,  med 30 – 35 gutter/ jenter til 



stede på treningene. Dette resulterte i at antall trenere etter hvert ble økt fra 2 til 3 trenere for 
gruppen.  
 
Skileik og skikarusell. 
 
Det ble satt “ny rekord” for deltakelsen i skileik (6 – 10 år) med 178  registrerte gutter og 
jenter. Dette er en dobling av deltakelsen i skileik fra siste sesongen. “Ny rekord” ble det 
også satt for deltakelsen i skikarusellrenn, hvor 273 personer er registrert med deltakelse i 
minst ett renn. 
 
Denne aktiviteten blant de aller yngste består av sterk skiglede med sosial omgang og leik. 
Det er vel et heller flott syn når ungene boltrer seg på Steinkjer Skistadion på tirsdagene. Slik 
som tidligere år fylles etter trening hele nedre klubbhus med glade skientusiaster i alle aldre. 
De nystekte vaflene fra en ivrig dugnadsgjeng nytes og praten går livlig rundt bordene.  
 
Samlinger. 
 
I klubbens regi er det i tillegg til treningene blitt gjennomført 4 samlinger. Først den etter 
hvert tradisjonelle familiesamlingen ved Camp Sødergren i Østersund i begynnelsen av 
september. Deretter en fellessamling med Hommelvik ski i Steinkjer for gruppen 13 år og 
eldre senere i september. I midten av oktober ble den tradisjonsrike høstsamlinga avviklet i 
Steinkjer med deltakelse fra 10 år og eldre. I slutten av november ble den første 
snøsamlinga avviklet i Bruksvallarna i Funesdalen for gruppen 16 år og eldre. Dette 
opplegget var svært likt samlingsopplegget for sesongen 2010 – 2011. Samlingene er av 
utøverne betegnet som en suksess, med et godt utbytte både treningsmessig og sosialt. Alle 
samlinger er gjennomført i samarbeid med skiskyttergruppa i klubben. Vi synes at dette 
samarbeidet fungerer utmerket, og er viktig både sportslig og sosialt, samtidig som det 
styrker samholdet i klubben på tvers av gruppene.  
 
Sportslige prestasjoner.               
 
Klubbens utøvere har også i denne sesongen markert seg tydelig både i bredde og topp. 
Klubben har i mange kretsrenn vært den klubben med flest deltaker. I KM-stafetten stilte 
klubben med så mange som 19 lag, som er 57 løpere! Klubben markerte seg også sterkt 
sportslig ved å ta 4 gull og 1 bronse. Samtidig har klubben vært godt representert på ulike 
renn gjennom sesongen.  
 
Klubben har 3 seniorer som har deltatt i NC-renn senior, Skandinavisk Cup og Senior NM. 
Under Senior NM i Voss 3 x 10 km menn med Pål Trøan Aune, Petter Torås Hallseth og 
Marcus Schei Wiseth på laget ble det 26. plass.  
 
Utdrag fra noen viktige konkurranser: 
 
Strindheim-stafetten. 
 
Klubben var på tradisjonelt vis godt representert med flere lag. Flott innsats der guttene i 
13/14 –årsklassen med Sondre Torp Hynne, Eirik Wækre og Thomas Hjelde på laget gikk 
helt til topps. I jenteklassen 13/14 år, hvor Sigrid Flatås Aune, Kjersti Dengerud og Frida Dahl 
gikk ble det en flott andreplass og det ble også andreplass til juniorene med Pål Trøan Aune, 
Frode Aas Strandvik og Hallvard Riseth Fjone på laget.   
 
KM og NTE-cupen. 
 
Klubben har stilt med mange utøvere, noe som viser at bredden er god. Samtidig er det totalt  
i KM individuelt (sprint og distanse) og stafett tatt totalt 23 KM-medaljer. Disse fordeles med 



12 gull, 8 sølv og 3 bronse. Flere burde vært nevnt, men her gjengis KM-vinnerne individuelt 
og i stafett:  Sprint: Håvard Kleven Lorentsen, Sigrid Flatås Aune, Pål Trøan Aune og Eskil 
Smith Sørhøy. Distanse: Sondre Torp Hynne, Sigrid Flatås Aune, Thomas Hjelde og Pål 
Trøan Aune. Stafett: 13-14 år: Frida Dahl, Kjersti Dengerud og Sigrid Flatås Aune, 13-14 år: 
Håvard Kleven Lorentsen, Sondre Torp Hynne og Thomas Hjelde 15-16 år: Ola B. Rannem, 
Karl Magnus Øksnes og Iver Anton Aune Junior: Pål Trøan Aune, Sindre Stiklestad og 
Hallvard Riseth Fjone,      
 
I NTE-cupen gjorde klubbens utøvere det også meget godt. Her nevnes klubbens 
sammenlagtvinnere: 14 år: Sigrid Flatås Aune, 15 år: Ingvild Skogan Brensholm, 13 år: 
Sondre Torp Hynne, 14 år: Thomas Hjelde. 
 
Midt-Norsk mesterskap i Molde.  
 
10 løpere representerte klubben i Midt-Norsk. Sondre Torp Hynne 13 år gjorde rent bord, og 
tok like godt seieren på begge distansene – en meget god prestasjon. I tillegg fulgte Sigrid 
Flatås Aune opp med en 1. plass (klassisk) og en 3. plass (fristil). Iver Anton Aune fikk en 2. 
plass i fristil.  
 
Ungdommens Holmenkollrenn.  
 
Ungdommens Holmenkollrenn omfatter klassene jenter og gutter 13 og 14 år. Sondre Torp 
Hynne 13 år var eneste deltaker fra klubben under i årets renn. Sondre ble nr. 7 i fristil og nr. 
9 i klassisk. Han ble dermed suverent beste trønder.       
 
Hovedlandsrennet i Harstad. 
 
Klubben stilte med 4 deltakere i årets hovedlandsrenn: Marius Landsem Melhus, Iver Anton 
Aune, Hans Einar Sørensen Overrein og Ola Brosveet Rannem. Beste resultat var 3. plass i 
stafett for Nord-Trøndelag med Iver Anton Aune på laget.  
 
Norges Cup junior. 
 
