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Lederen har ordet 
Kjære medlemmer! 

Jeg har gjort noen refleksjoner rundt det å utvikle unge utøvere i en skiklubb. 

Ett viktig stikkord er langsiktighet.  

Det betyr at utøveren selv, trenere og andre 

støttepersoner må ha et langsiktig perspektiv. Det er 

den daglige påvirkningen gjennom trening og fellesskap 

som skaper grunnlaget for utvikling. For barn og unge 

er prestasjoner i konkurransene mindre viktig, 

konkurranser gir imidlertid god trening og kan gi en 

pekepinn på hvor utøveren er i sin utvikling. Resultater 

som oppnås i ung alder avhenger av mye mer enn selve 

prestasjonen, det være seg vekst, modning og nivå på 

konkurrenter i lokalmiljøet. Dette betyr ikke at 

konkurranser og resultater i ung alder er uten 

betydning, for dette er kanskje den viktigste drivkraften 

og motivasjonen for en utøver, men trenere og støttepersoner må vokte seg vel for å 

selektere og velge «talenter» tidlig. Det er viktig å skape et treningsmiljø hvor det trenes 

etter en utviklingstrapp og hvor listen legges høyt og kravene er tydelige. Kravene må ikke 

senkes for «å holde på» utøverne. Treningen må derimot legges opp på en slik måte at 

utøveren kan ta det neste steget i trappa og stadig nærme seg det ønskede nivået. Samtidig 

er det viktig å skape et miljø hvor glede og fellesskap bidrar til å få flere utøvere gjennom 

perioder hvor den naturlige fremgangen de opplevde i unge år stopper opp. 

Det blir viktig å gi flest mulig mest mulig påvirkning i tidlige barne - og ungdomsår. «Flest 

mulig lengst mulig» vil bidra til glede, mestring og gode opplevelser for alle, og legge 

grunnlaget for at at noen kan bli eliteutøvere. 

Det er hele klubbens ansvar å fremme gode holdninger, god treningskultur, samhold og 

fellesskap i klubben.  

Jeg ønsker å takke alle som har stått på, tatt i et tak og bidratt med mange timer frivillig 

arbeid på treninger, ulike arrangement og dugnader. 

Frivillig innsats tilsvarer mange årsverk og gir stor verdiskapning. I tillegg til foreldre og andre 

støttespillere, vil jeg også takke Silver Club, som alltid stiller opp og bidrar i forbindelse me 

arrangement og ikke minst sørger for at Steinkjer Skistadion framstår som et flott anlegg. 

Ha en riktig fin vår og sommer, og lykke til videre. 

Jan Tore Flak 

Leder Steinkjer Skiklubb 
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Storslått gave til skiklubben 
Elsa og Sigurd Holberg har gitt 500.000 kroner til 
Steinkjer Skiklubb. Den store gaven skal gå til 
vedlikehold av bygninger på skistadion og Skistua. 
Giverne var tirsdag 19. mars invitert til det ukentlige 
kaffe- og vaffelmøtet som Silver Club har i nedre 
klubbhus. Her fikk Sigurd et hjertelig møte med 
gamle dugnadskamerater. Ekteparet ble behørig 
takket med blomster, bløtkake, konfekt og stående 
applaus. 
 

             - Etter dugnadsjobbing gjennom en del år vet 
jeg godt hva som kreves av frivillighet, enten det er 
Skistua eller på skistadion. Det som er gjort skyldes 
stor innsats fra mange, sa Sigurd.  Oppgavene er blitt 
mange etter hvert som anleggene har vokst. Alt kan ikke løses bare med frivillig innsats. 
Derfor håper vi at disse pengene kan være til hjelp, lan han til. 

              Kjetil Bratbakken takket fra styret i Steinkjer Skiklubb. – Dette er en vesentlig gave.  Du 
har betydd mye for skiklubben. Du har vært et aktivt 
medlem og bruker av Byafjellet og Skistua, og ikke 
minst som sponsor gjennom Holbergs Auto, sa 
Bratbakken.  Han har vært medlem i skiklubben 
sammenhengende siden 1957. 

 

Bratbakken minnet om at Sigurd var en pådriver for 
at skiklubben skulle få vatn fra Svarttjønna til 
produksjon av snø. En sak som er blitt svært verdifull 
for klubben. – Jeg lover at pengene skal bli brukt på 
en fornuftig måte, sa Kjetil Brattbakken. Det er 
bestemt at gaven vil bli satt i et fond for 
vedlikeholdsprosjekter. Som eksempel den 
forestående oppussing av sanitæranlegget i nedre 
klubbhus. Når de omsøkte tippemidlene utbetales 
blir disse midlene tilbakeført fondet. På den måten blir 
gaven en kapitalbase til uvurderlig nytte for 
skiklubben. 

 
 
 

Bilde: Sigurd og Elsa Holberg 

Bilde: Plakett som markerer klubbens 

takknemlighet til Sigurd og Elsa Holberg 
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Oppsving i alpingruppa 
 
Alpingruppa i Steinkjer Skiklubb har de seneste årene hatt et betydelig oppsving. Det er et 
gryende miljø med flere unge alpinister enn på mange år. 
 
Steinkjer Skiklubb hadde en lite aktiv alpingruppe, men for noen år siden ble det aktivitet 
igjen, samtidig med at Heggesåsen fikk snøkanon, og nye ildsjeler fikk gruppa opp å gå. 
 

 
Bilde: Edith Vekseth-Hahn i Heggesåsen med Steinkjer i bakgrunnen, ekte nærmiljøanlegg! 

 
De siste fire sesongene har alpingruppa med trener Stian Wodahl, hatt treninger i 
Heggesåsen vinterstid, kombinert med helgesamlinger på Bjørgan, Storlien, Åre, Hamra, 
Kvitfjell og Juvassbreen. Barmarksamlinger før sesong både i klubb- og krets-regi. 
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Bilde: Tage Vekseth-Hahn i storslalåm på Juvassbreen i november 2018 

 
Nå stiller Steinkjer skiklubb med utøvere på de aller fleste renn i Trøndelag, samt nasjonale 
renn som Telenorlekene (13-14 år) og Hovedlandsrenn (15-16 år). Vi var en stor gjeng på 
Oppdal i februar/mars i 5 dager på Fartsuka med 10 utøvere. 
 

 
Bilde: Mange av Steinkjer skiklubb sine utøvere på Oppdal 2019 og Erik Håker Cup. Erik Håker bak til venstre 
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Nord-Trøndelag skikrets har i tre år hatt et jente-prosjekt i alpint, der fokus har vært å 
rekruttere flere jenter. Dette prosjektet avsluttes nå i år og har vært en suksess. Flere jenter 
fra steinkjerområdet har vært med, og det er nå mange som deltar fra Steinkjer skiklubb på 
samlinger og renn. 
 
I høst startet alpingruppa med egne treninger i gymsal for barn 1.-4. klasse, der allsidighet, 
styrke, spenst, bevegelighet og kroppsbeherskelse står sentralt. Her har det vært en 
overvekt av jenter, og ca. 15 barn deltok regelmessig. Vi har hatt treninger i Heggesåsen i 
vinter, dog for få da mildvær har gjort snøforholdene dårlige nå på tampen av sesongen. 
 
Alpingruppa er heldige å ha både utøvere og foreldre som ser nytten i å være allsidig, og de 
fleste er med på mer enn alpint i vintersesongen. Alpingruppa bidrar til treningssamarbeid 
mellom alle grener i skiklubben, slik at barna kan delta på mer enn en gren. 
 

 

Slo Bolsjunov! 
- rapport fra Pål Trøan Aune 

Da er sesongen 2018-2019 på hell, og det har vært en sesong med noen store oppturer og 
noen nedturer. Jeg hadde en fin treningsvår, sommer og høst med mye trening og innslag av 
rulleskikonkurranser der 2.plass i Toppidrettsveka og 1.plass Coop Trysil rulleskisprint var de 
beste resultatene.  
 
Beitostølen sesongåpning var under pari, men Gålå norgescup uka etter var jeg veldig sterk 
og ble 3. best. Deretter kom et av sesongens høydepunkter med min første internasjonale 
seier under klassisksprinten i skandinavisk cup Østersund.  
 
