
 
 

  
 
 
 
         MEDLEMSBLAD FOR STEINKJER 
SKIKLUBB 
 
 

 Nr. 1.                       April 2017               43. årgang  
 

         Hopp på tur opp! 
                            

 
 Første side går denne gangen til hopp og kombinert som i vinter hatt økt tilgang på unge 
hoppere til vårt ypperlige rekrutteringsanlegg i Yrken. Det bærer bud om at skiklubbens 
gamle paradegren er på opptur. Årsmeldingen fra gruppen forteller om stor aktivitet og  
en hoppskole som samlet over 100 deltakere! Dette til tross for en vinter med svært 
vanskelige snøforhold, noe som også har hemmet de andre skigrenene. Men takket være 
egen snøproduksjon i regi av Steinkjer Skidrift har det vært mulig å trene og avvikle 
skirenn på skistadion. Gruppene forteller om stor aktivitet, god treningsinnsats fra tidlig i 
høst, og mange gode prestasjoner i skirennene utover vinteren. 
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Lederen har ordet 

Skisesongen 2016- 2017 er slutt! Ett nytt aktivt ski år fylt med gode 
prestasjoner og resultat, både på og utenfor skisporet, på flere 
områder og nivå, er over. Skiklubben har en stor aktivitet fordelt på 
flere grener og områder, og det er mange som tilrettelegger, 
organiserer og bidrar til gjennomføring. Det være seg treninger, 
arrangement, samlinger, snøvakter, snøkjøring og vedlikehold. 
Jobben som gjøres av alle dere frivillige, kan ikke verdsettes nok og er 
helt uunnværlig for klubbens drift og aktivitet. Noen er svært synlige, 
andre legger vi ikke like godt merke til, dog legger de alle ned en stor 
innsats for at alle vi andre kan dyrke både våre barns og egne 

interesser. Våre «vaktmestre» Jarle og Knut, våre anleggs,- og vedlikeholdsarbeidere, våre 
løypekjørere og tilretteleggere, våre folk som jobber med å skaffe økonomiske gode forhold,- ja, det 
er mange og alle med hjerte for  klubben! Tusen takk! 

Vi har gode forhold på- og omkring Steinkjer Skistadion, sommer og vinter. Det gjør seg ikke selv! 
Steinkjer Skiklubb har en særs god samarbeidspartner i Steinkjer kommune. Vi har en kommune som 
spiller på lag og som bidrar til at skiklubben har et anlegg som er tilrettelagt året rundt, som ser 
sammenhengen mellom anlegg, aktivitet og arrangement. Dette har en stor samfunnsverdi og er en 
vinn- vinn situasjon.  

Steinkjer skiklubb er en offensiv skiklubb med ambisjoner. Vi vet at vi kan, og vi vet vi blir bedre 
gjennom samarbeid og samhold. Skiklubben søker store arrangement og har i den sammenhengen 
samarbeidsavtaler med hotellene i regionen, med nærliggende klubber, med kommunen, 
fylkeskommunen og med Skidrift. Dette lagspillet gjør at vi får kvalitet i det vi utfører, vi avklarer 
forventninger og skaper en felles forståelse med det mål å sette Steinkjer og Steinkjer Skistadion på 
kartet i Trøndelag, nasjonalt og internasjonalt! Vi må synliggjøre det vi er gode på og vi må 
framsnakke egen klubb og våre styrker. Verdien av å kunne få større arrangement til Steinkjer er 
svært stor for regionen, for Steinkjer, for næringslivet og for alle klubbene i området.  

Utfordringer fram i tid vil være å fortsatt få opp inntektene og redusere utgiftene. Det er trange kår 
innen sponsor- marked og som klubb med stor aktivitet innen flere grener, kreves det en stabil 
økonomi og forutsigbarhet. Dugnad og frivillighet er nøkkelord, men nytenkning, felles innsats og 
gode samarbeidsrutiner innad og utad, er fortsatt viktig. Vi har som mål og få Steinkjerbakken oppe 
og gå, før et Hovedlandsrenn. Her er det mange som har jobbet og som fortsatt jobber for å skaffe de 
siste midlene for oppstart. Steinkjerbakken er svært avgjørende for aktivitet og arrangement innen 
hopp og kombinert for klubben, men også for krets og region. 

Steinkjer Skiklubb har lange tradisjoner, har en unik historie og vært førende for aktivitet, anlegg og 
arrangement i regionen. Sjekk https://www.youtube.com/watch?v=5mqjCZgpW68 og se litt av hva 
skiklubben gjør. Vi har dog mer å gå på, og det ligger masse muligheter for nye aktiviteter, for større 
renn og mesterskap og for et enda bedre anlegg. Mye er på gang og på sikt vil en kunne bevege seg 
fra sentrum og opp mot Byafjellet, uten å bruke bil. Vi har ambisjoner om at Steinkjer Skistadion skal 
være førende på kunstsnø og være et snøsikkert anlegg, vi setter folkehelse og miljø i fokus, vi ønsker 
fortsatt å være en tilrettelegger for allsidigheten, dog er det svært avgjørende at det fortsatt finnes 
ildsjeler og frivillige som kan ta på seg oppgavene.  

Benthe Asp 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5mqjCZgpW68


VELKOMMEN TIL 
ÅRSMØTE STEINKJER SKIKLUBB 

 27.04- 2017 
Kl .19.00 i Nedre Klubbhus 

 
Kl.18.00 "Heder, ære og prisutdelinger"   

 
Kl.19.00 
SAKLISTE 
1.Godkjenne de fremmøtte representanter 
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 
3. Valg av møteleder og referent, samt to personer til å underskrive               
       protokollen 
4. Behandle årsberetning og regnskap, 2016- 2017 
5. Fastsette medlemskontingent og treningskontingent  
6. Behandle innkomne forslag 
7. Vedta budsjett  
8. Valg  
 

 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest 6.april 2017, 
og sendes: benthe.asp@ntfk.no   harald.j.overrein@gmail.com  

Fullstendig saksliste med styrets beretning, revidert regnskap og innkomne forslag, legges ut 
på Steinkjer Skiklubbs hjemmeside senest 7 dager før årsmøte, samt i «Skituppen» og på 
årsmøtet. 

 
Med vennlig hilsen 
Benthe Asp 
leder 
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     Styrets årsmelding 2016 – 2017 
 
Steinkjer Skiklubb har nok engang gjennomført en innholdsrik og spennende sesong. 
Som skiklubb er vi avhengig av snø, og kommer den ikke selv, må vi produsere.  Det er 
og vil fortsatt være viktig å ha fokus på hvordan skape skiinteresse ved snøfattige vintre. 
Aktiviteten i klubben er tilpasset bredde og topp, og det drives både organisert og 
uorganisert aktivitet i og omkring Steinkjer skistadion. Det første møte med skiidretten 
bør fortsatt være preget av lek og glede- uavhengig av utviklingsnivå. 
 

Styrets sammensetning 
 

 Benthe Asp (Leder, AU) 

 Harald J. Overrein (Nestleder ,AU) 

 Per Hegdahl, leder sport 

 Solvår Flatås, leder kommunikasjon 

 Line Bratland, leder sekretariat 

 Kristoffer Vikan, leder sponsor/marked 

 Nils Opdahl, leder skiskyting 

 Kjetil Bratbakken, leder hopp/kombinert 

 Tord Vekseth, leder alpint 

 Kari Trøan Aune, leder langrenn 
 
Laila Ertsås, kasserer og Trond Økvik kasserer anlegg.  
Geir Morten Hjelde, anleggsansvarlig 
Runar Helbostad og Helge Blengsli, Skidrift 

 

Valgkomité: Jan Tore Flak, Liv Karin Olsen Flak, Atle Kvernmo 
 
Styrets arbeid:  

 
 
 
 



 
Møter: 
Det er gjennomført ett styremøte pr. måned. AU har møttes ved behov, da spesielt 
vedrørende arrangement, økonomi, kommunikasjon, klubbsamarbeidsmøter og økonomi.  
Ledelsen (leder og nestleder) har hatt møter med Nord Trøndelag Fylkeskommune, Steinkjer 
Kommune, Steinkjer Næringsselskap, Kunnskapsparken, Frivillig Steinkjer, Steinkjer 
Idrettsråd, Nord Trøndelag Idrettskrets, VM 2023 og Steinkjer Hallen. 
Øvrige styremedlemmer har møtt på ulike fagmøter, seminarer, kurs, sponsor- marked-
økonomi møter. 
 
Oppgaver og arbeid:  

 Strategiplan ble vedtatt på årsmøte i 2016, og er førende i arbeidet. I tillegg har det 
vært viktig for oss i styret å gå fra ord til handling. Medlemmet/utøveren er i 
sentrum! Organisasjon, aktivitet, anlegg, arrangement, trenere, ledere og økonomi er 
alle virkemidler til å fortsatt å være en skiklubb som i varetar og legger til rette for 
alle, uansett forutsetninger. Verdigrunnlaget er vår rettesnor og alt vi gjør skal være 
forenelig med det. Som klubb ønsker vi å være førende i regionen, i kretsen og i 
fylket når det gjelder arrangement, anlegg og aktivitet (Utviklingsprosjektet A-A-A).  
En god del av styrets oppgaver handler om å bidra til aktivitetsskapende tiltak. En 
viktig del er å finne gode inntektsbringende tiltak, slik at det er mulig å tilrettelegge, 
gjennomføre og øke aktiviteten.  Vi bidrar alle til å øke klubbens omdømme, 
synliggjøre hva vi er gode til, hva våre sterke sider er, og hva vi er kapable til faktisk å 
gjennomføre.  Vi jobber kontinuerlig med renn- og mesterskapssøknader, vi sørger 
for å være tilstede, oppsøke, forhandle og inngå gode avtaler med kommunen og 
fylkeskommunen. Alle skal bidra til å følge opp og gjennomføre årsmøtevedtak og 
planer. 
 

 Vi deltar på kurs innenfor administrative støttesystem: videreføring av Klubbadmin 
(medlemsregister), Sportsadmin (Roller, arrangement,) og Minidrett (medlemmenes 
personlige portal). Arrangementseminar er vi pålagt når vi får tildelt større renn og 
mesterskap. 