Klubben har også i år hatt en stor juniorstall, hvor totalt 12 juniorer har deltatt i ett eller flere 
Norgescuprenn. En del av juniorene har til tider prestert godt i konkurransene og 4 av 
løperne har oppnådd å bli blant de 30 beste, noe som gir poeng i Norgescupen. Det er 
Ingeborg Eian, Mia Govasmark, Pål Trøan Aune og Hallvard Riseth Fjone. Både Hallvard og 
Pål har i løpet av sesongen hatt topp-10 plasseringer i enkeltrenn. Hallvard ble nr. 10 under 
NC 15 km fri 19-20 år i Granåsen. Pål har også i år hatt en sterk sesong hvor han kom til 
NC-cup-finalen og ble nr. 11 sammenlagt i finalen for 19-20 år i Fauske.  
 
 
Junior NM. 
 
Klubben stilte med 12 deltakere. Klubbens beste prestasjoner var Pål Trøan Aunes 10. plass 
på 20 km klassisk i 19-20 år og Ingeborg Eians 18. plass på 7,5 km klassisk. I tillegg 
kvalifiserte Pål Trøan Aune og Hallvard Riseth Fjone seg for 1. laget til Nord-Trøndelag i 
stafetten. Stafettlaget ble nr. 13.  
 
Steinkjer skifestival.  
 
Steinkjer skifestival inklusiv Byafjellet Rundt ble arrangert med 380 startende løpere. Dette 
var mer enn en dobling av antallet løpere sammenlignet med sesongen 2010-2011. Det ble 
samtidig gjennomført hopp- og kombinertøvelser.    
 



Klubbrenn.  
 
Det ble også i år arrangert 4 karusellrenn på skistadion. I tillegg ble det som siste sesong 
arrangert et 5. avslutningsrenn på Henningvola på Palmelørdag. Det ble her foretatt 
premieutdeling for sesongen både for de yngste og de eldste. De yngste fikk deltakerpremie, 
både Telenor-premier og medaljer med påtrykk – noe som også i år ble satt stor pris på.  
Klubbmesterskapet ble også gjennomført med medaljer og diplom.    
 
Utmerkelser. 
 
Innsatspokalene i langrenn er i år (sesongen 2011 – 2012) tildelt følgende utøvere:  
 

 Severin Bjørstads pokal: Sigrid Flatås Aune. 

 Alf Tømmerås` pokal: Ingvild Skogan Brensholm   

 Morten Brørs` pokal: Sondre Torp Hynne   
 
Avslutningsvis. 
 
Styret i langrennsutvalget vil takke alle som har stått på for klubben i sesongen 2011-2012. 
Uten den gode innsatsen fra trenere, foreldre/ foresatte og andre frivillige ville det ikke vært 
mulig å drive klubben.    
 

 

Skileik med Kari Grindberg i spissen 

 

Sondre, Erik og  Thomas  er glade skigutter.



Årsmelding fra skiskytter-

gruppa  

2011-2012 

Styret i skiskyttergruppa har i 2011-2012 

bestått av: 

Torbjørn Wekre, leder 

Trond Svanøe-Hafstad, styremedlem 

Sigrid Ishol, styremedlem 

Nina Fjærtoft, styremedlem  

Stig Kvistad, styremedlem 

Aud Helen Kokås Brandtzæg, 

styremedlem 

 

Gruppeleder har representert 

skiskyttergruppa i hovedstyret i klubben. 

Gruppestyret har vært representert på 

kretsens ting våren 2012.  Styrk Fjærtoft 

og Jan Petter Jermstad har vært 

henholdsvis styremedlem og varamedlem 

til kretsstyret i Nord-Trøndelag 

Skiskytterkrets i 2011-2012. 

Styret har koordinert arbeidet med 

sportslig -, anleggs- og 

arrangementsutvikling i perioden.  

Sportslig aktivitet og utvikling: 

Flest mulig, lengst mulig, best mulig 

Skiskyttergruppa forsøker å leve opp til 

kretsens motto om flest mulig, lengst 

mulig. best mulig. Siden 2008 har 

skiskyttergruppa i Steinkjer Skiklubb vokst 

med ca. 40 % i antall lisensutøvere. 

Klubben har pr. mai 2012 i alt 31 

lisensutøvere fra 13 år og eldre.  Med 

dette antallet er vi den desidert største 

skiskytterklubben i Nord-Trøndelag og den 

11 største i hele landet.  Det er sist vinter 

registrert totalt 64 aktive utøvere i gruppa 

fra de minste født i 2002 til den eldste 

seniorløper.   

 

Vi mener det fortsatt, innenfor rammen av 

gruppens og skiklubbens ressurser, er 

mulig å vokse noe i antall utøvere. Med 

store treningsgrupper og relativt få aktuelle 

treningstidspunkt på ukedagene, ser vi 

imidlertid allerede nå at dette utfordrer 

kapasiteten  både på trener- og 

anleggssiden.  

 

Vi har de siste årene opplevd liten 

avskalling av aktive. Et resultat av dette er 

en rekordstor juniorgruppe med 14 -16 

utøver, samt 2 seniorløpere for kommende 

sesong.  

 

Rekruttering og et godt treningsmiljø. 

For nyrekruttering av utøvere til skiskyting, 

er den årlige skiskytterskolen alfa og 

omega. Som tidligere år, ble denne 

arrangert over 5 kvelder i oktober-

november 2011, og avsluttet med utdeling 

av kursbevis og kveldsmat siste kurskveld. 

9 rekrutter i alderen 10-12 år deltok – 5 

jenter og 4 gutter. Dette er en betydelig 

nedgang i forhold til forrige.  Det er 

ønskelig med mellom 15 og 20 deltakere 

på dette årlige tilbudet.   

 
Deltakere på en av øktene på 

skiskytterskolen november 2011.  

 
Nyrekruttering gjennom 

skiskytterskolen er også en svært god 

måte å trekke nye familier til 

skiklubben.   



 

De aktive utøverne har vært delt inn i 3 

treningsgrupper.  11 og 12 åringene startet 

treningene i oktober. Utover vinteren har 

denne gruppen bestått av 16- 18 utøvere. 

Dette har vært en stabil og ivrig gjeng, og 

dette har også gitt resultater i form av stor 

fremgang både på skytebanen og på ski. 

