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   Ung skiglede på skistadion 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                (Foto: Helge). 

 Et yrende liv i bakken. Barna koser seg. Ski er virkelig artig. Det var ingen tvil blant de hundretalls ungene 

som møtte opp og deltok i skiskole/ skileiken om kvelden 9. mars. Å få startnummer på brystet og bli sett av 

storhopperne Anders Bardal og Andreas Stjernen var stort.  På bildet ser vi Magnus Bratbakken i et luftig 

svev. Den svært vellykkede skikvelden for de aller minste kom i stand ved et samarbeid mellom Sparebank1 

og Steinkjer Skiklubb, og vil bli fulgt opp neste år.  

Hovedinnholdet i Skituppen denne gangen er preget av årsmeldinger fra utvalgene. De forteller om en 

svært aktiv sesong med en rekke gode resultater. Nytt er snølagringsprosjektet som kan gi skisporten et nytt 

løft. Spennende! 
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                                       HEDER OG ÆRE KL. 1800  
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  Lederen har ordet 
          

       Vi går for seier! Vi går for utvikling!  

                                                     
Hvordan skaper vi trygghet i ukjent terreng? Fremtiden er det eneste stedet vi kan gå til, derfor er det avgjørende at vi 

får med oss flest mulig dit. Endringer og omstillinger skjer hele tiden, noe som kan og vil utfordre vår endringsvilje. 

«Sannhetens øyeblikk» skal ikke komme som et lynnedslag på oss, vi må ta lederskap, vi må sitte i førersete og være 

offensiv. Vi ønsker og vi prøver å fremstå som stødig, troverdig, målrettet, effektiv og ansvarlig i endringen og 

omstillingen vi har stått- og vil stå overfor. Fortiden skal vi lære av, ikke være fanget av.  

Skiklubben består av flere utvalg, alle med stort engasjement og et ønske om å gjøre en best mulig jobb. Alle grener i 

skiklubben har gjort store løft.  AKTIVITETEN har vært i sentrum og frivilligheten driveren. HELE anlegget vårt 

har vært fylt av aktivitet og arrangement gjennom hele vinteren. Vi har hatt en vinter preget av intens snøproduksjon i 

alle kuldeperioder, med snøvaktansvar dag- og natt, uke som helg. Ekstra trykk har det vært på langrenn og 

skiskyting, da det er produsert snø til de ulike arrangement og ikke minst til sommerlagring av snø. Enhver kuldegrad 

er benyttet. Dette har stilt store krav til fleksibilitet og frivillighet. Det er svært gledelig at det fortsatt er mange som 

syns det er verdifullt og gir dem mye, å kunne tilrettelegge for trening, arrangement, folkehelse, restitusjon m.m. En 

verdifull gevinst. Deltakelse, inkludering og en innholdsrik fritid gir livskvalitet. 

Vi eier et mangfoldig ANLEGG, som stadig er i utvikling men krevende å drifte og vedlikeholde. Anlegget slites for 

hvert år. Heldigvis gir all frivillig innsats noe tilbake. Vi har oppdatert nettilgangen i anlegget, vi har investert i lyd, 

vedlikehold og rehabilitering.  Utenom foreldre og andre, er det vår eksklusive årgang, Silver Club som sørger for at 

Steinkjer Skistadion fortsatt framstår som et flott anlegg. Kommunen og Fylkeskommunen er gode støttespillere og 

samarbeidspartnere. 

Vi er en klubb som er gode på ARRANGEMENT, små og store, i alle grener.  Store arrangement er nødvendig for å 

utvikle anlegget, samt bidra til at det økonomisk går rundt. Alt dette må gjøres gjennom frivillig uegennyttig innsats 

fra mange. Vi må ta vår plass som arrangørklubb, arrangementssted- og by, spesielt nå når vi blir et større fylke. 

Kompetanse og kunnskap må deles og utvikles kontinuerlig.. 

Utfordringen for klubben er- og blir å opptre koordinert innen aktivitet, anlegg og arrangement. Disse henger nøye 

sammen, og det er nødvendig i dette og sikre en best mulig økonomistyring. Vi må fortsatt jobbe med å skape en 

felles plattform, ha en tydelig retning med klare mål og tiltak (Strategiplan). FRIVILLIGHET er nøkkelen, dog kan 

den også oppleves som låsen. Det stilles stadig større krav til kunnskap, spiss- kompetanse, tid og fleksibilitet. 

Utviklingsprosjektet er et tiltak på å kunne rydde plass, få en ansatt som kan koordinere, tenke utvikling og være 

bindeleddet innad i klubb- og utad mot samarbeidspartnere. Skiklubben har et godt samarbeid med naboklubber, lag 

og foreninger, samt større organisasjoner. Dette er viktig mht. kompetanseflyt og læring, ny kunnskap og kapasitet. 

Dette styrker oss alle og er et området som må videreutvikles 

 

For å få til alt dette, trengs frivillige som kan ta på seg verv, bidra til at Steinkjer Skiklubb 

fortsatt er SPREK. Vår kraft og vilje skal utgjøre forskjellen! 
 

 

Styret ved leder, 

Benthe Asp 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VELKOMMEN TIL 



ÅRSMØTE STEINKJER SKIKLUBB 
 24.05- 2016 

Kl .19.00 i Nedre Klubbhus 
 

Kl.18.00 "Heder, ære og prisutdelinger"   
 

 

Sakliste 
 
 
 
              Kl.19.00 
              1.  Godkjenne sakliste og forretningsorden 
              2.   Valg av møteleder og referent, samt to personer til å underskrive                     

protokollen 
  
              3. Behandle beretning og regnskap, 2015- 2016 
                          - Hovedstyret 
                           - Hopp og kombinert 
                           - Langrenn 
                           - Skiskyting 
                           - Alpint 
                           - Skistua 
                           - Husstyret 
                           - Silver Club 
 

 

 
             4.Fastsette medlemskontingent og treningskontingent  
             5. Regnskap og budsjett 
             6. Behandle innkomne forslag: 

    Ny lov for Steinkjer Skiklubb 

     Utviklingsprosjekt 

      Strategiplan 2016-2020 
               
               7. Valg 
 
 
 

 

 



Hovedstyrets årsmelding 2015-2016 

 
Steinkjer Skiklubb har gjennomført en innholdsrik og spennende sesong. Snø har 
kommet naturlig, samt at vi har bidratt til produksjon av snø for aktivitet og 
arrangement.  Aktiviteten i klubben er tilpasset bredde og topp, og det drives både 
organisert og uorganisert aktivitet.  
 

Styrets sammensetning 
 

 Benthe Asp (Leder, AU) 

 Harald J. Overrein (Nestleder ,AU) 

 Geir Morten Hjelde (Anlegg, AU) 

 Anne Peggy M.Schiefloe (Sekretær ,AU) 

 Børre Olsen (Økonomi ,AU) 

 Stian Wodahl (Alpint) 

 Torbjørn Wekre (Skiskyting) 

 Atle Kvernmo (Hopp/kombinert) 

 Hege Sofie Hjelde (Langrenn) 

 Trond Økvik (Økonomi/kasserer/oppfølging) Trond har vært tilgjengelig og vært en 
svært viktig ressurs for skiklubben. (har møtt på styremøtene). 

 
 

Valgkomité:  Årsmøtevedtak på at styret oppnevner valgkomite.  
 

Styrets arbeid 
 
Styremøter, andre møter og tilstelninger: 
Det er avholdt i gjennomsnitt 1 styremøte i måneden. Av andre møter er det representasjon på 
Generalforsamling Innherred Skiskyting, Ting-, samt møter i  Idrettskrets, Skiskytterkrets og 
Skikrets, Samarbeidsmøter med naboklubber, markeringer og årsmøter ( Anders Bardal i 
Rådhuset, årsmøte Silver Club) , bursdager.  
Vi opplever å være et godt og allsidig sammensatt styre, med ulik kompetanse og kunnskap 
(komplementære ferdigheter) som vi utnytter til medlemmenes beste. Vi etterlever våre verdier 
gjennom praktisk handling. 
 
Oppgaver og arbeid:  

 Strategiplan; bygd opp med bakgrunn i medlemmenes anbefalinger på 
klubbutviklingskveld.  
    

 Arbeidsutvalget (AU) har behandlet en del saker i forkant av styremøter (saksframlegg) 
samt jobbet med utviklingsprosjekt A-A-A (møter med Fylkeskommunen, kommunen, 
Næringsselskap, Nord-Trøndelag Skikrets,  Sparebank1) 
 

 Kurs innenfor administrative støttesystem: videreføring av Klubbadmin 
(medlemsregister), Sportsadmin (Roller, arrangement,) og Minidrett (medlemmenes 
personlige portal). 
 



 Inntektsbringende arbeid: Medlemmer går besøksrunder til sponsorer og 
samarbeidspartnere, avtaler møter og jobber med å få penger i klubbkassen. Dugnader 
(Steinkjermartna, brøytestikker, dekkvelder på Holbergs Auto) 
Dugnad på større renn og arrangement (NC, Steinkjer Skifestival/Byafjellet Rundt)  

Medlemskontingent og registrering 

Økonomi Regulativet; kostnadsdekning og støtteordninger. 

 
 Steinkjer Skidrift er vårt verktøy og samarbeidspartner i forhold til snø- og snøproduksjon, 

samt snølagring. Skiklubben har vært aktivt med i etablering av Snøfondet og skiklubbens 
medlemmer (innenfor de ulike grener) stiller med snøkanon-vakter på «sine» arenaer. 
Langrenn- og skiskytterutvalg har stilt med snøkanonvakter også til sommerlagring av 
snø. Det er produsert snø fra desember- mars. 
 

 Utviklingsprosjekt A-A-A; klubben har behov for mer utvikling og administrativ kraft. Det 
er jobbet mye og med mange, for å kunne få på plass en utviklingsleder. Det er mange 
brikker som skal på plass, og vi har utarbeidet et prospekt som «selges inn» på de ulike 
arenaer. Gå inn på youtube og se Steinkjer Skiklubbs filmsnutt.  
https://www.youtube.com/watch?v=B2egc4_LAbw 
 

 Arrangement; Norges Cup 2016 (**), langrenn er det største rennet i år. Viser ellers til 
årsmelding gren, der arrangement omtales. Det jobbes kontinuerlig med å søke på større 
renn og mesterskap innenfor de ulike grener, på nasjonalt og internasjonalt nivå. 

 
 Det er registrert ca.501 medlemmer i klubben. 