 
 ØKONOMI: Inntektsbringende arbeid: Medlemmer i økonomiutvalget går 

besøksrunder til sponsorer og samarbeidspartnere, avtaler møter og jobber med å få 
penger i klubbkassen. I tillegg jobber øk.utvalget med å finne nye inntektskilder. 
Dugnader (Steinkjermartna,  dekkvelder på Holbergs Auto) er kjærkomne bidrag. 
Dugnadsarbeid/frivillighet i forbindelse med større renn og arrangement (NC, 
Steinkjer Skifestival/Byafjellet Rundt) er også svært viktig for økonomien. Vi 
søker aktivitetsstøtte, slik at vi kan kjøpe inn utstyr til bruk på trening og 
samlinger. 
Økonomi Regulativet; kostnadsdekning og støtteordninger til utøvere. Dette 
revideres hvert år. 
Ellers er det store utgifter knyttet til vedlikehold og rehabilitering, justering og 
reparasjon av alle anleggene. Her kommer utleie-inntekter svært godt til nytte, 
dog kreves det nye inntektskilder. 
Skiklubben søker om midler til aktivitet innenfor flere områder, dog er det ingen 
driftsmidler å få. Nedre klubbhus må pusses opp. Spesielt garderobene og 
kjøkkenet trenger totalrenovering. Å kunne finne økonomi og midler til 
renovering, må prioriteres høyt kommende år, da det er alfa omega for 
arrangement, for utleie og for aktiviteten. Ledelsen har hatt møter med sponsorer 
og samarbeidspartnere i regionen, og det er ingen tvil om at alle ønsker et 
oppdatert anlegg, som fortsatt får større arrangement og som setter Steinkjer på 
kartet. Dog kreves det en del arbeid for å få ut midler til å komme i gang. 



 
 Steinkjer Skidrift er vårt verktøy og vår 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; Dette er det jobbet mye med siste år, da klubben har behov 
for mer utvikling og administrativ kraft. Det er jobbet mye og med mange, for å 
kunne få på plass en utviklingsleder. Vi har utarbeidet et prospekt som er solgt inn på 
de ulike arenaer og vi har søkt om midler. Gå inn på youtube og se Steinkjer Skiklubbs 
filmsnutt.  https://www.youtube.com/watch?v=B2egc4_LAbw 
 

Arrangement; Klubben arrangerte tre renn etter hverandre i februar-2017, noe som krevde 
mange frivillige, gode systemer og et godt samarbeid med kommune, fylket og naboklubber. 
Det jobbes kontinuerlig med å søke på større renn og mesterskap innenfor de ulike grener, 
på nasjonalt og internasjonalt nivå, da dette er miljøskapende for klubbmedlemmene, det 
setter Steinkjer Skiklubb og Steinkjer Skistadion på kartet, samt at det er gode økonomiske 
tiltak. Skiklubben har søkt og fått tildelt NM junior i 2018 og er godt i gang med 
planleggingen og har bla. inngått et samarbeid med hotellene for å få bedre styring av 
hotellbestillinger og kapasitet. 

 
 Det er registrert ca.500 medlemmer i klubben. 
 Team Innherred Skiskyting er et overbyggende tilbud for toppsatsing i nærliggende 

klubber. Det er jobbet med tilsvarende innen langrenn, Innherred langrenn og 
skiklubben er svært positiv til slike team og bidrar med anlegg og frivillige.  

 
 Kommunikasjon; hjemmesiden er videreutviklet. Ansvar for oppdatering av 

informasjon generelt og kommunikasjon spesielt, har et styremedlem ansvar for. 
Gren følger opp informasjon ut til sine. I tillegg benyttes facebook i større grad som 
kommunikasjonskanal i 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-allianse, Steinkjer Videregående skole, treningssamarbeid og 
kompetanseheving. Vi har sammen med Sparebank1 arrangert skileik/aktivitets/hopp 
kveld, med over 100 deltakere. Vi har et samarbeid med VM 2023, og har 
gjennomført en inspirasjonskveld, den andre ble utsatt. 
 

 Styret ellers har vært særs opptatt av å gjøre Steinkjer Skiklubb synlig i Trøndelag. 
Ledelsen har deltatt på ulike arenaer og hatt særlig fokus på at vi er kompetente på 
arrangement, at vi har et anlegg som tilfredsstiller krav og forventninger for de fleste  
renn (det jobbes hardt med å få Steinkjerbakken opp å gå), synliggjøre hva vi har, hva 
vi kan få til og ikke minst at vi er mange som jobber sammen med og mot å få 
Steinkjer til å være synlig på Trøndelagskartet når det gjelder arrangement.  
Steinkjer Skiklubb søkte på Tour 2020, og hadde Norges Skiforunds arrangement 
ansvarlig på befaring. Vi mener Steinkjer Skiklubb med Steinkjer Kommune og 
nærliggende klubber på lag, kunne arrangert et spektakulært skirenn, en Tour 2020 

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


med masse publikum, med kreative og publikumsvennlige rennløsninger, og vi kunne 
satt Steinkjer på kartet nasjonalt og internasjonalt. Det er lagt ned mye arbeid i dette, 
da vi hadde trua og trodde vi hadde en reell sjanse. Dessverre ble vi funnet for lett, 
og argumentet gikk på infrastruktur. Svært beklagelig for regionen, for kommunen og 
for klubben. 
 
Det vil fram i tid være viktig å kartlegge klubbens behov og ønsker om 
kompetansetiltak, det være seg styrearbeid i praksis, aktivitetsleder/trenerkurs, 
smørekurs, klubbutviklingskvelder oa. 
Det å fortsette med en felles treningsarena på tvers av gren og hvor en benytter 
hverandres kompetanse og kunnskap på tvers, vil være berikende for medlemmene 
også i årene framover. Samhandling og samarbeid internt og eksternt har vært 
fruktbart og nyttig. 
 
Styret og grenutvalg har i mange møter drøftet hvordan vi skal kunne øke 
medlemsmassen, hvor mange flere medlemmer er realistisk, hva kan vi og vil vi 
oppnå? Her må vi også fortsette å tenke på hvordan vi skal beholde utøverne som 
har sluttet, hva ønsker de å bidra med og hva kan vi tilby? 
Arrangement og arrangementsformer, anlegg og anleggsutvikling: her har styret med 
flere drøftet om det er mulig å bygge skileikområde i «dalen» nedenfor Yrken, og er 
det flere måter å arrangere på som ivaretar skigleden og ønsket om å delta, snarere 
enn km., alder og kultur? Hvordan får vi flere medlemmer, tilrettelegge for flest 
mulig, lengst mulig og best mulig? Hvordan bli enda mer inkluderende, involverende 
og utviklende? 
Det vil være viktig å fortsatt ha et godt samspill internt i klubben, samtidig som vi er 
avhengig av å samhandle og samarbeide med det offentlige, med andre idretter og 
klubber. 
Hva er suksesskriteriene for Steinkjer Skiklubb fram i tid? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

Årsmelding hopp- kombinert 2016-2017 
 

Utvalget for hopp kombinert har i året bestått av: 
Kjetil Bratbakken, leder, Marit M Landrø, Rune Vikan og Terje Moen  

 

 
 
Steinkjer Skiklubb har hatt hoppaktivitet på plast fra 1. juni til midten av oktober. I 
denne perioden har vi også hatt kontinuerlig hopptreninger både ute og inne, her har 
Olav Rosset (Nord Trøndelag skikrets) og Sivert Grande bidratt. Vi har også nytt godt av 
Silver Club som har flikket på vantene og holdt øye med Yrken i sommer og høst. 
 
Snøproduksjon ble satt i gang med stor optimisme i november, og vi fikk laget ett godt 
grunnlag for resten av sesongen. Dessverre ble det mye mildvær og vi kunne ikke starte 
hopping på snø før i januar. 

 
Vi har kjørt hopptreninger 2 dager i uka tirsdag og torsdag, gjennomført 3 karusellrenn 
og Steinkjer skifestival før regnet tok snøen, og vi måtte avlyse TA-cup finalen i 
hopp/kombinert. 
Det har vært bra oppmøte på treninger og renn, vi har vært over 20 stk. på trening der 
de fleste ligger i alderen 8-12 år, samt noen ungdommer i tillegg. 
På Skifestivalen ble det 31 påmeldte, noe vi er godt fornøyd med. 
 



Vi ser at vi har ett lite sprik i alderssammensetningen i gruppa, men noen naturlige 
svingninger er naturlig.  
Vi har juniorer som representerer Steinkjer Skiklubb og som går skole på Heimdal og 
hopper i trønderhopp. Her har det vært gode resultater i perioder, mens  sykdom som 
har preget en del av sesongen for noen. 
 
Det har vært skihoppere fra klubben på Jr Nm, Hovedlandsrenn, Solan Gundersen m.m. 
 
Simen Vikan er en lokal hopper som har bemerket seg bra gjennom vinteren med gode 
resultater; verdt å merke er 2. plass i Tolgaspretten, 4. plass i Nansenrennet, 3. plass i 
Hovedlandsrennet og 1. plass i Nordnorsk mesterskap. 
 
Peder Landrø  har 1. plass i Skognrennet G13-14 år, 2. plass Steinkjer skifestival og 3. 
plass i Knykenlekene som sine beste resultater i år( ble bare prøvehopping på Solan 
Gundersen pga. sykdom). 
 

 
 
                                 Ivrige hopprekrutter i klubbhuset på SMN1 samling. 



 
 
I mars ble det arrangert SMN1 hoppskole i samarbeid med Sparebanken. 
Dette ble en suksess med over 100 unge lovende gutter og jenter, selv om været ikke var 
helt på vår side. Anders Bardal og Andreas Stjernen var på plass som aktivitetsledere, til 
stor glede for både barn og voksne. 
Verdt å nevne er det gode samarbeidet vi har med Sprova il, vi reiser dit på trening og de 
kommer til Yrken på trening. 
Åsmund Sprauten bidrar med gode råd og tips til både foreldre og utøvere. For å 
opprettholde god sosial stemning har vi servert saft og vaffel på alle torsdagstreningene. 
Her har Marit M Landrø bidratt på utmerket vis. 
 