Trenere for denne gruppen har vært 

Steinar Lillemark, Pål Moa, Gunhild 

Kvistad, Jo Bernt Brønstad. 

 

13 og 14-åringene har jevnt over vært 12 – 

14 utøvere på treningene gjennom høsten 

og vinteren. Trenere her har vært Ola 

Hegge, Tore Brandtzæg, Atle Dengerud 

og Sigrid Ishol.  Også denne 

treningsgruppen har hatt stor fremgangen 

siden forrige sesong, og de har levert 

meget gode prestasjoner i konkurranser i 

vinter.  

 

 
Pappskiva til Edvard Fjærtoft under 

trening i vinter – 5 skudd midt i! 

15 år og eldre har bestått av 20 utøvere, 

hvorav 6 i klasse 15 og 16 år, 13 juniorer 

og 1 senior. Trenere her har vært Per Ola 

Wæge, Pål Wærum og Jakob Skogan.  De 

fleste juniorene har fulgt treningsopplegget 

gjennom Steinkjer videregående, og har i 

mindre grad deltatt på treningene sammen 

med 15 og 16-åringene.  

 

Utøverne fra de to eldste 

treningsgruppene har deltatt på flere både 

klubb-, skole-, krets- og regionale 

Youngstarsamlinger  (15 og 16-åringer) i 

forkant av konkurransesesongen.  

Klubbsamlingen i Østersund i september 

2011, sammen med langrennsgruppen, 

ble også denne gangen en stor suksess 

med godt utbytte både treningsmessig og 

ikke minst sosialt.     

  

Sportslige  høydepunkt 

Listen over meget gode prestasjoner av 

skiskytterne fra Steinkjer Skiklubb blir også 

denne gangen svært lang.  Det er gledelig 

å registrere at bredden i toppen kanskje er 

større enn noen gang.  

 

3  NM-medaljer  i sesongen 2011-2012 

 Trygve Kjøsnes Wekre tok bronse 

jaktstart NM Sommerskiskyting i 

Meråker i klasse menn 17 år. Han 

fulgte opp med bronse på 

sprintdistansen under NM i Stryn i 

vinter. I det samme mesterskapet 

tok han også NM-gull i stafett i 

klasse menn 17-18 år for Nord-

Trøndelag.  Med seg på laget 

hadde han Håkon Livik, Anders 

Trønsdal Lyngstad og Espen 

Sonflå.   

 

 

Trygve under ett av til 

Norgescuprennene i vinter 

 

Gull i Hovedlandsrennet  

 Iver Anton Flatås Aune vant 

sprinten i Hovedlandsrennet i 

klasse gutter 16 år i Os i 

Østerdalen.  Her ble det en sterk 9. 

plass til Eirik Ishol Skogan og en 

18. plass til Karl Magnus Øksnes i 



konkurranse med hele 113 gutter i 

klasse menn 17 år    

 

 
Iver Anton på vei mot gull i 

hovedlandsrennet  

 

Flere topp 10 plasseringer i 

Norgescupen 

Flere utøvere har levert sterke 

prestasjoner i Norgescupen i skiskyting i 

vinter.   

 Karen Ishol Skogan ble nr. 6 

sammenlagt i klasse kvinner 20-21 

år 

  Trygve Kjøsnes Wekre ble nr. 14 

sammenlagt i klasse menn 17 år, 

og hadde totalt 3 plasseringer blant 

de 10 beste  

 Erlend Brønstad ble nr. 10 på 

sprintdistansen i Orkdal 

 Astrid Lægran oppnådde en 12. 

plass som beste resultat under 

Norgescuprennet på Lygna i klasse 

kvinner 17 år 

 

Kjempeinnsats i Midt-Norsk Mesterskap 

med hele 13 medaljer 

Steinkjer Skiklubb markerte seg sterkt 

under Midt-Norsk mesterskap i skiskyting 

som ble avviklet i Blommen i regi av 

Stiklested  IL  i februar.  Klubben stilte 

med ca 30 deltakere. Gull ble det til: 

 Marit Ishol Skogan i klasse jenter 

14 år på normaldistansen 

 Trygve Kjøsnes Wekre i menn 17 

år på normaldistansen 

 Karen Ishol Skogan i klasse 

kvinner 20 – 21 år på 

sprintdistansen 

 Astrid Lægran i klasse kvinner 17 

år på sprintdistansen 

 Ben Ørjan Lillemark i klasse menn 

19 år på sprintdistansen 

 

Øvrige medaljevinnere ble: 

 Karl Magnus Øksnes, 2 ganger 

bronse (normal og sprint) i klasse 

gutter 16 år 

 Håvard Kleven Lorentsen, 2 ganger 

bronse (normal og sprint) i klasse 

gutter 13 år 

 Daniel Wæge, sølv på 

normaldistansen i klasse menn 

senior 

 Kjersti Kvistad Dengerud, bronse 

på normaldistansen i klasse jenter 

14 år 

 Sigrid Flatås Aune, bronse på 

sprintdistansen i klasse jenter 14 år 

 Einar Carlson Hegge, bronse på 

sprintdistansen i klasse gutter 14 år  

 

Youngstar i Holmenkollen 

Både Iver Anton Flatås Aune og Karl 

Magnus Øksnes var kvalifisert og deltok i 

Youngstar-rennet i Holmenkollen i februar. 

Her ble det en flott 5. plass til Iver Anton 

og 15. plass til Karl Magnus Øksnes. 

Mange topp-plasseringer i 
Trøndercupen 
Det er avholdt i alt 7 konkurranser i 
vinterens Trøndercup. 8 utøvere har en 
eller flere enkeltseire  i Trøndercupen i 
vinter. Disse er: 

 Trygve Kjøsnes Wekre, vinner 
sammenlagt og 2 enkeltseire 

 Erlend Brønstad, nr. 2 sammenlagt 
og 1 enkeltseier 

 Karen Ishol Skogan, nr. 2 
sammenlagt og 3 enkeltseire 

 Kjersti Kvistad Dengerud, nr. 3 
sammenlagt og 2 enkeltseire 



 Marit Ishol Skogan nr. 5 
sammenlagt og 1 enkeltseier 

 Karl Magnus Øksnes nr. 3 
sammenlagt og 1 enkeltseier 

 Eirik Ishol Skogan nr. 5 
sammenlagt og 1 enkeltseier 

 Iver Anton Flatås Aune nr 10 
sammenlagt og 1 enkeltseier 

Daniel Wæge ble nr. 2 sammenlagt i 
seniorklassen.   
 