 
 Styrets medlemmer har deltatt i de ulike møtefora arrangert av Idrettskrets, ski-og 

skiskytterkrets, Olympiatoppen og øvrige klubber. 
 

 Team Innherred Skiskyting er et overbyggende tilbud for toppsatsing i nærliggende 
klubber. Det jobbes med tilsvarende innen langrenn, Innherred langrenn.  

 
 Hjemmesiden og facebook; Hjemmesiden er videreutviklet. Ansvar for oppdatering av 

informasjon er fordelt på ulike ledd i organisasjonen. I tillegg benyttes facebook i større 
grad som kommunikasjonskanal i de ulike grener spesielt, og for klubben generelt. 
Instagram konto #steinkjerskiklubb, er koblet opp mot hjemmesiden til klubben. 
 

 Samarbeidende lag og organisasjoner; Klubben har et samarbeid med andre lag/klubber 
gjennom Steinkjer Skidrift, Snøfondet, Innherred Skiskyting, Innherred Ski, Arrangement-
alliansen under NC-rennet 2016, Steinkjer Videregående skole, Treningssamarbeid med 
Beitstad Ski, Steinkjer Friidrettsklubb. 
 

**Norges Cup- 2016 var en pilot mht. gjennomføring. Steinkjer Skiklubb søkte på 
arrangementet, men inviterte naboklubber til å bidra i gjennomføringen. Viser til artikkel om 
NC. 

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=B2egc4_LAbw


 
 



 
 

 

 

 

 

 



Årsmelding hopp/kombinert 2015- 2016 
 

Sommersesongen 2015 

 
Steinkjer Skiklubb har hatt hoppaktivitet på plast fra 1. juni til midten av oktober. Vi 

har hatt to treningskvelder i nesten hele sommer. 

 

  
Under årsmøte i år, ble det delt ut, utmerkelser til noen utøvere. Simen Vikan fikk Bjørn Bruvolls 

innsatspokal. Leder Atle Kvernmo er utdeler. 

 

 
Preben Asp fikk prisen av Asbjørn Reitlo. 

 

 



 
 

Pernille Kvernmo overasket lederne (Benthe Asp) med å gi skiklubben et symbol på at Steinkjer skiklubb hadde 

med en utøver på verdens første kvinnelige kombinert renn. Pernille holdt en tale, hvor hun roste klubben og 

skidrift for til rettelegging, slik at hun kan drive med idretten sin. 

 

I Yrken har vi fått montert et toalettbygg, utvidet parkeringsarealet, hatt dugnad på krattrydding i løpet av høsten. 

Pernille Kvernmo og Simen Vikan var med på  kickoffen i Midtstua, i regi av Norges skiforbund.  
 

Vi har hatt to samlinger i Orkanger. 

Norsk-tysk samarbeid 
I fjor sommer fikk vi besøk av en familie fra Tyskland. I år var det vi som besøkte dem. Dette var 

ei opplevelse som har satt seg på netthinnen hos hopperne og foreldrene som var med. Tyskerne 

hadde laget ei samling som bare de kan. De møtte oss på flyplassen, der de lånte bort en av bilene 

sine, som vi fikk benyttet hele uka. 

Vi fikk være med på natthopprenn der det var fire nasjoner som deltok. Steinkjer skiklubb gjorde 

det bra i rennet. Pernille Kvernmo og Edwin Madsen Kirknes, fikk med seg pokal hjem. Det ble ei 

travel uke, med topptur, opplæring i bue skyting, ellers mye hopping i Isny, Oberstdorf og i 

Østerrike.  

 



 
Pernille Kvernmo og Edwin Madsen Kirknes etter premieutdelingen i Isny. 

  

 
Pernille i svevet i K 90 Oberstdorf. 

 

 

Hopplinje ved Steinkjer VG 
I løpet av høsten startet hopplinjen på Steinkjer VG skole.  Det var to fra Steinkjer skiklubb som 

søkte seg inn på linja. Både Edwin og Tor Ole er godt fornøyd med tilbudet på Steinkjer VG 

skole. Etter at John Martin Brandt la opp som hopper, startet han som trener for hopplinja, noe vi 

er veldig glade for, han er en ressurs som vi setter pris på.  

 

 

Vintersesongen 2016 
Vi startet vinter sesongen i 28. oktober med samling i Folldal. På Steinkjer startet vi med snø produksjon januar, og 

var i full gang med hopp i løpet av januar. Vi har hatt treninger hver tirdag og torsdag fram til slutten av mars. 

Vi har arrangert 4 karusellrenn med ca. 20 utøvere, Steinkjer skifestival og T-A cupfinale. 

Rekrutteringen har vært ganske bra i år, men vi håper på enda flere barn i hoppbakken de neste årene. 



Anders Bardal og Andreas Stjernen hadde i samarbeid med Sparebank 1. Der de hadde skilek for de yngste en kveld i 

mars, der det dukket opp 98 unge håpefulle barn med foreldre. 

I løpet av vinteren har vi deltatt på en rekke renn. Pernille Kvernmo deltok også i år på youth cup i Granåsen der hun 

fikk en finfin 8 plass blant de 9 nasjonene som deltok. 

Solan Gundersen stilte vår egen Peder Landrø som eneste deltaker fra N-Trøndelag, selv om han var alene fikk han en 

god opplevelse, og nye venner i løpet dagene i Alvdal. 

Hovedlandsrennet stilte Pernille Kvernmo og Simen Vikan, de to tok med seg 4 medaljer hjem fra Rognan. Pernille 

tok bronse i hopp, sølv i kombinert og bronse i kombikross. 

Simen tok en veldig gledelig sølv medalje i hopp hvor han hadde sine to beste hopp i konkurranse.  

Pernille var med i NM for først gang i år, og fikk med seg en flott 12. plass. 

Av de eldre utøverne har de deltatt på en rekke RC renn + NM. Edwin Madsen Kirknes og Jonas Viken har klart å 

hoppe seg opp i RC A puljen. 

Rehabiliteringen av Steinkjerbakken går litt tregere enn vi hadde håpet på.  

 Jeg retter en stor takk til Steinkjer skidrift og alle trenere for utmerket samarbeid, og foreldre som her stilt opp på 

dugnad i løpet av året.  

 

Om hopp/kombinert 

Trening  
Vi har hopptrening i Yrken tirsdager og torsdager kl. 18-20.  

I Yrken er det bakkestørrelser K10, K20, K35 og K44. I tillegg er det en K-5 når det er snøforhold til det. 

Bakkene blir stort sett preparert med tråkkemaskin når forholdene tillater det, men skal treninga starte i rett tid, 

må vi møte i god tid før klokka seks for å klargjøre bakkene ved behov. Det kan da være snakk om litt tråkking 

av unnarenn og snømåking/kosting i tilløp. En dag i uka (torsdag), serveres vafler og saft / kaffe. Det blir satt 

opp en liste for dette som rullerer i foreldregruppa. 

Utstyr 

Ski, sko og hjelm kan lånes for kvelden. Utstyr skal ikke tas med hjem. Unntak fra dette er lån av utstyr i 

forbindelse med renn utenfor Steinkjer. Utstyr lånes da etter avtale og bringes tilbake på første trening etter 

rennet. Lån av dette utstyret er gratis. I tillegg har vi noen nyere skipar som kan leies for sesongen. Årsleie for 

ski og sko er kr. 1000. Hopputstyr kan kjøpes hos Hestengen Sport(i Askim), Skaug Sport m. fl. 

Idrettsbutikken.no selger kombinerte hopp / telemarkski. G- Sport på Steinkjer kan også være behjelpelig med å 

bestille utstyr. Klubbens medlemmer får rabatt på alle treningsrelevante produkter hos G-sport. Vi har også noen 

andre kontakter som kan skaffe rekrutteringsutstyr til gode priser. Hvis noen er interessert, kontakt Atle 

Kvernmo oksur@hotmail.no  telf 98039581 

 

 

Takk til utøvere og foreldre for et fint og innholdsrikt år i hoppbakkene. 
 

Hopputvalget    

 Atle Kvernmo, leder, Rune Vikan, Sandra Bjerkem, Tor Scheldup. 

 

 

 

   

 

                                 
  

mailto:oksur@hotmail.no


   

    

Årsmelding fra langrennsutvalget 2015-2016 

 
Endelig fikk vi en skikkelig snøvinter. Det tok tid før den kom, men den kom godt. Etter at kulden satte inn i januar, 

og etter at vi fikk både kunstig og naturlig snø, har alle langrennsutøverne hatt gode treningsforhold på Steinkjer 

skistadion.  

Langrennsutvalget har hatt hyppige møter siden juni 2015. Utvalget har i år bestått av disse personene: 

 Hege Hjelde (leder) 

 Liv Karin Olsen Flak 

 Nina Bartnes Skrattalsrud 

 Kari Helene Alstad 

 Per Helge Fossan 

 Vegard Iversen 

Den aller viktigste jobben er det trenerne som gjør. I år har trenerkorpset bestått av følgende personer: 

 Skileik Christina Akseth og Anne Grete Berg 

 8-10 år Pål Christian Rygg, Geir Ove Haraldsen, Bjørg Helland, Ivar Nastad. 

 11-12 år Nils Arnesen, Truls Aalberg 

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

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

 15/16, junior og senior: Morten Vannebo 

Treninger og samlinger 

Vi har arrangert fellestreninger for alle årsklasser på tirsdager, og for de som er 11 år og eldre har vi i tillegg 
hatt fellestreninger på torsdager. I høst var det lørdagstrening for utøvere fra 15 år og eldre.  
Vi har hatt en vinter med veldig god deltakelse i de yngste årsklassene. Treningsoppmøtet har vært 
Tradisjonen tro har vi også denne vinteren hatt samling i nedre klubbhus etter fellestreningen på tirsdager fra 
slutten av oktober. Vi ønsker å gi ros til alle foreldre som har møtt opp og stekt vaffel og laget saft og kaffe disse 
kveldene. Vi i langrennsutvalget er overbevist om at disse kveldene er viktige for samholdet i klubben, og at det 
fortsatt er verdt å bruke litt dugnadstid på dette tiltaket.  
Det ble en noe trøblete sesongoppstart på grunn av snømangel før jul. Før jul var det i hovedsak 
barmarkstreninger. Da vi endelig fikk en kuldeperiode i romjula, og i tillegg snø på nyåret, så økte også 
motivasjonen og aktiviteten blant utøverne våre. 
Langrennsutvalget arrangerte i høst samlinger i samarbeid med skiskyttergruppa: 
 
 Miljøsamling på Norheim kurs- og konferansesenter 18. – 20. september.  