Etter jul fikk jeg sjansen i verdenscupen når den besøkte Otepää i Estland. Der var det sprint 
klassisk på programmet. Jeg gikk min beste verdenscupprolog noen gang, før jeg var veldig 
sterk i kvartfinalen og slo ut blant andre OL finalisten i sprint i fjor. I semien derimot havnet 
jeg litt bakpå fra start og kom aldri inn i kampen om finale. Likevel ble dette en stor opptur 
med topp 12-resultat i verden, samtidig som jeg ikke var helt fornøyd.  
 
Videre ble det NM, der jeg var sterk men gjorde noen dårlige taktiske valg. Jeg var skuffa 
over meg selv der, men man lærer av feil – også i sprint. Deretter ble det norgescup i 
Hommelvik hvor jeg ble nummer 2, før skandinavisk cup igjen, der jeg ble 5 i finalen i 
skøyting.  
 
Årets høydepunkt for meg som norsk sprinter er verdenscuprennet på hjemmebane i 
Drammen. Jeg kom hit og visste jeg var i god form og klar for kamp. I prologen fikk jeg nok en 
gang i år karrierebeste i prolog i verdenscup med 6.plass. Jeg hadde bestemt meg for å velge 
tidlig heat, så jeg gikk i kvartfinale med blant andre verdenscupleder Alexander Bolsjunov. 
Jeg kjente jeg hadde en bra dag og fikk for alvor vist det med å slå Bolsjunov på oppløpet i 
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kvarten og gå rett til semifinale. I semifinalen var jeg også sterk, men var litt langt bak inn på 
oppløpet. Jeg kom meg likevel videre på tid til min første finale noen gang i verdenscup. 
 
I finalen var jeg ikke sterk nok og ble nummer 6. Uansett var det min største prestasjon 
noensinne og en stor dag for meg som skiløper å endelig nå A-finalen i verdenscup og være 
4. beste nordmann og 6. beste i verden.  
 

 
Bildet (fra Bildbyrån): Pål Trøan Aune spurtslår Bolsjunov 

 
Alt i alt har det vært en veldig bra sesong for meg, med flere podium i norgescup, seier i 
skandinavisk cup og finale med 6.plass i verdenscup, 2. plass sammenlagt sprintcup 
skandinavisk cup og 2. plass sammenlagt sprint norgescup. Disse resultatene viser meg at jeg 
har tatt steg, og at jeg har etablert meg som en av Norges beste sprintere. Nå ser jeg 
framover mot VM sprinten i klassisk i Oberstdorf i 2021, som jeg skal gjøre alt for å klare å 
kvalifisere meg til.  
 
Jeg må nok en gang få takke alt og alle i og rundt Steinkjer Skiklubb for støtten og hjelpen på 
veien. Det setter jeg utrolig stor pris på.  
 
Mvh 
Pål Trøan Aune 
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Årsmøte i Steinkjer Skiklubb 
 

Dato:   11.04.2019  

Sted:  Nedre Klubbhus 

Tidsplan:  Kl. 1800 «Heder, ære og prisutdelinger» 

Kl. 19.00 Årsmøte  

 

SAKLISTE 

1. Godkjenne de fremmøtte representanter 

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 

3. Valg av møteleder og referent, samt to personer til underskrive protokollen 

4. Behandle årsberetning og regnskap, 2018-2019. 

BERETNINGER: 

Hovedstyret 

ÅRSREGNSKAP 

Alpint 

Langrenn 

Skiskyting 

Hopp og kombinert 

Husstyret 

Skistua 

 

5. Fastsette medlemskontingent og treningskontingent 

6. Innkomne forslag 

7. Vedta budsjett 

8. Valg 
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Årsmelding fra styret 

Hovedstyret 2018 har bestått av: 

 Leder: Jan Tore Flak 

 Nestleder: Morten Vannebo 

 Sekretær: Line Bratland 

 Digital/kommunikasjon: Marthe Buøy Lorvik 

 Sportslig leder: Per Hegdahl 

 Leder Skiskyting: Nils Opdahl 

 Leder Hopp/kombinert: Kjetil Bratbakken 

 Leder Alpint: Tord Vekseth 

 Leder Langrenn: Marianne Vanem 

 

Kasserer frem til 31.12.18: Laila Ertsås 

Ingen med særskilt anleggsansvar 

Leder Skidrift: Runar Helbostad 

 

Styrets arbeid: 

Styremøter 

Det nye styret trådte i kraft 28.04.2018. 

Det var behov for en nærmere avklaring rundt spørsmålet om å ivareta ansvar for økonomi 

og marked. Styret ble enige om dra lasset sammen for å sikre inntekter og holde orden på 

økonomien. 

Vi har hatt styremøter ca. hver andre måned, med gode diskusjoner og drøftinger. I tillegg til 

styremøtene har vi gjennomført arbeidsmøter hvor deler av styre har deltatt avhengig av 

saker. 

Styret har brukt mye tid på løpende driftssaker innenfor sportslig og økonomi. Vi har jobbet 

med å forbedre rutinene for medlemsadministrasjon og diverse internfakturering i klubben, 

herunder medlemskontigent og treningsavgifter. Høsten 2018 tok vi i bruk 

betalingsløsningen SuperInvite for fakturering og medlemskontigent. Ole Morten Sand, 

nestleder i langrennsutvalget, har vært primus motor for å få dette på plass. 

Styret har i tillegg hatt en gjennomgang og revisjon av økonomiregulativet, og vi har fått på 

plass en ny klubbkolleksjon. 

 

Marked 

Skiklubben er eier av et stort anlegg og det er kontinuerlig vedlikeholdsarbeid, rehabilitering 

og justering som må gjøres på de ulike hus, i løyper og bakker. I tillegg har skiklubben nå 

mange idrettsutøvere på ulike lag. Dette er kostnadskrevende, og det å jobbe med nye 
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inntektsbringende tiltak er og vil være avgjørende for drift. Overskudd fra arrangement samt 

frivillig innsats og inntekter fra ulike dugnadstiltak vil også framover være svært viktig for å 

kunne vedlikeholde anlegg og drifte klubben.  

Vi ble gledelig overrasket da vi fikk nyheten om at Sigurd og Elsa Holberg ville gi en 

pengegave på kr. 500 000,- til skiklubben. De uttrykte et ønsker om at gaven skulle gå til 

vedlikehold og rehabilitering av Skistua og Nedre Klubbhus. En stor takk fra Steinkjer 

Skiklubb! 

 

Møter 

Medlemmer i styret har deltatt på møter med Steinkjer kommune i forbindelse med 

oppfølging av samarbeidsavtalen med kommunen. I disse møtene har vi blant annet drøftet 

muligheten for å sette opp bom på alle veiene som fører inn til skistadion.  

Ønsket om bom skyldes hærverk på eiendom og villmannskjøring, både på vei og i 

rulleskiløpene.  

I tillegg har Steinkjer Skiklubb vært representert på skikretsen sitt Høstmøte 2018, i møter 

med Team Innherred ski og ulike sponsor/marked/økonomi-møter. 

 

Teamsamarbeid 

Team Innherred Skiskyting, Team Innherred ski, Team Veidekke, Trondheim Biathlon Team, 

Team Kjelstad, landslaget til Irland er overbyggende tilbud for toppsatsing for våre utøvere. 

Av annet teamarbeid kan vi nevne Steinkjer videregående skole, og treningssamarbeid med 

nærliggende klubber, herunder «jenteprosjektet». 

 

Klubbens nettside og Facebook 

Styret har oppdatert diverse informasjon på klubbens nettsider. Marthe Buøy Lorvik har hatt 

ansvar for oppdatering av nettsidene. Videre har styret vektlagt å gi løpende informasjon om 

arrangement, konkurranser og andre saker på nettsidene og klubbens Facebookside. Det kan 

også nevnes at det arbeides med ny hjemmeside til klubben. 

 

Aktivitet 

De forskjellige gruppenes årsmeldinger viser aktiviteten i klubben det siste året.  

Det har vært stor aktivitet på skistadion hver tirsdag, med både skileik, karusellrenn og 

klubbmesterskap hele sesongen. 

