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        Pernille møtte sitt forbilde 

 
          

 

 Pernille Kvernmo (14) er en av våre mest lovende skihoppere og har Anders Bardal som forbilde. Da  

Skituppen spurte henne om hun kunne tenke seg å intervjue sin mer berømte klubbkamerat, var det jaaa 

med en gang. Anders la nettopp hoppskiene på hylla etter VM-gull for lag i Falun. Nå er det en ny generasjon  

som skal overta. Pernille  fikk svar på mye, og det som gledet henne mest var at Anders blir å finne i Yrken med 

råd og vink når treningen tar til i høst. Pernilles intervju er å finne inne i bladet. 

 

Ellers inneholder denne utgaven årsmeldinger om aktivitetene i en snøfattig vinter, men dette til tross  

kan klubbens mange utøvere vise til gode prestasjoner og plasseringer i mange renn. 

 

     HUSK ÅRSMØTET - MED HEDER OG ÆRE – MANDAG 1. JUNI KL. 1800! 
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Lederen har ordet 
                 Benthe Asp 
 
Tusen takk for all frivilig innsats! Verdifulle bidrag i forhold til arrangement, utvikling, anlegg og 

aktivitet! Frivilligheten er bærebjelken i Steinkjer Skiklubb! 

 

Mange unge i Steinkjer Skiklubb drømmer nok om å stå på toppen av seierspallen i et større mesterskap. 

Selv om de færreste når dette målet har vi utøvere som har gjort – og gjør – det meget bra nasjonalt og 

internasjonalt. Tre av klubbens toppidrettsutøvere legger nå opp. De har vært gode ambassadører for 

klubben, og de har vist at tålmodig trening over år har gitt resultater. Noe som kan motivere og inspirere 

andre. 

 

Skiklubbens trenere, ledere og tillitsvalgte jobber sammen for å skape et godt miljø. Et miljø som skaper 

treningsglede, lyst til å delta i konkurranser og på samlinger. 

Snøfattige vintre har utfordret kreativiteten i forhold til aktiviteter og arenaer. Stor takk til dere som har 

engagert, inspirert og tilrettelagt for aktivitet. De snøfattige vintrene har ”tvunget fram” et Snøfondsutvalg 

som jobber tett med kommunen, næringslivet og naboklubbene. Dette med tanke på snøproduksjon og 

snølagring, med mål om å sikre skiaktivitet på Steinkjer skistadion. 

 

Tida er den mest rettferdig fordelte ressurs i verden. Tidsklemme og tidstyv er kjente begrep, de lever i 

høyeste grad. Det er et krevende prestasjonsmiljø vi møter. Tross all snakk om tid, er det veldig mange 

som legger ned utallige timer for skiklubben. 

 

Jeg blir stadig overveldet over hva ”fortiden” har skapt, jobbet fram og ”gitt”  til framtidens tilitsvalgte, 

utøvere og brukere. Silver Club gir fortsatt! Her har vi et av de mest komplette anleggen i Norge, her er 

det mange muligheter! Det kreves stor og forutsigbar dugnadskraft for å ivareta anlegget, så arenaen blir 

slik vi ønsker å presentere den. Tusen takk til Silver Club som vedlikeholder, utvilker og rehabiliterer 

Steinkjer Skistadion. Jeg håper på stor rekruttering til Silver Club. 

 

En klar definisjon av felles verdigrunnlag og omforente spilleregler for adferd er avgjørende for at 

klubben skal nå sine mål. Verdiene våre, SPREK, er godt forankret og var godt synlige under NM i 

rullskiskyting sist høst. Det jobbes kontinuerlig med verdigrunnlaget for å forankre og skape eierforhold i 

hele organisasjonen. 

 

Jeg håper at medlemmene våre ser verdien og gleden ved å drive dugnadsarbeid for klubben. Praktisk 

arbeid og trivsel går hand i hand, og godt miljø skapes. Mange oppgaver skal utføres, alle ønskes 

velkommen til dugnad! 

 

Styret ønsker alle samarbeidspartnere, sponsorer og medlemmer en riktig god sommer. 



 
 

VELKOMMEN TIL 
ÅRSMØTE STEINKJER SKIKLUBB 

 1.06.2015 
Kl .19.00 i Nedre Klubbhus 

 
Kl.18.00 "Heder, ære og prisutdelinger"   

 
Sakliste 

 

 
Sak 1  Godkjenning av innkallingen 
Sak 2  Godkjenning av saklista 
Sak 3  Valg av møteleder og sekretær 
Sak 4  Valg av to personer som sammen med              
møteleder skal underskrive protokollen 
Sak 5  Årsmelding 2014-2015 
          - Hovedstyret 
          - Alpint 
          - Hopp og kombinert 
          - Langrenn 
          - Skiskyting 
Sak 6  Regnskap og budsjett 
Sak 7  Innkomne saker 
Sak 8  Valg 
 
 



        

Hovedstyrets årsberetning 2014 - 2015 

 

 

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) 

 Jan Tore Flak (Langrenn, permisjon fra september 2014) 
 

Trond Økvik (Økonomi/oppfølging) har deltatt på styremøtene. 

 

 

Valgkomité: Årsmøtevedtak på at styret oppnevner valgkomite. Klubbutviklingskveld  foreslo 

medlemmer i valgkomiteen og styret godkjente disse (Liv Karin O.Flak, Kjetil Brattbakken, 

Torbjørn Wekre, Tore Bjerkan) 

 

Styrets arbeid 
 

Styremøter 
Det er avholdt i gjennomsnitt 1 styremøte i måneden, totalt 40 saker med vedtak samt en god del orienteringssaker . 

 

 

Spesielle oppgaver 

 Arbeidsutvalget ble videreført og har behandlet en del saker i forkant av styremøter (saksframlegg) 

 Flere klubbutviklingskvelder er gjennomført med "Gap-analyse", påfølgende tiltak, ansvar og tidsaspekt. 

Alle innspill er presentert i Virksomhetsplan. 

 Administrative støttesystem: Klubbadmin( medlemsregister), Sportsadmin (Roller, arrangement,) og 

Minidrett (medlemmenes personlige portal). 

 Ny hjemmeside etablert, bygget opp etter innspill fra medlemmene og Facebook med flere administratorer. 

 Sportslig utvalg har drøftet hvordan utøve trening, for hvem og hvor (utviklingstrappa), Trener-trening 

(Kompetanseflyt i trenergjerningen), trenerkontrakter (for hvem og hva), samarbeid (med friidrettsklubben 

om trening og arena /trening på tvers av gren),  erfaringsutveksling og organisering har også vært tema. Alle 

grener, samt AU, har vært representert. 

 Økonomi; sponsor/marked, dugnader (Steinkjermartna, brøytestikker, dekkvelder på Holbergs Auto).  

 Snø- og snøproduksjon/snølagring. Snøutvalgsgruppa fungerer meget godt, og det er lagt ned mye og hardt 

arbeid i å sikre inntekter til snøproduksjon og snølagring. Mange positive frivillige til snøproduksjonvakter. 

 Utviklingsleder/daglig leder. Klubben har behov for mer utvikling og administrativ kraft. Prosessen har 

avklart at det er en forutsetning at en ansettelse krever at hele det frivillige tilitsvalgtapparatet er på plass før 

dette iverksettes. Styret har delegert til AU å jobbe med finansiering,  organisering og innhold. 

 Skiklubben har signert  sponsoravtale med G-sport /Sakshaug Sport AS. En tverrfaglig arbeidsgruppe  

vektla kvalitet, tilgjengelighet og service i valg av samarbeidspartner.  

 Bekledning. Det er inngått 2-årig samarbeid med Swix. 



 Arrangement. NM Rulleskiskyting og Steinkjer Skifestival/KM. To større renn som ble godt og solid 

gjennomført og som begge ga økonomisk overskudd.  

 Det er arbeidet med å få nasjonale renn for sesongen 2016. 

 Det er registrert 498 medlemmer 

 Styrets medlemmer har deltatt i de ulike møteforaer arrangert av Idrettskrets, ski-og skiskytterkrets, samt 

Olympiatoppen 

 Styremedlemmer/AU har deltatt på jevnlige møter med kommunen (Ordfører, Rådmann og administrasjon) 

og Fylket (politiske ledd og Idrettskonsulenter), i forhold til aktivitet, arrangement, anlegg og 

utviklingsleder/daglig leder. 