Sesongen har vist god utvikling og stor aktivitet i hoppbakkene med mange nye 
rekrutter, både på gutte- og jentesida. Det lover godt for fremtiden. 
 
Vi takker Steinkjer skidrift som har preppet bakkene og lagt til rette for oss både 
hverdager og helger, og vi takker Hans Lyngved for god dialog gjennom hele sesongen. 
 
For hopp/kombinert  
Takk for ett godt år 
 
Kjetil 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



 

Årsmelding fra langrennsutvalget 2016-2017 
 

Langrennsutvalget har sesongen 2016-17 bestått av: 

 

Per Helge Fossan 

Roger Dalemark 

Eirik Bratberg 

Kristine Skjetne 

Anne Grete Olsen 

Kari Trøan Aune 

 

 
 
 

 
                                           Alle foto: Mari Ann Landsem Melhus 



                                           Glade skiløpere og skiglede i fokus. 

 

Den store spenningen de siste årene har dreid seg mye om vi får natursnø på Steinkjer denne 

vinteren. Slik var det også i år. Vi håpa i det lengste på mye natursnø, men den gang ei, heller ikke 

denne vinteren har innfridd på det området. Derfor starter denne årsmeldinga med en ekstra TAKK 

til trenerne i langrenns gruppa som tross til tider krevende forhold har holdt engasjementet og 

treningsiveren oppe, de har engasjert og skapt gode treninger for skirekruttene gjennom hele høsten 

og vinteren. I rokk og fokk …..synger Hans Rotmo…….og det kan  man  trygt si om enkelte 

treningskvelder der regnet har hølja ned, og våte inn til skinnet er både utøvere og trenere  like blide 

og fornøyde med skigleden på topp. 

 

Når vinteren skaper utfordringer som vi har hatt i år, er det av stor betydning å ha et trenerapparat 

som skaper gode miljø og som aldri mister motet.  

TAKK skal dere alle ha for en fantastisk innsats  alle trenere:  

Arnstein Finstad,Christina Akseth, Rune Susegg, Kristine Skjetne, Bjørg Helland, Ivar Nastad,Tord 

Vekseth, Nils Arnesen, Pål Kristian Rygg, Frode Lillefjell, Truls Aalberg, Mari Ann Landsem 

Melhus, Per Hegdahl, Berit Hegdahl, Morten Vannebo og Magne Øksnes. 

 

Når natursnøen uteblir er vi heldige på Steinkjer Skistadion som kan komme til ferdigpreparerte 

løyper av kunstsnø. Takk til Steinkjer Skidrift for at også dere gjør det mulig for oss å opprettholde 

skiaktiviteten tross snøfattige vintre. I den forbindelse ønsker langrennsutvalget  også å takke alle 

dere som gjennom vinteren har tatt på dere snøvakter døgnet rundt på vegne av langrennsgruppa. 

Snøproduksjonen på skistadion gjør det mulig for hele Steinkjers befolkning og bygdene rundt å 

kunne gå på ski i preparerte løyper.  

 

 

 

 
Foto; Ivar Nastad 

                                                       

                  Samfunnsnyttig arbeid. 

                  Nattvakt på Steinkjer Skistadion med selskap av fullmånen og snøkanonen. 

 

 

 

 

 

 



Langrennsutvalget har evaluert sesongen, og selv om   det selvsagt er ting vi kunne gjort bedre / 

annerledes sitter vi igjen med inntrykket at sesongen både har vært lang, aktiv, morsom og engasjerende. 

Opptil 100 barn/ ungdommer har vært innom på trening på tirsdagskveldene, og tar vi også   med 

karusellrennene er vi oppe i ca 300 stk. Det er bra og forteller oss at skiidretten står sterkt på Steinkjer. 

 

Samlinger i oppstarten: 

Tradisjon tro arrangeres det ulike samlinger på høsten for å komme i gang med ny skisesong. Gjerne 

sammen med de andre gruppene, kombinert med sosiale aktiviteter. 

Første samling var i Ogndal i september der skiskyttergruppa arrangerte miljøsamling på Nordheim for alle 

gruppene fra 13 år. I år som i fjor en svært vellykket samling med god oppslutning med varierte treninger 

krydret med sosiale aktiviteter, måltider og overnatting. Takk til skiskyttergruppa 

Etter skolenes høstferie arrangerte langrennsgruppa sin tradisjonelle hjemmesamling på skistadion / 

Byafjellet, også  med god oppslutning. Her åpnes også for at de yngste kan delta. I år som tidligere år med 

bra deltagelse der det hele ble avsluttet med felles lunsj for utøvere og foresatte på søndag. En god 

tradisjon 

Videre dro en stor gruppe fra langrenn og skiskyttergruppa til Vålådalen i november på snøsamling. Dette 

ble også en fin og nyttig samling der de fleste fikk sesongens første skitur. 

 

 

 

 

 
 

Samling i Vålådalen for langrennsgruppa. 

Foto; Vegard Iversen 

 

 

 

 

 

 

 

Rennrepresentasjon  under Steinkjer Skiklubbs farger: 

 



 
Foto: Mari Ann Landsem Melhus 

 

Vi oppfordrer våre utøvere til å delta på skirenn. Klubben betaler det meste av startavgiften. 

Vi setter opp en anbefalingsliste over renn som vi gjerne ser blir prioritert. Blant annet de ulike KM 

renna.  

Under følger noen resultater fra årets sesong: 

 

Sammenlagt NTE-cup 13-16 år . 

Jenter 14 år: 

 Nora Hegdahl (1.pl.),  

Gutter 13 år: 

 Vegar Lægran Bratsve(2.pl) 

 Gutter 14 år: 

 Haakon Lillefjell(3.pl)  

 Gutter 15 år:  

August Helland Iversen(3.pl) 

 

 Midt-norsk mesterskap Inderøy 13-16 år  

 Jenter 14 

 Nora Hegdahl (2.og 3.pl.), Amalie Flatås Aune (10. og 11.pl) Kaisa Bergin Holtan(16. og 18. pl.) 

Mari Austheim (20.pl.) 

 

 Jenter 16 år:  

 Ida Helland Iversen (3. og 7.pl.)  

 Gutter 13 år:  

Mathias Vanem Aas (4.og 5.pl) Vegar Lægran Bratsve (4. og 8.pl) Marius Møller Schiefloe (7.pl) 

Marius Lillefjell (2x21. pl) Kristoffer Arnesen (28.pl) Espen Skrattalsrud (18.pl) Magnus Riseth 

Pedersen (23.pl) Elias Rønning Haraldsen (25.pl) 

 Gutter 14 år:  

Haakon Lillefjell (18. og 28.pl) Sigur Lillefjell(30. og 37. pl) Jørgen Hjelde Jenshus (28. pl) 

 Gutter 15 år 

August Helland Iversen (2x14.pl) 

 

KM Skallrennet;  
Jenter14: 

Nora Hegdahl (2.pl) 

Jenter17: 

Vibeke Kvistad Dengerud (3.pl) 

Jenter19/20: 



Kjersti Kvistad Dengerud (2.pl) 

Gutter13: 

Mathias Vanem Aas og Vegar Lægran Bratsve (delt 2.pl) 

Gutter17: 

 Simen Eliassen Kvarme (2.pl) 

 

KM Aasgutenrennet: 
Gutter13: 

Marius Schiefloe (1.pl) Vegar Lægran Bratsve (2.pl) 

Jenter14; 

 Nora Hegdahl (3.pl) 

Gutter16: 

Marius Møller (1.pl) 

 

KM Follafossrennet: 

Jenter 14: 

Nora Hegdahl (1.pl) 

Gutter 13 år: 

Vegar Lægran Bratsve (2.pl) 

 

KM sprint Markabygda: 

Gutter 13: 

Mathias Vanem Aas (1.pl) Vegar Lægran Bratsve (2.pl) 

Gutter 14; 

Niklas Melhus Landsem (1.pl) Sigur Johan Lillefjell (2.pl) 

Gutter 18: 

Sigurd Landsem  Melhus (3.pl) 

Jenter 16 år; 

Ida Helland Iversen (2.pl) 

 

KM stafett Beitstad 

Gutter 13/14år: 

Nr1: Fredrik Møller, Vegar Lægran Bratsve, Mathias Vanem Aas 

Nr2: Niklas Melhus Landsem, Sigur Johan Lillefjell, Haakon Lillefjell 

Gutter 15/16år: 

Nr3: August Helland Iversen, Henrik Belbo, Marius Møller 

Jenter 13/14 år: 

Nr1: Amalie Flatås Aune, Kaisa Bergin Holtan, Nora Hegdahl 

 

Kvinner junior mix Steinkjer/Ogndal: 

Nr 3: Cathrine Warberg, Mathilde Mork, Charlotte Aasvold 

 

NM  senior, Lygna og Gålå: 
Klubben stilte med følgende stafettlag i herreklassen på NM Lygna: Pål Trøan Aune, Thomas Hjalmar 

Westgaard og Sigurd Landsem Melhus. God innsats av alle tre. Spesielt bra etappe av junioren   Sigurd 

Landsem Melhus som debuterte i senior NM med en god 3. etappe. Pål gikk videre på NM -sprinten på 

Lygna, men ble utslått i kvartfinalen. 

På teamsprinten under NM del 2 på Gålå gikk Pål Trøan Aune og Thomas Westgård seg til finaleplass og 

endte til slutt på en fin 10 plass. Thomas gikk også 50 km på Gålå. 

 

 



 
NM stafett; Foto: Kari Trøan Aune                 

NM lagsprint; Foto: Mari Ann Landsem Melhus 

 

 

Hovedlandsrenn og NM junior. Klubben har også hatt deltagere på hovedlandsrenn og  NM junior i 

vinter. 

Funesdalen:  En gruppe  fra skiklubben var også i Funesdalen på renn i april. 

 

Steinkjer skifestival  : 
Steinkjer skifestival ble arrangert 11.februar.   Det var godt over 200 startende fordelt på alle aldersklasser. 

Dessverre kunne ikke Byafjellet Rundt arrangeres  grunnet snømangel. 

 TAKK  til alle frivillige som bidro slik at vi fikk gjennomført Steinkjer Skifestival! 