Klubbens utøvere har deltatt i ulike konkurranser både lokalt, nasjonalt og utenlands, og de 

har ytt sitt beste. Alle sammen er gode ambassadører for Steinkjer Skiklubb, og bidrar til å gi 

klubben et godt omdømme. 
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Anlegg 

Den planlagte rehabiliteringen av Steinkjerbakken har dessverre ikke blitt igangsatt, dette 

skyldes at finansieringen ikke er på plass.      

Det er stor aktivitet i de øvrige bakkene i skihoppanlegget. Vi har i år fått laget en K5-bakke 

for den yngste aldersgruppen, bakken har blitt veldig populær og brukes mye. 

I tillegg må vi nevne det nye skileikanlegget som stod ferdig på nyåret 2019. Arnstein 

Finstad, Ivar Nastad, Rune Susegg, Rune Saursaunet og ikke minst Helge Blengsli, har vært 

sentrale ressurspersoner og bidragsytere for å realisere dette.  

Til slutt vil styret takke medlemmene for stort engasjement og godt arbeid. All honnør til 

dere som deltar i ulike aktivitetsfremmende tiltak, som bidrar med frivillig arbeid på ulike 

arenaer, og som ivaretar ulike verv!  

 

På vegne av styret 

Jan Tore flak 

Leder 
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ÅRSREGNSKAP FOR 2018           STEINKJER SKIKLUBB

            Org nr 975737403

RESULTATREGNSKAP
2018 2017

INNTEKTER

Reklame og sponsorer inkl.. større renn 404 090          368 920

Salg til medlemmer ammunisjon  mv. 37 275           255 715

Inntekter egne arrangement1) 948 704          440 722

Off. tilskudd, drift  (tilsk. store renn)1) 110 000          104 470

Lokale aktivitetsmidler  (LAM) 69 970           50 363

Kompensasjon merv.avg. Drift 89 064           144 457

Utleie fast eiendom og anlegg 269 980          256 150

Utleie smøreboder 1) 384 361          0

Medlemskontingent 62 200           73 417

Loddsalg,   "Grasrotandel" 35 314           35 222

Dugnadsinntekter 10 000           20 000

Gaver/minnegaver 55 811           0

Refusj. reise/opph., tren.avg. egne utøvere 198 446          186 617

Andre inntekter 49 146           179 068

SUM  INNTEKTER 2 724 361       2 115 120

KOSTNADER

Varer for salg / bruk  medlemmer 158 811          182 359

Startkontingent 152 945          118 389

Trenings- og deltakerkostnader 604 484          360 689

Arrangementskostnader1) 1 042 941       255 974

Drift / vedlikeh. eiendommer / anlegg 519 171          562 486

Forsikring 56 202           70 598

Administrasjon / regnskap 116 748          161 510

Diverse kostn. 13 427           11 727

SUM  KOSTNADER 2 664 729       1 723 732

DRIFTSRESULTAT   59 632           391 387

Finansposter 47 726           7 920

ÅRSRESULTAT    (Overskudd ) 107 358          399 307

Noter:

1)  En stor del  gjelder NMjr. Langrenn.

Resultatet er inkl. overskudd NMjr. 2018,  Kr. 450.000,-
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STEINKJER SKIKLUBB

BALANSE
2018 2017

Anlegg u. arbeid: Alpinbakke, snøprod. 833 185         833 185

Anlegg u. arbeid: Rehab. Steinkj.bakken 145 447         145 447

Anlegg u. arbeid: Skileikanlegg 102 255         0

Sum 1 080 887      978 631

Investeringer/aksjer 106 000         0

Bankinnskudd Vedlikeholdsfond 144 105         0

Kundefordringer 220 591         82 275

Bank/kasse driftsmidler 428 177         610 941

Bankinnskudd vedr. anlegg u. arbeid 1 749 063      1 609 751

SUM  eiendeler 3 728 823      3 281 598

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital pr. 01.01 808 993         409 686

Vedlikeholdsfond Holberg 250 000         0

Årsresultat 107 358         399 307

SUM egenkapital 1 166 351      808 993

Kortsiktig til godehavende/gjeld 1 536             -14 350 

Leverandørgjeld 135 936         67 738

Mottatt tilskudd alpinbakke 825 000         825 000

Mottatt tilskudd Steinkjerbakken 1 600 000      1 600 000

Sum 2 562 472      2 478 387

SUM GJELD OG EIENDELER 3 728 823      3 287 380

Steinkjer,    28. mars 2019

Jan Tore Flak Morten Vannebo

leder nestleder
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Årsrapport fra alpingruppa  

En lang og innholdsrik sesong nærmer seg slutten. Alpingruppa i Steinkjer skiklubb startet 
sesongen på snø i Kvitfjell allerede 7.oktober – og siste planlagte snøsamling er i slutten av 
april. Utrolig gøy å se hvilke steg våre løpere tar for hvert år. Det er veldig givende og lett for 
støtteapparatet rundt gruppa når treningsviljen og skigleden er så stor! 

En lei mildværsperiode i februar ødela mye for treningsforholdene i Heggesåsen, men vi fikk 
6-7 uker med fantastiske forhold. Vi fikk arrangert KM slalåm i starten av februar – som igjen 
ble et meget vellykket arrangement. Det høstet skryt fra både løpere og skikrets med tanke 
på gjennomføring og flotte forhold i bakken. 

Under skiforbundets basisturne fikk vi presentert Heggesåsen på en utmerket måte. Ca 50 
barn og unge møtte opp i bakken og bidro til god stemning. Vi fikk mange nyttige tips for 
hvordan vi kan legge forholdene til rette for aktivitet på alle mulige nivå. 

Våre alpinister har reist rundt på samlinger og renn både på Kvitfjell, Juvass, Oppdal, 
Vassfjellet, Grong, Hamra Sverige, Storlien og Meråker. I månedskiftet mars/april er vi 
representert både på Telenor-lekene i Vassfjellet og Hovedlandsrennet i Oppdal. 

Steinkjer skiklubb er fylkets største alpinklubb og flere av våre løpere hevder seg helt i teten 
på renn med de beste fra Nordland, Trøndelag og Møre/Romsdal. 

 

Bilde: KM Heggesåsen i februar 2018 

Vi begynner allerede å glede oss til neste sesong. Vi venter med spenning på utviklingen av 
snøproduksjonsanlegg med vann fra Steinkjerelva. Dette vil gi oss som ønsker lengre og mer 
stabil snøsesong i Heggesåsen en enklere og mer effektiv snølegging. Dette vil være veldig 
viktig for å kunne rekruttere nye inn i alpingruppa og holde på de eldre løpere lenger. 

For alpingruppa i Steinkjer skiklubb 

Tord Vekseth 

Leder 



 
15 

Årsrapport fra langrennsgruppa 
 
Vinter- og skisesongen nærmer seg slutten. I skrivende stund har det mest av snøen regnet 
bort, og det begynner å bli bart på Skistadion. Men alt i alt har det vært en bra snøvinter 
med mye skiaktivitet på Byafjellet stort sett hele sesongen.  
 
Takket være våre fantastiske trenere har det vært varierte og velorganiserte treningsøkter 
uke etter uke, og i vinter fikk vi endelig tatt i bruk det nye skileikanlegget! Anlegget har ført 
til masse herlig skiaktivitet særlig for de yngste utøverne. Skileik 1 har hatt mellom 20-50 
utøvere på treningene gjennom hele sesongen, mens Skileik 2 har hatt opptil 70 utøvere på 
det meste. I tillegg deltok 35 av disse på Steinkjer skifestival, og mange var også med på ulike 
stafetter i løpet av sesongen. Det er ofte mer moro når man stiller sammen på lag!  
 
Treningsgruppe 11-13 år har også hatt jevnt bra oppmøte med opptil 25 utøvere på det 
meste. I aldersgruppen 14-16 år har det også vært rundt 12 ungdommer på treningene i 
løpet av sesongen. Vi har to juniorer og tre seniorer som representerer klubben nå. 
 
I år som i fjor startet sesongen med barmarkstreninger. De største utøverne begynte før 
høstsamlinga, mens skileikgruppene hadde oppstart rett etterpå. På høstsamlinga deltok om 
lag 70 barn og ungdommer over to dager. Team Innherred ski og skiskyting hadde også 
trening samtidig, og det var mye variert aktivitet gjennom hele helgen.  
 