 

En finger alene kan ikke engang løfte en liten stein  

 ………men flere hender sammen……. 
                                                                                    (Hopi ordtak – indiansk) 

 

Benthe Asp,  leder 

 
 
 
 

                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Pernille møtte sitt 



        

 ÅRSREGNSKAP FOR 2014       
STEINKJER SKIKLUBB 

      

        Org.nr.  975 
737 403 

    

        
 RESULTATREGNSKAP       

   2014  2013   

 INNTEKTER Noter      

 Reklame og sponsorer ex. større renn   372000,0  272120,0   

 Reklame og sponsorer større renn  194500,0  299600,0   

 Salg til medlemmer ammunisj. skism. mv.  94608,0  145688,0   

 Inntekter egne arrangement  512242,0  1304814,0   

 Off. tilskudd, drift 1) 75000,0  80000,0   

 Lokale aktivitetsmidler (LAM)  62141,0  49767,0   

 Refusjon merverdiavg. Drift  190122,0  ,0   

 Utleie fast eiendom og anlegg  294209,0  316706,0   

 Medlemskontingent  63341,0  72200,0   

 Loddsalg,   "Grasrotandel"  17444,0  28347,0   

 Dugnadsinntekter  61200,0  75000,0   

 Gaver/minnegaver  49670,0  8400,0   

 Refusjon reise / opphold egne utøvere  308004,0  361905,0   

 Andre inntekter  51342,0  ,0   

 SUM INNTEKTER  2345823,0  3014547,0   

        

 KOSTNADER       

 Varer for salg / bruk medlemmer  101385,0  159136,0   

 Startkontingent   105721,0  210495,0   

 Trenings- og deltakerkostnader  777874,0  934837,0   

 Arrangementskostnader  538663,0  1332311,0   

 Drift / vedlikeh. eiendommer / anlegg  379061,0  319336,0   

 Forsikring  55112,0  50998,0   

 Administrasjon / regnskap  159332,0  203371,0   

 Tilskudd til Steinkjer Skidrift. Investering  50000,0  50000,0   

 Diverse kostn.    59000,0   

 Tap på krav    -13901,0   

 SUM KOSTNADER  2167148,0  3305583,0   

        
 DRIFTSRESULTAT  178675,0  -291036,0   

 Finansposter   1568,0  -383,0   

        
 ÅRSRESULTAT  180243,0  -291419,0   

 Del av overskudd NM 2011    125000,0   

        

 RESULTAT TOTALT (Overskudd i 2014)  180243,0  -166419,0   

        

        



 NOTER TIL REGNSKAP:       

        

 1)  Tilskudd NM skiskyting rulleski 2014  kr. 75 000,-       

        

        

        

 

 STEINKJER SKIKLUBB            

             

             
             
 BALANSE            

   2014  2013        

             
 Anlegg u. arbeide: Rulleskiløype  4517443,0  2238947,0        

 Anlegg u. arbeide: Rehab. Lysløype  358203,0  358203,0        

 Anlegg u. arbeide: Alpinbakke  60412,0  60412,0         

 Sum  4936058,0  2657562,0        

 Kundefordringer  209906,0  227590,0        

 Bank/kasse driftsmidler  385748,0  240329,0        

 Bankinnskudd vedr. anlegg u. arbeid  807000,0  375000,0        

 SUM  eiendeler  6338712,0  3500481,0        

             

 GJELD OG EGENKAPITAL            

 Egenkapital pr. 01.01  407358,0  573777,0        

 Årsresultat   180243,0  -166419,0        

 SUM egenkapital  587601,0  407358,0        

             
 Byggelån Rulleskiløype  1350000,0  ,0        

 Kortsiktig til godehavende/gjeld  16207,390  -12423,0        

 Leverandørgjeld  122160,0  202546,0        

 Mottatt tilskudd rulleskiløype  3465644,0  2188000,0        

 Mottatt tilskudd rehab. Lysløype  372100,0  290000,0        

 Mottatt tilskudd alpinbakke  425000,0  425000        

 Sum   5751111,3
90 

 3093123,0        

 SUM GJELD OG EIENDELER  6338712,3
90 

 3500481,0        

             

             

             

             

 Steinkjer,   21. april  2015            

             

             

 Benthe Asp  (sign) leder Harald Overrein 
nestleder 

          



             

 
 
 
 
 
 

            

             

             

             

             

             

             

 

 

  
 
 
 
 

         

             
                 

 

 

 

 



Moro, trivsel, tålmodighet, godt miljø 
 

 
 

1. Var lag-gullet under VM i Falun det du ønsket deg mest? 
I den siste sesongen var det det, spesielt når jeg ikke fikk det til i hoppuka. 

2. Norge var ikke favoritter. Var det den sterkeste motivasjonen? 
Ja, vi følte at vi hadde et lag som var godt, men inn mot VM var det ikke så god hopping på oss. 

3. Gjorde lag-gullet det lettere for deg å avslutte karrieren? 
Det kan ha gjort det, men jeg følte ikke at motivasjonen var der lenger. 

4. Hvordan har det vært å komme tilbake til Steinkjer etter å ha lagt skiene på hylla? 
Det har vært veldig bra. Jeg føler at jeg har blitt tatt godt imot. 

5. Merker du at det mange som har deg som forbilde? 
Jeg merker det ikke så mye, men jeg håper at jeg er et godt et. 

6. Mange håper på å se deg i Yrken og at du har gode råd og vink når hopptreningen starter? 
Jeg håper jo å finne tilbake, men ikke med ski på beina.  

7. Det var i gamle Yrken du startet som liten for ikke så lenge siden. Hva har denne bakken og Steinkjer 

skiklubb betydd for deg? 
Bakken har betydd mye. Det var i k-20 jeg startet. En av de første hoppene med ordentlige hoppski, falt jeg og brakk 

foten. Jeg holdt også på å kjøre på et rådyr senere i bakken. Jeg tryna på hoppkanten i k-35. Skiklubben har betydd mye, 

og det har vært et bra miljø. 

8. Hva var det som fikk deg til å bli skihopper? 
Pappa hoppet på ski. Jeg bygget hopp i skråningen hjemme, og mye leik og glede i et bra miljø fikk meg til å bli 

skihopper. 

9. Hvordan kan en se om en unge har talent? 
Det er ikke enkelt. En må være ivrig, og gleden av å hoppe på ski. Det er de som kommer lengst i sporten. 

10. Steinkjer skiklubb har alltid vært en hoppklubb. Hva skal til for å forbedre rekrutteringen? 
Alt ligger til rette i Yrken, det er bare snøen som mangler. Ikke bare i bakken, men også utenom bakken. 

11. Hvordan tror du hopp-linja på Steinkjer kommer til å bli? 
Det tror jeg kommer til å bli bra. Det er lurt å vente i 4 år før man flytter ut, slik at man er mer voksen. 

 



Når en ekte mester trer tilbake  
 
 Anders Bardal, har nettopp avsluttet en lysende karriere. Det kunne han gjøre etter å tatt gull i 

laghopp under VM i Falun. En fantastisk innsats av det norske laget som slett ikke var favoritter 

på forhånd. Det var en prestasjon som gledet hele idretts-Norge, og ikke minst alle i Steinkjer 

Skiklubb som følte en ekte stolthet den dagen.  

 

Vi vil ikke se ham sitte på toppen i dype konsentrasjon og vente på det grønne lyset. Men vi vil 

minnes de store øyeblikkene Arne Scheie i NRK Fjernsynet rope i vill begeistring: ”Anders 

Bardal fra Steinkjer Skiklubb har tatt gull, dere!”  
Anders har uten tvil vært Steinkjer Skiklubbs fremste utøver de siste 130 år, så lenge klubben har 

eksistert. Han har vært en fantastisk representant og ambassadør for Steinkjer og Steinkjer 

Skiklubb. Etter mange år i verdenstoppen og med et stort treningsarbeid bak seg, unner vi ham 

roligere dager med familie og jobb. For nå har Anders flyttet tilbake til Steinkjer, bygger hus, og 

blitt en av oss. 

 Hvordan han klarte å komme dit han var, er det mange unge lovende skihoppere som gjerne vil 

vite. Og Anders har sagt at han vil være i miljøet og bidra med instruksjon etter hvert. 

Skiglede, aktivitet, moro, trivsel, er noe Anders har lagt vekt på som grunnlag for utvikling blant 

de yngste. Så må en være tålmodig, ta steg for steg, gjerne sette seg mål.  

  

 

 

 

  
 

Anders med det siste VM-gullet sammen med overlykkelige lagkamerater. Fra venstre Anders 

Jacobsen, Anders Bardal, Rune Velta og Anders Fannemel. 



                                Anders Bardal 

 
Født  

                       Sport:           Skihopping. 

                   Klubb:          Steinkjer Skiklubb 

  Kongepokal: 2 (2012 og 2014) 

                                 Personlig rekord 

 

                    2011 

 

Planica 

 

       227 m 

 

 

     Medaljeoversikt 

     Konkurrerte for  Norge 

 

 Olympiske vinterleker 

Bronse 2010 Vancouver Lagkonkurranse 

Bronse 2014 Sotsji Normalbakke 

 Verdensmesterskap 

Gull 2013 Val di Fiemme Normalbakke 

Gull 

 

2015 Falun 

 

Lag stor bakke 

Sølv 2007 Sapporo Lag stor bakke 

Sølv 2009 Liberec Lag stor bakke 

Sølv 2011 Oslo Lag stor bakke 

Sølv 2011 Oslo Lag normalbakke 

Sølv 2015 Falun Mikslag 

 

 VM i skiflyging 

Sølv 2010 Planica Lagkonkurranse 

Sølv 2014 Harrachov Individuelt 

Bronse 2008 Obersdorf Lagkonkurranse 

 Norgesmesterskap 

Gull 2002 Odnes Stor bakke 

Gull 2002 Høydalsmo Normalbakke 

Gull 2008 Trondheim Normalbakke 

Gull 2009 Lillehammer Stor bakke 

Gull 2011 Steinkjer Normalbakke 

Gull 2012 Trondheim Stor bakke 
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Gull 2014 Lillehammer Stor bakke 