  

                        
Foto: Erlend Aune                                        Foto ; Kari Trøan Aune 

 

 

 Karusellrenn  og klubbmesterskap: 
Vi greide å arrangere til sammen fire karusellrenn i år, og det var god deltakelse på alle renn.  

Klubbmesterskap ble gjennomført i mars med påfølgende premieutdeling og pølsefest. 

 



 
                                   Karusellrenn.   Foto: Kristine Skjetne 

 

Vaffelkveldene: 
Tirsdagskveldene med vaffel og saft/kaffe i klubbhuset er et høydepunkt, men arbeidskrevende for 

langrennsutvalget. TAKK til alle dugnadshjelpere gjennom vinteren som bistår oss slik at vi kan 

opprettholde dette tilbudet. 

 

Skileik: 
Som omtalt i julenummeret av Skituppen startet skileikgruppa opp sine aktivitetskvelder på barmark denne 

høsten mot å vente på skiføret.  Det ble en suksess. Mange 6 og 7 åringer har tatt turen til tirsdagstrening 

denne vinteren.  

 

Klubbens seniorløpere: 

Pål Trøan Aune pådro seg en skade i november, noe som satte han ut av spill i store deler av 

sesongen.  Han startet full opptrening umiddelbart etter operasjon og kunne allerede på NM i Lygna 

igjen stille til start. Noe tilbakesatt etter skade, men med håp om å være tilbake for fullt neste 

sesong.  

Thomas Hjalmar Westgård har gjennom sitt irske statsborgerskap vært deltager i verdenscupen i 

langrenn i vinter med VM i Lahti som høydepunkt. 

Vi ønsker våre seniorløpere lykke til med oppkjøring mot neste sesong. 

 

Pokaler/utmerkelser  
Innstillingen er gjort av langrennsutvalget etter innspill fra trenerne. I forbindelse med nominasjon 

til utdeling av klubbens innsatspokaler i langrenn har flere trenere meldt seg inhabile grunnet egne 

barn som aktuelle kandidater. Basert både på innsats og resultater, men også i tillegg utøvernes 

holdninger og atferd under trening og konkurranser, innstiller langrennsutvalget på følgende 

utdeling av pokaler for sesongen 2016-17: 

 

 Morten Brørs’ pokal: Nora Hegdahl  

  Severin Bjørstads pokal: August Helland Iversen  

 Alf Tømmerås’ pokal: Sigurd Landsem Melhus  

 

Vi gratulerer! 

Langrennsutvalget ønsker å takke alle sammen for et fint skiår. Takk til alle frivillige som har 

bistått oss i å få gjennomført aktivitetene. Uten støtte, hjelp, tilbakemeldinger og ikke minst heiarop 

fra dere hadde det vært tyngre å holde aktivitetene oppe. 

 

Vi lar denne fine gjengen med skirekrutter avslutte langrennsgruppas årsmelding 2016-17. Bildet er 

tatt under premieutdelingen på årets klubbmesterskap. 



Takk for en engasjerende vinter. God sommer og vel møtt til høsten. 
 

Steinkjer 15.4.17 

 

Kari Trøan Aune på vegne av langrennsutvalget. 

 
 

 
 

Klubbmesterskap 2017 

Foto: Kari Trøan Aune 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Årsmelding fra skiskyttergruppa 2016-2017 
 
Representasjon 
 
Styret i skiskyttergruppa har i 2016-2017 bestått av: 
 
Nils Opdahl, leder 
Nina Fjærtoft, styremedlem  
Katrine Møller, styremedlem 
Arve Austheim, styremedlem 
Jacob Skogan, styremedlem 
Hans Ole Ingulfsvann, styremedlem 
Torbjørn Wekre, styremedlem. 
 
Gruppeleder har representert skiskyttergruppa i hovedstyret i klubben. Gruppestyret har 
vært representert på møter i regi av Nord-Trøndelag Skiskytterkrets i løpet av året, senest 
ved kretstinget 20. april 2017. 
Sigrid Ishol har vært styreleder i Team Innherred Skiskyting i sesongen 2016/2017.  
Styret har koordinert arbeidet med sportslig -, anleggs- og arrangementsutvikling i perioden.  

 
Sportslig aktivitet og utvikling 
Mange utøvere i Steinkjer skiklubb 
 
Pr. utgangen av april 2017 er det registrert 31 aktive skiskyttere over 13 år (lisensutøvere) i klubben.  
Dette er en økning på 6 fra sesongen 2015-2016. Dette gjør at Steinkjer Skiklubb fortsatt holder 
posisjonen som den største skiskytterklubben i Nord-Trøndelag målt i antall lisensutøvere. 
   
Det er sist vinter registrert totalt 49 aktive utøvere i skiskyttergruppa. Dette inkluderer hele 14 nye 
rekrutter som deltok på skiskytterskolen høsten 2016.    
 
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. Alle treningsgruppene har jevnlig samlinger med kveldsmat i øvre klubbhus etter 
noen av treningene. Dette er med på å forsterke det gode sosiale miljøet.  
 
Skiskytterskolen  
Høsten 2016 deltok 14 nye rekrutter på skiskytterskolen. 11 født i 2007, 2 født i 2006 og en født i 

2005. Også denne gangen ble de 3 første øktene gjennomført i forbindelse med en helg - en økt 
fredag kveld og to økter lørdag med innlagt lunsj mellom øktene. Deltakerne fikk diplom og 

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

Det er svært gledelig at hele 9 av deltakere på skiskytterskolen har deltatt i både 
klubbmesterskap og enkelte kretsrenn i løpet av sesongen.  



 
 
Karen Ishol Skogan demonstrerer riktig liggestilling. 
 
Treningsgruppene 

De yngste utøverne født i 2005 til 2007 har utgjort en treningsgruppe. Katrine Austmo Møller 
og Thor Haltbrekken har hatt ansvaret for denne gruppen. Gruppen har utover vinteren 
bestått av 14 ivrige utøvere, 4 jenter og 10 gutter.  De fleste utøverne i denne gruppa har 
deltatt jevnlig på kretsrenn gjennom sesongen, og mange har opplevd stor fremgang og 
oppnådd mange flotte resultater.   
 
Treningsgruppen for utøvere født i 2004 har bestått av 8 utøvere. De har gjennomført to treninger pr. 
uke hvor mandag har vært sammen med 2001 – 2003. Trenere har vært Arne Ivar Kvistad og Terje 
Skrattalsrud. Utpå vinteren kom også Astrid Lægran inn som trener i denne gruppen. 
Treningsgruppen for utøvere født i 2001 - 2003 har bestått av 8 utøvere.  Fire utøvere (født i 2001 og 
2002) deltok på Hovedlandsrenn som ble arrangert av Meråker skiskytterklubb 24. – 26. februar. 
Trenere for denne gruppen har vært Karen Ishol Skogan og Håvard Belbo.    

Klubben har 14 juniorer hvor de fleste har deltatt i konkurranser på krets, regionalt og /eller 
nasjonalt nivå i løpet av sesongen.    
«Team Innherred Skiskyting» - er videreført også gjennom sesongen 2016-2017.  Samarbeid i 
teamet og mellom klubber og Steinkjer videregående skole har fungert svært godt. En 
gjennomgang av sportslige høydepunkter viser at våre juniorer er i stadig utvikling. For første 
gang i historien har en utøver fra Steinkjer skiklubb deltatt i junior- VM, skiskyting.   
Ola Hegge og Pål Wærum har bistått juniorgruppen som trenere. Dette i samarbeid med 
trenerkoordinator Torkel Moeng Sende i Team Innherred Skiskyting.   
Skiskyting er en krevende idrett. Styret vil rette en takk til alle trenerne som har lagt ned et 
stort arbeid gjennom hele sesongen. Deres engasjement er avgjørende for at våre utøverne 
skal kunne utvikle seg videre.   
 

 
 

Trening for 2001-2003 en fin vinterkveld på Steinkjer skistadion. 



 
Samarbeid med langrenn 
 
Skiskyttergruppa vil også denne gang takke for et utmerket samarbeid med langrenn og 
langrennstrenerne i de enkelte gruppene.  Klubbsamlinger på tvers av langrenn og skiskyting 
skaper både samhold og vennskap.  Under samlingen på Nordheim i september ble også KM 
terrengløp en del av samlingen. Snøsamlingen i Vålådalen i slutten av november ble en fin 
oppkjøring til sesongstart. 
 
Sportslige høydepunkter  
I løpet av sesongen har skiskyttere fra Steinkjer Skiklubb innkassert 1 VM-sølv, 2 NM-bronser, 
5 gull-, 3 sølv- og 2 bronsemedaljer fra Midt- Norsk Mesterskap, 10 gull –, 7 sølv- og 6 
bronsemedaljer fra krets- mesterskap. 
 
Etter bl.a. seier i norgescuprenn i Ål på nyåret, og bronse i junior NM i Holmenkollen ble Marit 
Ishol Skogan tatt ut til å representere Norge i junior VM i Slovakia. Der gikk hun bl.a. en 
gnistrende andreetappe på sølvlaget på stafetten.  
 

 
 
Stafettsølv til Marit i junior-VM. 
 
Andre høydepunkter denne sesongen var bronsemedaljer til Simen Eliassen Kvarme på både 
NM rulleskiskyting sprint i Vik, og under junior NM skiskyting normaldistanse i Holmenkollen. 
  
Ellers må nevnes at Simen E. Kvarme og Marit Ishol Skogan tok hver sin 5. plass i tillegg til 
bronsemedaljene under junior NM i Holmenkollen. Kjersti Kvistad Dengerud presterte også 
meget godt i mesterskapet med 4. plass på sprinten med 10 treff, og 7. plass på normalen. 
Sammenlagt i NC (Statkraft junior cup) ble Marit Ishol Skogan nr. 3 og Kjersti Kvistad 
Dengerud nr. 7 i K19. Simen Eliassen Kvarme ble nr. 7 i M17. 
 
Under vårt eget store arrangement, DNB Cup 5 (senior) og Statkraft jr. cup 3 i februar 
oppnådde klubbens løpere tre topp 10 plasseringer. Kjersti K. Dengerud ble nr. 5 på sprinten, 
og Simen E Kvarme og Erik K. Wekre tok hver sin 9. plass på normaldistansen. 
 