31 KM-medaljer i vinter!! 
Utøvere i Steinkjer Skiklubb har hentet 
hjem ikke mindre enn 31 KM-medaljer i 
skiskyting inkl. 4  i stafett.  Av disse 
medaljene er det blitt 14 KM-gull, 10 KM-
sølv og 7 KM-bronser.   

 

Frida Dahl, Marit Ishol Skogan og 
Kjersti Kvistad Dengerud dekorerte KM-
pallen i klassen jenter 14 år  

Medaljefangsten startet med KM på 

hjemmebane 4. og 5. februar. Her stod 

fellesstart og sprint på programmet. 34 

utøvere fra klubben deltok.  Steinkjer 

Skiklubb var også her best klubb både i 

bredden og i toppen.  KM Stafett ble 

arrangert på Snåsa den 4. mars.  

 

Følgende kan gratuleres som kretsmestre i 

sesongen 2011-2012: 

 

 Einar Carlson Hegge, gull både på 

fellesstart, sprint i klasse gutter 14 

år og stafett  i klasse gutter 13 – 16 

år 

 Marit Ishol Skogan, gull både på 

fellesstart og sprint i klasse jenter 

14 år 

 Astrid Lægran, gull på fellestart 

kvinner 17 år 

 Trygve Kjøsnes Wekre, gull på 

fellesstart menn 17 år 

 Ben Ørjan Lillemark, gull på 

fellesstart menn 19 år 

 Karen Ishol Skogan, gull på 

fellesstart kvinner 20 – 21 år 

 Eirik Ishol Skogan, gull på sprint 

gutter 16 år og stafett gutter 13 – 

16 år 

 Norunn Kvistad Dengerud, gull på 

sprint kvinner 17 år og stafett 

kvinner 17 – 21 år 

 Trine Wæge, gull på sprint kvinner 

18 år 

 Erlend Brønstad, gull på sprint 

menn 17 år 

 Edvard Fjærtoft, gull på stafett 

gutter 13 – 16 år  

 Ingebjørg Øksnes, gull på stafett 

kvinner 17 – 21 år     

  

Utenfor KM-konkurransen i stafett på 

Snåsa, kan det her også nevnes at 

Steinkjer Skiklubb tok trippellseier i 

klassen gutter 11 – 12 år. 

 
9 glade 11-12 åringer etter trippelseier i 

stafetten på Snåsa 4. mars 2012  

 

Både Trine Wæge og Fredrik Stigum 

Kvistad fikk ødelagt det aller meste av 

sesongen på grunn av sykdom. Vi håper 



og tror at de kommer meget sterkt tilbake 

kommende sesong. 

 

 

 Innsatspokalen for sesongen 2011-

2012 

Kriterier for innsatspokalen er å stimulere 

interessen blant yngre medlemmer, vise 

sportslig fin framferd, hjelp og støtte for 

klubben, 13-19 år, jente eller gutt og som 

jevnlig har deltatt i konkurranser gjennom 

sesongen, oppnådde resultater, framfor alt 

framgang som skyldes iver og målbevist 

trening. 

Innsatspokalen for 2011-2012 tildeles 

Trygve Kjøsnes Wekre. Begrunnelsen  er  

hans 2  bronser i jrNM; sprint og rulleski, 

samt gull på stafett på sprinten i jr NM. 

Han ble midt-norsk mester og vant også 

Trøndercupen sammenlagt i sesongen 

2011/2012.  

Foreldregruppa pokal for 2011-2012. 

Ingen spesielle kriterier. Foreldregruppas 

pokal for 2011-2012 tildeles Iver Anton 

Flatås Aune.  Begrunnelsen er: Gull i 

Hovedlandsrennet i sprint og ble uttatt til 

Young Star der han ble nr 5. 

Klubbmesterskap og sesongavslutning 

En meget hektisk sesong ble avsluttet 

med klubbmesterskap den 21. mars med 

hele 46 utøvere på startstreken.  Onsdag 

28. mars ble sesongen avrundet med 

avslutnings-arrangement med ca 80 aktive 

og foreldre samlet i nedre klubbhus. På 

programmet stod utdeling av premier for 

klubbrennene og klubbmesterskapet. Det 

var skiskytter-quiz og kveldsmat.  Styret 

benyttet her anledningen til å takke både 

utøvere, trenere og ikke minst en aktiv og 

positiv foreldregruppe for innsatsen 

gjennom sesongen.   

 

Sesongsavslutning med skiskytterkake 

I år ble det også avholdt en fest for 

støtteapparatet i skiskyttergruppa. Denne 

fant sted fredag 20. april. Dette ble også 

en kjempesuksess på alle måter.   

Anleggsutvikling. 

Det i løpet av høsten 2011 og vinteren 

2012 foretatt løpende vedlikehold av 

skiskytteranlegget.  Arve Lægran har gjort 

en flott jobb som vedlikeholdssjef.  

Skivebua har fått nytt golv og her er det 

blitt mer system i sakene.  

 

Standplassmannskap i  aksjon på flott 

preparert standplass under KM-helga 4. 

og 5. februar. 

Anlegget holder rimelig bra standard.  

Gjennom Norges Skiskytterforbund har vi 

fått opplyst at anlegget ikke står på listen 

over skiskytteranlegg godkjent for 

internasjonale konkurranser. Vi har levd i 

god tro om at anlegget hadde en såkalt B-



lisens, og at vi dermed var kvalifisert for å 

søke eksempelvis om renn i EBU-cupen 

(Europacuprenn).  Dialogen med 

forbundet tilsier at dette er en 

kvalifiseringsprosess som må startes på 

nytt, med tanke på å bli autorisert for 

perioden fra 2014.  

I forbindelse med prosjektet utvidelse av 

rulleskitrase, vil det bli foretatt noen 

utbedringer i og rundt standplass. 

Skiskyttergruppens interesser for traseer 

er godt ivaretatt i den pågående 

prosjekteringen av rulleskiprosjektet.  

Arrangementsutvikling. 