 
Bilde: Barmarkstrening ved Reinsvatnet 

 
Også i år har det vært servering av vaffel og saft i klubbhuset etter tirsdagstreningene, og 
dette er fortsatt et populært tilbud. Takk til foreldre som har stilt opp og gjort dette mulig. Vi 
får mange positive tilbakemeldinger fra de som stiller på vaffeldugnaden om at det er både 
sosialt og trivelig å bidra på kjøkkenet - og en ekstra bonus er å være sammen med så mange 
blide og fornøyde utøvere! Nytt av året er at vi har fått i stand et godt samarbeid med en 
rekke bedrifter som har sponset vaffelserveringen. Dette er gullverdt for klubben og god 
markedsføring for samarbeidspartnerne! 
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Team Innherred har for øvrig hatt 9 samlinger med Innherred langrenn i løpet av sesongen. 
16 utøvere fra 7 ulike klubber har deltatt på årets samlingsopplegg. Løperne har også hatt 
treningstilbud på torsdager når det ikke er samlinger, eller i forkant av samlinger. I tillegg har 
noen av samlingene vært åpne for andre juniorløpere og enkelte treningsdager har vært 
åpne for 15-16 år. Skiklubben har hatt med to juniorløpere, samt at mange 15-16 åringer fra 
klubben har deltatt på de åpne tilbudene til 15-16 år. Sportslig sett har August Helland 
Iversen fra Steinkjer skiklubb hatt en meget sterk sesong og tatt mange Norgescuppoeng. 
Jevnt over har løperne hatt fin sportslig utvikling, og miljøet i gruppa har vært meget bra. 
Løpere og trenere er også veldig godt fornøyd med jobben Steinkjer skiklubb, Beitstad IL og 
Ogndal IL har lagt ned med tanke på administrering og organisering av opplegget.    
 

 
Bilde: Samling i Vålådalen/Trillevallen 

 
Jentetreningene startet opp i 2017, og tilbudet har vist seg å være veldig populært. Det ble 
arrangert to samlinger i år, en i november og en rett før jul. Om lag 30 utøvere fra 2010 og 
oppover deltok fra Følling, Beitstad, Sparbu og Ogndalen, i tillegg til Steinkjer. Ungdommer 
fra Steinkjer, Beitstad og Kvam stilte som trenere. Etter treningen var det sosial samling på 
klubbhuset med kveldsmat og julegrøt på desembersamlingen.  
 
Snøsamlingen i Sverige ble i år avholdt i Trillevallen. 14 utøvere deltok fra 11 år og oppover 
som fikk gode treningsøkter i både Järpen, Edsåsdalen og Vålådalen. 
 
Steinkjer skifestival ble i år en suksess med over 300 deltakere fordelt på hopp, alpint, 
kombinert, sprint, langrenn og turrenn fra 8 år og eldre på stadion. Nærmere 100 
funksjonærer gjorde en fantastisk innsats og gjorde det mulig å arrangere skifest på de ulike 
arenaene.  
 
På karusellrenn har over 240 barn vært med på rennene i vinter. Det ble arrangert ett renn 
før jul og tre etter, med medaljeutdeling etter målgang på siste renn. Det var lagt til rette for 
skicrossaktiviteter  for både store og små i skileikanlegget etter at rundeløypene var 
gjennomført. For de eldre aldersklassene sørget trenerne også for god variasjon i 
rennprogrammet blant annet med fellesstart med skibytte.  
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Bilde: Skileikaktivitet på stadion 

 
Klubbmesterskapet ble arrangert samme dag som siste karusellrenn med 36 deltakere. Også 
i år hadde vi familiestafett med lag i alle aldersklasser som ble en stor suksess med over 70 
deltakere! Klubbmester ble kåret fra 12 år som tidligere.  
 
Her er årets klubbmestere:  
G12: Magnus Brattbakken 
J12: Vår Ivardatter 
G13: Emil Rygg 
J13: Tora Kvitvang Benan 
G14: Brage Aufles Fossan 
J14: Rakel Haltbrekken 
G15: Marius Møller Schiefloe 
G16: Vegard Jermstad 
 
Steinkjer var et av stoppestedene på basisturneen til Norges skiforbund og Nord-Trøndelag 
skikrets i år. 4. og 5. februar var skistadion fylt med masse aktivitet og læring både morgen 
og kveld sammen med bl.a. trenere, representanter fra skiforbundet og kretsen. Det ble i 
tillegg laget en kort reportasje fra Steinkjer på Ski-Tv. God markedsføring av klubben!  
 
Resultatmessig har det vært prestert godt på mange renn rundt om i landet denne sesongen. 
De mange sterke resultatene har også gitt mye positiv mediaomtale til klubben.  
 
 
 
NTE-cup: 
Jenter 13: Tora Kvitvang Benan (14pl), Blomma Guin (16pl), Rakel Bergin Holtan (17pl) 
Jenter 14: Ravni Overrein (12pl), Rakel Haltbrekken(15pl)  
Gutter 13: Emil Rygg (5pl), Niklas Halås Sjaastad(16pl), Casper Aunli (17pl), Theo Inderberg 
Vekseth (19pl) 
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Gutter14: Brage Aufles Fossan (5pl)  
Jenter 16: Nora Hegdahl (1.pl), Kaisa Bergin Holtan(4.pl) 
Gutter 15: Mathias Vanem Aas (1pl), Marius Lukas Lillefjell (3pl), Vegar Lægran Bratsve (6pl), 
Marius Møller Schiefloe (7pl) 
Gutter 16: Niklas Landsem Melhus (2pl), Sigur Lillefjell (3pl), Håkon Lillefjell (5pl), Vegard 
Jermstad (7pl) 
 
Midt-Norsk mesterskap (Mosjøen): 
Gode prestasjoner fra flere utøvere i Mosjøen, 
blant annet Nora Hegdahl ble dobbelt 
Midtnorskmester i langrenn – 6 km skøyting og 
klassisk sprint)  
 
Av andre resultater kan nevnes Vegar Lægran 
Bratsve 5.plass (6 km fristil), og Niklas Landsem 
Melhus 6.plass. I tillegg ble Vegar nr 12 på 5 km 
klassisk og Niklas nr 11.  
      
    Bilde: Jenter på Snåsastafetten 

Hovedlandsrennet (Gålå): 
Nora Hegdahl, Kaisa Bergin Holtan, Niklas 
Landsem Melhus, Vegar Lægran Bratsve, Sigur 
Lillefjell, Haakon Lillefjell, Marius Lillefjell og 
Mathias Vanem Aas representerte Steinkjer. Det 
var om lag 1050 startende på hele arrangementet og ble en utrolig flott opplevelse på Gålå.  
Av plasseringer nevnes spesielt 
Nora Hegdahls 4.plass på sprint. Niklas Landsem Melhus 22. plass og Vegar Lægran Bratsve 
25.plass på langrennscross.  I tillegg deltok Nora og Niklas på kretsens stafettlag og ble nr. 12 
av 140 lag.  
 
KM klassisk (Lierne): 
G12: Anders Henrik Lillefjell (2.pl) 
G13:Emil Rygg (6.pl) 
G15: Mathias Vanem Aas (2.pl), Marius Lukas Lillefjell (4.pl) 
G16: Niklas Landsem Melhus (1pl), Haakon 
Lillefjell (2.pl), Sigur Lillefjell (3.pl) 
J16: Nora Hegdahl (1.pl) 
 
 
 
KM sprint  13-16 år (Steinkjer skifestival) 
G13: Emil Rygg (5. pl.) 
J13: Tora Kvitvang Benan (9. pl) 
G14: Brage Aufles Fossan (7. pl) 
G15: Mathias Vanem Aas (1.pl), Vegar Lægran 
Bratsve (3. pl.) 
G16: Niklas Landsem Melhus (3.pl.) og Sigur 
Johan Lillefjell (5. pl.)   

Bilde: KM klassisk i Lierne 
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J 16: Nora Hegdahl (1.pl.) og Kaisa Bergin Holtan (3. pl.) 
 