Marius Møller kvalifiserte seg, og deltok under Youngstar-finalen i Holmenkollen i.f.m. 
worldcup rennene midt i mars.  Han presterte der en sterk 5. plass blant landets beste 15-16 
åringer. 
 
Tidligere på vinteren deltok Marius Møller, som eneste utøver fra Steinkjer Skiklubb, på 
Kvalfoss- sprinten i Holmenkollen, en skiskytterfestival for klassene 13 – 16 år med stor 
deltakelse fra hele landet. Der oppnådde Marius en flott 6. plass på normaldistansen. 



 

Topp 20-resultater individuelt i NM og Norgescup 2016-2017  
 

3. plass Simen Eliassen Kvarme, NM rulleskiskyting, Vik, sprint, M17   
7. plass Simen Eliassen Kvarme, NM rulleskiskyting, Vik, jaktstart, M17 
16. plass Vibeke Kvistad Dengerud, NC Ål fellesstart, K17 
1. plass Marit Ishol Skogan, NC Ål sprint, K19 
5. plass Marit Ishol Skogan, NC Ål fellesstart, K19 
7. plass Kjersti Kvistad Dengerud, NC Ål sprint, K19 
9. plass Kjersti Kvistad Dengerud, NC Ål fellesstart, K19 
5. plass Simen Eliassen Kvarme, Jr.-NM Holmenkollen, sprint, M17 
3. plass Simen Eliassen Kvarme, Jr.-NM Holmenkollen, normal, M17 
5. plass Marit Ishol Skogan, Jr.-NM Holmenkollen, sprint, K19 
3. plass Marit Ishol Skogan, Jr.-NM Holmenkollen, normal, K19 
4. plass Kjersti Kvistad Dengerud, Jr.-NM Holmenkollen, sprint, K19 
7. plass Kjersti Kvistad Dengerud, Jr.-NM Holmenkollen, normal, K19 
20. plass Frida Dahl, Jr.-NM Holmenkollen, normal, K19 
9. plass Simen Eliassen Kvarme, NC Steinkjer, normal, M17 
16. plass Simen Eliassen Kvarme, NC Steinkjer, sprint, M17 
9. plass Erik Kjøsnes Wekre, NC Steinkjer, normal, M18 
12. plass Erik Kjøsnes Wekre, NC Steinkjer, sprint, M18 
5. plass Kjersti Kvistad Dengerud, NC Steinkjer, sprint, K19 
17. plass Frida Dahl, NC Steinkjer, sprint, K19 
6. plass Simen Eliassen Kvarme, NC Os, sprint, M17 
8. plass Simen Eliassen Kvarme, Jr.-NM Os, fellesstart, M17 
11. plass Halvor Brønstad, NC Os, sprint, M17 
13. plass Vibeke Kvistad Dengerud, Jr.-NM Os, fellesstart, K17 
2. plass Marit Ishol Skogan, NC Os, sprint, K19 
4. plass Marit Ishol Skogan, Jr.-NM Os, fellesstart, K19 
6. plass Kjersti Kvistad Dengerud, NC Os, sprint, K19 
6. plass Kjersti Kvistad Dengerud, Jr.-NM Os, fellesstart, K19 
16. plass Frida Dahl, NC Os, sprint, K19 
15. plass Frida Dahl, Jr.-NM Os, fellesstart, K19 
16. plass Simen Eliassen Kvarme, NC-finale Mo i Rana, fellesstart, M17 
13. plass Erik Kjøsnes Wekre, NC-finale Mo i Rana, fellesstart, M18 
8. plass Marit Ishol Skogan, NC-finale Mo i Rana, fellesstart, K19 
11. plass Kjersti Kvistad Dengerud, NC-finale Mo i Rana, fellesstart, K19 
 

 
 

Erik Kjøsnes Wekre med to gode løp på hjemmebane. 
 
 
 
 

http://www.liveresultater.no/livesider/livesenter.php?arr=561


 

 
Midt- Norsk mesterskap Molde 11. og 12. februar 2017 
 

Her er medaljevinnerne:  
 1. plass Marius Møller, normal G 16 
 1. plass Simen Eliassen Kvarme, normal M17 
 1. plass Simen Eliassen Kvarme, sprint M17 

 2. plass Fredrik Møller, normal G 14 
 2. plass Vegard Jermstad, sprint G 14 
 3. plass Vegard Jermstad, normal G 14 
 3. plass Marius Møller, sprint G 16 

 
 Nullerklubb (10 treff) Silje B Østby, sprint J16 

 

 
 

Steinkjer Skiklubb sine deltakere på Midt- Norsk Mesterskap i Molde. 
 

 

I tillegg ble det stafettseier i Midt-Norsk mesterskap til Erik K. Wekre, Halvor Brønstad og 
Simen E. Kvarme i M17-18, og til Marit I. Skogan, Frida Dahl og Siri Hegge i K 17-21. I klasse J 
13-16 ble det sølvmedaljer til Silje B. Østby, Maria Flak og Mari Austheim. 

KM skiskyting Snåsa 14. og 15. januar og KM stafett Frol 19.mars 
 

Her er medaljevinnerne: 
 

 1. plass Marius Møller Schiefloe, sprint G13 
 1. plass Mari Austheim, sprint J14 
 1. plass Fredrik Møller, normal G14 
 1. plass Fredrik Møller, sprint G14 
 1. plass Simen Eliassen Kvarme, normal M17 
 1. plass Simen Eliassen Kvarme, sprint M17 
 1. plass Kjersti Kvistad Dengerud, normal K19 
 2. plass Magnus Riseth Pedersen, normal G13 
 2. plass Maria Flak, normal J16 
 2. plass Maria Flak, sprint J16 
 2. plass Vibeke Kvistad Dengerud, normal K17 
 2. plass Siri Hegge, sprint K17 
 2. plass Marit Ishol Skogan, normal K19 
 3. plass Mathias Vanem Aas, normal G13 
 3. plass Mathias Vanem Aas, sprint G13 
 3. plass Henrik J Belbo, normal G15 



 3. plass Henrik J Belbo, sprint G15 
 3. plass Marius Møller, normal G16 
 3. plass Marius Møller, sprint G16 

 
I tillegg stilte Steinkjer Skiklubb 10 lag på KM-stafett i Frol. 3 lag i yngste klasse suste gjennom 
stafetten, og klubben stilte 7 lag i KM-klassene. Her ble det gull til Fredrik Møller, Marius 
Møller Schiefloe og Marius Møller i G 13-16, sølv til Silje B. Østby, Mari Austheim og Maria Flag 
i J 13-16.  Det ble også gull til Vibeke K Dengerud og Frida Dahl i K 17-senior, og til Simen E 
Kvarme og Erik K. Wekre i M17-senior. 
 

 
 

Utøverne i J/G 10-12 år samlet etter endt dyst på KM-stafett. 
 

Trøndercupen 2016-2017 
 

Utøvere fra Steinkjer skiklubb har prestert mange gode resultat i enkeltrenn gjennom 
sesongen. Klubben fikk til slutt 4 sammenlagtvinnere av cupen denne sesongen. Dette var 
Marius Møller Schiefloe i G13, Marius Møller i G16, Vibeke Kvistad Dengerud i K17 og Marit 
Ishol Skogan i K19. Kjersti Kvistad Dengerud tok hjem skyttertrøya i K19. I G13 mistet Magnus 
Riseth Pedersen skyttertrøya med minst mulig margin. Han hadde likt skyteresultat, men 
reglene tilsier at da er det resultatet i finalen som avgjør.  
 
Klubbmesterskap og sesongavslutning 
 

Klubbmesterskapet i skiskyting ble avviklet onsdag 22. mars. Det ble konkurrert i 
normaldistanse for de aktive og fellesstart for foreldreklassen. Det var til sammen 40 utøvere 
som stilte til start, 27 aktive og 13 foreldre. 
 

Det var planlagt et par klubbrenn i løpet av sesongen også, men disse ble dessverre avlyst 
p.g.a. snøforholdene. 



 
 

Klubbens utøvere samlet i.f.m. Trøndercup på Steinkjer. 
 

Innsatspokalen for sesongen 2016-2017 

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 2016-2017 tildeles Marit Ishol Skogan.  Begrunnelsen er prestasjoner 
gjennom sesongen, med representasjon i junior- VM og VM- sølv som det absolutte 
høydepunktet. En seriøs, treningsvillig og målbevisst utøver med gode holdninger og godt 
humør.  
Foreldregruppa pokal for 2016-2017 
 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 2016-2017 tildeles Marius Møller. Han tildeles pokalen for sine 
gode holdninger og treningsiver som har gitt seg utslag i mange gode prestasjoner gjennom 
sesongen.  

 
Egne skiskytterarrangementer 
Steinkjer Skiklubb har i løpet av sesongen hatt ansvar for to større arrangement. 
Trøndercup normal lørdag 4. februar 2017 med 220 deltakere til start.  
Norgescup 18. og 19. februar (DNB Cup 5 for senior og Statkraft junior cup 3)  
450 deltakere stilte til start under til dels svært krevende værforhold. En enstemmig jury 
valgte til slutt å avlyse 2. pulje søndag av hensyn til utøverne sin sikkerhet.    
Takk til alle frivillige som bidro slik at vi nok en gang fikk vise at Steinkjer skiklubb og de 
andre samarbeidsklubbene fremsto dyktige arrangører. 
Vi vil også takke Steinkjer Skidrift for et godt samarbeid under sesongen.  

 
Styret i skiskyttergruppa 
 
Nils Opdahl (leder) og styremedlemmene  
Nina Fjærtoft, Katrine Møller, Arve Austheim, Torbjørn Wekre, Jacob Skogan og Hans 
Ole Ingulfsvann 
Steinkjer, 20. april 2017 
 



 
 

…  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
God stemning blant foreldre og støtteapparat . 
 
