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Bildeglimt	fra	et	fantastisk	skirenn.	Junior-NM	i	langrenn	i	mars	der	tusen	løpere	fra	hele	
landet	kjempet	om	medaljene	i	strålende	vær	med	flotte	løyper,	ble	en	opplevelse.	
Steinkjer	Skistadion	og	skiklubben	har	mottatt	meget	positive	tilbakemeldinger	om	
arrangementet.	
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				Lederen har ordet  

     Benthe Asp 
 
Da	er	det	tid	for	oppsummering,	5	år	har	gått	og	min	tid	som	leder	er	over	i	Steinkjer	Skiklubb.	Det	er	
dog	min	2.periode	i	frivillige	verv	for	skiklubben.	Da	mine	barn	var	aktive,	satt	jeg	i	barneidrettsgruppa,	
langrennsgruppa,	samt	hadde	ansvar	for	karusellrennene	og	Skisportens	dag	i	flere	år.	Skiklubben	har	
utviklet	seg	i	takt	med	samfunnets	krav,	lover	og	regler,	men	historien	og	sjelen	i	Steinkjer	Skiklubb	er	
bevart	og	det	synes	jeg	personlig	er	svært	gledelig.	Vi	har	en	god	del	å	takke	«historien»	for	og	det	er	
en	ære	å	kunne	føre	tradisjonene	videre,	samt	være	en	pådriver	for	utvikling,	læring,	samt	ha	fått	
tilliten	til	å	forvalte,	drive	og	ivareta	verdiene.	
Jeg	ble	valgt	som	leder	for	bla	å	samle	skiklubben	til	en	klubb,	skape	en	felles	forståelse	for	hva,	
hvordan,	hvem	og	når,	skape	arenaer	for	aktivitet,	kompetanseflyt,	fellesskap	og	utvikling.	Jeg	ble	også	
valgt	som	leder	for	å	finne	gode	tiltak	som	kunne	føre	til	en	stabil	og	forutsigbar	økonomi,	som	også	
sikret	driftsmidler.	

Det	har	gått	5	år	hvor	jeg	har	definert	ledelse	som	en	aktivitet,	ikke	en	posisjon,	hvor	hovedoppgaven	
har	vært	å	engasjere,	inspirere,	vise	retning,	holde	fokus,	ha	utholdenhet	og	ærlighet	omkring	valg,	
samt	være	lojal	overfor	felles	beslutninger.5	år	med	viktige	veivalg,	delvis	tøffe	beslutninger,	
vanskelige	samtaler	men	aller	mest	et	samhold,	et	godt	arbeidsmiljø,	en	trivsel	og	en	aktivitet	som	har	
gitt	mye,	hvor	verdier	har	stått	i	fokus	og	vi	sammen	har	skapt	en	SPREK	skiklubb.	

Steinkjer	skiklubbs	aorta	–	hovedpulsåre	–	handler	om	tilbakemeldingskultur,	tilbakemeldingsevne	og	
vilje.	De	fleste	vil	vel	ha	eller	få	tilbakemelding	–	men	da	må	noen	gi	den	–	først.	Ros	og	anerkjennelse	
er	verktøy	som	nettopp	kan	bidra	til	trivsel,	ny	motivasjon,	inspirasjon	og	utvikling,	på	alle	arenaer,	på	
alle	nivå	i	skiklubben.	Ta	med	dere	den	videre!	

Alle	grener	i	skiklubben	har	gjort	store	løft.	Aktiviteten	har	vært	i	sentrum	og	frivilligheten	driveren.	
Anlegget	vårt	har	vært	fylt	av	aktivitet	og	arrangement	gjennom	hele	vinteren,	en	vinter	vi	har	ventet	
lenge	på,	en	vinter	med	masse	snø	og	gode	forhold.	En	slik	snørik	vinter	er	helt	klar	gunstig	for	
rekruttering,	for	skiglede,	for	engasjement	og	ikke	minst	fysisk	og	psykisk	helse.	
I	min	tid	som	leder	har	vi	gjennomført	større	arrangement	hvert	år	siden	2013,	bortsett	fra	2015.	
Kanskje	har	det	vært	krevende	for	mange,	dog	har	det	gitt	midler	til	både	aktivitet	og	drift,	det	har	
skapt	samhold,	kunnskap,	kompetanse	og	muligheter	til	å	fornye,	utvikle	og	vedlikeholde	
anlegget.	Anlegget	vårt	slites	for	hvert	år,	det	er	kostnadskrevende,	både	økonomisk	og	
menneskelig.	Tusen	takk	til	alle	dere	som	har	stått	på,	tatt	et	tak	og	bidratt	med	mange	timer	på	
alle	arrangement	og	alle	dugnader.	Frivillig	innsats/dugnad	tilsvarer	mange	årsverk	og	gir	stor	
verdiskaping,	internt,	lokalt,	eksternt	og	regionalt.	Utenom	foreldre	og	andre,	er	det	vår	eksklusive	
årgang,	Silver	Club	som	sørger	for	at	Steinkjer	Skistadion	fortsatt	framstår	som	et	flott	anlegg.		
	