Gull 2014 Molde Lagkonkurranse 

Sølv 2008 Trondheim Lagkonkurranse 

Sølv 2010 Vikersund Normalbakke 

Sølv 2010 Vikersund Lagkonkurranse 

Sølv 2011 Steinkjer Lagkonkurranse 

Sølv 2013 Rena Lagkonkurranse 

Bronse 2007 Molde Normalbakke 

Bronse 2008 Trondheim Stor bakke 

Bronse 2009 Raufoss Normalbakke 

Bronse 2009 Molde Lagkonkurranse 

Bronse 2011 Oslo Stor bakke 

Antall enkeltseire i verdenscupen: 7 

 

 

Verdenscupseire: 

 

1 27. januar 2008  Zakopane HS134 (Én omgang) 

 2 17. desember 2011 
 Engelberg 

HS137 

3 15. januar 2012  Kulm HS215 

4 12. februar 2012  Willingen HS145 

5 9. januar 2013  Wisła HS134 

6 19. januar 2014  Zakopane HS134 (Én omgang) 

7 7. mars 2014  Trondheim HS140 

 

Priser, utmerkelser og nominasjoner 

 

• 2013: Nominert til «Årets navn» under Idrettsgallaen 2013 

• 2013: Nominert til «Årets mannlige utøver» under Idrettsgallaen 2013 

• 2012: Tildelt Olavstatuetten  

• 2013: Utnevnt til æresmedlem I Steinkjer Skiklubb. 

• 2014.  Trønder-Avisas ærespris. 

• 2015: Tildelt Holmenkollmedaljen. 

 

(Kilde: Wikipedia) 
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Årsmelding hopp/ kombinert 
 

 

Vintersesongen 2014- 2015 ble en utfordring med snøforhold. 

Vi hadde de minste bakkene hoppklar i ca fire uker, vi hadde ca 10 jenter og gutter som trena i K10 og 

K20. De to største bakkene var hoppklar nesten hele sesongen, der hadde vi ca 10 gutter og jenter som 

trena. 

 

Vi har hatt ett renn i Nord- Trøndelag, og det var Steinkjer skifestival. De andre rennene ble avlyst på 

grunn av snømangel. 

 

Vi har hatt deltagere i RC finale i kombinert på Tolga.  

 

Simen Vikan var den eneste deltager i Solan Gundersen. Der deltok han i både hopp og kombinert. 

 

I Hovedlandsrennet hadde vi tre deltagere: Tor Ole Bjerkan, Edwin Madsen Kirknes og Pernille Kvernmo. 

Vi fikk med oss en andreplass til Pernille i kombikross.  

 

Vi hadde en deltager i Fis Youth Cup i Granåsen. Dette var en historisk begivenhet, da det var verden 

første internasjonale renn i kombinert for jenter. Pernille var den eneste jenta nord for Tolga. 

Hun fikk en flott 8 plass. 

 

Det siste rennet vi hadde deltagere i var i Vårhopprennet i Mosjøen. 

 

I Vm i Falun fikk vi en tredje plass i mix lag ved Anders Bardal.  

Norge ble verdensmestre for lag, Anders Bardal var med på det laget. 

 

 

 

Anders Bardal, Ole Maris Ingvaldsen og Johan Martin Brandt legger opp. Vi ønsker dem alle lykke til 

videre i livet. 

 

Planer for sommeren: Landssamling i Midtstuen i Oslo, og ei samling i Oberstdorf i Tyskland. Ellers blir 

det noen lokale renn og trening i Yrken. 

 

Takk til Steinkjer skidrift for en fantastisk jobb med hoppbakkene og langrennsløypene. 

 

Vil også benytte anledningen til å takke Arne Fossum for jobben og sponsingen av nye bommer i de 

største hoppbakkene. 

 

Takk for flott og innholdsrik sesong. 

 

 

Atle Kvernmo 

 

 

 

 

 

 



Langrennsutvalgets årsmelding 2014-2015 

 
Vinteren 2014/15 har i likhet med forrige vinter vært snøfattig i Midt-Norge, noe som har 
preget aktiviteten i langrennsgruppa vår. Klubbens langrennsutvalg, bestående av Hege 
Hjelde, Nina Bartnes Skrattalsrud, Kari Trøan Aune og Ingrid Skogan, kan likevel 
oppsummere høstens og vinterens aktivitet som følger: 
 
Treninger og samlinger: 
I samarbeid med skiskyttergruppa ble det gjennomført to klubbsamlinger høsten 2014. Den første 
allerede i august, og den andre var den tradisjonelle oktobersamlinga. Begge ble gjennomført med 
base i eget anlegg på skistadion.  
 
Oktobersamlinga var startskuddet for at alle gruppene kom i gang med barmarkstreningen. 
Langrenn har hatt aldersbestemte treningsgrupper, og følgende trenere og oppmenn har vært 
engasjert: 

 
Gruppe 8 – 10 år 11 – 12 år 13 – 14 år 15 – 16 år Junior/senior 

Trenere Pål Kristian 

Rygg 

 

Camilla og 

Roar Lillefjell 

Nils Arnesen 

Truls Aalberg 

 

Gro Marita 

Aufles 

Ann Kristin 

Bentzen 

Vegard 

Saursaunet 

Kristian M. 

Hovik og 

Morten Binde 

Bratberg 

Mari Ann 

Landsem 

Melhus 

Oppmann Geir Ove 

Haraldsen  

Nina Bartnes 

Skrattalsrud 

Jan Tore 

Persgård 

Liv Karin Olsen 

Flak 

Marcus Schei 

Wiseth 

Ca antall 

utøvere 

24 33 9 3 9 

 
 
Gruppene fra og med 11 – 12 år og oppover har hatt et godt treningssamarbeid med 
skiskyttergruppa. I tillegg har flere av gruppene hatt bistand i forbindelse med treningsledelse av 
elever fra idrettsfag ved Steinkjer Videregående Skole. Dette har vært populært og berikende for de 
unge utøverne. 
 
Klubben har denne sesongen hatt to utenlandske juniorløpere: Roan Hall fra Chugiak i Alaska og 
Niklas Rölz fra Oberstdorf iTyskland. Begge har bidratt på en positiv måte i juniorgruppa, både 
sportslig og sosialt. 
Langrennsutvalget takker for deres bidrag, og håper de har hatt en fin sesong i klubben. 
 
Fra begynnelsen av desember kom det litt snø, og etter en periode med dugnad på snøproduksjon 
fikk vi en sløyfe på skistadion som ga utøverne våre mulighet til å trene på snø. Takk til alle som har 
bidratt til at vi fikk produsert snø. I tillegg har vi gjennomført klubbtreninger i lysløypa i Kvam og på 
Henningvola. 
 
Langrennsutvalget vil rette en stor takk til alle trenere og oppmenn for deres innsats gjennom hele 
sesongen. 
 

Skileik: 
Skileiken er dessverre den gruppa som i størst grad har blitt rammet av snømangelen. Mange 
kvelder med isete forhold på skistadion har medført at det har vært vanskelig å gjennomføre skileik 



på forsvarlig måte. Bjørg Helland og Astrid Helland har hatt ansvaret for skileiken, og har gjort en 
flott innsats under rådende forhold. 
 
Skileiken er trolig den beste rekrutteringskilden Steinkjer Skiklubb har, og vi håper derfor at de 
kommende vintrene vil gi oss masse snø, slik at vi kan arrangere mange kvelder med leik og moro 
for de minste. Takk også til Bjørg og Astrid for innsatsen. 
Samarbeid: 
Som nevnt har langrennsgruppa samarbeidet med skiskyting når det gjelder både høstsamlinger, 
barmarkstreninger og treninger på snø. Også dugnaden i forbindelse med produksjonen av 
kunstsnø på stadionområdet er gjennomført i samarbeid mellom langrenn og skiskyting.  
Vi har holdt på den tradisjonelle avslutningen av tirsdagstreningene med at alle utøverne får vaffel 
og saft etter trening. Vaffelsteikinga er også gjort på dugnad av langrenn og skiskyting.  
 
Egne arrangement: 
Langrennsutvalget har denne vinteren arrangert kun to karusellrenn (Telenor). Det første rennet 
ble arrangert 20. januar 2015, med imponerende 183 deltakere.  
Snøforholdene gjorde at det andre karusellrennet først ble gjennomført den 3. mars, og da som et 
avsluttende arrangement med leik for de minste og barmarkstrening for de litt større. Etterpå var 
det premieutdeling og pølser til alle deltakere 
 
Helga 24. og 25. januar 2015 var nasjonal KM-helg, og Steinkjer Skiklubb arrangerte dette som 
"Steinkjer Skifestival". Mesterskapet besto av klassisk sprint lørdag, og stafett søndag. 
Arrangementet var vellykket. Kort kan nevnes at våre egne utøvere tok 1 gull og fem sølv 
(individuelt) denne helga. I tillegg stilte vi med hele 16 stafettlag søndag. 
 
Dessverre har Langrennsutvalget ikke arrangert klubbmesterskap i langrenn denne vinteren. Vi 
hadde håp om at det skulle komme tilstrekkelig snø til at vi kunne arrangere tradisjonelt 
klubbmesterskap  i løpet av mars måned, men det lot seg ikke gjøre.