Skiskyttergruppa var arrangør. Samlinga var bra både sportslig og sosialt med god oppslutning fra utøvere, 

foresatte og trenere innen både skiskyting og langrenn. Oppmøte fredag med ei treningsøkt og taco til 

kveldsmat. På søndag ble det arrangert langtur til Midtpunktet, og cirka 64 personer deltok under hele 

eller deler av samlingen.  

 Oktobersamling på Steinkjer skistadion 17. – 18. oktober. 

Langrennsgruppa var arrangør. Rundt 60 utøvere deltok på denne samlinga. I tillegg var flere trenere og 
foresatte med. På lørdag var det trening fra og med 11 år og eldre. Alle utøverne gjennomførte to 
treningsøkter første dag og ei økt på søndag.  



 
        På bildet: Alternativ skitrening under høstsamlinga. 
 

På søndag var det i tillegg aktivitetstilbud for gruppen 8-10 år. Vi hadde felles måltider i nedre klubbhus. I 
tillegg la vi til rette for kjøp og salg av brukt skiutstyr begge dagene. Det var stor stas at Pål Trøan Aune 
også deltok samlinga. 
 

 
  
  På bildet: De aller yngste utøverne som deltok på dag 2 av høstsamlinga, 

 
Prioriterte renn sesongen 2015/2016 
 
Langrennsutvalget har denne sesongen hatt hovedfokus på noen prioriterte renn. Disse rennene har vært 
kunngjort på klubbens hjemmeside. Med prioriterte renn menes det renn der klubben har felles opplegg for 
utøverne med klubbvimpel, telt, smørebukk, bistand med skismøring (festesmurning). I tillegg har en 
representant for klubben hentet ut løpernes startnummer.  
Langrennsutvalget har også vektlagt å legge ut informasjon i forkant av rennene både på klubbens hjemmeside 
og FB langrenn. 
 
 NTE-cup 13-16 år 

o Jenter 13 år: Nora Hegdahl (3.pl.), Amalie Flatås Aune (4.pl.), Kaisa Bergin Holtan (5.pl.) og Mari 

Austheim (9.pl.) 

o Jenter 15 år: Ida Helland Iversen (2.pl.), Maria Flak (10.pl.) 

o Gutter 13 år: Niklas Landsem Melhus (2.pl.), Sigur Johan Lillefjell (4.pl.), Haakon Lillefjell (7.pl.), 

Bastian Svendsen (13.pl.), Audun Fossan (17.pl.) 

o Gutter 14 år: August Helland Iversen (6.pl.), Victor Lorentsen (19.pl.) 

o Gutter 16 år: Runar Joakim Olsen (5.pl.) 

 

 

 

 



 

 

 

 Midt-norsk mesterskap i Surnadal 13-16 år 

En relativt stor delegasjon av utøvere fra Steinkjer skiklubb deltok på midt-norsk mesterskap i Surnadal. Vi 
oppnådde en del gode resultater, og alle utøvere tok med seg gode mesterskapserfaringer hjem. Slik ble 
resultatene: 

o Jenter 13 år: 

o Klassisk 4km: Nora Hegdahl (12.pl.), Amalie Flatås Aune (17.pl.) 

o Fristil 2 km: Nora Hegdahl (9.pl.), Amalie Flatås Aune (12.pl.) 

o Jenter 15 år: 

o Klassisk 6 km: Ida Helland Iversen (6.pl.) 

o Fristil 2 km: Ida Helland Iversen (4.pl.) 

o Gutter 13 år:  

o Klassisk 4 km: Niklas Landsem Melhus (10.pl.), Haakon Lillefjell (14.pl.), Sigur Johan 

Lillefjell (22.pl.) 

o Fristil 2 km: Niklas Landsem Melhus (9.pl.), Haakon Lillefjell (21.pl.), Sigur Johan Lillefjell 

(22.pl.) 

o Gutter 14 år:  

o Klassisk 4 km: August Helland Iversen (34.pl.) 

o Fristil 2 km: August Helland Iversen (36.pl.) 

 

 Grongrennet, KM 13-16 år 16. januar 

I januar ble det arrangert KM for 13. – 16. årsklassen i Grong. Slik ble resultatene: 
 Gutter 13 år 3 km: Niklas Landsem Melhus (2.pl.), Haakon Lillefjell (3.pl.), Sigur Johan Lillefjell (6.pl.) 

 Gutter 14 år 3 km: August Helland Iversen (8.pl.) 

 Jenter 13 år 3 km: Nora Hegdahl (3.pl.), Amalie Flatås Aune (4.pl.) 

 K 19/20 år 10 km: Ingvild Skogan Brensholm (2.pl.) 

Samme helg ble det også arrangert KM i stafetter. I gutter 13-14 år ble det en andreplass og en femteplass. I 
jenter 13-14 år ble det også en andreplass, og i kvinner junior ble det en tredjeplass (se bildet under). I menn 
junior ble det en niendeplass, og i menn senior en andreplass. 
 
 

 
 
Under KM i Grong: Fra venstre Charlotte Aasvold, Ida Helland Iversen og Sigrid Flatås Aune. 
 

 Finale NTE-Cup, KM 13-16 år, Inderøy, 12. mars 

Den 12. mars ble det arrangert finale i NTE-cupen med innlagt KM for aldersgruppen 13-16 
år. Dette var den eneste gangen i år at det lokalt ble arrangert et renn med skibytte. 
Resultatene ble slik: 
 Jenter 13 år: Kaisa Bergin Holtan (4.pl.) 

 Jenter 15 år: Ida Helland Iversen (2.pl.) 



 Gutter 13 år: Niklas Landsem Melhus (2.pl.), Sigur Johan Lillefjell (8.pl.) 

 Gutter 14 år: August Helland Iversen (5.pl.) 

 Gutter 16 år: Runar Joakim Olsen (5.pl.) 

NM for senior i Tromsø/Kvaløysletta, 28. –31. januar  
Klubben stilte med følgende stafettlag i herreklassen: Pål Trøan Aune, Thomas Hjalmar 
Westgaard og Truls Trøan Aune. Laget ble nummer 32 av i alt 54 lag. Pål gikk en sterk 
førsteetappe og vekslet som nummer to. Pål kom i tillegg til semifinalen i sprint fristil og fikk 
en 9. plass til slutt. Thomas gikk 15 km klassisk (87.pl.) og skiathlon 15 + 15 km (78.pl.). 
 
NM junior, Vang, 11.-13. mars 2016 
Steinkjer skiklubb oppnådde flere gode resultater under junior-NM i langrenn. Beste resultat var det Ingvild 
Skogan Brensholm og Sigrid Aune som stod for. Ingvild fikk 19. og 21. plass, og Sigrid ble nummer 11 og 22 på 
de individuelle distansene. 

  
På bildet: F.v. Ingrid Skogan Brensholm og 
Astrid Stav. 
 
Ingvild Skogan Brensholm deltok også på 
Nord-Trøndelags førstelag i stafett, og de ble 
nummer åtte av i alt 64 startende. Også Sigurd 
Landsem Melhus og Frida Dahl deltok. Sigurd 
ble nummer 170 og 180 individuelt og deltok 
på ett av stafettlagene som ble nummer 102. 
Frida fikk en 45.plass individuelt. 
 
Steinkjer skifestival lørdag 13. februar 
Steinkjer skifestival ble arrangert under 
optimale forhold for deltakerne, med faste 
løyper og stabilt kaldt vær. Det var godt over 
200 startende fordelt på alle aldersklasser. 
Steinkjer skifestival var en del av NTE-cupen 
for aldersgruppen 13-16 år. På søndagen ble 
Byafjellet rundt arrangert, som en del av 
Steinkjer skifestival. 

 
 
Karusellrenn 
Vi arrangerte til sammen fire karusellrenn i år, og det var god deltakelse. Her er en oversikt 
over rennene: 

 Første renn 19. januar. Ca. 160 deltakere. Rundløype for de minste med 134 deltakere. 
Distanserenn for 11 år og eldre, 24 startende. 

 9. februar. 172 løpere deltok. De yngste gikk som vanlig rundløype, denne kvelden 148 deltakere. 

De eldste, 26 løpere, gikk to runder på idealtid, og der var det om å gjøre å gå jevnest, ikke raskest. 

26 deltakere. 

 Tirsdag 15. mars, 3. karusellrenn og klubbmesterskap i langrenn. Fristil og intervallstart. 49 
startende i alderen 8 år –senior. 

 Søndag 3.april. Avslutningsrenn på 
Henningvola i samarbeid med Henning IL. 

 



 
                         Pål Trøan Aune.                                                                                                                                                                                                           
 
Pål Trøan Aune 
Pål var med i den norske troppen som gikk verdenscuprennet i klassisk sprint i Drammen 3.februar og 
verdenscup klassisk sprint i Stockholm 11. februar. Karrierebeste så langt i Stockholm, nummer 9 i prologen og 
17. plass til slutt.  
 

Pokaler/utmerkelser 
Innstillingen er gjort av langrennsutvalget etter innspill fra trenerne. I forbindelse med nominasjon til utdeling 
av klubbens innsatspokaler i langrenn, har Vegard Iversen meldt seg inhabil til å delta i vurderingene. Årsaken 
er at han er foresatt til utøvere i aldersgruppen 13 – 20 år som har vært oppe til vurdering. Basert både på 
innsats og resultater, og i tillegg også utøvernes holdninger og atferd under trening og konkurranser, innstiller 
langrennsutvalget på følgende utdeling av pokaler for sesongen 2015/16: 

 Morten Brørs’ pokal: Sigrid Flatås Aune 

 Severin Bjørstads pokal: Ida Helland Iversen 

 Alf Tømmerås’ pokal: Daniel Bjørkamo Wist 

Arbeid med kommunikasjon 
Langrennsutvalget har jobbet en del med kommunikasjon denne sesongen. Hensikten har vært å informere 
klubbmedlemmer og andre på en god måte. Men det har også vært vår intensjon å skape blest rundt klubben. Vi 
opprettet sommeren 2015 en egen facebookgruppe for langrenn, som skal være hovedgruppa for alle utøvere 
og foresatte. Dette innebærer at andre langrennsgrupper på Facebook skal legges ned.  
Vi har prøvd å bruke klubbens hjemmesiden i større grad enn tidligere for å profilere arrangement og 
enkeltutøvere. For å få mest mulig treff på hjemmesiden, har vi lenket opp saker til Facebook. Vi ser at langt 
flere er innom klubbens hjemmeside etter at vi gjorde dette grepet. 