KM skøyting (Skallrennet): 
K18: Maria Flak (6.pl), Silje Bentzen Østby(9.pl) 
Kvinne senior: Sigrid Flatås Aune 4.pl 
M17: August Helland Iversen (2.pl) 
M18: Marius Møller (7.pl) 
M 19/20 år: Erik Kjøsnes Wekre (7pl) 
 
KM klassisk (junior/senior) Skatvalsrennet:  
M17: August Helland Iversen (4.pl) 
K18: Ida Helland Iversen (7.pl) 
 
KM-stafett (Leksvik): 
Gutter 13-14: Emil Rygg, Brage Fossan og Niklas Sjaastad (5.pl) 
Jenter 13-14: Tora K. Benan, Vår Ivardatter og Rakel Bergin Holtan (7.pl.) 
Gutter 15-16:  
Lag 1: Mathias Vanem Aas, Vegar Lægran Bratsve, Niklas Landsem Melhus (1. pl.) 
Lag 2: (mix med Inderøy) Sigur J. Lillefjell, Lars Rannem og Tormod Nervik (2.pl.)  
Kvinner jr: Nora Hegdahl, Ida Helland Iversen og Kaisa Bergin Holtan (4.pl.) 
 
Nora Hegdahl representerte klubben på Kong Haralds ungdomsstafett i Holmenkollen og fikk 
en flott opplevelse der.  
 
På NM Stafett i Meråker deltok Pål Trøan Aune, Thomas Hjalmar Westgård og August 
Helland Iversen og Nora Hegdahl, Sigrid Aune og Kaisa Bergin Holtan for Steinkjer.  
 
For junior så har August Helland Iversen hatt gode prestasjoner i Norgescupen. For senior 
har Thomas Hjalmar Westgård representert Norge i Ski-VM i Lahti og gikk sitt beste skirenn 
noensinne på 15-km i klassisk. Pål Trøan Aune har også hatt en meget sterk sesong med en 
6. Plass på sprint world cup i Drammen som beste resultat i år.   
 
Heder og ære:  

 Morten Brørs´ pokal tildeles Nora Hegdahl 

 Severin Bjørstads pokal tildeles August Helland Iversen  

 Alf Tømmerås´pokal tildeles Mathias Vanem Aas  
 
LU takker fantastiske speakere, løypekjørere, kjøkkenpersonale og tidtaker for uvurderlig 
innsats, det hadde ikke blitt renn uten! En stor takk også til foreldre, barn, ungdommer og 
frivillige for flott skiengasjementet i vinter! 
 
Hilsen LU 2018/2019:  
Marianne Vanem, Ole Morten Sand, Aina Rønning Haraldsen, Anders Kjøren, Shawn Lillefjell, 
Synnøve Kvitvang og Marit Lægran.  
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Årsrapport fra skiskyttergruppa  

Representasjon 

Styret i skiskyttergruppa har i 2018-2019 bestått av: 

Nils Opdahl, leder 
Odd Are Sandhaugen, styremedlem 

Katrine Møller, styremedlem 
Arve Austheim, styremedlem 
Jacob Skogan, styremedlem 
Håvard Belbo, styremedlem 
Trine Riseth, styremedlem                                                                        

Tom Widar Wågan, styremedlem 

Gruppeleder har representert skiskyttergruppa i hovedstyret i klubben. Gruppestyret har vært 
representert møter i regi av Nord-Trøndelag Skiskytterkrets i løpet av året, senest ved kretstinget 18. 
april 2018. Nytt kretsting gjennomføres 29.april 2019. 

Jo Bernt Brønstad har vært skiklubbenes representant i Team Innherred Skiskyting i sesongen 
2018/2019.  

 
Rekruttering  
Vi invitere til skiskytterskole 16. og 17. juni i 2018. Det var første forsøk med skiskytterskole på den 
årstiden, og det ble dessverre for lite påmelding til at den kunne gjennomføres. 
 

Høsten 2018 deltok derimot 12 nye rekrutter på skiskytterskole. Thomas Austheim, Silje Bentzen 
Østby og Marius Møller tok ansvar for det sportslige innholdet. Vi benyttet samme modell som 

tidligere med totalt fire økter. De tre første øktene ble gjennomført i forbindelse med en helg - en 
økt fredag kveld og to økter lørdag med innlagt lunsj. Deltakerne fikk diplom er deltakerpremier 
gitt av skiskytterforbundet etter fullført kurs.  
En stor andel av deltakere på skiskytterskolen har fortsatt med ordinære treninger utover sesongen. 
De har også deltatt på klubbrenn og enkelte kretsrenn gjennom sesongen.  

 

    Bilde: Deltakere på skiskytterskolen høsten 2018 
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Treningsgruppene 

Denne sesongen har utøvere født i 2007 til 2009 vært en treningsgruppe med Katrine 
Austmo Møller, Odd Are Sandhaugen, Tom Vidar Wågan og Geir Ove Haraldsen som trenere. 
Gruppen har utover vinteren bestått av 22 ivrige utøvere, 9 jenter og 13 gutter. Gruppen har 
hatt en trening hver uke etter høstferien. Mange flotte resultater gjennom sesongen vitner 
om stor fremgang.    
 
Treningsgruppen for utøvere født i 2003 - 2006 har bestått av 12 utøvere. De har 
gjennomført to treninger pr. uke med Thor Haltbrekken, Terje Skrattalsrud og Joakim 
Trøbakk som trenere. En utøver fra Stiklestad har også deltatt regelmessig på treninger på 
Steinkjer skistadion. 
Klubben har 13 aktive juniorer. De har det meste av sin treningshverdag som elever på 
idrettsfag ved Steinkjer videregående skole hvor de har Sondre Kvistad, Pål Wærum og Karen 
Ishol Skogan som trenere.  

«Team Innherred Skiskyting» er videreført også gjennom sesongen 2018-2019.  Dette 
treningssamarbeidet og koblingen til Steinkjer videregående skole fungerer svært godt. De 
fleste juniorene har deltatt i konkurranser på nasjonalt nivå i løpet av sesongen, og en 
gjennomgang av sportslige resultater viser at våre juniorer er i stadig utvikling.  

 

Bilde: NRK på besøk under treningen til 13-16 år mandag 14. januar 2019. Direktesendt innslag på Midt- Nytt med temaet «hvordan er det 
å endelig kunne trene på ordentlig snø?»  

 

YS- samling på Steinkjer skistadion 

BAMA Young Star (YS) er et arrangement i regi av Norges Skiskytterforbund for årsklassen 
15-16 år. Gjennom flere uttaksrenn blir 30 jenter og 30 gutter kvalifisert til å gå en fellesstart 
i Holmenkollen i forbindelse med World Cup. Forbundet bidrar også til to regionale 
treningssamlinger (YS- samlinger), og 14. – 16. september ble den andre YS- samlingen i 
Midt- Norge arrangert på Steinkjer skistadion. 25 utøvere fra 9 ulike klubber deltok på 
samlingen.  

I forbindelse med YS- samlingen ble det arrangert et førstehjelpskurs gjennom prosjektet 
«førstehjelpskompetanse på alle skiskytterarenaer i Norge». Norges Skiskytterforbund har 
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sammen med Gjensidigestiftelsen og Røde Kors et ønske om å styrke 
førstehjelpskompetansen i norske skiskytterklubber. Skiklubben deltok med fem 
kursdeltakere og fikk hjertestarter, båre, ullpledd og førstehjelpsskrin til en verdi av om lag 
kr. 30 000,- i gave.       

Snøsamlingen Trillevallen 

Det ble arrangert en snøsamlingen for utøvere i alderen 13 – 16 år ved Trillevallen siste 
fredag i november ble arrangert på tvers av langrenn og skiskyting. Samlinger som dette 
skaper samhold i klubben og er også en fin oppkjøring til en ny sesong. 

 
Sportslige høydepunkter  
 
Stort sett på alle renn i Midt-Norge har vi vært største klubb, vi er relativt jevnt fordelt mhp. 
kjønn, og vi har utøvere i alle årsklasser fra 10 til 21 år. 
 