 
       Ivrige løpere på startstreken i Telenor-karusellen. 



Resultater: 
Når det gjelder oppnådde resultater denne vinteren, er det viktig å merke seg at mange utøvere i 
aldersgruppene 8 – 12 år  har vært svært flinke til å delta på sone-/kretsrenn. Vinterens resultater 
viser at klubben har både bredde og topper i disse klassene. Langrennsutvalget er svært glad for 
den gode rekrutteringa disse utøverne gir. 
 
Steinkjer Skiklubb tok i alt 18 medaljer (alle klasser og distanser medregnet) i KM 2015. Herav 5 i 
stafett. Klubben stilte også med flere stafettlag i Sør-Trøndelag sin tradisjonsrike 
"Strindheimstafett" på Selbuskogen 31.12.2014. 
 
Når det gjelder enkeltpersoner og deres resultater, ønsker vi først å nevne Emil Persgård, som har 
vist svært gode resultater i 13-årsklassen hele sesongen. To medaljer i Midt-Norsk Mesterskap i 
Molde, bronse i KM-stafett, og flere meget gode kretsrenn. 
 
Videre vil vi nevne Pål Trøan Aune, som har hatt en svært god sesong som seniorløper. Pål har hatt 
gleden av å få to verdenscup-starter i sprint denne sesongen, i Drammen og i Østersund. Sistnevnte 
endte med avansement til kvartfinale etter 13. plass i prologen. Han endte på en fin 20. plass til 
slutt. I NM-sprinten på Røros hadde Pål nest beste prologtid, men var uheldig i et senere heat og var 
innblandet i et fall. Fallet kostet ham videre deltakelse i konkurransen. I Skandinavisk Cup var Pål i 
finalen hele tre ganger i løpet av vinteren, og han var på seierspallen i U23 NM. 
 
Ingvild Skogan Brensholm har tatt to individuelle KM-sølv, og andreplass i årets NTE-cup. Hun har 
blant annet deltatt på fem Norgescup-renn denne sesongen, og tok poeng i fire av disse. 
 
Truls Trøan Aune tok sølvmedalje  i klassisk KM-sprint på hjemmebane. Truls har vist gode 
prestasjoner i Norgescupens eldste juniorklasse, og gikk en meget sterk stafett-etappe i senior NM.  
 
Skiklubben stilte for øvrig med to lag i herrestafetten under senior NM på Røros denne vinteren. Lag 
1 (Pål Trøan Aune – Truls Trøan Aune – Hallvar Riseth Fjone) ble nr. 18, og lag 2 (Niklas Rölz, 
Marius Landsem Melhus – Marcus Schei Wiseth) ble nr. 49 av totalt 96 lag som fullførte. 
 
 

 
 
Her er stafett-guttene: Fra venstre: Pål – Niklas – Marius – Marcus – Truls – Hallvar. 
 
 
 



 
Utmerkelser: 
 
I forbindelse med nominasjon til utdeling av klubbens innsatspokaler i langrenn, har både Kari 
Trøan Aune og Ingrid Skogan meldt seg inhabile til å delta i vurderingene av dette. Årsaken er at 
begge er foresatte til utøvere i aldersgruppen 13 – 20 år. Langrennsutvalgets innstilling er følgelig 
gjort av Hege Hjelde, Nina Bartnes Skrattalsrud og Benthe Asp. 
 
Basert både på innsats og resultater, og i tillegg også utøvernes holdninger og adferd under trening 
og konkurranser, innstiller langrennsutvalget på følgende utdeling av pokaler for sesongen 
2014/15: 

 
Morten Brørs pokal: Emil Persgård 
 
Severin Bjørstad pokal: Ingvild Skogan Brensholm  
 
Alf Tømmerås pokal: Truls Trøan Aune . 
 

Til slutt vil vi i Langrennsutvalget takke alle utøvere, foreldre/foresatte og 
samarbeidspartnere for innsatsen i sesongen 2014/15. 
 
 
   Kari  Hege  Nina  Ingrid 
 
 
 

         
 
 
      

          
 
 
 
 

            
 
 

 



Årsmelding fra skiskyttergruppa 2014-2015 
 
Styret i skiskyttergruppa har i 2014-2015 bestått av: 

 
Torbjørn Wekre, leder 

Nina Fjærtoft, styremedlem  

Sigrid Ishol, styremedlem 

Arve Austheim, styremedlem 

Arve Lægran, styremedlem 

Ola Benan, styremedlem 

Hans Ole Ingulfsvann, 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 april 2015.    

Anita Ingulfsvann og Arne Ivar Kvistad har vært henholdsvis jenteansvarlig og varamedlem 

til kretsstyret i Nord-Trøndelag Skiskytterkrets i 2014-2015. Sigrid Ishol har vært styreleder i 

Team Innherred Skiskyting i sesongen 2014/2015.  

 

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

 

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

 

Sportslig aktivitet og utvikling: 
En liten nedgang i antall aktive 

Skiskyttergruppa forsøker å leve opp til kretsens motto om flest mulig, lengst mulig. best mulig. Pr. 

utgangen av april 2015 er det registrert 26 aktive skiskyttere over 13 år (lisensutøvere) i klubben.  

Dette er en nedgang på 6 fra sesongen 2013-2014, og 10 færre enn i toppåret 2012-2013.   

 

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

målt i antall lisensutøvere.   

 

Det er sist vinter registrert totalt 48 aktive utøvere i skiskyttergruppa. Også dette er en liten nedgang 

på 4 aktive fra forrige sesong.  Det er her regnet med utøvere som har deltatt på minimum klubbrenn.   

 

Skiskyting er en krevende idrett. I motsetning til langrenn hvor mange som trapper ned fortsetter å gå 

turrenn, er det i skiskyting tradisjonelt slik at man enten satser eller ikke satser. Dette bidrar til at det 

er vanskelig å få utøvere til å fortsette ut over juniornivå.   Seniorene Fredrik Stigum Kvistad og Karen 

Ishol Skogan har representert klubben i noen krets- og regionrenn i vinter.   

 

Skiskyttergruppa preges fortsatt av en positiv samarbeidskultur, og et svært godt sosialt miljø både 

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

 

 

 



Skiskytterskolen  

Høsten 2014 deltok 12 «elever».  De gjennomførte 4 kurskvelder med innføring i våpensikkerhet, litt 

teori om skiskyting, skyting og diverse fysiske øvelser.   Deltakerne fikk deltakerpremier gitt av 

skiskytterforbundet etter fullført kurs.  

Opplegget ble markedsført med blant annet eget informasjonsskriv ut til alle barneskolene i Steinkjer 

kommune.   De nye rekruttene er i hovedsak født i 2004 og 2005.   

Nyrekruttering er avgjørende for at Steinkjer Skiklubb også i årene fremover skal være en av de største 

skiskytterklubbene i Trøndelag. Da er vi, i tillegg til snørike vintre, avhengig av mange deltakere på 

den årlige skiskytterskolen, og ikke minst at vi klarer å motivere flest mulig til å fortsette med 

skiskyting.   

 

Treningsgruppene 

De yngste utøverne født i 2003 – 2005 har utgjort en treningsgruppe. Marit Lægran, Bård Annar 

Brandtzæg, Terje Skrattalsrud og Arne Ivar Kvistad har hatt ansvaret for denne gruppen. Gruppen har 

utover vinteren bestått av ca. 15 utøvere. Stor treningsiver gjennom sesongen har gitt gode 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 2001 og 2002 har 5 utøvere.   Trenere for denne gruppen har vært 

Einar Morten Ressem og Håvard Belbo.  Maria Flak og Silje Benzen Østby har vært en del av denne 

gruppen. De startet med skiskyting høsten 2014, og beviser at det ikke er for sent å starte med 

skiskyting når en er 13 – 14 år.  

 

Treningsgruppen for utøvere født i 1999 og 2000 har bestått av 12 utøvere.  Trenere her har vært 

Gunhild Kvistad og Jo Bernt Brønstad. 

Ola Hegge har også bidratt noe.  

 

 
Simen Eliassen Kvarme og Julie Ingulfsvann med fullt hus 10 treff på Petter Northug Skistadion i 

vinter. 

 

Sesongens høydepunkt for de fleste i denne gruppen var hovedlandsrennet på Kongsberg i regi av IL 

Beveren og IL Svene. Her deltok 8 utøvere.  Gruppen var også kvalifisert med 3 utøvere til Youngstar-

finalen i Holmenkollen i vinter. Dette var Simen Eliassen Kvarme (som ikke deltok pga. benbrudd), 

Ada Carlson Hegge og Erik Kjøsnes Wekre.   

I alt 9 juniorer og 2 senior har deltatt i konkurranser på krets, regionalt og /eller nasjonalt nivå i løpet 

av sesongen. Alle juniorene, med unntak av en, går på Steinkjer Videregående skole – 

idrett/skiskyting.  



Fra høsten 2014 kom klubb/skolesamarbeidet «Team Innherred Skiskyting» i gang. Et samarbeid 

mellom skiskytterklubbene i Frol, Vinne, Stiklestad, Inderøy, Steinkjer og Steinkjer videregående 

skole. Torkel Moeng Sende ble engasjert i 100 % stilling som trenerkoordinator fra i høsten 2014.   