 

Takk! 
Da gjenstår bare å takke alle som på sin måte har bidratt til å gjøre 2016-2017 til nok 
en god sesong for skiskyttergruppa. Lykke til med viktige sesongforberedelser - vi 
gleder oss allerede til sesongen 2017-2018!  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 
RAPPORT FRA HUSSTYRET 2016-17 
 
 
Husstyret har bestått av: 
Knut Skogan  
Jarle Bylund 
Benthe Asp 
Hege Hjelde 

Kari Helene Alstad 
Anne Peggy Møller Schiefloe 
Kari Trøan Aune 
Wenche Stavrum 

 
I gjennom et kalenderår har vi jevn utleie av klubbhusene på Steinkjer Skistadion. Både 
klubbhus NM79 og klubbhus NM 87 blir utleid til ulike formål som barnedåp, bryllup, ulike 
jubileumsarrangement etc 
Vi tilstreber at husene skal stå fram på best mulig måte for våre leietakere og det legges ned 
mye jobb i så måte med vedlikehold av ulik grad og at husene skal være  godt utstyrt til 
arrangement. 
I år er det  spesielt gjort et stort arbeid i klubbhus NM 79: 

 Nytt tak er lagt utvendig 

 Nytt toalett/bad (eller spa avdeling som vi velger å kalle det) 

 Ny belysning med dempere 

 Diverse malearbeid 

 Supplering av utstyr 

 Utstyrsbod for skileikutstyr 

Husstyrets to herrer, Knut og Jarle  må få  æren for det arbeidet som er gjort .  TAKK til dere 
begge for at huset nå fremstår i ny drakt. 
Nå jobber husstyret med søknader om  å skaffe midler for å også kunne pusse opp klubbhus 
NM87 .  Det er behov for utbedringer blant annet i garderobene og det er også ønske om å 
kunne lage en platting/veranda ut mot stadion . 
For husstyret 
Benthe Asp      Kari Trøan Aune 
 

  



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Årsmelding Skistua 2017 
 

                   Årsrapport alpingruppa Steinkjer skiklubb

Alpingruppa hadde en veldig fin treningshøst med to barmarksøkter pr. uke fram til jul. Onsdager 

var vi samlet på skistadion med rulleskøyter og gjennomførte mange flotte økter med 

grunnleggende svingteknikk og styrke. Fredager hadde vi hele turnhallen på Campus i en time – der 

vi drillet både koordinasjon, styrke, balanse, kroppsbeherskelse mm. Jevnt over var vi en gruppe på 

10-14 ivrige barn som deltok på disse treningene. Aldersgruppen var 8-13 år. 

Vi er blitt en veldig fin gjeng med flere kompetente trenere i bl.a Stian Wodahl og Espen Carlsson.  

Skikretsen arrangerte iløpet av høsten to barmarkssamlinger – der Steinkjer skiklubb var meget godt 

representert.

Vinteren har gitt oss mange utfordringer ift snø og vær. Vi fikk etterhvert produsert bra med snø – 

men utfordringer med å frakte ned tråkkemaskin uten snødekke gjorde at vi ikke fikk kjørt utover 

snøen tidsnok. I tillegg var det lange perioder med regn som ødela mye for oss. Her er vi i dialog 

med Skidrift om å få laget vei på overside av bakken iløpet av sommer/høst. Dette vil løse mye av 

problemet for oss. Vil nevne at vi har hatt en veldig fin dialog med Hans Lyngved iløpet av 

sesongen – og har god tro på at vi skal få til gode skiforhold neste år.

Alpingruppa fikk tilslutt gjennomført 3 gode treningsøkter i Heggesåsen iløpet av mars måned. 

Forholdene var dessverre ikke gode nok til å åpne bakken for allmennheten – dermed ingen solgte 

heiskort i 2017 – men vi er optimister for neste sesong ! Før den tid så hadde vi faste treninger ved 

Grong alpinsenter hver torsdag 18-20. Vi er stolte av å si at pr dags dato er fylkets største 

alpinklubb – i antall løpere på renn. Steinkjer skiklubb har iløpet av sesonger vært representert på  

renn i både Grong, Meråker, Storlien, Oppdal og Voss. Vår eldste jenteløper; Anna Vekseth-Hahn 

deltok på Telenorlekene i Voss siste helgen i mars. Dette er første gang skiklubben deltar i et slikt 

renn på over 20 år! 

Steinkjer skiklubb arrangerte i år KM i slalåm. Dette skulle vært holdt i Heggesåsen, men grunnet 

snømangel måtte vi flytte det til Grong skisenter. Arrangementet forløp veldig fint, og vi i  

alpingruppa tar gjerne på oss lignende arrangement i framtida. Da forhåpentligvis i Heggesåsen.

Vil nevne at alpingruppa i Steinkjer skiklubb fikk tildelt et hyggelig bidrag på 30 000 kr fra 

idrettsrådet i fjor høst. Disse pengene er brukt på innkjøp av masse utstyr til Heggesåsen. Bl.a bredt 

utvalg av slalåm/storslalåm-porter/staur som vi har manglet.

Iløpet av sommeren/høsten skal vi få montert de nyinnkjøpte lyskastere som vil gjøre forholdene i  

bakken enda bedre.

Tilslutt ønsker vi å nevne at vi i alpingruppa fokuserer mye på allsidighet i treningen, og vil bidra 

og oppmuntre til samarbeid mellom gruppene innad i skiklubben. Vårt hovedfokus er bredt 

bevegelsesmønster for barna som skal gi treningsglede og samtidig sosialisering og trivsel gjennom 

sesongen. Vi har tro på å dele kompetanse og erfaringer mellom gruppene som vil løfte opplevelsen 

til barna å være på skitrening. Mange av barna er med på både langrenn, skiskyting og hopp, og alle 

som har deltatt på karusellrenn og treninger i vinter ser at det er fantastisk mange flinke ivrige 

foreldre og trenere i klubben. Spiller været litt mer på vårt lag neste år – skal vi få til stabile forhold 

i Heggesåsen, som mange barn og unge i hele kommunen skal få nytte av. 

På vegne av alpingruppa Steinkjer skiklubb

Tord Vekseth



 
 

 
 
Besøkstall 2017 
I alt var det 571 besøk på Skistua i vintersesongen 2017. Dette er noe mindre enn i 
fjoråret, men flere enn i årene 2013, 2014 og 2016. Sett hen til skiføret i vinter eller 
mangel på sådant, får vi si oss fornøyd. 
 
Vandrepokal for barn/ungdom 
Kampen om den oppsatte vandrepokal tilspisser seg. Pokalen (les tinnfatet) er satt opp til 
den barn/ungdom som har vært flest ganger på Skisua i sesongene 2016, 2017 og 2018. 
Fjorårets vinner Nora Hegdahl hadde 5 besøk i fjor, dvs til sammen 11 besøk på to 
sesonger. Årets vinner er Niklas Landsem Melhus, han hadde hele 10 besøk på Skistua i 
vinter. Med 5 besøk i 2016 leder han nå med 15 besøk. 
I alt var det 40 besøk av barn/ungdom i 2017 sesongen. Blant disse ble det som vanlig 
trukket ut en pokal som tilfalt Elise Hagstrøm. 
 
Skistukomiteen 
Skistukomiteen har nå følgende medlemmer: Aune Erlend, Berg Ketil, Finstad Sverre, 
Hagstrøm Klas, Klaussen Gunnar, Langeng Kristian, Langeng Per Kristian sekretær, 
Melhus Svein Anders, Lægran Arve, Oksvold Erik, Owesen Jan Grener, Riis Ole Petter og 
Stock Kjell Roger. Den våkne leser vil se at gammelkara har lyktes med rekruttering av 
nye uerfarne, men spreke og arbeidsvillige, medlemmer i komiteen. 
 
Per Kristian 
 
 
 

 



Rapport fra husstyret 2016-2017 
 
I gjennom et kalenderår har vi jevn utleie av klubbhusene på Steinkjer Skistadion. Både 
klubbhus NM79 og klubbhus NM 87 blir utleid til ulike formål som barnedåp, bryllup, 
ulike jubileumsarrangement etc 
Vi tilstreber at husene skal stå fram på best mulig måte for våre leietakere og det legges 
ned mye jobb i så måte med vedlikehold av ulik grad og at husene skal være  godt utstyrt 
til arrangement. 
I år er det  spesielt gjort et stort arbeid i klubbhus NM 79: 

 Nytt tak er lagt utvendig 

 Nytt toalett/bad (eller spa avdeling som vi velger å kalle det) 

 Ny belysning med dempere 

 Diverse malearbeid 

 Supplering av utstyr 

 Utstyrsbod for skileikutstyr 

Husstyrets to herrer, Knut og Jarle  må få  æren for det arbeidet som er gjort .  TAKK til 
dere begge for at huset nå fremstår i ny drakt. 
Nå jobber husstyret med søknader om  å skaffe midler for å også kunne pusse opp 
klubbhus NM87 .  Det er behov for utbedringer blant annet i garderobene og det er også 
ønske om å kunne lage en platting/veranda ut mot stadion.  
 
For husstyret 
 
 
Benthe Asp      Kari Trøan Aune 
 
 
 

 

 
 

 



   Til minne om Alf Tømmerås 

.  
 