I løpet av sesongen har skiskyttere fra Steinkjer Skiklubb 
innkassert 3 NM-gull, 2 NM-sølv (inkl stafett HL), 1 NM-
bronse, 10 gull-, 6 sølv - og 6 bronsemedaljer fra Midt- 
Norsk Mesterskap, 11 gull –, 6 sølv- og 3 bronsemedaljer 
fra kretsmesterskap (KM stafett foreløpig ikke arrangert 
denne sesongen).  
 
Etter gode plasseringer i mønstrings-, norgescuprenn og 
junior NM ble Marit Ishol Skogan og Simen E Kvarme tatt 
ut til å representere Norge i hhv. junior-EM på Sjusjøen 
og IBU cup for juniorer på Sjusjøen.  Der oppnådde de 
gode plasseringer, Marit ble nr 6 på normalen med 20 
treff som sin beste prestasjon, og Simen presterte en 
sterk 13. plass på sprinten i kamp med utøvere helt opp 
til 22 år. 
 
Andre høydepunkter denne sesongen var hhv. gull og 
bronse til Marit og Simen i NM sprint i Knyken Orkdal. 
Marit tok også gull på NM Normal på Østre Toten, og 
gull på sommer-NM fellesstart i Drangedal. Her sørget 
klubbvenninne Kjersti K Dengerud for dobbeltseier etter 
20 treff og sølv på fellesstarten. På norgescup sprint i Os ble det tredobbelt Steinkjer 
Skiklubb i K20-21 for Marit, Frida og Kjersti, en drøm om å å komme på pallen samtidig gikk 
dermed i oppfyllelse for de tre klubbvenninnene. 
 
 

Bilde: Simen fikk sin internasjonale 

debut på IBU cup junior på Sjusjøen 
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Bilde: Marit, Frida og Kjersti tapetserte pallen på NC sprint på Os 

 

Ellers må nevnes at tre Steinkjergutter, Magnus R Pedersen, Espen Skrattalsrud og Marius 
Møller Schiefloe tok sølv sammen med Sigve H Nysæter fra Stiklestad i G15-stafetten under 
hovedlandsrennet på Oppdal. Det bli i tillegg en sterk 6. plass på Marius på sprinten, og fullt 
hus og nullerklubbdiplom på Magnus på normaldistansen.  
 

 
Bilde: Sølvguttene på HL-stafetten G15 

 
 

Vegard Jermstad kvalifiserte seg til Young-Star finalen i Holmenkollen i forbindelse med 
World Cup-avslutningen. Han klinket der til med 10 treff og en meget sterk 3. plass blant 
landets 30 beste 15-16 åringer. 
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Bilde: Vegard på 3. plass på YS-finalen i Holmenkollen 

 
 

Hele seks av våre juniorer kvalifiserte seg til norgescupfinalen i Ål, dette var Thomas 
Austheim og Marius Møller i M18, Simen E Kvarme i M19, Frida Dahl, Kjersti K Dengerud og 
Marit I Skogan i K20-21. Marit og Simen presterte hver sin 3. plass sammenlagt i 
norgescupen etter hhv. 6. og 4. plass i finalen. Kjersti ble nr 9 i finalen og nr 10 sammenlagt, 
Frida ble nr 10 i finalen og nr 13 sammenlagt, Marius ble nr 25 i finalen og nr 25 sammenlagt. 
Thomas stod over finalen og ble nr 26 sammenlagt. 
 

 
Topp 20-resultater individuelt og topp 10-resultater stafetter på Hovedlandsrennet, NM og 
Norgescup sesongen 2018-2019 
 
NM rulleskiskyting Drangedal: 
Gull: Marit I Skogan fellesstart K20-21 
Sølv: Kjersti K Dengerud fellesstartK20-21 
9. plass Kjersti K Dengerud sprint K20-21 
11. plass Marit I Skogan sprint K20-21 
11. plass Vibeke Dengerud fellesstart K19 
11. plass Marius Møller fellesstart M18 
12. plass Vibeke K Dengerud sprint K19 
16. plass Thomas Austheim fellesstart M18 
17. plass Thomas Austheim sprint M18 
 
Kjersti presterte 20 treff og nullerklubbdiplom på fellesstarten. 
 
Hovedlandsrennet 15-16 år, Oppdal: 
 
Sølv: Stafett G15: Magnus R Pedersen, Sigve H Nysæter (Stiklestad), Espen Skrattalsrud og 
Marius M Schiefloe 
6. plass Marius M Schiefloe sprint G15 
9. plass: Stafett G15-16: Vegard Jermstad, Fredrik Møller, Olav G Lund og  Iver G Lund (begge 
Vinne Skilag) 
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Bilde: Med 8 deltakere på HL på Oppdal var Steinkjer Skiklubb største klubb fra NTSSK. 

 
Junior Cup 1 20-21, mønstringsrenn 17-19, Lygna: 
 
3. plass Simen E Kvarme sprint M19 
7. plass Simen E Kvarme normal M19 
9. plass Marit I Skogan normal K20-21 
12. plass Thomas Austheim sprint M18 
13. plass Kjersti K Dengerud sprint K20-21 
15. plass Vibeke K Dengerud sprint K19 
17. plass Vibeke K Dengerud normal K19 
17. plass Frida Dahl normal K20-21 
19. plass Marit I Skogan sprint K20-21 
 
Junior Cup 2 20-21, Cup 1 17-19, Ål: 
 
3. plass Kjersti Dengerud fellesstart K20-21 
8. plass Marit I Skogan fellesstart K20-21 
8. plass Simen E Kvarme fellesstart M19 
9. plass Marius Møller fellesstart M18 
9. plass Simen E Kvarme sprint M19 
16. plass Frida Dahl fellesstart K20-21 
 
Junior Cup 3 20-21, Cup 2 17-19, Os: 
 
1. plass Simen E Kvarme sprint1 M19 
1. plass Simen E Kvarme sprint2 M19 
1. plass Marit I Skogan sprint1 K20-21 
2. plass Frida Dahl sprint1 K20-21 
3. plass Marit I Skogan sprint2 K20-21 
3. plass Kjersti Dengerud sprint1 K20-21 
9. plass Thomas Austheim sprint2 M18 
12. plass Kjersti Dengerud sprint2 K20-21 
12. plass Vibeke K Dengerud sprint2 K19 
13. plass Thomas Austheim sprint2 M18 
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15. plass Frida Dahl sprint2 K20-21 
17. plass Maria Flak sprint2 K18 
17. plass Marius Møller sprint1 M18 
19. plass Vibeke K Dengerud sprint1 K19 
 

 
Bilde: Maria og Silje klar for innskyting på et av sesongens renn 

 
Junior Cup 4 20-21, Cup 3 17-19, Østre Toten, NM Normal og mixstafett, NC sprint: 
 
Gull: Marit I. Skogan normal K20-21 
4. plass: Marit I. Skogan sprint K20-21 
10. plass Simen E Kvarme sprint M19 
12. plass Simen E Kvarme normal M19 
12. plass Vibeke K Dengerud normal K19 
16. plass Kjersti Dengerud normal K20-21 
19. plass Frida Dahl normal K20-21 
19. plass Vibeke K Dengerud sprint K19 
20. plass Thomas Austheim sprint M18 
 
Marit presterte 20 treff og nullerklubbdiplom på NM normal. 
 
10. plass til Simen E Kvarme sammen med Lotte L og Sverre D A på mixstafett 17-21 
 
Junior Cup 5 20-21, Cup 4 17-19, Orkdal, NM Fellesstart, sprint og stafett: 
 
Gull: Marit I Skogan sprint K20-21 
Bronse: Simen E Kvarme sprint M19 
7. plass Marit I Skogan fellesstart K20-21 
9. plass Frida Dahl fellesstart K20-21 
10. plass Simen E Kvarme fellesstart M19 
12. plass Kjersti Dengerud fellesstart K20-21 
12. plass Kjersti Dengerud sprint K20-21 
14. plass Frida Dahl sprint K20-21 
19. plass Marius Møller fellesstart M18 
19. plass Vibeke Dengerud sprint K19 
20. plass Vibeke Dengerud fellesstart K19 
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20. plass Thomas Austheim fellesstart M18 
 
Marit presterte 10 treff og nullerklubbdiplom på NM sprint. 
 