 

I Team Innherred Skiskyting har Steinkjer Skiklubb deltatt med 9 utøvere. Det er Norunn Kvistad 

Dengerud, Eirik Ishol Skogan, Edvard Fjærtoft, Tommy Kokås Brandtzæg, Einar Carlsson Hegge, 

Sigrid Flatås Aune, Marit Ishol Skogan, Kjersti Kvistad Dengerud og Frida Dahl.  Samarbeid i teamet 

og mellom klubber og Steinkjer Videregående Skole har fungert godt både i sesongoppkjøringen og i 

sesongen.   

 

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

av juniorene både i klubben og i Innherredsregionen.  

Sigrid Ishol og Ola Hegge har bistått juniorgruppen som trenere. Dette i samarbeid med 

trenerkoordinator Torkel Moeng Sende i Team Innherred.  

  

Samarbeid med langrenn 

Skiskyttergruppa vil takke for et utmerket samarbeid med langrenn og trenerne i de enkelte gruppene. 

Vi vil her spesielt fremheve Vegard Saursaunet, Morten Binde Bratberg og Kristian Melhus Hovik 

som har bidratt meget bra som langrennstrenere for en stor 15- 16- årsgruppe.  Men også de andre 

treningsgruppene har nytt godt av samarbeid med langrennstrenerne.  

 

Sportslige høydepunkt 

Marit Ishol Skogan stod for klubbens beste prestasjoner sesongen sett under ett. Dobbel gullvinner på 

hjemmebane i september 2014 under NM Rulleskiskyting er en fantastisk sterk prestasjon.  Først gull 

på sprinten, for så å forsvare denne også på søndagens jaktstart var rett og slett imponerende. Hun har 

også flere gode prestasjoner under vinterens nasjonale konkurranser.   

 

 
Fra NM Rulleskiskyting Steinkjer – jaktstart kvinner 17 år med Marit på topp og Kjersti på 4. plass.  

 

Kjersti Kvistad Dengerud har også levert sterke resultater på nasjonalt nivå. Her må nevnes 

bronsemedaljen på sprinten under NM Rulleskiskyting, og samme valør og 3. plass under NM 

Fellesstart 6. februar 2015 i regi av Østre Toten.   



 
 

Pallen under NM fellesstart - Kjersti Kvistad Dengerud til høyre.  

 

Frida Dahl har også vist stor fremgang gjennom sesongen, som ble toppet resultatmessig med en flott 

6. plass under Norgescupen i Orkdal på Fellesstart klasse kvinner 17 år.  

  

Topp 10-resultater NM, Norgescup, Hovedlandsrenn 2014-2015  

 1. plass Marit Ishol Skogan; NM Rulleskisskyting, Steinkjer, sprint, K 17 år  

 1. plass Marit Ishol Skogan; NM Rulleskisskyting, Steinkjer, jaktstart   

 K 17 år  

 3. plass Kjersti Kvistad Dengerud; NM Rulleskiskyting Steinkjer sprint K 17 år 

 3. plass Kjersti Kvistad Dengerud; Jr- NM Fellesstart, Østre Toten, K 17 år 

 4. plass Kjersti Kvistad Dengerud; NM Rulleskiskyting, Steinkjer, jaktstart,  

K 17 år 

  5. plass Marit Ishol Skogan; Jr-NM Fellesstart, Østre Toten, K 17 år 

 6. plass Eirik Ishol Skogan, Norgescup normal, Svene, M 19 år 

 6. plass Frida Dahl, Norgescup fellesstart, Orkdal, K 17 år   

 6. plass Kjersti Kvistad Dengerud; Norgescup normal, Folldal, K 17 år 

 7. plass Marit Ishol Skogan, Norgescup sprint, Svene 

 7. plass Marit Ishol Skogan, Norgescup sprint, Folldal 

 9. plass Kjersti Kvistad Dengerud, Norgescup sprint, Orkdal, K 17 år 

 10. plass Frida Dahl, Jr- NM normal, Alta, K 17 år 

 10. plass Norunn Kvistad Dengerud, NM Alta stafett, klasse K 17 – 21 år.  

 

Midt-Norsk mesterskap Oppdal 24. og 25. januar 2015 

 

Midt-Norsk mesterskap på Oppdal ble både sportslig og sosialt en kjempehelg for klubbens utøvere og 

støtteapparat.  14 medaljer totalt, hvorav hele 7 gull, 3 sølv og 4 bronsemedaljer.  

 

Her er medaljevinnerne:  

 1. plass Ada Carlson Hegge, sprint, J 15 



  1. plass Simen Eliassen Kvarme, normal G 15 

 1. plass Simen Eliassen Kvarme, sprint G 15 

 1. plass Kjersti Kvistad Dengerud, normal, K 17 

 1. plass Eirik Ishol Skogan, sprint M 19 

 1. plass Norunn Kvistad Dengerud, sprint, K 20-21  

 1. plass Fredrik Stigum Kvistad, sprint, M senior 

 2. plass Ada Carlson Hegge, normal,  

J 15 

 2. plass Marit Ishol Skogan, sprint,  

K 17  

 2. plass Eirik Ishol Skogan, normal 

M 19 

 3. plass Siri Carlson Hegge, sprint, J 15 

 3. plass Erik Kjøsnes Wekre, sprint,  

G 16 

 3. plass Kjersti Kvistad Dengerud, sprint, K 17  

 3. plass Norunn Kvistad Dengerud, normal, K 20-21   

 

Youngstarfinale i Holmenkollen 11. februar 2015 

 

Blant landets 30 beste jenter og gutter i klassene 15 og 16 år, var både Ada Carlson Hegge, Simen 

Kvarme og Erik Kjøsnes Wekre kvalifisert for å delta i Holmenkollen.  Simen måtte dessverre melde 

forfall på grunn av benbrudd. Ada ble nr 30. og Erik nr 26.  

 

KM skiskyting vinteren 2015 

 

KM-øvelsene i vinter har bestått av normal som ble arrangert av Inderøy IL på Steinkjer Skistadion, 

sprint på nyanlegget på Snåsaheia og KM Stafett i regi av Frol. Totalt har klubbens utøvere høstet 13 

gull, 2 sølv og 7 bronse under de 3 KM-arrangementene i vinter. 

  

 
KM-deltakere fra klubben på Snåsaheia. 

 

Disse fordelte seg slik: 

 

J 14: 



- Silje Bentzen Østby, 2 gull  

-  Maria Flak, 1 bronse 

G 14: 

- Thomas Austheim, 1 gull 

J 15: 

- Siri C. Hegge, 1 gull, 1 sølv 1 bronse (stafett) 

- Vibeke K. Dengerud, 1 gull, 1 sølv og 1 bronse(stafett)  

-  Ada C. Hegge,  1 bronse (stafett) 

- Kristel Haltbrekken, 1 bronse (stafett) 

G 15: 

- Halvor Brønstad, 2 gull og 1 bronse (stafett) 

- Simen E. Kvarme, 1 bronse (stafett) 

J 16: 

- Julie Ingulfsvann, 2 bronse  

G 16: 

- Erik K. Wekre, 2 gull  

- Wilhelm Belbo,  1 bronse (stafett) 

K17: 

-  Marit I. Skogan, 1 gull  

- Kjersti K. Dengerud, 1 sølv  

- Frida Dahl, 1 bronse 

M 17: 

- Tommy K. Brandtzæg, 1 gull  

- Einar C. Hegge,  1 bronse  

M 19: 

- Eirik I. Skogan, 1 gull 

K 20-21: 

- Norunn Dengerud, 1 gull  

K sen: 

- Karen I.Skogan, 1 gull  

 

Topp 3-plasseringer sammenlagt i Trøndercupen (totalt 7 konkurranser) 

 

 1. plass Kjersti Kvistad Dengerud, K 17 

 1. plass Norunn Kvistad Dengerud, K 20 – 21 

 2. plass Simen Eliassen Kvarme G 15 

 3. plass Ada Carlson Hegge J 15 

 3. plass Fredrik Stigum Kvistad M senior   

 

Klubbmesterskap og sesongavslutning 

Det ble en flott vinterkveld på stadion den 11. mars da skiskyttergruppa arrangerte sesongens 

klubbmesterskap i skiskyting.  27 deltakere i klassene nybegynner og opp til junior og 8 til start i 

foreldreklassene.  

 



 
Foreldreklassen til start under 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.  

Sesongen ble oppsummert på et arrangement i nedre klubbhus den 14. april. Her møtte ca. 70 personer 

med smått og stort, og det ble delt ut premier for klubbrenn og klubbmesterskap. Det var skiskytter-

quiz og kveldsmat.   

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

foreldregruppe for innsatsen gjennom sesongen.   

 

Innsatspokalen for sesongen 2014-2015 

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 2014-2015 tildeles Marit Ishol Skogan.  Begrunnelsen er hennes doble NM-triumf 

på hjemmebane under NM Rulleskiskyting i september 2014. Gull på sprinten og gull på jaktstarten. 

Bedre kan det ikke bli. En seriøs, treningsvillig og målbevisst utøver med gode holdninger og godt 

humør. Har nådd meget langt som skiskytter på nasjonalt nivå.   