Kjøp og salg 
Vi har opprettet en egen facebookgruppe for kjøp og salg, som er for hele klubben, det vil si alle 
undergruppene. Her er det mulighet til å kjøpe og selge brukt skiutstyr i tillegg til at vi la til rette for dette 
under høstsamlinga. 
I tillegg la vi til rette for kjøp og salg av brukt utstyr under oktobersamlinga i høst. 

Noen ord til slutt 
Langrenneutvalget har opplevd denne vinteren som svært aktiv. Det har vært relativt godt oppmøte på 
treninger gjennom hele høsten og vinteren. Spesielt gjelder dette de yngste årsklassene. 
Dersom vi skal peke på en viktig utfordring til kommende sesong, må det være å få til enda bedre deltakelse i 
konkurranser. Antall som er med på treninger og antall som deltar i konkurranser i helgene står ikke helt i 
samsvar, og for aldersklassene 14 – 16 år er det litt tynt i rekkene. 
Klubben stilte ikke med noen deltakere i gutter 15 og 16 år under midt-norsk mesterskap i Surnadal. Det var 
heller ikke med noen jenter 14-årsklassen og 16-årsklassen og bare ei jente i 15-årsklassen. Den samme lave 
deltakelsen finner vi også i NTE-cupen for disse årsklassene. Dersom vi skal ha som mål å få opp flere utøvere 
til seniornivå, må vi greie å skape gode miljø i alle aldersklasser. 
Det er artig å konkurrere, og det er dessuten en fin måte å profilere klubben på. Vi må derfor arbeide 
systematisk med både rekruttering og motivasjon i neste sesong. 
 
Vi ønsker til slutt å takke alle trenerne og foresatte,de har lagt ned en veldig god innsats denne 
sesongen.  

Sportslig hilsen fra langrennsutvalget 
 
Hege Hjelde (leder), Liv Karin Olsen Flak, Nina Bartnes Skrattalsrud, Kari Helene Alstad 
Per Helge Fossan, Vegard Iversen 



 
Årsmelding fra husstyret 2015 
 
Husstyret i 2015 har bestått av; 
Benthe Asp 
Wenche Stavrum 
Marit Schei Wiseth 
Jarle Bylund 
Asbjørn Reitlo 
Edvin  Dahl. 
Silver club 
 
Styret har i 2015 hatt en litt annen arbeidsform en tidligere der møter i tradisjonell forstand ikke har 
vært nødvendig. Den enkelte medlem har heller jobbet på hvert sitt område og på den måten bidratt 
til et godt gjennomført år totalt for husstyret. 
 
Leieinntektene for 2015, er på kr 112000,-. og er mindre enn fjorårets gode resultat på ca 126000,- 
hvor av kr 35000,-  kom som følge av utleie av klubbhus-79 til Egge barneskole. Sammenligner en 
med i fjor og unntar inntektene fra Egge barneskole, har leieinntektene i 2015 faktisk hatt en gledelig 
økning på ca 15 %.. 
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. En fikk 
også i tillegg lånt ut en maskin for vask av stolene i klubbhuset, så "Takk for utmerket hjelp og 
støtte," Steinkjer Vaskeri! 
 
I år har den tradisjonelle rydde – og vaskedugnad i klubbhusene, på stadionområdene og anleggene 
vært overlatt til de enkelte gruppene i klubben. Silver club har hatt hovedansvaret for klubbhuset, og 
har også hatt rengjøringen og vask av gulvene  ifb. utleien av klubbhuset og kl.hus-79. 
Nye innkjøp/vedlikehold klubbhusene: Nye stoler og bord er innkjøpt av Silver club til klubbhus-79, 
forbedring/reparasjon av vannrørene pga. årlig fryste rør i kjøkken i samme hus, skifte av ventil i 
røranlegg klubbhus-01, skifte av gardiner, vasking av stoler, feste/sikring av hetta over komfyr og 
flytting av aggregat utvendig til bedring av kjølerommet i klubbhuset. 
 

Årsmelding/arbeidsoppgaver Silver Club: 
 
 
I år som tidligere, vil husstyret rette en spesiell takk til ”Silver Club” sine medlemmer for mye god 
hjelp med vedlikeholdsarbeider både  ute  og inne. Maling av Smørebodhuset og Kongehytta, og i 
fellesskap med dugnad fra langrennsgruppe, maling av  klubbhusene -79 og - 01. Betydelig 
arbeidsinnsats ved snekring og maling av 250 m av lyrer og sperremateriell til stadion, oppføring, 
maling og installasjon strøm av en ny oppslagstavle på parkeringsplassen, tak under Øvre bru, nytt 
reklamegjerde på Øvre bru, Reparasjon og bekostning av Nedre bru,  justering og vedlikehold av 
reklamegjerdet, samt rydding og bortkjøring av gammelt rot ved Smørebodhuset. Flere av Silver sine 
medlemmer var også daglig tilstede under byggingen/malingen av det nye huset til Steinkjer skidrift, 
Silver har som en skjønner utført en betydelig arbeidsinnsats til glede og nytte for hele klubben.  
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 
 
 



 
 

Årsmelding fra skiskyttergruppa 2015-2016 
 
Representasjon: 
 
Styret i skiskyttergruppa har i 2015-2016 bestått av: 
 
Torbjørn Wekre, leder 
Nina Fjærtoft, styremedlem  
Sigrid Ishol, styremedlem 
Arve Austheim, styremedlem 
Ola Benan, styremedlem 
Hans Ole Ingulfsvann, styremedlem 
Nils Opdahl, 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 i slutten av 3. mai 2016.    

Sigrid Ishol har vært styreleder i Team Innherred Skiskyting i sesongen 2015/2016.  

Per Ola Wæge har vært TD på nasjonale renn i vinter.  

Styret har koordinert arbeidet med sportslig -, anleggs- og arrangementsutvikling i perioden.  

 

Sportslig aktivitet og utvikling: 
 

Fortsatt stor aktivitet   
Pr. utgangen av april 2016 er det registrert 25 aktive skiskyttere over 13 år (lisensutøvere) i klubben.  Dette 

er en nedgang på 1 fra sesongen 2014-2015, og 11 færre enn i toppåret 2012-2013.   

 

Steinkjer Skiklubb er, tross denne nedgangen, fortsatt den største skiskytterklubben i Nord-Trøndelag målt 

i antall lisensutøvere.  Skatval Skilag skiskyting er nærmest med 21 lisensutøvere.  

 
Det er sist vinter registrert totalt 54 aktive utøvere i skiskyttergruppa. Dette inkluderer de 12 deltakerne på 

skiskytterskolen høsten 2015.    

 

Styret opplever fortsatt at skiskyttergruppa preges av en positiv samarbeidskultur, og et svært godt sosialt miljø både 

innenfor treningsgruppene, og mellom de yngre utøverne, trenerne og foreldre/foresatte.  Her skal også 

trenere berømmes for flotte initiativ som f.eks. samlinger med kveldsmat i øvre klubbhus etter noen av 

treningene. Dette er med på å forsterke det gode sosiale miljøet på tvers av utøvere og foreldre/foresatte.   

 

 
Lek og moro er en viktig del av idretten 

 

Skiskytterskolen  
Høsten 2015 deltok 12 ”elever”, hvorav de fleste født i 2006. Denne gangen ble de 3 første øktene – av 4 gjennomført 

i forbindelse med en helg, dvs. en økt fredag kveld og to økter lørdag med innlagt lunsj mellom øktene. I løpet av de 4 

øktene fikk deltakerne innføring i våpensikkerhet, litt teori om skiskyting, skyting og diverse fysiske øvelser. 

Deltakerne fikk deltakerpremier gitt av skiskytter-forbundet etter fullført kurs. Takk til flinke juniorer som bistod som 

instruktører under høstens skiskytterskole.  



5-6 deltakere på skiskytterskolen har deltatt i enkelte klubbrenn, klubbmesterskap og kretsrenn i løpet av sesongen.  

 

Treningsgruppene 
De yngste utøverne født i 2004 til 2006 har utgjort en treningsgruppe. Marit Lægran, Terje Skrattalsrud, Tor 

Haltbrekken og Arne Ivar Kvistad har hatt ansvaret for denne gruppen. Gruppen har utover vinteren bestått av ca. 15  
utøvere. De fleste utøverne i denne gruppa har deltatt jevnlig på kretsrenn i sesongen, og mange har opplevd stor 

fremgang og oppnådd mange flotte resultater.  Guttene er klart i flertall i denne gruppen, og det er absolutt rom for 

flere jenter blant våre aller yngste skiskyttere.   

 

Treningsgruppen for utøvere født i 2002 og 2003 har bestått av 4-5 utøvere.  Blant disse er det prestert godt også målt 

opp mot konkurrenter i hele Trøndelag. Overgangen fra skyting med anlegg på liten blink til å skyte på liten blink 

uten anlegg er krevende for 13-åringene, men dette har de taklet godt.  Trenere for denne gruppen har vært Håvard 

Belbo og Bård Annar Brandtzæg.    

 

Treningsgruppen for utøvere født i 2000 og 2001 har bestått av 12 utøvere.  Alle utøverne deltok under 

Hovedlandsrennet i skiskyting i Målselv først på april. Dette er ny klubbrekord, og kan i stor grad tilskrives et 

kjempegodt miljø i treningsgruppa og god tilrettelegging av trenerne både treningsmessig og sosialt. Trenere her har 

vært Gunhild Kvistad med god bistand fra Ola Hegge og Jo Bernt Brønstad.  

I alt 13 juniorer har deltatt i konkurranser på krets, regionalt og /eller nasjonalt nivå i løpet av sesongen.  11 av disse 

deltok også i junior-NM i Granåsen i vinter.  Samarbeidet mellom klubbene på Innherred og Steinkjer videregående 

skole (hvor de fleste av juniorene går) - «Team Innherred Skiskyting» - er videreført også gjennom 2015-2016.   

Samarbeid i teamet og mellom klubber og skolen har fungert godt både i sesongoppkjøringen og i sesongen.   

Flere topplasseringer i Norgescupen og junior-NM både på ski og på rulleski bekrefter et svært høyt nivå blant mange 

av juniorene både i klubben og i Innherredsregionen. Mange av våre juniorer har hatt stor fremgang. 

Ola Hegge og Pål Wærum har bistått juniorgruppen som trenere. Dette i samarbeid med trenerkoordinator Torkel 

Moeng Sende i Team Innherred Skiskyting.   