I vinter har vi stått som arrangør av KM 

fellesstart og sprint 4. og 5. februar og 

kretsrenn 7. mars (kveldsrenn). I tillegg har 

vi arrangert 2 klubbrenn samt 

klubbmesterskap.  

Totalt mønstret vi ca. 75 funksjonærer i 

forbindelse med gjennomføringen av KM-

helga, og noen færre på kveldsrennet. 

Arrangementene ble gjennomført på en 

god måte. Vi erfarer at disse 

arrangementene er viktig også med tanke 

på å bli kjent med og trekke de nye 

medlemmene i gruppa og skiklubben aktivt 

med. Under kveldsrennet den 7. mars tok 

vi ansvaret for emit-tidtaking på egen kjøl 

uten ekstern støtte og support. Dette gikk 

smertefritt. Vi har en dyktig 

arrangementsstab på ca. 60 - 70 personer. 

Dette er en viktig stamme å bygge videre 

på med tanke på kommende større 

skiskytterarrangement på Steinkjer 

Skistadion.  Vi kan her nevne at det er 

søkt om Norgescup i skiskyting vinteren 

2012-13. Dette vil bli avgjort tidlig i juni 

2012.  

Da står det tilbake å takke alle som på 

ulikt vis har bidratt til å gjøre 2011-2012 til 

nok en god sesong for skiskyttergruppa, 

og ønske lykke til med viktige 

sesongforberedelser frem mot neste 

sesong.  

 

 Styret i skiskyttergruppa 

 

 



Årsmelding Heggesåsen Alpinbakke 
Ny start. 

Det tok godt over to år fra et ønske om å åpne bakke begynte å se dagens lys, til vi endelig 

kunne starte trekket ved Heggesåsen Alpinanlegg på nytt. Da hadde bakken ligget nede i 

flere år grunnet en rekke uheldige omstendigheter: Strømskapet til heisen var defekt. Det var 

brudd på kabelen mellom varmestua midt i bakken og motoren til trekket. Strømkabelen opp 

trekket var utslitt og måtte skiftes. Sikkerheten ved av- og påstigning besto ikke SJT`s krav. 

En rekke av krokene på trekket måtte demonteres, snus og monteres på nytt. Hjulet trekket 

gikk over var ikke lengre tilstrekkelig fastmontert i underlaget, og måtte derfor demonteres og 

fjernes. Skog og kratt hadde vokst inn over både løype- og heistrasse, og måtte ryddes bort. 

Påler og vaiere i bakken måtte isoleres og sikres. I tillegg måtte vi skaffe til veie en person 

som var villig til å lese seg opp og ta eksamen for heisførersertifikat. 

Offisiell nyåpning/reåpning av alpinbakken. 

Medio februar ble det arrangert offisiell nyåpning av bakken. Rådmann stilte opp på vegne av 

ordføreren, og uttalte at dette var en gledens dag for Steinkjer. Hun hadde med seg en 

spade som ble overrekt til Kari. Den var en gave til barna og ungdommen som ønsket å 

bygge store og små hopp i bakken. 

SSK var representert ved Kari og Edvin. I tillegg var det representanter fra både skidrift og 

fra skikretsen til stede, deriblant landslagsløper Odd Fossland. De hadde med seg porter, og 

satte løyper til de som ønsket å prøve seg både på storslalåm og vanlig slalåm. Skikretsen la 

vekt på at alpinanlegget ville bety mye for rekrutteringen til sporten i hele fylket. 

Åpningsdagen ble en suksess, med bortimot 100 fornøyde besøkende i bakken og i 

varmestua.  

Sesongen 2011/2012 

Åpningstiden var i vinter mandag og onsdag 17-20, samt lørdager 12-16. Besøkende var 

barn fra 4-5 år, ungdom, voksne, foreldre, studenter, foreldre som benyttet bakken selv eller 

som drakk kaffe og spiste vafler mens barna kjørte. Prisen for heiskort var kr. 60,- for alle 

over 6 år. De minste kjørte gratis i følge av en voksen. 

Sesongen ble forholdsvis kort siden godkjennelse av trekket måtte gjennomføres før 

oppstart, og  da snømangelen melde seg allerede fra slutten av februar. Likevel viste 

sesongen oss at bakken er for alle. Vi så barn og voksne på snowboard og alpint som lekte, 

trente, var sosiale, bygde hopp og ake. Gledelig var det også nå observere et godt miljø 

blant de som benyttet seg av anlegget i vinter. 

Vi har også kiosksalg i varmestua: 
Kaffe, kakao med krem, vaffel kr. 10,- 
Sjokolade kr.15,- 
Brus/flaskevann kr. 20,- 

Prisene var mer avskrekkende enn at mange foreldre valgte å la barna spise kveldsmat i 

varmestua etter at heisen var stengt. «Snedig», som en far sa – «nå er det bare å putte dem 

rett i seng, trett, mett og rød i kinna….» 



Fremtidsplaner. 

Vi har store forhåpninger og god tro på alpinbakken vår. Stort antall besøkende og mange 

lovord har gitt oss smaken på å drive dette videre. Selv om bakken fungerer utmerket i dag, 

ser vi mange muligheter når det gjelder områder for forbedring. Med tiden ønsker vi bl.a. å få 

koblet vann og avløp frem til varmestua. Dette ville forenklet renholdet, kjøkkentjenesten 

samt gjort det enklere for besøkende å komme seg på toalettet. Per i dag har de ingen 

annen løsning enn å springe til skogs for å gjøre sitt for nødende…. 

Snøkanoner har vi også et sterkt ønske om. Med kunstig snø ville sesongen blitt lengre, 

planleggingen enklere og mer forutsigbar, og vi hadde fått mulighet til å selge årskort og 

arrangert renn. Vi har allerede startet samarbeidet med skidrift, som er i gang med å 

innhente tilbud på tilfredsstillende anlegg. 

Større terasse, ny trapp til varmestua, musikkanlegg, parkanlegg, flytting av masse i bakken 

er andre ønsker. 