 

Foreldregruppa pokal for 2014-2015. 
 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 2014-2015 tildeles Julie Ingulfsvann.  Hun tildeles pokalen for sine 

positive holdninger og treningsiver. I tillegg har hun oppnådd god fremgang både på standplass og i 

sporet. Har blant annet skutt fullt hus i konkurranse i vinter. En god rollemodell og ambassadør for 

Steinkjer Skiklubb. 

 

Anleggsutvikling. 

Det er lagt ned stor innsats fra gruppens medlemmer med vedlikehold av skiskytteranlegget. Det aller 

meste av dette skjedde i forkant av NM Rulleskiskyting i september 2014.  

Skiskyttergruppa vil også berømme Silver Club og prosjektgruppen for utvidelse av rulleskianlegget 

for iherdig innsats i forbindelse med forberedelsene til NM på hjemmebane i september.  



Skiskytteranlegget har aldri fremstått på en bedre måte. Det nye reklamegjerde over skivevollen 

rammer inn anlegget på en fin måte.  Anlegget er nå klassifisert med forbundets nye C-lisens, og kan 

uten nye anleggsinvesteringer påta seg alt av nasjonale mesterskap.  

Det kan være aktuelt å søke om B-lisens på anlegget, som ett av 4-5 anlegg i Norge. Dette vil i så fall 

kvalifisere oss som søkere på IBU-cup og junior-VM.  

 

Arrangementsutvikling. 

NM Rulleskiskyting 19. – 21. september 2014 har vært det desidert største arrangementet for 

skiskyttergruppa og klubben i sesongen 2014-2015.  

Totalt under NM-uka, fra lørdag 13. – søndag 21. september, ble det utført i alt 2.732 dugnadstimer.  

   

 
 
De to teknisk delegerte under arrangementet har vurdert alle sider ved arrangementet, og leverte en 

rapport vi som arrangører kan være meget bekjent av.  Av 34 områder som ble vurdert på en skala fra 

1 (dårlig), 2 (middels) til 3 (topp) fikk vi 33 toppkarakterer og en 2-er.  

NM-arrangementet ga et regnskapsmessig overskudd på kr 150.000,-, etter at Inderøy som 

samarbeidende klubb fikk  kr 20.000,- for sin del av innsatsen. Dette gir en timebetaling på ca. kr 62,- 

pr. utført dugnadstime i NM-uka.   

Skiskyttergruppa har i tillegg arrangert ett kveldsrenn – krets den 4. februar, og Trøndercup sprint den 

15. februar.  I tillegg ble anlegget lånt av Inderøy IL i forbindelse med KM normal den 21. februar 

2015.   

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

preparering både til treninger og konkurransene hadde det blitt en heller trasig vintersesong også for 

skiskytterne på Steinkjer Skistadion.  

 

Da står det tilbake å takke alle som på ulikt vis har bidratt til å gjøre 2014-2015 til nok en god 

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

sesong.   

 

 Styret i skiskyttergruppa 



Anleggsrapport 2014 for Steinkjer skiklubb 

 
Det er sluttarbeidet med rulleskiløypa som har vært mest i fokus i 2014, samt arbeidet med 

legging av fiberkabler for tidtaking både for skiskyting og langrenn. Det er totalt asfaltert 5 km 

rulleskiløype. 

 

 Noe gravearbeider, flytting av lysløype og overgrusing vil bli utført i 2015. 

 

Videre er følgende prosjekter gjennomført i 2014: 
• Veg fram til hoppet i K-45      

• Løype bak skivevoll og justering av skivevoll mot øst 

• Planering av område for sommerlagring av snø 

• Div. tiltak som fundament kongehytte, innkjøp 12 favn bjørkved fra tømmerhogst i Yrken  

• Rehabilitering lysløype ble også gjennomført 2011- 2014. Det ble skiftet ca. 200 armaturer 

hvor gammel aluminiums tråd ble utskiftet med EX 3x25mm 

• Smørebua er beiset 

• Nedre bru ble skadet under utlegging av kunstsnø sist vinter. Brua er nå utbedret hvor 

Byggmakker sponset byggematerialer. 

• Klubbens snekkerteam: Knut Skogan,  Sverre Finstad og Jarle Bylund har skiftet                         

6 stk. vinduer i klubbhus-79. Det hører med til historien at Edvin nok en gang byttet vinduene 

mot reklameplass. (Ligaard Stjørdal) 

• Snekkerne har også utført reparasjonsarbeider på Smørebua. 

• Ellers kan nevnes at Silver Club vasker etter utleie av klubbhusene. Vaskepengene går 

uavkortet til klubben. 

• Jordkabel er lagt mellom Kongehytta og klubbhus 79 (6 kvadrat) 

Undertegnede vil takke Helge Blengsli for en formidabel innsats med bygging av rulleskiløype . 

Videre ønsker jeg å takke Knut Skogan og Jarle Bylund i spissen sammen med Silver Club for en 

stor innsats med vedlikehold av lokaler og uteområder.  

Tor Eldar Veie fortjener også en takk for innsatsen med å skape aktivitet i Heggesåsen. Snøkanon 

er anskaffet, men dessverre manglet både natursnø og kulde sist vinter for å produsere snø. Vi 

satser på hvit vinter neste år. 

 

Anleggssjef 

Geir Morten Hjelde 

 

 

 
 
 



 
 

 

ÅRSMELDING FRA HUSSTYRET 2014 
 
 
Årsmøtet fikk ikke valgt noe nytt husstyre, men disse har likevel valgt å fungere i 2014 i påvente 

av nytt styre i 2015. 

 

Marit Schei Wiseth 

Jarle Bylund 

Asbjørn Reitlo 

Edvin  Dahl. 

  
Leieinntektene for 2014 er på kr 1264850,-. Årets gode resultat skyldes ikke minst et lengre utleieforhold 

til Egge barneskole i klubbhus -79 langrenn. Leieinntektene ellers er på ca kr 91485-. 

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

i år som i tidligere år. Vi setter stor pris på dette gratisbidraget fra firmaet år etter år. Takk for utmerket 

hjelp, Steinkjer Vaskeri! 

Av større vedlikehold er det særlig innsetting av nye vinduer av Jarle B., Knut S. og Sverre F. i klubbhus-

79 langrenn som har vært mest krevende. Vinduene til kr 20000, fikk en ordnet gratis gjennom godt 

reklamesamarbeid med firmaet Tore Ligaard a/s Stjørdal. Hele arbeidet ville ordinært kostet ca kr 50 000,- 

. Det ble kostende kr 0,-. 

 

Som før har vi hatt den tradisjonelle rydde – og vaskedugnad i klubbhusene, på stadionområdet og i 

anleggene for øvrig hvor Gruppene og Silver club har hatt hovedansvaret for gjennomføringen. Takk til 

alle for god hjelp! 

 

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

nødvendigheten av å vaske etter seg når gruppemedlemmene har lånt huset. Det er særlig viktig nå som 

vår og sommermånedene setter inn og skitten dras med inn i større grad enn om vinteren. 

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

personer/grupper som har vært inne uten å ha vasket etter seg, er temmelig frustrerende.  

 

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

vedlikeholdsarbeider av forskjellig slag. Til orientering har nå Silver Club i listeform selv fordelt slike 

oppgaver på den enkelte ut fra selverklærte kompetanser i tråd med behovene. Uten disse personene ville 

antakelig vedlikeholdet gått atskillig tregere. Vi vil selvsagt også takke hovedstyret, øvrige ledere, aktive 

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

og utleie av klubbhusene på skistadion.  

 

For ”husstyret” 

Edvin Dahl. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Snøfond og snølagring planlegges 
 
 

  
 
Startskuddet er gått for bygging av teknisk bygg til snøproduksjon på skistadion. Bilde er tatt 
da Jarle Bylund, Knut Skogan og Odd Martin Saursaunet startet med å produsere taksperrene. 
 
Steinkjer Skidrift AS har gjennomført en ny skisesong med noen utfordringer. 

- Lite natursnø og ikke mange kuldeperioder som gjorde det mulig å produsere kunstsnø 

- Vi fikk til 1,5 km med løype på stadion, og bra med snø i Yrken 

- Kunstsnøen har også i år reddet flere skirenn både for langrenn og skiskyting 

- En gruppe har arbeidet med snøfond og gjort en utmerket jobb. Lag, kretser og næringsliv har stilt opp på en 

utmerket måte. Dette sikrer snøproduksjonen også i 2 år fremover. 

- Samme gruppe arbeider nå med å lage en plan for snølagring. 

- Vi driver å kostnadsberegner hva vi må investere i utstyr og rørgater for dette med snølagring. Vi vurderer 

også maskinparken om det er rett tidspunktet for å fornye noen av maskinene.  

- Når det gjelder Svarttjønn- vann er det ikke avklart om vi får benytte det til snøproduksjon, men håper det 

går i orden fra kommende sesong. 

- I Heggesåsen ble det kjøpt snøproduksjonsutstyr, og det ble prøvekjørt i vinter. Skidrift var med å 

delfinansiert dette.  

- Økonomien er god, året 2014 ga et overskudd. Dette mest på grunn av lite kjøring når det er snøfattige 

vintre. Snøforholdene i år har også ført til det samme. 

- Steinkjer Skidrift AS har generalforsamling torsdag 21. mai 2015.  