Styret vil rette en stor takk til alle skiskyttertrenerne. Masse fritid er brukt for å legge til rette for at utøverne skal 

kunne oppleve mestring og fremgang i en krevende sport.   

 

 
 

«Skiskytterhuset» er en flittig brukt arena for miljø og trivsel 

 

Samarbeid med langrenn 
Skiskyttergruppa vil også denne gang takke for et utmerket samarbeid med langrenn og langrennstrenerne i de enkelte 

gruppene.  Også gjennom klubbsamlinger på tvers av langrenn og skiskyting, blant annet på Nordheim på Gaulstad i 

oktober 2015, skapes det samhold og vennskap på tvers av grenene.  

Sportslige høydepunkt 
I løpet av sesongen har skiskyttere fra Steinkjer Skiklubb innkassert ikke mindre enn 2 NM/HL-gull, 1 NM-sølv, 1 

NM-bronse, 2 gull – 6 sølv og 3 bronsemedaljer fra midt-norsk mesterskap, 17 gull – 9 sølv og 12 bronsemedaljer fra 

krets-mesterskap.  

 

  
Marit i gode kliv under jr-NM i Granåsen 

 

Marit Ishol Skogan stod også sist sesong for klubbens beste prestasjoner sesongen sett under ett. Det hele startet med 

gull på sprinten og sølvmedalje på jaktstarten under NM Rulleskiskyting i Os i Østerdalen i august 2015. I vinter har 



Marit 3. plass på normalen under junior-NM i Granåsen og seier i Norgescupfinalen på Dombås på tampen av 

sesongen. På denne fellesstarten skjøt Marit 20 av 20 treff og vant med 1 minutt og 53 sekunder.  

 

Marius Møller deltok på vinnerlaget til Nord-Trøndelag på kretsstafetten i klasse gutter 15 år under Hovedlandsrennet 

i Målselv først på april. Han gikk her sammen med 3 gutter fra Skatval Skilag.  

 

 En rekordstor tropp med utøvere fra Steinkjer Skiklubb 

klar for Hovelandsrennet i Målselv 

 
Ellers må nevnes at Simen Kvarme fikk en meget sterk 5. plass på sprinten under HL i Målselv i konkurranse med 

over 100 andre 16-åringer fra hele landet. Sigrid Flatås Aune og Kjersti Kvistad Dengerud med henholdsvis 6. og 7. 

plass på normalen og Einar Carlson Hegge med en meget gledelig og sterk 10. plass på sprinten fra jr.-NM i Granåsen 

kommer også inn under sportslige høydepunkt fra siste sesong.  

 

Simen Kvarme og Vibeke Dengerud kvalifiserte seg og deltok under Youngstar-finalen i Holmenkollen i vinter.  

Vibeke presterte her å skyte fullt hus – 10 treff.   

 

Topp 10-resultater NM, Norgescup, Hovedlandsrenn 2015-2016  
 1. plass Marit Ishol Skogan; NM Rulleskisskyting, Os, sprint, K 18 år  

 2. plass Marit Ishol Skogan; NM Rulleskisskyting, Os, jaktstart   

 K 18 år 

 1. plass Marius Møller; stafett HL, Målselv, Nord-Trøndelag 1. lag gutter 15 år 

 3. plass Marit Ishol Skogan; jr.-NM, Granåsen, normal, K 18 

 2. plass Marit Ishol Skogan; NC Beitostølen, sprint, K 18  

 3.plass Marit Ishol Skogan; NC Beitostølen, normal K 18  

 1. plass Marit Ishol Skogan, NC –finale Dombås, fellesstart, K 18 

 5. plass Simen Eliassen Kvarme; HL Målselv, sprint gutter 16 år 

 6. plass Sigrid Flatås Aune, jr.-NM, Granåsen, normal, K 18 

 7. plass Kjersti Kvistad Dengerud; jr.-NM Granåsen, normal, K 18 år 

 10. plass Einar Carlson Hegge; jr.-NM, Granåsen, sprint, M 18 

 5. plass Marit Ishol Skogan NC Mo i Rana på både fellesstart og sprint, K 18 

 7. plass, Marit Ishol Skogan, NC Lillehammer, sprint 

 9. plass Marit Ishol Skogan; NC Markane, sprint, K 18  

 5. plass Eirik Ishol Skogan; kretsstafett M 17-21, jr.-NM Granåsen 

 5. plass Marit Ishol Skogan og Edvard Fjærtoft, kretsstafett NM-Mix 17-18  

 6. plass Thomas Austheim; kretsstafett G 15, HL Målselv 

 7. plass Edvard Fjærtoft og Einar Carlson Hegge; kretsstafett M 17-18, jr.-NM Granåsen 

 7. plass Vibeke Kvistad Dengerud; kretsstafett J 15-16, HL Målselv 

 8. plass Frida Dahl, NC Mo i Rana, sprint K 18 

 8. plass Silje Bentzen Østby og Maria Flak; kretsstafett J 15, HL Målselv 

 9. plass Marit Ishol Skogan og Kjersti Kvistad Dengerud; kretsstafett K 17-18, jr.-NM Granåsen 

 

Midt-Norsk mesterskap Snåsa 20. og 21. februar 2016 
 
Her er medaljevinnerne:  

 1. plass Kjersti Dengerud, normal, K 18 

 1. plass Eirik Ishol Skogan, normal M20-21 

 2. plass Eirik Ishol Skogan, sprint M 20 - 21 

 2. plass Fredrik Møller, normal G 15 

 2. plass Simen Eliassen Kvarme, sprint G 16 

 2. plass Erik Kjøsnes Wekre, sprint M 17 

 2. plass Frida Dahl, normal K 18 



 2. plass Sigrid Flatås Aune, sprint K 18 

 3. plass Edvard Fjærtoft, normal M 18 

 3. plass Edvard Fjærtoft, sprint M 18 

 3. plass Marit Ishol Skogan, normal K 18 

 

 
 

Mye edelt metall til våre løpere i vinter 

 

I tillegg ble det stafettseier i Midt-Norsk mesterskap til Frida Dahl, Kjersti Kvistad Dengerud og Marit Ishol Skogan i 

K 17-21 og bronsemedalje til Erik Kjøsnes Wekre, Einar Carlson Hegge og Tommy Kokås Brandtzæg i M 17-18.  

 

KM skiskyting vinteren 2016 
 

KM-øvelsene i vinter har bestått av normal og sprint som ble arrangert av Inderøy IL på Petter Northug arena, samt 

fellesstart og stafett som ble arrangert i regi av Frol/Stiklestad i Storlidalen.   

 

Her er de individuelle KM-vinnerne fra Steinkjer Skistadion: 

 Fredrik Møller.  3 KM-gull  

 Erik Kjøsnes Wekre, 3 KM-gull 

 Simen Eliassen Kvarme, 2 KM-gull 

 Marit Ishol Skogan, 2 KM-gull 

 Eirik Ishol Skogan, 2 KM-gull 

 Edvard Fjærtoft, 1 KM-gull  

 Veronika Meldal Brandtzæg, 1 KM-gull 

 Thomas Austheim, 1 KM-gull 

 Halvor Brønstad, 1 KM-gull 

 Kjersti Kvistad Dengerud, 1 KM-gull 

 Norunn Kvistad Dengerud, 1 KM-gull 

 

Trøndercupen 2015-2016 
 

Klubben fikk 3 sammenlagtvinnere av cupen sist vinter. Dette er Simen Eliassen Kvarme i G 16, Einar Carlson Hegge 

i M 18 og Eirik Ishol Skogan i M 20-21.  Beste skytter (skyttertrøya) ble Fredrik Møller i G 13 og Erik Kjøsnes 

Wekre i M 17. 

  

Klubbmesterskap og sesongavslutning 
Klubbmesterskapet i skiskyting ble avviklet onsdag 16. mars. Det ble konkurrert i fellesstart og til sammen 43 utøvere 

deltok, deriblant 13 i foreldreklassen.   

 

 
 

Et stort startfelt i yngste klasse klar for klubbmesterskapet 



 

Det er arrangert 2 klubbrenn i løpet av sesongen. Disse rennene er et godt tilbud for spesielt de yngste utøverne våre å 

prøve seg i.  

Sesongavslutningen var lagt til nedre klubbhus onsdag 13. april. Foruten premieutdeling for deltakelse i klubbrenn og 

klubbmesterskap, ble det gjort stas på medaljevinnere fra NM, HL, Midt-Norsk og KM. Trenerne fikk en velfortjent 

takk. Quiz og billedshow, samt brus, is, kaffe og kaker stod også på programmet. Mellom 70-80 personer med smått 

og stort deltok, og dette ble et flott punktum på en lang og innholdsrik sesong.   

Styret benyttet anledningen til å takke både utøvere, trenere og ikke minst en aktiv og positiv foreldregruppe for 

innsatsen gjennom sesongen.   

 

Innsatspokalen for sesongen 2015-2016 

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 2015-2016 tildeles Marit Ishol Skogan.  Begrunnelsen er prestasjoner gjennom sesongen. I løpet 

av sesongen har hun tatt både NM-gull, -sølv og bronse og ble nummer 4 sammenlagt i Norgescupen i klasse K 18. En 

seriøs, treningsvillig og målbevisst utøver med gode holdninger og godt humør.  

 

Foreldregruppa pokal for 2015-2016. 
 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 2015-2016 tildeles Vibeke Dengerud. Hun tildeles pokalen for sine gode holdninger, 

treningsiver og fremgang. Hun er en seriøs utøver og legger ned mye tid på å bli en stadig bedre skiskytter. Hun har 

skutt 10 treff i store og viktige konkurranser i vinter.  

 

Egne skiskytterarrangementer. 
Steinkjer Skiklubb har i løpet av sesongen stått som arrangør av Trøndercup normal og kretsrenn sprint helga 23. og 

24 januar. Her deltok 175 deltakere. I tillegg ble det arrangert kveldsrenn i sprint den 17. februar med vel 50 deltakere.  

Vi vil også takke Steinkjer Skidrift for et godt samarbeid under sesongen.  