4. plass til Kjersti K Dengerud, Frida Dahl og Marit I Skogan på NM stafett K 17-21 
 
7. plass til Maria Flak sammen med Mari K G og Mathea G på NM stafett K 17-18. 
 
9. plass til Marius Møller sammen med Einar H, Kristian F og Knut D A på NM stafett M 17-
18. 
 

 
Bilde: NM gull til Marit og bronse til Simen på NM sprint i Knyken, Orkdal 

 

NM senior, Ål: 
9. plass til Kjersti K Dengerud for NT lag 1 i damer senior sammen med seniorene Tonje og 
Lotte. 
 
Midt- Norsk mesterskap Snåsa 9. og 10. februar 2019 

 
Her er medaljevinnerne: 
 
Gull: Marius Møller Schiefloe normal G15 
Gull: Marius Møller Schiefloe sprint G15 
Gull: Thomas Austheim normal M18 
Gull: Thomas Austheim sprint M18 
Gull: Vibeke K Dengerud normal K19 
Gull: Vibeke K Dengerud sprint K19 
Gull: Simen E Kvarme normal M19 
Gull: Simen E Kvarme sprint M19 
Gull: Frida Dahl normal K20-21 
Gull: Erik K Wekre sprint M20-21 
Sølv: Mari Austheim normal J16 
Sølv: Vegard Jermstad normal G16 
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Sølv: Vegard Jermstad sprint G16 
Sølv: Maria Flak normal K18 
Sølv: Maria Flak sprint K18 
Sølv: Marius Møller sprint M18 
Bronse: Espen Skrattalsrud normal G15 
Bronse: Elias R Haraldsen rint G15 
Bronse: Mari Austheim sprint J16 
Bronse: Fredrik Møller sprint G16 
Bronse: Henrik J Belbo normal M17 
Bronse: Marius Møller normal M18 
 

KM skiskyting fellesstart Inderøy 2. februar og normal Stiklestad 26. mars  
 
Her er medaljevinnerne: 
 
Gull: Emil Rygg normal G13 
Gull: Marius M Schiefloe fellesstart G15 
Gull: Marius M Schiefloe normal G15 
Gull: Mari Austheim fellesstart J16 
Gull: Mari Austheim normal J16 
Gull: Vegard Jermstad fellesstart G16 
Gull: Fredrik Møller normal G16 
Gull: Henrik Belbo fellesstart 17 
Gull: Silje B Østby normal K18 
Gull: Simen E Kvarme normal M19 
Gull: Erik K Wekre normal M20-21 
Sølv: Rakel Haltbrekken fellesstart J13 
Sølv: Espen Skrattalsrud fellesstart G15 
Sølv: Espen Skrattalsrud normal G15 
Sølv: Vegard Jermstad normal G16 
Sølv: Marius Møller normal M18 
Sølv: Vibeke Dengerud normal K19 
Bronse: Rakel Haltbrekken normal J13 
Bronse: Magnus R Pedersen fellesstart G15 
Bronse: Kristel Haltbrekken normal K19 

 

 
Bilde: Mange KM-medaljer til klubben på KM, dette fra KM fellesstart på Inderøy 
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Klubbrenn 
 
Klubbmesterskapet i skiskyting ble avviklet onsdag 20. mars. Det ble konkurrert i sprint for 16 år og 
yngre og fellesstart for junior, senior og foreldreklassen. Det var til sammen 38 utøvere som stilte til 
start, 27 aktive og 11 foreldre. 

 
Det ble planlagt to, men arrangert et klubbrenn i tillegg til klubbmesterskapet. Normalprogrammet 
som skulle arrangeres i februar måtte avlyses grunnet mye den uka. Det var meget god deltakelse 
også på klubbrennet arrangert i januar. 

 

Bilde: Velfortjent heder og ære for miljøklassen på klubbmesterskapet 

 
Innsatspokalen for sesongen 2018-2019 
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 målbevisst trening. 

Innsatspokalen for 2018-2019 tildeles Simen Eliassen Kvarme.  Begrunnelsen er sterke 
prestasjoner gjennom sesongen, med bl.a. bronsemedalje i NM, norgescupseire og uttak til 
IBU cup for junior på Sjusjøen. En meget seriøs, treningsvillig og målbevisst utøver med 
veldig gode holdninger.  

Foreldregruppa pokal for 2018-2019 

 Tildeles utøvere i klassen 13–16 år. En utøver med gode holdninger, godt oppmøte og 
deltakelse på treninger. En som bidrar positivt til det sosiale miljøet, en god «ambassadør» 
for Steinkjer Skiklubb og en rollemodell/ forbilde for yngre utøvere.  Fremgang og utvikling 
vektlegges.   
 
Foreldregruppas pokal for 2018-2019 tildeles Vegard Jermstad. Han tildeles pokalen for sine 
gode holdninger, treningsiver, stor fremgang og ikke minst for meget gode resultater siste 
sesong 

 
Avslutningsvis 
En skiskyttersesong er preget av mye reising og høy aktivitet. Det legges ned store mengder 
med svært god treningsinnsats og treningsiver av våre utøvere i alle årsklasser. Noen 
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belønnes med svært gode resultater, mens noen har svingninger i prestasjonene. Uansett, 
det viktigste er at vi har en flott gruppe med ungdommer som uten unntak er motiverte, 
snille, høflige og svært gode representanter for Steinkjer og for den idretten som de utøver. 
Jeg vil med dette takke våre utøvere, trenere og foreldregruppen for nok en innholdsrik, 
fremgangsrik og ikke minst hyggelig sesong. 
 
I gjennomføringen av en sesong er det mange bidragsytere som alle på sin måte er viktige 
brikker for at utøverne skal lykkes. Styret vil takke skidrift for utmerket tilrettelegging.  
Neste milepæl vil være gjennomføring av NM rulleski til høsten. Med masse flinke folk i egne 
rekker og solide samarbeidspartnere i Steinkjer kommune og Skidrift, samt lokalt næringsliv, 
så er jeg sikker på at også dette blir nok et vellykket arrangement. 
 

Takk for denne sesongen og lykke til med sesongen 2019-20 😊 
 
Steinkjer, 28. mars 2019 
 
Nils Opdahl 
Skiskyttergruppa 
 

 

Årsmelding Hopp-Kombinert 2018-2019 

Utvalget for hopp og kombinert har i år bestått av følgende personer: Kjetil Bratbakken, 

Marit Landrø, Terje Moen og Anders Sprauten. 

 

Bilde: Midtnorsk mesterskap Molde. Peder Landrø, Hanne Tibor Bjerkem, Jonas Tibor Bjerkem og Åsmund Sprauten 

 

Steinkjer skiklubb har hatt aktivitet i Yrken fra Mai til September, det har vært gjennomført 

åpne samlinger via kretsen og treninger e dag i uka på sommerhalvåret. 
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Vi har hatt utøvere fra skiklubben som var på firedagers hoppsamling i Midtstua på 

sommeren, god rekrutteringsplass for hele hopp Norge. Vi var også representert på 

trønderhopp hoppskole i Granåsen i august. 

Det ble laget en ny bakke i Yrken i høst, en K5. Denne bakken er for de minste rekruttene, 

her hadde vi uvurderlig hjelp fra Jan Skevik og Åsmund Sprauten undervegs, sammen med 

Asle Landrø. 

Denne vinteren ble det satt i gang snøkanoner i desember, fikk produsert bra med snø i 

løpet av fem dager. Dette er helt avgjørende for å kunne opprettholde gode forhold i 

sesongen. 

 

   Bilde: Jonas Tibor Bjerkem, hoppsamling i Midtstua 

 

Vi har gjennomført hopptreninger to dager i uka gjennom vinteren, mandag og torsdag. Vi 

har gjennomført tre karusellrenn, Raw Air rekrutteringsprogram og T-A karusell hopp 

kombinert. 

Vi gjennomførte også Hopp og kombinert under Steinkjer skifestival med 32 deltakere, det 

ble hoppet i alle bakker. 