- Rulleskiløypene på stadion vil bli ferdig børstet til uken. Jernalderbakken og litt på Heggesåsen står att. 

Skidrift takker alle for godt samarbeide og ønsker en fin sommer og så en vinter med snø. 

                                                                                                                                     Runar 



Skistua vintersesongen 2015 
 

 

 
 
Nok en vinter med skiføre kun noen helger. Dette fører til mindre besøk, men mange tar turen likevel til 

fots til Skistua.. I alt var det i vinter 454 besøkende. 

 

Vandrepokal for barn/ungdom 
Dette var tredje sesongen for det oppsatte krus, det betyr at det på årsmøtet i år skal deles ut til odel og eie til den 

som har vært flest ganger på Skistua i sesongene 2013, 2014 og 2015. Den suverene vinner er Sofie Lynum med 5 

besøk i 2013, 9 besøk i 2014 og 8 besøk i 2015. Det vil si at hun også har fått pokal hvert av disse årene for flest 

besøk. 

I alt har vi registrert 37 besøk av barn/ungdom i inneværende sesong. Fritt uttrukket blant disse ble Anne Benedicte 

Agdestein Skjellegrind. 

 

Gå fra hytte til hytte på Byafjellet 
I år ble «Gå fra hytte til hytte på Byafjellet» arrangert for 7 gang. Snøforholdene var slik at deltagerne gjennomførte 

turen til fots. Av den grunn ble også  den mest fjerntliggende hytta Bjønnåsstuggu kuttet ut. Kun 31 deltagere fylte ut 

kort, mens det ble registrert langt flere besøkende på hyttene. 

Dette gjorde i alle fall at det ble en høy prosent som fikk premier. Firmaer stilte velvillig opp med premier. Følgende 

leverte premier: Allskog, BOLI, Grong Sparebank, Nord Trøndelag E-verk, Nord-Trøndelag Turistforening,  

Sivilforsvaret, Team Leas plan Go, XXXL og 3-T. 

 
Med så liten deltagelse får vi ta en vurdering neste sesong om vi skal fortsette med dette arrangement.  Vi 

får vel håpe at vi får en ordentlig snøvinter igjen med skikkelig skiføre! 

 

 

Per Kristian 



Klubbhus 79 blir pusset opp 
 

 
 
Denne trioen, Sverre Finstad, Jarle Bylund og Knut Skogan tar en liten pause i 
renoveringsarbeidet. 
 
Det ”gamle klubbhuset” på Skistadion – Klubbhus -79 – ble bygget til NM i nordiske 

grener i 1979. Huset ble satt opp på dugnad av klubbens medlemmer, med god hjelp av 

lærere og elever fra Egge yrkesskole.  

I 8 år, fram til nytt klubbhus ble reist til NM i -87, var dette hovedhus ved alle arrangement 

i klubben. Etter -87 har det vært en viktig buffer ved alle aktiviteter på Skistadion, såvel 

ved klubbens karusellrenn som ved nasjonale/internasjonale arrangement. Huset har vært 

trivselsarena for sammenkomster både i klubbregi og ved utleie. 

 



I løpet av husets 35 leveår har det nytt godt av noe utbygging og nødvendig vedlikehold. Nå i 

2015 var det imidlertid tydelig at vinduene i storrom og kjøkken hadde sett sine beste dager, 

en større opprustning måtte til. I november satte trioen Jarle Bylund, Sverre Finstad og Knut 

Skogan igang.  6 vinduer i stue og kjøkken ble skiftet. Vindusrammer og treverk både 

innvendig og utvendig ble også fornyet. Vinduene ble levert av Tore Ligaard, Stjørdal,  som 

oppgjør for firmaets reklame på stadion. De ble hentet på Stjørdal av Edvin Dahl og fraktet 

trygt innover. 

Snekkertrioen har også lagt om vannrørene på kjøkkenet, dette for å hindre frost på kalde 

vinterdager. Maling av nytt treverk inne og ute måtte også til.  

I den nyoppussa stua virket de gamle møblene temmelig slitne. Silver Club syntes det var for 

galt og kjøpte inn nye bord og stoler til stua. Stort løft for ”gammelhuset.” 

Ytterdørene er gått over med tetting, og dørhåndtak og dørlås er nysmurte og i orden. 

 

 Ennå gjenstår to prosjekter for huset: 

-  Utvendig maling   og    oppussing av toalett. 

Det blir neste økt!  

 
 

 



Startet som bakketråkker 
i 1946 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Jeg fikk en telefon fra Roald  

Schei vinteren 1946. Han 

trengte folk til å preparere 

bakken i Svedjan. Jo, det var vel 

greit, tenkte Odd. Lite ante han 

at det var et engasjement som 

på ulike måter kom til å vare 

fram til i dag.  

 

 

 

 

 

 

 

    
Odd på Skistua en gang på 1970-tallet. 

 
Odd er en stillferdig og beskjeden mann som 

ikke synes han har gjort så mye i forhold til 

mange andre i skiklubben. Likevel viser det 

seg at han har vært med på det meste av det 

som har skjedd i klubben. I det sivile er han 

tildelt Norges Vel medalje for lang og tro 

tjeneste. Og ikke minst ble han hedret med HM 

Kongens fortjenestemedalje i 1990. Men det 

skulle gå 24 år før han ble tildelt Steinkjer 

Skiklubbs snøkrystallen. Ingen skal si noe 

annet enn at skiklubbens høyeste utmerkelse 

henger høyt. 

I dag tilhører han superveteranene i Silver 

Club og har sin faste plass i 90 års-sofaen i 

nedre klubbhus. – Jeg trives kjempegodt i 

miljøet, sier han.            

TILBAKEBLIKK 

 

Skituppen fortsetter serien der 

skiklubbens veteraner ser 

tilbake. Turen er denne gang 

kommet til Odd Rygvold (92). 

 

Først ut var Asbjørn Reitlo 

(95), Skituppen nr. 2 2013. Så 

fulgte Alf  Tømmerås (92)  nr. 

1 2014, Kjell Parelius Hovik 

(92) nr. 2 2014. 

 

 

 

 



Odd Rygvold  ble født på Snåsa 3. juli 1923, 

og her vokste han opp.  

- Vi går fram til konfirmasjonsdagen min, i 

1938. Blant gjestene var Anton Tronstad, 

mannen til tante Ivara. Jeg tok mot til meg og 

spurte om han hadde sommerjobb på 

sagbruket, og det hadde han. Dermed bar det til 

Steinkjer, og jeg ante selvfølgelig ikke at 

sommerjobben skulle føre til 51 år på 

Kirknesvaag Sag & Høvleri, forteller Odd. Det 

kommer vi tilbake til.  

Dette var like før krigen kom til landet, og i 

likhet med mange andre kom krigsårene 1940-

45 til å frata ham gode ungdomsår. Men saga 

og høvleriet gikk noenlunde som normalt. Av 

produksjonen gikk heldigvis ca. 70 prosent til 

oppbyggingen av Steinkjer, mens en del ble 

rekvirert av tyskerne via en lokal nazist. 

- Jeg husker spesielt en gang det troppet opp 

tre tyske offiserer pluss nazisten. Han vill sette 

seg på en kontorstol med hjul. Idet han skulle 

sette seg trilla stolen unna og gubben datt i 

golvet. Det var pinlig, og vi visste ikke om vi 

torde le. 

 Odd jobbet i krigsårene på kontoret og med  

forskjellig arbeid det var behov for. 

Krigen la en demper på all organisert idrett, 

men det ble spilt fotball. – Jeg kom med i 

gutteklubben Fart i Egge, og det ble spilt en 

del privatkamper mot forskjellige lokale lag. 

Da krigen endelig var slutt ble Odd med i 

Steinkjer Idretts & Fotballklubb og spilte back 

på førstelaget. Hurtighet og feiende 

sklitaklinger skal ha vært Odds varemerke. 

 

 

Hentet av Roald Schei 
Gjennom fotballen ble han kjent med flere 

aktive medlemmer av Steinkjer Skiklubb, blant 

andre Roald Schei. Foruten å være en god 

fotballspiller var Roald også en fremragende 

skihopper. 

-Det var mye arbeid med å skaffe snø, og det 

var ofte stor dugnadsinnsats. Jeg husker en 

gang det ble jobbet  flere kvelder i Svedjan 

med stort mannskap foran et renn. Bakken var 

klar lørdagskvelden, men så kom væromslaget, 

og i løpet natta var snøen vekk og sletta var en 

eneste innsjø. Det var bare å avlyse, men på 

den tiden var det ikke mobiltelefoner og ikke 

enkelt å varsle deltakere som var på vei. Men 

ingen sure miner, slikt kan skje og det skjer jo 

også i dag, snart 70 år senere. Værgudene har 

man ikke klart å gjøre noe med, smiler Odd.  

Som stilte opp og var lengdemåler i flere renn. 

 

 Odd likte seg godt på Kirknesvaag og fant ut 

at han hadde gjort sitt yrkesvalg. Det måtte bli 

noe med trelast. Den siste krigsvinteren ble han 

elev ved Statens Skogskole i Steinkjer og tok 

eksamen i 1945.  

 

- En eventyrlig begivenhet    

                                                                                    
                                                                                                   

Vinteren 1949 står sentralt i minnet, med 

NM på ski i Steinkjer. Det første 

norgesmesterskap på ski i Nord-Trøndelag. 