	
Vår	felles	kraft	og	vilje	utgjør	en	forskjell!			LYKKE	til	videre	alle	sammen!	
	
	
Benthe,	leder	
 

	
	
	
	



NM	junior	langrenn	særdeles	
vellykket	
	
-	«Gratulerer	til	Steinkjer	Skiklubb	med	særdeles	vellykket	NM	junior	
2018».	Det	var	«dommen»	fra	Teknisk	delegert	og	juryen.	Ja,	det	hele	ble	
sportslig	suksess,	og	økonomisk	får	vi	et	resultat	som	vi	vil	være	svært	
tilfredse	med.	Slik	oppsummerer	leder	Harald	J.	Overrein	i	
Organisasjonskomiteen	til	Skituppen.	Selv	om	det	endelige	resultatet	ikke	
er	klart	før	i	slutten	av	mai.	
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Steinkjer	Skistadion	slik	den	presenterte	seg	under	junior-NM	i	solrike	marsdager	2018..						
															
Tilbakemeldingene	etter	arrangementet	har	vært	unisont	positive,	både	fra	
ungdommene,	støtteapparat,	fra	andre	som	besøkte	arrangementet	og	fra	svært	
mange	av	alle	frivillige,	sier	Harald.	
Etter	at	Steinkjer	Skiklubb	fikk	tildelt	norgesmesterskapet	for	juniorer	i	langrenn	for	
2018	i	februar	2017,	har	vi	planlagt	og	forberedt	oss	godt.	Det	møtte	over	1000	
ungdommer	til	renn	på	Steinkjer	skistadion	2.-4.mars,	det	største	arrangementet	
Steinkjer	Skiklubb	har	gjennomført		
Basert	på	verdigrunnlaget	til	Steinkjer	Skiklubb	satte	vi	oss	som	mål	å	arrangere	et	
SPREKT	junior	-	NM.	Gjennom	dette	arrangementet	har	vi	SYNLIGGJORT	Steinkjer	
skiklubben	som	en	solid	arrangør,	vi	har	PRESTERT,	vist	RESPEKT	i	vid	forstand,	og	
gjennom	ENGASJEMENT	har	vi	hatt	KVALITET	i	alle	ledd.	
I	tillegg	har	dette	vært	et	arrangement	som	alle	grener	i	Steinkjer	Skiklubb	har	bidratt	til.	
En	forutsetning	for	å	lykkes	er	at	«hele»	Steinkjer	Skiklubb	bidrar	ved	slike	store	
nasjonale	arrangement.	
Ledelsen	i	Steinkjer	Skiklubb	de	siste	årene	har	hatt	en	offensiv	holdning	til	å	påta	seg	
ansvaret	for	store	arrangement.	Skiklubben	har	et	godt	omdømme	som	arrangør.	Men	
skal	vi	bli	gode	på	å	arrangere,	må	vi	trene.	
Den	økonomiske	situasjonen	i	2012/2013	var	meget	krevende	for	Steinkjer	Skiklubb,	og	
det	ble	tatt	grep	for	å	få	orden	på	dette.	Store	arrangement	er	en	viktig	inntektskilde,	og	
derfor	ble	det	satset.	
	

	



	
Etter	NM	for	seniorer	i	langrenn	i	2011	har	Steinkjer	Skiklubb	arrangert	
• 2013	–	Norgescup	langrenn	junior	
• 2014	–	Norgesmesterskap	i	rulleskiskyting	
• 2016	–	Norgescup	langrenn	junior	
• 2017	–	Norgescup	skiskyting	
• 2018	–	NM	junior	langrenn	

Anslagsvis	brukes	3500	-4000	frivillighetstimer	for	å	arrangere	et	stort	arrangement.	En	
betydelig	innsats	er	lagt	ned,	men	samtidig	er	merverdien	betydelig:	
• Stor	inntektskilde	som	gir	handlingsrom	og	utviklingskraft	
• Posisjonerer	Steinkjer	som	arrangørsted	
• Tar	et	ansvar	for	å	legge	til	rette	for	store	arrangement	for	forbundene.	
• Tar	vare	på	og	videreutvikler	arrangørkompetanse	
• Videreutvikling	av	anlegget	
• Legger	til	rette	for	utvikling	av	aktivitetene	i	alle	grener	
• Bygger	samhold	internt,	og	etablerer	relasjoner	med	viktige	samarbeidspartnere	
• Utvikler	Steinkjer	Skiklubb	som	merkevare.	
• Personlig	utvikling	