Tilskudd og svar på søknader vil avgjøre om-  og hvor fort vi eventuelt kommer i mål med 

planene våre. Mye avhenger i første omgang av resultatet av Folkets Pris fra Sparebank1 

Midt-Norge. Rundt 5000 flyers i postkasser, på skoler og arbeidsplasser, iherdig kampanjer 

blant slekt, venner og arbeidskollegaer,  facebook-reklame både på SSK og alpingruppas 

hjemmeside, SMS-/ mail-kampanjer, samt utdeling av 1000 kjærligheter på pinne (med 

bannere og oppfordring på å stemme) på 17. mai (både ved de ulike skolekretsene og under 

borgertoget) håper vi skal gi resultater. Om vi ikke skulle nå frem, har det allikevel gitt oss 

god reklame ved at vi ble en av fire finalister. 

På kort sikt planlegger vi en stordugnad i bakken på sensommeren/høsten 2012. Der ønsker 

vi å invitere spesielt barn og unge til å hjelpe til med å vaske/pusse opp varmestua, rydde i 

området og klargjøre til neste sesong. Vi håper at ved å slippe til denne aldersgruppen 

oppnår å imøtekomme deres ønsker og ideer, og at det vil skape et fellesskap og et 

eierforhold til bakken.  

Vi skylder mange en stor takk. 

Ønsker å rette en generell takk til Kari og hele hovedstyret i SSK, for å ha trodd på oss og 

gitt oss denne muligheten, og en spesiell takk til Edvin, for god hjelp til å kontakte de 

nødvendige instanser for å få anlegget godkjent. 

Jon Marius Vohlen, driftsleder ved hopp, som tok ansvaret for bakken til Rune Holmvik fikk 

avlagt eksamen og fått godkjenning som driftsleder/heisfører.   

Ketil Berg, som med blåfrosne fingre og snø opp til livet, koblet strøm for oss. 

Gjengen som kom med friskt mot, arbeidslyst, motorsager og gode kontakter 

våren/sommeren 2011. En stor del av dem sitter i styret for alpingruppa i dag. 

Og ikke minst, alle barn, ungdommer og voksne som har har skapt liv og røre i bakken ved å 

benytte seg av anlegget. 

På vegne av styret i alpingruppa 

Turid Austheim 



Årsberetning fra økonomikomiteen 2011-2012

Økonomikomiteen har i 2011/12 bestått av:  

Edvin Dahl (leder) 

Gunnar Lindmo 

Kjell Torgersen 

Johan Ingulfsvann (døde 30.nov 2011, men deltok i komiteen i starten av sesongen) 

Helge Kvithyll 

Arbeidet i komiteen har i hovedsak dreid seg om annonse, arena og sponsorsalg. Totalt har 

det innbrakt ca kr 700000,-når alle tjenester i form av varebytte mot reklameplass er 

medregnet. 

Gledelig vis blir Ø - komiteen  fortsatt mottatt med stor forståelse fra markedet, og en møter 

sjelden nei når en bekjentgjør besøket. Ett ”lykke til med arbeidet” er mer en gjenganger enn 

et nei takk på forespørselen. Det er selvsagt stor forskjell på ytelsene, og her vil store 

sponsorer som NTE, SPAREBANKEN, MY-SPORT og COOP være dominerende og takk for 

det, men vi gler oss selvsagt også over selv de minste bidragene. 

Det er også blitt vanlig for ø-komiteen sammen med Silver Club å hjelpe til med innkrevingen 

av parkeringspenger på store renn. I løpet av året kommer det inn en god del penger på den 

slags.  

Nåværende ø-komite har utvilsomt nådd sitt potensiale, men det hersker heller ingen tvil om 

at med den kapasitet vi har med mange meter arenareklame, så ligger det vel til rette for 

enda større inntekter på salg av reklamer. Der er bare å minne om de mange meterne på det 

svære stadionanlegget vårt. Men her må i første rekke den enkelte gruppe i skiklubben 

kjenne sin besøkelsestid og sette i gang for alvor i god tid før skisesongen starter. 

Potensialet ligger der! 

Edvin 

________________________________________ 

 



 

Årsmelding fra anlegg 

Utvidelse av rulleskiløypa 

 

Fra befaringen av lysløypetraseen på vårsnø. Fra venstre Trond Økvik, Paul Elvebø, 

skikretsen, Thor Brandt, fylkeskommunen, Jo-bernt Brønstad, Odd Martin Saursaunet, 

Terje Schølberg, skiforbundet og Fridtjof Rannem. I tillegg deltok Tor Arne Bade og Pål 

Malmo fra grunneieren Steinkjer kommune. Foto: helge.  

Det aller meste er nå klart til å ta fatt på utvidelse av rulleskiløypa. Total utvidelse er på litt over 3,0 km 
med asfaltbredder fra 4 til 6 meter. Løypa  vil bli bygd i tilknytning til eksisterende rulleskiløype slik at 
det bl.a. blir en rundløype på 5,0 km. Nydelen utgjør  Jernalderbakken-Krysset ca. 500 m, 
Heggesåsen Sør ca. 1500 m og runden til Yrkenbakkene ca. 1000 meter. På sørsiden av Heggesåsen 
vil løypa gå helt ned til gamle Fjellhaugveg. I prosjektet er det også planlagt bygd snølagringsanlegg i 
skogen mellom skiskytteranlegget og Lia gård. 
 
Den totale bevilgningsrammen er enda ikke helt klar.  
Følgende tilskudd er allerede klare:       Steinkjer kommune  kr 1 200 000,- 
      Nord-Tr. Fylkeskommune ”   1 200 000, 
      Sparebankfondet  ”      300 000 ,- 
      Gjensidigestiftelsen  ”      450 000,-                       
 
I tillegg er det gitt tilsagn på 1,4 mill. kroner  i spillemidler. 
 
Planen er å bygge løypa over en 2-årsperiode,  
og vi regner med ferdigstillelse høsten 2013.   
 
 



 

Følgende prosjektgruppe skal bygge løypa: 
      Jo-Bernt Brønstad, leder 
      Odd Martin Saursaunet, nestleder 
      Frode Lillefjell 
      Trond Økvik, økonomi 
      Helge Blengsli representerer hovedstyret 
 
Går det slik som skiskyttergjengen håper og tror, vil rulleski-NM i skiskyting bli arrangert  
på Stadion i 2014 – i Norges beste rulleskiløype.   
 