 
Alf Tømmerås døde 2. februar 2017, nær 95 år gammel, og ble bisatt i Meråker 
kirke 14. februar 2017. 
Vi var 10 «veteraner» fra Steinkjer Skiklubb som møtte opp med Skiklubbens fane 
for å hedre Alf på hans ferdadag. Han var en av klubbens store ildsjeler, og en 
venn. 
Alf var en dyktig skiløper i sine unge år, og visste gjennom egen erfaring hvor 
viktig det er å drive fysisk aktivitet.  Derfor engasjerte han seg sterkt for å legge til 
rette for at også andre skulle finne glede og nytte i å bruke naturen til trim og 
trening. Da han kom til Steinkjer i 1949, meldte han seg inn i Steinkjer Skiklubb. 
Han tok på seg ulike verv, var bl.a. trener for yngre årsklasser og var også 
klubbens formann i en periode. 
Det var han som tok initiativ og fikk etablert en 5 km lang lysløype på Byafjellet, 
selvsagt på dugnad. Dette var først på 70 tallet, og allerede mot slutten av samme 
tiår ble landets første permanente langrennstadion etablert som utgangspunkt for 
lysløypa. I et intervju med Alf i klubbavisa i 2014, bruker redaktøren utrykket: 
«Alf slo på lyset i løypene».  
Alf var ofte ute i løypene, sommer som vinter, gjerne med handverktøy for å rydde 
unna det som andre gikk og snublet i. Selv etter at han måtte amputere et bein, 
brukte han sin elektriske rullestol og søkte naturen rundt rulleskiløypa ut fra 
Skistadion. Og helt til i fjor sommer var han med på malerdugnad på Skistadion, 
nå nederst på veggen, ikke som før, - øverst i stigen. 
Han var alltid i godt humør, hadde glimt i øyet og gode ord til de han var sammen 
med. Han var rett og slett en venn. 
For sin store innsats ble Alf i 1985 tildelt Skiklubbens høyeste utmerkelse, 
Snøkrystallen i gylt merke.  
Ovenstående minneord ble framført i kirka. Bårebuketten fra Steinkjer Skiklubb 
ble lagt på kista med følgende tekst på sløyfa:    
 
TAKK FOR DUGNADSINNSATS OG VENNSKAP 
 
Knut S 

 



 

 
Aktiv vinter for Skidrift 
 

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 Behov for utbedringer av stikkrenner og noe rensing av grøfter 

o Snøproduksjon 

o Vi har hatt en spennende og utfordrende vinter. Det startet med utlegging av 

kunstsnø som var lagret over sommeren den 5. november 2016. Det ble litt 

under 1,5 km som var klar til bruk 10. november 2016. 

o Det ble produsert snø i Yrken og det har vært noe varierte forhold i vinter. 

o Heggesåsen har produsert snø, men fått lite glede av den i vinter. 

o Preparering av anleggene 

o Det er kjørt ca. 200 timer med prepareringsmaskiner på Byafjellet, skistadion, 

Yrken og Heggesåsen. Ca. 85 av disse er utkjøring av kunstsnø i nevnte anlegg. 

o Steinkjer kommune har bidratt med ca. 250 maskintimer ved utkjøring av 

kunstsnø. 

o Det har vært en av de dårligste skisesongene. Lite snø i løypene på Byafjellet. 

Kunstsnøen har reddet løypene ved skistadion 

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

o Kjørere i vinter har vært: Hans Lyngved, Odd Martin Saursaunet, Geir Wiseth, 

Arne Feragen og Harald Elden. 

o Det arbeides med en samarbeidsavtale mellom Steinkjer Skiklubb, Steinkjer 

Skidrift AS og Steinkjer kommune som beskriver hvem gjør hva og har ulike 

ansvarområder. 

o Snølagring over sommeren 

o For andre året har vi lagret snø under sagflis som skal ligge over sommeren. En 

ved øvre bru og en bak Elghaugen. 

o Når denne skal legges ut må avklares av Skiklubben, Steinkjer videregående 

skole og Skidrift.  

o Skiklubben har fått tildelt Junior NM 2018 og det må være noe styrende? 

o Snøproduksjon 

o Vi har investert ca. 650.000 i utstyr i vinter. En ny snøkanon, snøscooter og ny 

vannpumpe til teknisk bygg på skistadion. 

o Det er produsert ca. 10.000 m3 kunstsnø i vinter for langrenn. Kuldeperiodene 

var første del av: desember, januar, februar og mars. All snø for langrenn er 

produsert av Svarttjønnvann. Heggesåsen og Yrken har brukt Steinkjervann. 

o Representanter fra Skidrift og kommunen skal delta på kunstsnøseminar i Åre 4. 

og 5. mai 2017. 

 

 Steinkjer Skidrift AS takker for godt samarbeid og fine 

skiopplevelser på lite snø. God sommer! 

                                           Steinkjer Skidrift AS 
                                          Runar Helbostad 
 

 



 
Silver Club er -  

- litt mer enn kaffe klokka halv tolv på tirsdager.  

 
I året som har gått har vi mistet to av våre trofaste medlemmer, og gjennomsnittsalderen er ett 
år høyere enn da årsmeldingen sist ble skrevet. Men vi holder fortsatt stand! 
Edvin er fortsatt vår (u)formelle leder, men han har satt bort arbeidet med årsmeldingen til 
undertegnede, så derfor blir det slik. 
Silver Clubs største innsats i meldingsåret er oppussing av klubbhus -79: nytt tak, takrenner, 
vindskier, nye led-lys inne og ute, oppussing av toalett og malt himling i stua, utvendig 
sportsbod. Utgifter til materialer og elektriker ca kr 60.000. 
Vi har hjulpet til med noe rydding i Steinkjerbakken, og vi har ryddet og kjørt vekk mye avfall fra 
Skistadion. Ved vinterens 3 store arrangementer i skiskyting og langrenn har vi bidratt med 
mannskap i ulike funksjoner. Prinsessetribunen ved skiskytteranlegget var modent for riving, og 
nye masser er tilkjørt som erstatning. Jevnlig tilsyn i og rundt husa gjør at små reparasjoner 
forebygger større utgifter 
 
 

 
 
2011: Silver Club har nettopp kjøpt Kongehytta til stor glede hos disse karene. Fra v. 
Edvin Dahl, Per Kristian Langeng, Guttorm Foss, Knut Nordmeland, Johan 
Ingulfsvann (d .2011), Jon Eirik Saksvoll (d. 20013) og Asbjørn Reitlo. 
 
Silver Club har også i dette meldingsåret arrangert julebord for sine medlemmer og invitert alle med 
hederstegnet Snøkrystallen. Dugnad med steking av ribbe og intenst loddsalg ga overskudd til Silver Clubs 
kasse, og dermed muligheter for stipend til noen av våre unge utøvere ved årsmøtet. 
 

Når Skituppens redaktører har gjort jobben, er det Silver Club som trykker og 
bringer papirversjonen ut til Skiklubbens medlemmer. Til slutt vil vi takke for 
trivelig og forståelsesfullt samarbeid med Skiklubbens ledelse. 
 
Knut  



 

   Han tok tak med kunstsnø og Skidrift 
   

De var foran sin tid, framsynte, de fire lagene som sammen med Steinkjer kommune 
stiftet Steinkjer Skidrift A/S.  Året var 2001, og Gunnar Lindmo var leder i Steinkjer 
Skiklubb. - Mange snøfattige vintre med avlyste renn var en utfordring som ikke kunne 
løses med frivillig innsats.  Kunstig snøproduksjon og større maskiner for løypepreparing 
var nødvendig. Det nyetablerte selskapet fikk et økonomisk grunnlag som skapte 
muligheter og en ny optimisme, minnes Gunnar. Han var styreleder de første årene, og 
har mye av æren for det som senere ble en suksess. 
 

Gunnar tar imot oss i leiligheten på Elvebredden, der 
Steinkjerelva renner ut i sjøen. Over en kopp kaffe ser 
han tilbake på sitt første møte med Steinkjer Skiklubb. 
- Det var NM-vinteren 1987. Det startet egentlig året før, 
i 1986. – Jeg fikk en henvendelse fra Aasmund Hovstein, 
om jeg ville gå inn i hovedkomiteen som økonomisjef. 

Han hadde hatt den jobben under NM i 1979, og før det 
jobbet han med økonomi i klubben siden 1959.  Nå 
mente han at andre kunne overta.  

 
 

  
 

                                fortsetter sin serie TILBAKEBLIKK  (8) der skiklubbens 

veteraner ser tilbake. Turen er denne gangen kommet til Gunnar Lindmo (80). 
Først ute var Asbjørn Reitlo, Skituppen desember 2013. Så fulgte Alf  Tømmerås mai 2014, Kjell 

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

Øivind Hegge mai 2016 og Guttorm Foss, desember 2016. 

 

 

 
 

Gunnar Lindmo 
konstaterer at det er snø 
i kanonene og at det ble 
skiføre også i år. 
 
(foto: Helge). 



 
 
- Jeg ble naturligvis noe overrasket.  Men jeg brukte ikke 
lang tid på å si ja; tok det som en spennende utfordring, 
minnes Gunnar.  
- Jeg hadde vært borte fra Steinkjer noen år, men visste 
at det var en veldrevet klubb med stolte tradisjoner og 
en god dugnadsgjeng. Men jeg ante ikke at denne ene 
jobben skulle bli starten på et forhold til klubben som til 
nå har vart i 30 år. 
Gunnar ble født i 1937 og vokste opp i  Bogen i Steinkjer 
som nummer to av fire søsken. I guttedagene var det stor 
aktivitet, også vinters tid. - Vi hadde en egen bakke i 
Eggebogen,  Borchrevikbakken, Knekken var den skumle 
bakken, like bak Egge kirke. Bakke var det også i 
Ryggvoldhaugen og i Østbyhalla. Det er bakker som  

sitter friskt i minnet. Vi måtte sette i stand bakkene selv. 
Foreldre som tilretteleggere var ikke vanlig. Det var 
massevis av unger som hoppet, og jeg tenker at det var 
en god måte å rekruttere hoppere. Hopprenn var veldig 
populært med svær deltakelse. 
 
  Byafjellet som turområde var mye brukt, og det ble 
mange turer til Skistua. Der fikk vi smake på den 
sagnomsuste havresuppa og ble kjent med turfolk og  
skivetraner som vi hadde hørt snakk om. Dette var lenge 
før det var tale om noe skistadion. Tror skistadion var et 
fremmedord på den gangen. 

 

 
Ble kastet inn 
Men tilbake til ski-NM -87; et samarbeid mellom  
Steinkjer Skiklubb, Henning i.l. og Sprova i.l. 
Hovedkomiteen med Runar Helbostad som formann, 
hadde da jobbet i lang tid med forberedelser. For Gunnar 
var det som å bli kastet inn i noe nytt på kort varsel. – Jeg 

vet ikke om jeg var medlem i skiklubben, men det var 
formaliteter som det ikke var så viktig å tenke på. Det var 
mindre enn ett år til mesterskapet skulle starte. 

 

 

         
 
Hovedkomiteen for NM 1987: Foran fra v. Bjørn Kummernes (pressesjef), Per Gifstad (innkvartering/forpleining, 
Helge Blengsli (tek. sjef langrenn), Bjørn Møller (sekretær), Edvin Dahl (rennleder kombinert). Bak fra v. Steinar 
Stjernen (rennleder hopp), Gunnar Lindmo (økonomisjef), Guttorm Foss (viseformann), Berit Tronstad 
(velferd/underholdning), Runar Helbostad (formann), Ola Stjernen (teknisk sjef hopp), Erik Lerfald (rennleder 
langrenn). 
 