Da står det tilbake å takke alle som på ulikt vis har bidratt til å gjøre 2015-2016 til nok en god sesong for 

skiskyttergruppa, og ønske lykke til med viktige sesongforberedelser frem mot neste sesong.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Steinkjer, 10.05.2016 

 

Styret i skiskyttergruppa 
 

Torbjørn Wekre (leder) og styremedlemmene Sigrid Ishol, Nils Opdahl, Nina Fjærtoft, Arve 

Austheim, Ola Benan og Hans Ole Ingulfsvann 

 

 

 

 

 



 

 

Årsmelding fra alpint 2016 
 

Treninger: 
Høsten 2015 ble det arrangert barmarkstreninger hver tirsdag og fredag. Tirsdager ble treningene avholdt på 

Egge ungdomsskole fra kl 1900 til 2000. Fredager ble treningene avholdt i turnhallen på campus fra kl. 1700 til 

1800. Etter jul hadde vi treninger i Heggesåsen tirsdager og torsdager fra kl. 1800 til 2000. Det har vært ca. 25 

unger med på treningene. 

Herlige og luftige svev i Heggesåsen i vinter. Foto: Alpingruppa. . 

 

Heggesåsen: 
Vi fikk endelig produsert snø i Heggesåsen som gjorde at vi hadde åpent tirsdager, torsdager og lørdager. Tirsdager og 

torsdager hadde vi åpent fra kl. 1800 til 2030 og lørdager fra kl. 1100 til 1500. 

Arrangement:  
I samarbeid med Grong skisenter ble det arrangert skicross i Heggesåsen med 50 unger på startstreken. Det ble 

arrangert 2 karusellrenn med til sammen 42 deltakere.  Videre ble det også arrangert Big Jump- konkurranse med 14 

deltakere. Vi har hatt deltakere på kretsrenn på Storlien, Meråker, og Grong med gode resultater. 

Steinkjer Skiklubb har stilt med trenere og vært aktiv med i organiseringen av kretsens rekrutteringssamlinger. To 

trenere har vært på trenerkurs i regi av skiforbundet og Einar Witterveen. 

 

Alpingruppa 

Stian Wodahl, leder, Espen Carlson, Margunn Støvik, Tor Eldar Veie, Rune Holmvik. 

 

 

 
 



 

 

 

Anleggsrapport for 2015  
 

Også dette året har dugnadsgjengen i Silver Club og medlemmer utført et 

betydelig arbeid med vedlikehold og standardheving av anleggene på Steinkjer 

Skistadion. En del er nærmest småting som likevel er viktig for å ta vare på 

bygninger og anlegg, andre ting har vært større oppgaver som gir 

standardheving. 

 

Her nevnes en del av det som er gjort: 

 

Skistadion med løyper 
 Utvendig maling av smørebua, klubbhus -79 og tidtakerhuset. 

 Skifte av fundamentering under deler av vestveggen i smørebua. 

 Permanent strømtilførsel til Kongehytta gjennom jordkabel. 

 Sikring av masser og reparasjon av skader i begge ender av øvre løypebru 

 Tak under øvre begge sideløpene i øvre løypebru for å gi bedre lagring av utstyr 

 Produksjon av 250 m flyttbare gjerder til bruk på stadion under arrangement 

 Oppmaling av «lyrene» til markering av langrennløyper 

 Ny informasjonstavle ved inngangen til startområdet på stadion  

 Ettersyn og reparasjon av permanente gjerder på Stadion 

 Stor aksjon med rydding og vekkjøring av «rat». 

 Kantslått, fjerning av vegetasjon  

 Område for snølagring var planert, drenert og belagt med duk og nett for bæring av tunge 

kjøretøy.  

 Skidrift fikk oppført teknisk bygg for utstyr til snøproduksjon. 

 

Yrken, hopp 
 Installert utedo med nedgravd tank. 

 

 

Heggesåsen, alpint 
 Etablert utstyr for snøproduksjon og gjort heisen driftsklar og godkjent. 

 Utbedring av lys i bakken 

 

 

 Anleggssjef: 

Geir Morten Hjelde    
 
 
 

 



 
 

 

 

 

Årsberetning  fra 

Økonomikomiteen 
 

Komiteen har i  2015 bestått av: 

 

  Gunnar Lindmo 

  Kjell Torgersen 

  Fredrik Brandt 

  Edvin Dahl 

  Trond Økvik 

  

Arbeidet i komiteen,  har i hovedsak dreid seg om reklame/ arenasalg, bytteavtaler og 

deltakelse som parkeringsvakter ved renn.  Når alle områdene telles inn, har nevnte  komite 

i 2015 samlet inn i overkant av kr 300000,– i penger og tjenester. 

Nevnte personer var også sterk delaktig i parkeringsjobben ved NC  i langrenn i januar der 

inntektene kom opp i hele kr 88000,-. 

Nåværende komite,  har nok utvilsomt nådd sitt potensiale.  Når en ser på hvilke summer 

komiteen har samlet inn bare etter årtusen skifte, er det ikke småtterier regnet i et skiklubb 

perspektiv. Flere vet også at disse inntektene har kommet inn ved frivillig innsats og uten 

kompensasjon for egne utgifter knyttet til jobben.                                                                                                                                                                       

 

Er det tid for å komme over i en mer profesjonell aktivitet? 

ED. 

 
 

                           
 
                        
                          

 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                         Foto Helge 

 

Steinkjer Skiklubb stilte sterkt i Borgertoget  17. mai 2016 . 
Denne gangen med Torbjørn Wekre, leder i skiskyttergruppa, som fanebærer. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Sesongens største arrangement 
Steinkjer Skiklubb ble i mai 2015 tildelt Norgescupen (NC) for langrenn for juniorer. 

Ettersom dette var det første NC-rennet for sesongen, og i tillegg uttaksrenn for ungdoms-

OL på Lillehammer, og mønstringsrenn til ungdoms-VM ble det hele 897 påmeldte.  I tillegg 

kommer trenere og støtteapparat, foreldre/foresatte og media. Blant annet var TV2 og laget 

en Påski-episode, og NRK bidro også med omtale. Det ble solgt 1760 parkeringsbilletter. 

 

 

 

 

Egenprodusert snø var et viktig bidrag til et vellykket Norgescuprenn tidlig i januar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Forhåndsjobbing 

Selv om Steinkjer Skiklubb var den formelle arrangøren, valgte vi å inngå en samarbeidsavtale med 

Beitstad IL, Ogndal IL, Henning IL og Henning Skilag om avvikling av arrangementet. Hovedkomiteen ble 

organisert med personer fra de 5 klubbene, og ble organisert i 11 fagkomiteer med ansvarlige fra alle 
klubbene. 

Samtidig som det er åpenbart mange fordeler å samarbeide, er det samtidig viktig å ha avtaler som 

regulerer hvordan arrangementet skal gjennomføres, og hvordan det økonomiske skal løses. Vi har høstet 

mange gode erfaringer med samarbeidet, og det er lagt et bra grunnlag for å samarbeide om framtidige 
arrangement. 

Første møte i hovedkomiteen var 16.august, og fram til oppsummeringsmøte den 29. februar møttes 
hovedkomiteen 11 ganger. 

- Kort om arrangementet, tilbakemeldinger 

Vi hadde en noe krevende oppkjøring til arrangementet på grunn av lite snø.  Men for å gjøre en kort 

historie kort ble beslutningen om å arrangere på Steinkjer skistadion gjort kvelden 29. desember. 

Et vellykket arrangement forutsetter god planlegging. I samarbeidsavtalen hadde vi definert en beskrivelse 
av hvordan norgescupen skulle oppleves: 

Vi skal som engasjerte samarbeidspartnere gjennomføre et arrangement på høyt kvalitativt nivå. Vi skal 

være synlige, nytenkende, prestasjonsorienterte, raus og løsningsorientert. Vi skal  være 

imøtekommendevise respekt for hverandre og våre gjester gjennom å være imøtekommende, positiv og 

støttende. Arrangementet skal være preget av av gode prestasjoner i bred forstand, muligheter, trivsel og 

samhold. 

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på hvordan mange av våre gjester opplevde dagene på 

Steinkjer.  Vegard Ulvang oppsummerte det slik i Trønderavisa : « Det er imponerende å se hva de har fått 

til på så kort tid. Vi i Kjelsås var skeptiske da vi så værmeldingen, men Steinkjer har et veldig flott anlegg 

og dette var et veldig flott arrangement på alle mulige måter. En flott helg, og det kan ikke gjøres bedre enn 
hva de har fått til her. 

 

 

 

 



 

- Kuldebølgen som kom, og hvordan den ble taklet? 

Det ble i desember spekulert på om det var nødvendig å flytte arrangementet til Meråker på grunn av 

snømangel, men paradoksalt er om norgescupen hadde blitt flyttet vil det bli avlyst på grunn av kulde.  Det 
ble noen kalde dager også på Steinkjer, men det var juryen som besluttet å gjennomføre alle øvelsene. 

- Samarbeid med andre lag, for første gang, hvorfor, evaluering, antallet frivillige som stilte opp. 

Under planleggingen og gjennomføringen har samarbeidet med de andre klubbene vært konstruktivt. Ved å 

samarbeide får vi tilgang til mange ressurser både i forhold til kompetanse og dugnadskapasitet. Om vi 

velger å videreføre dette samarbeidet betyr det at vi får kapasitet til å ta på oss slike arrangement oftere.  

For perioden 1.januar til den 15.januar registrerte vi alle dugnadstimene som ble nedlagt. 269 personer 

brukte 3907 timer, og av disse utgjorde 10 prosent av de frivillige  32 % av alle dugnadstimene. I tillegg 

kommer timene som ble brukt fram til 1.januar og etter 15.januar. Totalt er ca 4400 dugnadstimer lagt ned 

fra start til slutt. 

- Evaluering, økonomisk resultat 

Det er skrevet en rapport fra arrangementet. Denne rapporten beskriver hele prosessen fra start og til at det 

økonomiske resultatet ble fordelt til de 5 klubbene. Denne rapporten er på  20 sider og beskriver fakta og 

evaluering. Mye gikk veldig bra, samtidig som vi kan bli enda bedre. 

Det økonomiske resultatet ble på 445 000 kroner. Det er et resultat som vi skal være godt fornøyd med. 

Dette overskuddet ble fordelt etter en nøkkel som er beskrevet i samarbeidsavtalen. Fordelingsnøkkelen 
består av et grunnbeløp til hver klubb, brukte funksjonærtimer, lederansvar og bruk av anlegget. 

 Statoil Norgescup for juniorer langrenn fra 8. til 10.januar ble et meget vellykket arrangement på flere 

måter. Som leder i hovedkomiteen ønsker jeg å takke alle som har bidratt med en innsats. Dette betyr en 

takk til den enkelte, men også til næringsliv som har støttet oss, Nord-Trøndelag fylkeskommune og 
særdeleshet Steinkjer kommune som er en konstruktiv bidragsyter. 