I tillegg arrangerte vi T-A cup finale i hopp og kombinert i Torsbustaden på Levanger. Dette 

ble flyttet dit pga. snømangel og mangel på preppemuligheter da den store tråkkemaskina 
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har vært ute av drift en periode. Skogn IL gjorde en kjempejobb, og sammen fikk vi 

gjennomført ett arrangement med skryt fra TD. 

Det har vært godt oppmøte på treninger gjennom vinteren, vi har vært en stabil gjeng på 10-

15 personer. Det er med glede også at vi har fått med noen nye rekrutter som stadig er på 

trening. 

Vi fikk en kretsmester i hopp 13-16 år i Peder Melgård Landrø med en 3 plass til Jonas Tibor 

Bjerkem. 

Vi var representert i Alvdal på Solan Gundersen lekene for hopp og kombinert, gode 

resultater både på Jonas Tibor Bjekem og Magnus Bratbakken, Magnus ble nr. 5 sammenlagt 

i kombinert med beste langrennstid. 

 

Bilde: TAcup-finale Magnus Bratbakken og Sigurd Moen 

Våre juniorer har også gjort det bra denne vinteren, spesielt vil vi bemerke Pernille Kvernmo 

som klarte sølv i NM stor og liten bakke for senior. Jonas Viken fikk være prøvehopper under 

Raw Air og klarte å passere 200m grensa med ett hopp på 201m. 

Det ble ikke arrangert SMN hoppskole i vinter, det er besluttet at denne skal gjennomføres i 

starten av neste sesong for å se om vi kan få med flere rekrutter gjennom en hel vinter. 

Vi har godt samarbeid med klubbene rundt oss og vi prøver å samarbeide om rekruttering 

for hopp og kombinertsporten 

For hopp og kombinert 

Kjetil Brattbakken 
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Årsrapport fra Husstyret 

Husstyrets medlemmer er for tiden Knut Skogan, Jarle Bylund, Benthe Asp, Wenche 

Stavrum, Kari Trøan Aune 

Oppgaver: Knut Skogan og Jarle Bylund er administratorer og arbeider aktivt med de ulike 

prosjektene og gjør en kjempejobb med anbudsrunder, søknader om finansiering, 

vedlikehold og diverse forefallende arbeid. 

 Damene i husstyret står for koordinering og organisering av utleie. 

 

Vi har flere hus på skistadion.  De er i flittig i bruk, og det er vi glade for. Husene benyttes 

både av aktiviteter i klubbens regi og gjennom utleie til privatpersoner som er en fin 

inntektskilde.  Inntektene av utleie går i hovedtrekk til vedlikehold av husene. 

Spesielt er klubbhus 87 (nedre klubbhus) og klubbhus 79 (midtre klubbhus) mye utleid til 

fødselsdager, barnedåper, konfirmasjoner, og møter.    

Ved siden av utleie så er det tre litt større prosjekt som har engasjert hus styret denne 

vinteren. 

1. Utskifting av alle sylindere i dørene på Skistadion. 

Det begynte å forsvinne verdigjenstander fra bygningene våre uten at det hadde vært 

innbrudd. Det dreide seg om hjertestarter, høytrykksspyler, industristøvsuger, motorsag 

m.m. Det var tydelig at noen uærlige personer hadde skaffet seg nøkler til bygningene våre. 

Husstyret utarbeidet en plan for nytt nøkkelsystem og fikk planen godkjent av hovedstyret. 

Nye sylindre ble innkjøpt og vi monterte selv. Det ble laget en oversikt over hvem som hadde 

behov for nøkler, og alle måtte kvittere for mottatt nøkkel. Det ble understreket at når 

tillitsverv skifter ved årsmøtet, må alle som ikke fortsetter i vervet levere nøklene 

umiddelbart etter årsmøtet. 

2. Oppussing av dusjene 

Den andre store oppgaven har vært å planlegge oppussing av dusjene i klubbhus 87. Det er 

lagt ned et betydelig arbeid med å lage en detaljert liste over arbeidet. Etter at vi hadde søkt 

og fått forhåndsgodkjenning for tildeling av tippemidler, har vi gått ut til tre ulike firma for 

innhenting av tilbud på oppussingsarbeidet. Det er levert seriøse tilbud fra alle tre, og vi vil i 

samråd med hovedstyret gå i kontraktsforhandlinger med ett av firmaene. Prosjektet blir 

dyrt, og det arbeides nå med å finne eksterne midler for å fullfinansiere oppussingen. 

Målsettingen er å få dusjene klare til bruk under NM i rulleskiskyting i september. 

3. Nye ytterdører og nytt vindu i NM79 

Begge ytterdørene og vinduet ved døra på vestenden av klubbhus 79 bar preg av vær og vind 

og år som har gått. Edvin Dahl klarte igjen å få en god avtale med Tore Ligaard.  Dører og 

vindu kom til slutt på plass med utgifter bare til noe listverk og kledning. 

Det er også investert i ny vaskemaskin på vaskerommet.  
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Hus på Steinkjer Skistadion: 

Skiskytterhuset. Best egnet til klubblokale, og møtelokale. Har projektor. 

Tårnhuset: Inneholder tidtakingsrom, speakertårn. Innlagt vann og toalett. 

Kongehytta: Best egnet til møtevirksomhet. Mangler toalett og innlagt vann. 

Varmebrakke både i Heggesåsen alpinbakke og i Yrken hoppanlegg. Ikke vann og toalett. 

Klubbhus 87: Det kan dekkes til ca. 80 personer i dette klubbhuset, som er skiklubbens 

storstue og er et godt utstyrt lokale + piano, projektor og TV. Dusj/garderobeanlegg. 

 

Bilde: Klubbhus 87 dekket til fest 

Klubbhus 79   er et mindre klubbhus, men som også er fullt utstyrt. Projektor.  Det kan 

dekkes til ca. 35-40 personer i klubbhus NM79.  

 

Bilde: Klubbhus 79 dekket til fest 

Vi inviterer alle gruppene til vårdugnad i husene rett over påske slik at de skinner til vårens 

konfirmasjoner. Nærmere kunngjøring kommer om dato / klokkeslett. Som dere ser på 

bildet….dugnad er gøy😊 
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Bilde: Tonje Bergin og Mari Ann Landsem Melhus på dugnad 

På vegne av husstyret 

Kari Trøan Aune 

 

Skistua – sesongen 2018 

Utleie: 

I løpet av sommerhalvåret har Skistua vært utleid til skoleklasser,  

lag, foreninger og til elgjegerlaget. Den har også vært utleid til både  

konfirmasjon og 30-års dag. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

Bilde: Konfirmant Nora Hegdahl 
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Kvitveisfest: 

Årets kvitveisfest ble arrangert 25/5/2018. 12 deltakere stilte til start, deltakelse fra både  

skistukomiteen og silver club.  

                                                                                                                

                                                      

             

 

 

 

 

                                                                                              

Bilde: Klart for årets Kvitveisfest 

Dugnader: 

Det har i løpet av sommersesongen blitt utført vedarbeid, remontering av snøfangere, 

inspeksjon av brønn (den 4/8 var brønnen tom, dette pga. lite nedbør, vi får håpe på bedre 

«brønnvær» i 2018), samt løpende forfallende arbeid som grasslått mm. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

  

  Bilde: Veddugnad på tunet 19.9. 

 

Deltakelse på arrangement: 

10. mai (Kristi Himmelfartsdag) var vi på torget og serverte havresuppe i forbindelse med 

Elvespretten, et arrangement i regi av bedriftsidretten og SMN. Det var strålende vær og stor 

suksess. Vi solgte også drikke, kaffe og lefser.  

28. November var vi på biblioteket og serverte havresuppe i forbindelse med boksignering 

med utgivelse av boka «Oddvar Brå - Et skiløperliv». Her deltok både forfatter Thor Gotaas 



 
37 

og hovedpersonen selv. En trivelig kveld og havresuppa falt i smak. Forfatteren fikk påfyll 4 

ganger! 

 

I skillet mellom sommer og vintersesong fikk vi en trist beskjed. Vår sekretær Per Kristian 

Langeng døde fredag 30. November. En bauta har gått bort. Vi skal sammen gjøre vårt beste 

for å føre «PK» sitt arbeid og engasjement videre. Varme tanker går til Kristian og resten av 

familien. 

Erik Oksvold 
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