En eventyrlig begivenhet, slik Kjell Saxvik 

beskrev det i boka ”300 år med skiidrett i 

Steinkjer”. Det ble sammenlignet med et 

VM. Det kom folk med tog og busser. 

Minst 20.000 tilskuere hadde funnet veien 

til hopprennet i Jutulen søndag 27. februar 

1949. – En stor dag, minnes Odd, med 

kong Haakon og kronprins Olav på 

ærestribunen bygd for anledningen. Det var 

året etter olympiaden i St. Moritz der Petter 

Hugsted, Birger Ruud og Thorleif 

Scheldrup tok alle medaljene i spesielt 

hopp. Å  oppleve de tre storhopperne i  

virkeligheten var stort. På den tiden var 

det ikke TV, bare radio og aviser.                      Slik så det ut på sletta i Jutulen under NM i 1949.                                                                                                                                                                                                                                                               



                                                                            

- Jeg hadde ikke noen spesiell oppgave denne dagen, befant meg i folkehavet og heiet på våre 

lokale helter, Roald Schei og Asbjørn Reitlo. De nådde ikke opp. Sør-trønderne var vant med 

store bakker, og rennet ble vunnet av Torbjørn Falkanger fra Byåsen, minnes Odd. 

Dramatisk snømangel                                                                                                                                                                               
Men et par dager før, torsdag 24. februar  sitter like godt i minnet. Det var dramatisk snømangel før 30 

km langrenn i Oftenåsen. – Det kunne være snøfattige vintre før i tida å, smiler Odd. Derfor ble rennet 

dagen før besluttet flyttet til Byafjellet/Fossemfjellet.                                                                                                                                                                                                                                     

Men i løpet av natten slo værgudene til med et durabelt snøfall, og rennet kunne avvikles under 

strålende sol og de beste snøforhold. Folk i tusenvis hadde funnet veien til Gimle i Egge.  

 

 
 Kronprins Olav inspiserer NM-løypa fra Gimle i Egge i 1949.                                                                                 
– De militære løypemannskapene fikk en svær 

jobb med å gå opp løype innover fjellet til 

Rømo. Her var det matstasjon og vendepunkt. 

– Jeg hadde jobben med å registrere løperne 

etter startlisten når de passerte. Plutselig 

dukket det opp en løper uten startnummer. 

Vedkommende fikk voldsom jubel fra 

publikum. Det var selvsagt kronprins Olav i 

lys anorakk og ballongnikkers. Han var ute og 

inspiserte løypa, og skiantrekket var hans 

varemerke i mange år framover. 

Reidar Nyborg fra Mesnalien ble vinner av 30 

kilometeren. Han var med på bronselaget fra 

OL året før.  

I 1949 var det ennå ikke NM-renn for kvinner. 

Langrenn var ikke noe for kvinner mente ski-

Norge. Rart å tenke på når en opplever 

populariteten til kvinnelangrenn har i dag.  

 

Alpinanlegg i Heggesåsen
 
Senere i året 1949 reiste Odd til Oslo, han fikk 

jobb i Oslo kommunale skogvesen og tok 

handelsskolen som kveldskurs. Ikke uvanlig på 

den tiden å jobbe for å tjene til skolegang. 

Dette var lenge før det kom noen lånekasse for 

ungdom. – Jeg hadde dessuten kona mi, Lilly, 

som jobbet, slik at vi klarte oss økonomisk. 

Men Oslo-oppholdet ble kort. Året etter gikk 

flyttelasset tilbake til Steinkjer, hvor jeg fikk 

tilbake jobben på KS&H A/S og etter hvert ble 

han kasserer og lønningsfører.  

Etter det vellykkede  norgesmesterskapet i 

1949 trodde man at det var duket for en ny 

blomstringstid for skiklubben. Men i stedet ble 

det en tid med økonomiske problemer. Å 

arrangere NM med tyngende pantelån (Jutulen) 

var ingen god løsning. I tillegg fikk man utover 

på 1950-tallet en rekke snøfattige vintre, 

synkende aktivitet, tillitsmannskrise og sterk 

nedgang i medlemstallet. Det så mildest talt 

mørkt ut for klubben 

- Lilly og jeg bygde hus i Heggesåsen i 1955. 

Sammen med flere så vi muligheten for en 

slalåmbakke i området. Interessen for sporten 

økte utover i 1960-tallet, og etter et privat 

initiativ med støtte fra  firmaer i Steinkjer, var 

bakken klar til jul i 1972, forteller Odd.  

- Det meste av arbeidet foregikk på dugnad, 

stort sett for hand, uten maskinhjelp. Det var 

også tilfelle med tidtakingen da det ble brukt 

 



tre stoppeklokker og den midterste tiden ble avgjørende, forteller Odd.                                                                                          

Han var blant drivkreftene og ble medlem i styret da den nye alpinavdelingen ble innmeldt i Steinkjer 

Skiklubb i 1973.

Utbygging gjennom flere ti-år 
Omtrent samtidig kom utbygging av lysløype i 

gang på den andre siden av åsen. Det var starten på 

det som skulle bli Steinkjer Skistadion. Videre ble 

det satset på hoppbakken ”Freidigkollen” i Sør-

Beitstad til Hovedlandsrennet for jenter og gutter i 

1973. 

- Jeg kom mye med i det omfattende arbeidet med 

bakken. Samtidig som jeg ble valgt inn i styret som 

kasserer i Nord-Trøndelag Skikrets, forteller Odd. 

Et verv han hadde i flere år. Mye manuelt arbeid 

med bilagene, ikke noe på data ennå. Det var 

aktivitet på flere områder, hopp, alpint og lysløype. 

Men jeg merket en ny giv i skiklubben som omsider 

hadde funnet sitt stadionområde. 

- Det ble behov for materialer til flere formål, og 

som ansatt på Kirknesvaag fikk jeg en slags  

formidleroppgave. Eksempelvis nevner Odd 

leveranse av byggevarene til det første klubbhuset. 

Til meget gunstige betingelser, mener han å huske. 

Bedriften ble på den måten forløperen til dagens 

sponsorer. Det samme gjaldt materialer til Skistua. 

På den måten kom Odd til å bli meget verdifull i en 

viktig periode i skiklubben. 

En ny dugnadsånd forplantet seg, mye fordi 

klubben evnet å knytte til seg en rekke kompetente 

folk på flere fagområder. Resultatene viste seg i 

form av planerte løypetraseer, lysløypeutbygging 

og klubbhus. Ting var på gang, optimisme og 

pågangsmot spredte seg.

 

 
 

1990: Odd får HM Kongens fortjenestemedalje     2014: Odd (t.v) får snøkrystallen sammen med Kjell                                                                                                    

av ordfører Erik Bartnes.                                       Kjell Hovik og Asbjørn Reitlo. Alle tre over 90 år. 

 

Heder og ære 
Det skulle bare være en sommerjobb som 15 åring. Men jobben på KS&H i Steinkjer ble varig fram til pensjonsalder i 

1990, 52 år senere. Da vanket det medalje fra Norges Vel for lang og tro tjeneste. Og ikke minst HM Kongens 

fortjenestemedalje. Odd er ikke en mann av store ord, men han synes det var stort å møte Kongen på Slottet sammen med 

andre fra hele landet som hadde fått fortjenestemedaljen.  

- Kongen husket godt NM i 1949 mens han ennå var Kronprins og de senere NMene som ble arrangert på Skistadion. Kong 

Olav døde i 1991 så dette var nok det siste møte han hadde med personer han hadde gitt fortjenestemedaljen, mener Odd. 

 

Utstillingsvindu mot byen 
- Nå har du sett tilbake og medvirket til mye både i arbeid og fritid. Hva gleder du deg over når du ser framover? 

- At det er blitt en ny giv for Heggesåsen alpinbakke. Bakken er ryddet og det er planert transportvei fra skistadion, slik at 

det til vinteren blir mulig å produsere kunstsnø i bakken. Det kan bli et utstillingsvindu mot byen med aktivitet i bakken 

sent og tidlig. Kunstsnø har vist seg mer ”slitesterk” og holdbar mot mildvær. Det vil bety mer stabile forhold og dermed 

bedre rekrutteringen til sporten i et sentralt område. Gode unge alpinister som hevdet seg godt på landsbasis for noen ti-år 

siden var nettopp fostret opp i Heggesåsen. Nå vil en nærmere tilknytning over åsen gjøre skistadion til et komplett anlegg 

med alpint, langrenn, hopp og skiskyting i samme område, avslutter Odd Rygvold. 

                                                                                                                                            Knut N. 
 

                                                                                                                             



      

                                                                                

                                                                     

                                                                                                                                            

 
 

 
 
 
         
   

 



 
 

 

 

 

 

STØTT STEINKJER SKIKLUBB 
gjennom grasrotandelen 

       

Vil du gi din støtte til oss? 

STEINKJER SKIKLUBB 

Organisasjonsnummer:975737403 

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

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

Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å 
være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos 
kommisjonær, eller du kan bestille det på norsk-tipping.no. 

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på én av følgende måter: 

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

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

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen! 

 

SKIHILSEN FRA STEINKJER SKIKLUBB 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
  

 

                

       

 
 
 
 
                      
 

 