 Et slikt arrangement forutsetter at mange tannhjul, både store og små virker og samhandler sammen – det 

fungerte bra denne gangen også! 

 

Harald J. Overrein, leder i Hovedkomiteen. 

 

 

 

  

 
 
  

 

 

     

 



 

Leik og skiskole med gode opplevelser 
 
 

Gode opplevelser på ski i ung alder betyr mye for skigleden framover. Det var tanken bak en 

skileik utenom den vanlige. Stedet var Steinkjer Skistadion, og kvelden var 4. mars, der et 

hundretalls unger i alderen 6 – 10 år boltret seg og hadde det artig i bakkene. Å bli ”sett” av 

verdensstjerner som Anders Bardal og Andreas Stjernen var en opplevelse som blir husket i 

framtida. 

 

Den vellykkede skikvelden var et samarbeid mellom Sparebank1 og Steinkjer Skiklubb. Det var 

organisert og preparert syv hoppbakker i ulik størrelse, kuleløype, slalomløype og orgeltramp. I tillegg 

var hoppbakkene i Yrken gjort klar. Flere nyttet sjansen til å prøve hoppski. 

Barna registrerte seg i nedre klubbhus da de kom, fikk startnummer på brystet, samt diplom og 

deltakerbevis (lue). Litt info fra leder Benthe Asp i skiklubben, Anders Bardal og banksjef Gunnar 

Thorsen utgjorde startskuddet. Ungene storkoste seg, utfordret egen komfortsone og fikk 

mestringsopplevelser av høy klasse. Etter aktivitetene var det pølser m/brød, saft og kaffe. Begeistring 

og glede ble uttrykt høylydt. Både små og store ”hoppere” ga positive tilbakemeldinger. 

Både Sparebank1 og skiklubben ønsker at dette skal følges opp neste år. Kanskje at en starter litt 

tidligere på vinteren og gjennomfører over flere kvelder, eventuelt opp mot Barnas Skidag. 

 

  

 
                                                                                                                                                                                    (Foto:Helge) 

9. mars: Anders Bardal fikk god kontakt med de mange deltakerne som fylte nedre klubbhus. 

 

 



Spennende snølagringsprosjekt 

 
For første gang har vi et prøveprosjekt med sommerlagring av snø. I løpet av vinteren 

er det bygd opp en kjempedunge med ca. 6000 kubikkmeter med egenprodusert snø på 

et område like bak ”Elghaugen”, spesielt tilrettelagt for sommerlagring. Denne snøen er 

produsert i løpet av vinteren og er nå tildekket med et 50 cm tykt lag med sagflis som 

skal isolere og redusere smeltingen i løpet av sommermånedene, forteller leder Runar 

Helbostad i Steinkjer Skidrift A/S til Skituppen. 

 
- Håper vi har nok snø til å legge ut en to kilometer lang løype når førjulsvinteren kommer, sier Runar. Når 

snøen skal legges ut vil værprognosene være med på å bestemme. Han innser at det er meget spennende måneder 

vi går i møte. Dette kan bli den første sommerlagringen av kunstsnø i Nord-Trøndelag. Spørsmålet blir hvor mye 

av snølageret en klarer å bevare. Litt svinn må en regne med. 

Skiklubben har tatt kostnadene med de ca. 700 kubikkmeter sagflis som dekker og isolerer snølageret. For 

skisporten vil det bety mye å kunne starte treningen på snø om høsten. De siste årene har det vært skralt med 

både natursnø og mulighetene for å produsere kunstsnø før jul. 

 

 

 
 

Snølageret bak Elghaugen i skyggen av noen grantrær kan bety tidlig sesongstart til høsten. 

 

 
Når det gjelder snøprduksjonen har Steinkjer Skidrift ønsket å utrede hva det koster å få vann fra Steinkjerelva til 

snøproduksjon i anleggene.. 29. mars hadde vi besøk av Topptekninkk ved Jens Eide, som har laget en oversikt 

på kostnader og utstyrsbehov for 

 

             *     Vanntilførsel fra Steinkjerelva til Heggesåsen, hoppbakkene og skistadion. 
 Produksjonsutstyr med rørnett i Heggesåsen 

 Produksjonsutstyr med rørnett i hoppanleggene 

 Produksjonsutstyr med rørnett på skistadion, Yrkensløyfa og Jernalderbakken. 

o Dagens vanntilførsel er fra Svarttjønna eller kommunalt vann. 

 Kommunalt vann er det for liten kapasitet på, og i tillegg er det feil å bruke renset vann i 

snøproduksjon.  

 Svarttjønna har ikke stor nok kapasitet til alle anleggene. 

 



Litt info om sesongen 2015/2016 
 

o Sommervedlikehold av løypene 

o Det er kjørt «beiteknuser» i deler av løypene 

o Arvid Valøen med arbeidsgruppe har gått med ryddesag i løypene 

o Ytre løypenett som 15 km og 20 km ble flere av bruene vedlikeholdt 

o Snøproduksjon 

o Vi har hatt en spennende og utfordrende vinter. Den startet med plussgrader helt til 27. 

desember 2015. Da kom kulden og vi fikk produsert nok snø til å berge NC for juniorene. 

Med godt samarbeid med kommunen o g klubbene ordnet det seg. Etter dette ble det 

produsert snø i Yrken bakken og Heggesåsen 

o Preparering av anleggene 

o Det er kjørt ca. 350 timer med prepareringsmaskiner på Byafjellet, skistadion, Yrken og 

Heggesåsen. Ca. 100 av disse er utkjøring av kunstsnø. 

o Når først vinteren kom ut i januar så ble det stabile og bra skiforhold. 

o Byafjellet med løypenett var det flere ukedager/helger med meget fine skiforhold. 

o Odd Martin Saursaunet er hovedkontakten vår for anleggene på Steinkjer. 

o Kjørere i vinter er: Hans Lyngved, Odd Martin Saursaunet, Geir Wiseth, Arne Feragen og 

Harald Elden. 

 

Steinkjer Skidrift AS takker for godt samarbeid, og mange fine 
skiopplevelser. God sommer! 
 
Runar Helbostad. 
 
 
 
 
 

 

                  
  

 

     

  

 

 



 

Skistua vintersesongen 2016 
 
 

 
 

Skistua 28. februar var en fin skisøndag med godt besøk og god stemning, ute og inne. (Foto: Solfrid Dahle).  

 
Besøkstall 2016 
 

Samlet var det i sesongen 2016  734 besøkende. Da er medtatt også overnattende skoleklasser. Dette er en 

framgang fra årene før,  hvor besøkstallene var;  2013   -  552, 2014  - 542 og 2015  - 460. Med kort 

åpningssesong i 2016 (tidlig påske) er dette en positiv utvikling. 

 

Vandrepokal for barn/ungdom 
Vandrepokalen for årene 2013 til og med 2015 ble utdelt på årsmøtet til Skiklubben i mai 2015. Ny vandrepokal 

eller rettere sagt tinnfat er satt opp for årene 2016 til og med 2018. Fatet vinnes av den barn/ungdom som har 

flest besøk på Skistua i disse årene. For hvert år får den som har flest besøk det året sitt navn gravert på fatet. 

Videre får den med flest besøk det året en pokal. Vinner for sesongen 2016 er Nora Hegdal med 6 besøk. Både 

August Helland Iversen og Niklas Landsem Melhus hadde 5 besøk. I alt var det 59 registrerte besøk av 

barn/ungdom i sesongen 2016. 

Blant alle disse ble det fritt trukket ut en som også får en pokal. Det ble i 2016 Simen Nilsen Oksvold. 

 

Besøk av skoleklasser 
 Steinkjer skole gikk inn til Skistua fra Skistadion tirsdag 1. mars og overnattet for så og gå samme vei tilbake. I 

alt deltok det 39 elever og 4 lærere, sprekt gjort å gjennomføre en slik tur av alle. 

Skistukomiteen ønsker flere skoleklasser velkommen i vintersesongen. 

 

Per Kristian 



 

 
 
 

               
  

På Skistua: Bildet av kong Olav på veggen. Han ble konge i Norge i 1957, samme året som 

Øivind Hegge ble valgt inn i skistukomiteen. Øivind har vært medlem i 59 år og er Byafjellets 

ukronte konge. 

 

- Alt for Skistua og Byafjellet 
 

                         Neste år er det altså 60 år siden unge Hegge fra Nordsihaugen ble tatt inn i den 

eksklusive Skistukomiteen. – En herværende lokalavis betegnet meg som ”Kongen av 

Byafjellet”. Det er nok å dra det litt langt, men i tilfelle det var riktig ville jeg ha som 

valgspråk ”Alt for Skistua og Byafjellet”, ler Øivind. Han er kjent som en kar med 

mye humor, og mange historier på lager. Nylig rundet han 80 år, og det vanket 

fortjent oppmerksomhet fra mange kanter. 
 

                                fortsetter sin serie TILBAKEBLIKK  (6) der skiklubbens 

veteraner ser tilbake. Turen er denne gangen kommet til Øivind Hegge (80). 

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

Parelius Hovik, desember 2014, Odd Ryggvold mai 2015 og Kolbjørn Kolsvik desember 2015. 

 



Skituppen stilte seg naturligvis i gratulantenes rekker og vi treffer ham hjemme. Her i Åsmund 

Vinjes vei 3 vokste han opp sammen med søsteren Greta og brødrene Asbjørn og Arne. Inne er det 

blomsterbuketter over alt fra mange som husket ham på bursdagen. Vinteren er på hell, snøen 

smelter og vatnet renner i gatene. 

-Det ble vinter med mye snø likevel, konstaterer Øivind fra godstolen. Nok til at mange fikk fine 

skiturer til Byafjellet og Skistua i år også, selv om en måtte vente til langt uti januar.  
Han ser tilbake og minnes turene som startet her på Nordsihaugen. Skistua fikk han tidlig et forhold til, helt 

fra han klarte å gå dit av egne krefter, og videre opp gjennom ungdomsårene. Som 21-åring, i 1957, ble han 

innvalgt i skistukomiteen.. Da var han så vidt ferdig med førstegangstjenesten i militæret.  

 

– Det var en stor ære å bli benket sammen med karer som Roald Schei, Kjell Hovik, Alf Tømmerås, Kåre Austad, Einar 

Wiklund og Per Johansen, forteller Øivind. 