Oppgaven var ansvar for økonomi og regnskap, samt å 
etablere kontakt med  sponsorer, finansnæringen og 
næringslivet forøvrig.  Gunnar var tilbake i Steinkjer i 
1979 etter åtte år som sjef i Skogeierforeningen på 
Ringerike.  
- Som banksjef i Sparebank1SMN i Steinkjer hadde jeg et 
godt kontaktnett i næringslivet, noe jeg tror skiklubben 
fikk nytte av. Jeg kunne merke at etter det vellykkede NM  

 
i 79 var skiklubben kommet  i en god flyt i arbeidet foran 
NM-87. For min del var det relativt lett å få avtaler. 
Næringslivet stilte velvillig opp. Dessuten ble det jobbet 
godt på alle plan,  svært mange frivillige var engasjert, 
ikke minst med bygging av nytt, stort klubbhus. En ny 
skifest var i sikte.  

 

 
 
 



 
 
Forsikring mot været 
 
 NM -79 hadde vært svært vellykket til tross for at streng 
kulde førte til at starten måtte utsettes, noe som 
kullkastet programmet og førte til reduserte inntekter. 
Været har en ikke kontroll med, men kan en forsikre seg 
mot tap av inntekter? spurte hovedkomiteen før NM-87. 
Forsikringsbransjen ble kontaktet, og et selskap gikk inn 
for en avtale, forteller Gunnar. 
Lite ante man da at dette skulle bli en gullkantet 
kontrakt. 
Det viste seg igjen at værgudene ikke var i godlune i 
januar 1987,  heller. Det skiftet fra streng kulde og vind 
til flott vintervær. 50 km langrenn måtte forkortes, og 
mange deltakere trakk seg fra starten. Hovedhopprennet 

i Steinfjellbakken måtte avlyses på grunn av sterk vind, 
men ble avviklet senere på vinteren. 
NM-87 ble likevel en suksess, sportslig og  økonomisk. 
Mye takket være at en sponsorgruppe fra 
finansnæringen gikk inn med en pakke på 1 million 
kroner. Omsetningen i mesterskapet ble på 4 mill. 
kroner, og overskuddet 1 mill. kroner. Av dette kunne 
arrangøren innkassere nesten en halv million kroner i 
forsikringspenger for uværet! 
- Dette ble siste gangen Steinkjer Skiklubb lyktes å få en 
forsikringsavtale for væravbrudd, sier Gunnar med et 
smil. 
 

 
Ingen hoppere – men kongen kom 
 
Han kan ikke avslutte NM-87 uten å fortelle et par 
historier om kong Olav. Kongehuset var faste gjester ved 
NM på ski. Men da uværet satte inn og hopprennet måtte 
avlyses ringte hovedleder Runar Helbostad tidlig søndag 
morgen og varslet monarken om at rennet trolig måtte 
avlyses. – Jeg skal i bakken uansett vær og forhold, folket 
venter meg, var meldingen tilbake. Da måtte hele 
apparatet på plass, uten at det ble noe hopprenn. Men  
 

 
kongen var så absolutt til stede, smilte og hilste på alle. 
Han kunne konkludere med at Steinfjellbakken var i 
prima stand. 
Dette var nok siste gangen kong Olav var på NM-besøk i 
Steinkjer. En folkekjær konge som likte å treffe folk og 
snakke med så mange som mulig. Han døde som kjent i 
1991. 

 

Den gode flyten 
- Den gode flyten etter to vellykkede NM fortsatte med 
stor aktivitet. Det ble penger til å bygge ut skistadion 
videre. Jeg skjønte fort at det var forventninger om at jeg 
måtte bli med videre. For oppgavene stod i kø for 
skiklubben; World-cup i skiskyting 1989, og flere 
Norgescuprenn, NM i skiskyting 1991, NM for juniorer i 
1996, for å nevne noe. I denne perioden ble jeg innvalgt i 

hovedstyre som kasserer og ansvar for regnskap i flere 
år. Det ene tok det andre, og det endte med at jeg ble 
valgt som skiklubbens leder i  2000 – 2002. Senere var 
jeg valgt inn i hovedkomiteen for NM skiskyting 2004, 
NM for juniorer 2006 og Hovedlandsrennet for jenter og 
gutter i 2007, forteller Gunnar. 
 

 
 
 
          -  Hvordan ble det med skiturene for din  egen  
del? 

                                                                         
       - Ja, da, i en periode på 90-tallet, var jeg ganske                                 
aktiv på turrenn. Det ble vel 14 deltakelser i Flyktningerennet, 
Holmenkollmarsjen 15 ganger og Skarverennet fra Finse til 
Ustaoset, fire mil, 12 ganger. Mange fine opplevelser. Jeg ble i 
ganske bra form, og hadde stor glede av å gå på ski lenge etter 
denne perioden 
 
 
 
 
 
 
 
Gunnar og Knut, far og sønn i løypa. 

 
 

 
 

 



 
 
Skapte Steinkjer Skidrift AS 
 
- Hva er det største du har bidratt med i alle årene i skiklubben? 
- Det må bli at vi fikk på plass et selskap som sørget for snøproduksjon og løypelegging. Vi så at oppgaven ble for stor for 
det enkelte lag.  Steinkjer Skiklubb fikk et ansvar overfor skilinja ved den videregående skolen på  Guldbergaunet med å 
holde skistadion preparert nesten daglig. Sammen med Steinkjer kommune kunne vi, Steinkjer Skiklubb, Henning i.l, Egge i. 
l. og  Sprova i.l,  få til en felles løsning. Resultatet ble Steinkjer Skidrift AS, som så dagens lys i 2001 med en aksjekapital på 
300.000 kroner, hvor kommunen ble største aksjonær med 150.000 kroner, Steinkjer Skiklubb og Egge i.l med 50.000 
kroner hver, Henning i.l. og Sprova med 25.000 kroner hver. I styret sitter en representant for hver aksjonær. 
Det har gått mange år siden starten, og Gunnar Lindmo ble selskapets første leder. 
- Det hele ble en stor suksess. Det ser en ikke minst i dag med lite stabile vintre. Finansieringen av driften ble løst på en god 
måte ved at inntektene av parkeringsordningen på skistadion tilfalt Skidrift etter at kommunen hadde fått dekket sine 
utgifter. Det samme gjelder for fjellveien til Henningvola, hvor Skidrift får sin del av inntektene, forteller Gunnar. 
Han konstaterer med tilfredshet at skidrift har klart å holde en god maskinpark og personer som gjør en flott jobb. De 
bidrar til fine løyper og godt preparerte bakker så langt forholdene tillater det.  
I  dag kan en si at Steinkjer Skidrift var et selskap foran sin tid. – Skiklubbens gode forhold til Steinkjer kommune,  som 
grunneier, var utvilsomt av stor betydning. Det gode samarbeidet med kommunen har bare utviklet seg siden.  

 
-Hvis du vender blikket og ser på Steinkjer skistadion i framtida? 
- Steinkjer Skistadion er bygd ut og er ett av landets beste med mange bygninger, hoppbakker, skiskytteranlegg og 
rulleskiløyper.  Dette er resultat av frivillighet og en fantastisk dugnadsglød gjennom mange år. Disse personene finner en 
nå i Silver Club og de yter fortsatt en stor innsats i forefallende arbeid og i nye oppgaver på skistadion. Besjelet av 
arbeidslyst, pågangsmot og den samme gleden av å skape noe sammen, som før i tida, sier Gunnar. 
- Men gjengen begynner å dra på åra. Rekruttering av nye Silver Club-medlemmer, som vil overta, kan vi vel neppe regne 
med. Derfor bør vi være realistiske  og innse at Steinkjer kommune etter hvert bør komme inn på driftssiden av skistadion. 
Jeg tror nok mange i Silver Club i sitt stille sinn har tenkt slik, sier Gunnar Lindmo. 
Han viser til at Steinkjer kommune forlengst har overtatt anleggssiden og driften på Guldbergaunet for fotball, friidrett og 
andre idretter. Derfor vil det vær naturlig at det samme skjer for Steinkjer skistadion som omfatter flere skidisipliner. Til 
sammen  gir dette et unikt tilbud til kommunens befolkning. Om de vil ut på ski eller å  ha det som utgangspunkt for 
friluftsaktiviteter året rundt

 
- Du er fortsatt med og gjør en innsats i klubben? 
- Jeg har vært medlem i økonomiutvalget en del år, ja. En viktig inntektskilde er stadionreklame, og der har jeg 
hatt fast portefølje med noen bedrifter. Da er det snakk om å forlenge avtaler med et år, og det er sjelden noe 
problem. Men når jeg nevner en tre-årskontrakt blir det straks litt vanskeligere. For inneværende år er det 
tegnet arenareklameavtaler for ca. 150.000 kroner, forteller Gunnar.

 
- Og du er med i Silver Club? 
- Ja, tirsdagsmøtene med kaffe og vafler på skistadion prøver jeg å få med meg. Å treffe dugnadsgjengen som holder 
sammen er utrolig givende. Mye prating, historier, skjemt og alvor. Et spesielt miljø med interne tillitsforhold. Derfor var 
det ikke noe problem for meg å stå opp og åpent fortelle om min helsetilstand. Responsen etterpå tydet på at det var rett, 
og det gleder meg, avslutter Gunnar Lindmo. 
 
 
 

Gunnar 
Har gjennom 30 år vært en viktig støttespiller i skiklubben.     - Medlem i hovedkomiteen ved  
- Klubbens formann i 2000-202                                             - NM senior 1987 
-Styremedlem i en årrekke, kasserer og regnskapsfører               - NM i skiskyting 2004 
- Økonomisjef  ved NM i 1987                                                 - NM for juniorer 
206Hovedlandsrennet i  
- Startet Steinkjer Skidrift AS i 2001                                       - Hovedlandsrennet for jenter/gutter 
2007    - Styreformann si selskapet de første årene                               - Tildelt snøkrystallen i gull                                                                                           
- Styreformann i selskapet de første årene 
-Medlem i skiklubbens økonomiutvalg i mange år 

 
                                                                                                                                                                                        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 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                                         
 