Helge 
 
 

Rehabilitering av lysløypa 
 

 
 
Alf Tømmerås fylte 90 år på kongens fødselsdag 21.02 2012 og har bidratt vesentlig til at 
det er lys i armaturene. 
  
Alf Åstrøm og elevene ved  det som var ”Yrkesskolen” har også i vinter jobbet med utskifting av 
lysarmaturer og strømledninger på Stadion og Byafjellet. 
 



 

Hvis alt går etter planen, vil alle 170 stk. miljøskadelige lysarmaturer og ledninger være utskiftet i 
løpet av høsten 2012 og våren 2013.   Lærer Alf og elevene har da gjennomført en fagmessig 
god jobb til en samlet kostnad på litt over 1,0 mill. kroner. 
Det helt spesielle er at skolens elever og lærer, har utført jobben  over en 3-årsperiode i 
forbindelse med praktisk undervisning ved skolen uten kostnad for Skiklubben..    
Det manuelle arbeidet representerer en kostnad på nesten 600 000 kroner.  
 
Uten bistand fra skolen, er det vanskelig å tenke seg hvor klubben skulle ha funnet penger til den 
pålagte renoveringen. Takk til Alf og ungdommene!  
 
Helge 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Årsmelding fra husstyret 2012 
Styret har hatt følgende sammensetting:  

Edvin Dahl (leder) 

Marit Schei Wiseth 

Anny Peggy M. Schiefloe 

Jarle Bylund 

Asbjørn Reitlo 

Oppgavene til styret har etter hvert blitt færre som følge av at flere av oppgavene er overført 

og utført av daglig leder i klubben. 

Leieinntektene for 2011, ligger på kr 59750 for kalenderåret 2011. Hele kr.60 000,- mindre i 

forhold til fjorårets kr 120000,-.som utvilsomt var et svært godt år. En stor del av nedgangen, 

skyldes manglende betaling fra Steinkjer skidrift a/s for garasjeleie i 2011. 

En ny oppvaskmaskin er bestilt og vil være på plass med det første. Den gamle har gjort sitt 

etter 25 års tjeneste. Den virker fortsatt, men har stoppet en gang og kan ifølge fagekspert 

ryke når som helst.  

Husstyret vil også denne gangen få takke Steinkjer Vaskeri for gratis vasking av 

kopphandduker og kluter i år som i tidligere år. Vi setter stor pris på dette gratisbidraget fra 

firmaet år etter år. Takk for utmerket hjelp, Steinkjer Vaskeri! 

Ellers har vi også i år hatt rydde – og vaskedugnad på stadion og i klubbhusene med 

deltakelse fra klubbmedlemmer. Takk fra husstyret til alle medhjelpere! 

Mange medlemmer er brukere av husene våre på skistadion og godt er det. Husstyret vil 

igjen minne om nødvendigheten av å vaske etter seg når en har lånt huset. Det er særlig 

viktig nå som vår og sommermånedene setter inn og skitten dras med inn i større grad enn 

om vinteren. 

Vi håper det er forståelse for at vi minner om dette. Uventet vask på fredags ettermiddag 

p.g.a. personer/grupper som har vært inne uten å ha vasket etter seg er temmelig 

frustrerende. Klubben har i visse høve også tapt penger på klager på vask i slike tilfeller.  

I likhet med tidligere år vil husstyret rette en spesiell takk til ”Silver Club” for hjelp med 

vedlikeholdsarbeider av forskjellig karakter. Uten disse personene ville vedlikeholdet gått 

atskillig tregere. Vi vil selvsagt også takke hovedstyret, øvrige ledere, aktive og trenere for 

samarbeidet i året som har gått, og vi ser fram til et nytt år med samarbeid for vedlikehold og 

utleie av klubbhusene på skistadion.  

For husstyret 

Edvin Dahl 



 

Egil Brørs, Steinkjer Skiklubb -  

først i mål i Birken 
 

I årets Birkebeinerrenn sto 16000 skiløpere på startstreken. I år var det kamp om å få 

delta i dette historiske skirennet: Alle startnummer ble revet bort i løpet av 1 minutt og 

37 sekunder. 

Egil Brørs, gårdbruker fra Beitstad og medlem av Steinkjer Skiklubb, har deltatt i 

dette rennet 6 ganger tidligere, alle ganger med godt resultat. I år fyller Egil 65 år og 

fikk derfor starte i første pulje på Rena kl. 07.00 lørdag 17. mars. Sammen med han 

starta alle i klasse 65 – 69 år, 405 tildels meget gode skiløpere. 

 

Egil like etter innkomsten på Birkebeiner stadion. Legg merke til lua! God 

reklame for skiklubben. 

Vi spør Egil hvordan han opplevde turen – 54 km - over fjellet. ”Jeg starta ut som på 

en vanlig treningstur opp bakkene mot Skramstadseter, og oppdaget etter hvert at 

jeg var ganske alene i løypa. Og slik fortsatte det hele vegen. Føret var skarpt og 

gliden var god, mildvær dagen før og kulde om natta ga stødige løyper og godt 

klisterføre. Godt feste oppover og stor fart i utforkjøringene.  

I det fine været var mange ute for å se på rennet, og jeg måtte svinge unna flere 

publikummere som ikke var klar over at rennets første løper kom fykende. I bakkene 

ned fra Sjusjøen var det isete løyper og jeg måtte overende en gang, heldigvis uten 

skade. ” 

Birkebeinerrennet er en krevende tur, og Egil sier at han tar inn godt med næring på 

matstasjonene. Slik unngår han slapphetsperioder underveis. 



 

Litt over kl. 10.00 meldes det i høyttaleren på Birkebeineren Skistadion at første løper 

i Birkebeinerrennet 2012 – Egil Brørs fra Steinkjer Skiklubb – er meldt på tur mot mål. 

Og i ensom majestet bryter han målseglet på den meget gode tida: 3.07.16, vel 6 

minutter foran neste løper i klassen. En suveren seier, langt fra noe spurtoppgjør! 

Egil overrekkes blomster og blir 

intervjuet over høyttaleren i målområdet, han svarer at det hadde vært en fin 

treningstur i fint vær på godt føre. 

I Håkonshallen litt senere på dagen mottar Egil sin premie øverst på seierspallen i sin 

klasse. 