                               Denne gjengen var en del eldre enn meg og jeg hadde stor respekt for dem. Det var et fantastisk miljø. Forskjellige 

typer, jeg trivdes fra første stund. De styrte Skistua på en suveren måte og videreførte tradisjoner helt tilbake til 

unionstiden. Da Skistua ble bygd i 1904 var den først i sitt slag i Nord-Trøndelag. 

            

 

Byggherre var Steinkjer Skiklubb, som ble stiftet om lag 20 år tidligere. I mange ti-år framover fungerte Skistua som 

klubbhus og et naturlig samlingspunkt. Herfra ble det også arrangert skirenn. Innenfor de solide tømmerveggene var det 

en eim av treski, brent tjære og Østby mix. Og fra kjøkkenet duftet det herlig av den velkjente havregrynsuppa, Nord-

Europas beste, Skistuas ubestridte varemerke. 

  Skistua ble mer populær, og ofte betegnet som ”Perlen vår.” Den var klubbhus og ble utleid til lag og foreninger, til 

treningssamlinger, og til og med brylluper ble holdt der. 

 

- Jeg husker skisøndagene da folk var tidlig oppe, spente på seg skiene og fartet til Byafjellet. Løypene ble brøytet til 

fots og treskiene laget fine, brede spor, til knirket fra rottefellene. Ikke bare ei løype, nei, flere løyper førte til Skistua. 

Brødrene Per, Torberg og Terje Johansen var ”morgenfugler” som tok nysnøen i løpet av natta som en utfordring. De 

konkurrerte om å komme først til Skistua – i hver sin løype (!). Den legendariske Nikkersløypa gikk opp Bjønnskaret og 

forbi Korktrekkern og over Damenes fallgrubbe, ned til Svarttjønna og videre forbi Lauvåsen.  En annen løype gikk om 

Skrattåsen og en tredje løype om Byaseteren.  

Det var ofte litt av et ”bask” i djupsnøen. Derfor var det en stor lettelse da skiklubben i 1974 kjøpte inn en snøskuter 

med løypelegger. For ikke å snakke om da den første løypemaskinen svingte inn på skistutunet i 1983. 

 

 

 
 

Skistukomiteen samlet på Skistua i 1965. Fra venstre Kåre Austad, Kjell Hovik, Peder Forbord, Tore 

Heggstad og Øivind Hegge. 

 
Strid om beliggenhet - flytting 
Skistuas beliggenhet var det strid om helt fra begynnelsen. Først om den planlagte plasseringen i Fossemhalla. – En 

komplett fiasko, var ord som ble brukt i brev til komiteen i 1903. Det var den bratte lia, adkomsten, det ble vist til. 

Hytta ble reist  i Fossemhalla, men ble senere flyttet til Fossemsetervollen, der den ligger i dag.  



Historien forteller om mange tunge løft. Det ble laget en løpestreng for å frakte varer fra Fossem, og en traktorvei ble 

anlagt noen år senere. Markeder ble holdt i byen flere ganger. Ja, økonomien var så alvorlig at det ble iverksatt 

pengeinnsamlinger for å redde Skistua fra tvangssalg. 

- Dette er naturligvis lenge før våre dager, men er dokumentert i boka ”Skiglede og dugnad i 100 år” i 2004. Hytta ble 

bygd som et  felles samlingssted for skientusiastene. Det var mange av dem, og det ble flere kamper opp gjennom årene. 

Synkende besøkstall bekymret. Folk hadde bygd egne hytter og hadde ikke så mye tid til Byafjellet som før. 

Først på 1980-tallet var det klart;  det var nødvendig å gjøre noe med Skistua hvis den skulle beholdes på samme sted. 

Dessuten var det et ønske om å få Skistua nærmere det sentrale løypenettet på Byafjellet for at flere skulle bruke hytta. 

Flere selvbestaltede komiteer foretok befaringer oppe på Byafjellet. Flere tomter ble funnet, men ingen ting bestemt. 

- Jeg var freidig nok til å foreslå flytting av hytta i 1980, med henvisning til at besøkstallene hadde gått ned, og at dette 

kunne skyldes hyttas vanskelige beliggenhet. Mange kviet seg for å ta turen ”nedom” Skistua som det ble sagt. 

Alternativet var å gå løs på ganske omfattende restaureringsarbeider. 

- Mitt forslag var å flytte Skistua opp på ”Berget” og ville ha komiteens mening. Men stemningen var å restaurere. 

Dette ble så utført i årene 1983-90, forteller Øivind. Dette skjedde omtrent samtidig som skistadion ble bygd ut til NM i 

1979. Med utvidede løypetraseer og mye mer. Totalt ble dette den største dugnadsinnsatsen i skiklubbens historie. Flere 

tusen dugnadstimer. 

Restaureringen av Skistua beløp seg til nærmere en halv million kroner, uten at det belastet skiklubbens økonomi. 

 

- Du har ridd to hester, Skistua og The Silver Club i lang tid?  
  - Det hele var bare lystbetont. Jobbene stod i kø, men det var aldri snakk om å si nei. For trivselen og kameratskapet 

stod i høysetet. Dugnadsånden var bærebjelken i et unikt samhold. Slik er det fortsatt. Dess lengre en har vært med jo 

verre blir det å slutte. Jeg må si som han i Berlevåg mannskor, som nettopp hadde fylt 90 år, og ble spurt om hvor lenge 

han hadde tenkt å være med i koret: - Slutte? Ska dæm bli kvitt mæ må dæm  skjøt mæ! 

                      

 

       
  
    Skistua 2015: Øivind forbereder en ny vinter med ved til peisen, og har selskap med hunden Pan. 

 

Utnevnt til direktør 
        På Skistua bærer han den ærefulle tittelen ”direktør”. – Et typisk skistukomitepåfunn, mener han selv. Om det var for å 

gi    formannen større autoritet, vet jeg ikke. Samtidig åpnet det for at sekretær Per Kristian Langeng kunne  opphøyes til 

”generalsekretær”. Ifølge årsmøteprotokollen er Øivind innsatt som ”dir.” første gang i 1997, og tittelen har han hatt 

siden. Noen har antydet at Øivind bør være direktør på livstid. Det ville vært virkelig kongelig! – Kanskje det blir slik, 

medgir han med et smil. Om skistukomiteen i Steinkjer Skiklubb er det blitt sagt at den er nesten umulig å komme inn i, 

og enda vanskeligere å komme ut av. Således er  den også blitt kalt adelskomiteen. 

         



 

 

 

      Går en etter i Skistuas historie er ikke Øivinds direktørtittel spesiell. Bak Steinkjer Skiklubb og Skistua i starten står 

flere av byens    fremste menn med fine titler. Således kan en si at direktør Øivind er en videreføring av denne 

tradisjonen. Som innehaver av forretningen Sportshytta i Kongens gate, kan en si at han føyer seg inn i denne 

eksklusive rekken. Alle med den samme glede av skisport og friluftsliv. 

 

  - En slik tittel ga deg vel økt ansvar og kanskje lønn og godtgjørelse?  

  - Nei, hehe, komiteen mente vel at tittelen var lønn  nok.  Men det ga meg muligheten til å delegere oppgaver, hvis   

         nødvendig. Neste år blir det et  aldri så lite jubileum; 20 år som Direktør. Før dette var han formann fra 1994. Omtrent 

samtidig ble Per Kristian Langeng valgt til sekretær, eller generalsekretær i tilfeller  direktøren har forfall. Og det 

skjer ikke ofte. Det blir således et dobbelt jubileum. 

Omtrent samtidig som Øivind startet sin lange karriere på Skistua, fikk skistukomiteen av årsmøtet utvidet sine 

fullmakter til å disponere overskudd i driften”til Skistuas beste”. Dette førte til at Skistua ble skiklubbens største 

aktivium både sportslig og økonomisk. Skistua ble oppfattet som det mest positive som Steinkjer Skiklubb drev med. 

Kanskje var det derfor det var ærefullt å bli innvalgt i skistukomiteen? 

 

Et levende skimuseum 
Fra begynnelsen var det ildsjelene blant markatraverne på slutten av 1800-tallet som fant behovet for et samlingssted. 

Siden har Skistua vært en viktig faktor i utviklingen av skisporten i Steinkjer. Kanskje fornemmelsen av skihistorie i 

de gamle tømmerveggene, historiene, miljøet og inventaret, er noe av hemmeligheten. 

Det betyr at Skistua i dag med sine 112 år mer og mer er blitt et levende skimuseum. Her finnes mange gamle ski som 

forteller mye om utviklingen når det gjelder skiutstyr. I storstua henger et historisk fotogalleri av mange fremtredende 

medlemmer i Steinkjer Skiklubb opp gjennom tidene. 

Bilder av flere av klubbens stiftere, av skientusiastene som gikk i bresjen da Skistua ble bygget i 1904. De fleste er 

æresmedlemmer i Steinkjer Skiklubb. 

 

Ved 100 årsjubileet i 2004 ble spørsmålet stilt om Skistuas fremtidige skjebne. Besøkstallet står ikke lenger i forhold 

til utgiftene. Men senere er spørsmålet ikke tatt opp på alvor i skiklubben. Kan det tenkes at tanken har slått rot; at 

denne skistua i den bratte lia er så spesiell at den gir enda større verdi i framtida? At Skistua rett og slett er attraktiv, 

ja, nettopp en perle for nye generasjoner? 

-Hva mener direktøren om det? 

-Ja, absolutt, Men vi er avhengig av at vi får med oss yngre folk, og jeg ser lysere på situasjonen for Skistua 

i dag. Vi har lyktes med å få inn noen yngre som viser interesse for å ta vare på Skistua og oppgavene som 

følger med, sier Øivind.  

Han har merket seg at ungdommen besøker Skistua mer. Det gjelder klasseturer  vår og sommer, og på 

søndager om vinteren. Det varmer en skistuveterans hjerte. Og jentene er absolutt ikke i mindretall. 

Kanskje vil kvinnene stå fram og ta større oppgaver og ansvar for Skistua i framtida? 

                                                                                                                               

                                                                                                                                        Knut N 
 

 

          
 

       2. mars 2016: 39 elever fra 4. Trinn, Steinkjer skole hadde et kjempemessig overnattingsopphold på Skistua. Alle 

møtte på Skistadion tirsdag morgen og gikk på ski inn til Skistua. Skidrift kjørte inn soveposene, men sekker og 

liggeunderlag bar elevene selv. Slike gode opplevelser skaper tro på at nye generasjoner vil ta vare på Skistua, sier 

Øivind Hegge. 

                              



 
 

 

 

 

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 
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