Hvordan trener så Egil for å prestere så godt? Han legger stor vekt på trening han får 

ved kropparbeid på gården. I tillegg må det være gode økter på ski, selvsagt. 

Birkebeineren er mer enn skirenn, trippelen omfatter i tillegg sykling og løping. Egil 

sier han i år for første gang har meldt seg på trippelen, så nå gjelder det å finne tid til 

sykling og løping mellom arbeidsøktene på gården. Sammenlagtseier i trippelen er 

en stor prestasjon, han ligger meget godt an etter skirennet! 

Egil synes det var veldig artig å gå først i mål i rennet 2012, det frister virkelig til 

gjentagelse. Vi mener det er et svært realistisk mål. Vi takker for praten og ønsker 

den sterke idrettsutøveren lykke til ved neste korsveg! 

Sigrid 

_____________________________________ 

 

Skistua vintersesongen 2012 

Antall besøkende 

Skistua hadde i år i alt 757 besøkende. 

Dette var en liten nedgang fra de to 

foregående år. Vi får skylde på at det var 

en forholdsvis kort sesong (tidlig påske).   

En kan i alle fall verken skylde på skiføre 

eller løyper. Steinkjer Skidrift har nok en 

sesong sørget for fin-fine løyper på 

Byafjellet.  

Premiering av barn/ungdom 

Samlet har 54 barn/ungdom fordelt på 97 

besøk, registrert seg i skistuprotokollen i 

løpet av sesongen. De som hadde flest 

besøk var: 

1 Bård Jørgen Bratberg 

med 8 besøk 

            2 Nora Hegdahl med 

    7 besøk 

3 Jørgen Hjelde Jenshus 

med    6 besøk 



 

 

Bård Jørgen Bratberg i år som i fjor får 

pokalen for flest besøk på Skistua.  

Pokal fritt uttrukket blant alle 

barn/ungdom som besøkte Skistua  

gikk til Maren Hindberg. 

Gå fra hytte til  

hytte på Byafjellet 

Årets arrangement som var et lite 

jubileum, 5. året det ble arrangert, ble 

velsignet med et ufyselig vær. Dette 

medførte at deltakerantallet ble mindre 

enn de forgående år, I år hadde også 

Byafossen I L trukket seg slik at Byafoss-

hytta ikke var med. Følgende hytter var 

derfor åpne 11. mars; Bjønnsåsstuggu, 

Skistua, Speiderhytta på Byasetra og 

Svarttjønna. I alt 8 barn/ungdom og 23 

voksne deltok. Alle barn(ungdom og 11 

voksne fikk premie. I tillegg til premier fra 

Nord-Trøndelag Turistforening og 

Skiklubben sponset følgende premier: 

 Allskog AS 

         Norsk Navigasjon 

 Grong Sparebank  

Nyanskaffelser på Skistua 

Til sesongen 2012 fikk Skistua nye 

gardiner. En ansiktsløfting som trengtes 

og vistes. Til tross for det, (men typisk nok) 

var det bare besøkende damer som så at 

det var kommet opp nye gardiner. 

Gardinene var levert av Gardin og 

Garnbutikken på COOP til sterkt reduserte 

priser, sydd av Gjertrud Hindberg mens 

det var Gerd K. Hollås som hengte dem 

opp. En takk til alle! 

For Skistukomiteen 

Per Kristian  

 

 

 

 



 

Orreleik, reveskrik, elg og hare. 

 
Hit og ikke lenger. Denne storfuglen var bestemt løypepoliti overfor alle 

skiløpere på Byafjellet i påska. 

Byafjellet har mye å by på av naturopplevelser året rundt, og denne tiuren fikk mange  

påsketurister stiftebekjentskap med nylig. En naturopplevelse og et varsel om vårlige 

fornemmelser blant  dyrene. Jeg ville vite mer om dette flotte turområdet like utenfor 

bysenteret.. Søkte litt tilfeldig på nettet og fant noe interessant. Ifølge Norsk 

lokalhistorisk institutt (NLI) er Byafjellet et 30 kvadratkilometer skogsområde med 

normalt dyreliv. Har kan en oppleve orreleik, reveskrik, elg og hare, samt en aldeles 

praktfull flora. 

Godt å tenke på slike fakta når en suser av gårde i løypene vinters tid eller på bær-

eller fisketurer om sommeren. Stillheten – om en søker den, kan omsettes i frydefulle 

fisketurer i Stamvatnet, Storstamn, Langvatnet eller Svarttjønna, heter det i 

beskrivelsen. Ikke dårlig, akkurat. 

Et friluftsområde med mange idretts- og friluftsanlegg, og løypemulighetene er 

nærmets ubegrensede.  

 

 

 



 

 

 

 



 

40 år siden første lysløypevedtak 
Byafjellet omfatter Steinkjer skistadion, Skistua, Svarttjønnbua, Byasetra og Byahalla naturreservat. 

Og det har vært et viktig treningsområde for Steinkjer Skiklubb i alle år. 

Folk i Steinkjer har siden 1904 hatt Skistua som ett av sine flotte turmål. Den er ei trivelig varmestua, 

men også et lite skimuseum om regionens skihistorie. Ved 100 årsjubileet i 2004 ble det utgitt en bok 

om Skistua; ”Skiglede og dugnad i 100 år”. 

Når det gjelder Steinkjer skistadion var det siste høst 40 år siden det ble vedtatt å bygge lysløype i 

Kvamsmarka og på Byafjellet. Dette ble begynnelsen på Steinkjer skistadion på plassene 

Halla/Høysveet og Lia sine jorder. Dette arbeidet startet i 1976, og åpnet for alvor marka for publikum, 

en ny tid med maskinoppkjørte løyper. Det ga folk lettere tilgang til nærmest ubegrensede 

løypemuligheter. 

I sterk kontrast til ”knikkersløypa” som ble ryddet i 1935 og etterfølgende år, fra Heggesåsen, gjennom 

Bjønnskaret, over Svarttjønna til Skistua. Løypa ble gått opp av ”morgenfuglene” som var først ute 

søndag morgen. ”Opp av dynene” var i flere år notiser i Trønder-Avisa der folk ble oppfordret til å ta 

skiene fatt og besøke Skistua. Og slik ble Skistua målet for søndagsturene for mange i årene som 

fulgte og fram til i dag.  

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 

 