	
Ingen	med	god	kunnskap	om	Steinkjer	Skiklubb	bør	være	overrasket	at	vi	atter	en	gang	
gjennomfører	et	solid	arrangement.		Grunnen	til	at	Steinkjer	Skiklubb	«leverer»	er	
sammensatt:	
• Steinkjer	Skistadion	er	et	kompakt	anlegg	med	korte	avstander	til	løypene,	serviceområdene,	

parkering	og	oppvarmingsspor.	
• Et	meget	godt	utviklet	og	moderne	anlegg,	med	god	IT-infrastruktur	og	meget	godt	lydanlegg.	
• En	kultur	og	en	kompetanse	som	er	bygd	opp	igjennom	flere	tiår,	det	leveres	«kvalitet»	
• Dyktig	til	å	bruke	erfaringer	fra	tidligere	arrangement,	og	samtidig	være	i	stand	til	å	ta	i	bruk	

nye	løsninger.	
• Mange	ressurspersoner	med		ulik	kompetanse	og	mange	nettverk.	
• Folkelighet,	trivelige	og	engasjerte	personer,	god	blanding	når	det	gjelder	kjønn,	alder	og	

kompetanse.	

	
I	tillegg	til	dette	ønsker	jeg	spesielt	fremheve:	
• Alle	delene	i	organisasjonen	fungerte	veldig	bra	–	vi	er	ikke	sterkere	enn	det	svakeste	leddet	
• En	forståelse	for	at	Alle	er	avhengig	av	Alle	–	stor	grad	av	samarbeidsvilje	og	evne.	
• Etablering	av	en	ledertroika	som	utfylte	hverandre.	
• Steinkjer	kommune	er	en	meget	konstruktiv	samarbeidspartner	
• Avtalen	med	Steinkjer	videregående	skole	som	en	aktiv	samarbeidspartner	er	verdifull.	
• Steinkjer	Skidrift	er	som	vanlig	en	solid	medspiller.	
• En	organisasjonskomite	preget	av	god	blanding	av	alder,	erfaring	og	bakgrunn,	men	samtidig	

stor	vilje	og	evne	til	å	få	arrangementet	til	å	framstå	helhetlig	med	god	flyt.	

De	store	arrangementene	de	siste	årene	har	gjort	at	Steinkjer	Skiklubb	har	fått	tilført	
betydelige	inntekter.	Det	er	meget	viktig	at	disse	midlene	blir	forvaltet	fornuftig.	
Min	holdning	er	at	det	er	viktig	at	en	stor	del	av	disse	midlene	pløyes	tilbake	i	klubben,	
slik	at	det	skaper	varige	verdier.	Spesielt	vil	jeg	framheve	behovet	for	en	oppgradering	av	
nedre	klubbhus,	og	at	det	vil	være	langsiktig	riktig	å	renovere	og	modernisere	
Steinkjerbakken.	Opparbeiding	av	«åkeren»	til	helårsbruk	må	vurderes.		Det	vil	være	
meget	kortsiktig	å	bruke	mesteparten	av	disse	midlene	til	drift.	Inntekter	fra	store	
arrangement	må	ikke	bli	en	«sovepute».	
	
	
	
	
	



Organisasjonskomiteen	for	NM	junior	langrenn	2018:	
ORGANISASJONSKOMITEEN	

	Leder	Organisasjonskomiteen	 Harald	J	Overrein	
FELLES	 		
Ansvarlig	økonomi		 Trond	Økvik	
Ansvarlig	
dugnad/bemanningskoordinering.		 Eirik	Bratberg	
Ansvarlig	kommunikasjon	 Hanna	Skar	Knutsen	
Ansvarlig	beredskap/sikkerhet	 Runar	Helbostad	
Repr	NT	skikrets	 Bjørn	Bruvoll	
STØTTE	 		
NK	Organisasjonskomite	/Leder	
støttefunksjoner	 Benthe	Asp	
Ansvarlig	marked/sponsor		 Kristoffer	Vikan	
Ansvarlig	trafikk/parkering	 Kjetil	Brattbakken	
Ansvarlig	premie/sermoni/hygiene	 Synnøve	Kvitvang	
Ansvarlig	kiosk/forpleining	 Benthe	Asp/	Kari	T	Aune	
RENNTEKNISK	 		
Rennleder	 Morten	Vannebo	
NK	rennleder	 Magne	Øksnes	
Mentor	for	rennledelse	 Fritjof	Rannem	
Ansvarlig	tidtaking	 Geir	Sørhøy	
Ansvarlig	arena	 Geir	Morten	Hjelde	
Ansvarlig	løyper		 Odd	Martin	Saursaunet	
Ansvarlig	rennsekretariat	 Trude	Viem	Dahl	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Sentrale	personer		i	junior-NM,	rennleder	Morten	Vannebo,	NK	organisasjonsleder	Benthe	
Asp	og	organisasjonsleder	Harald	J.	Overrein.								
	
	
Nå	er	vi	i	avslutningsfasen,	og	sluttmøte	med	den	utvidede	organisasjonskomiteen	med	
samarbeidspartnerne	ble	avholdt	12.april.	Selv	om	det	er	gjort	veldig	mye	godt	arbeid,	er	
det	fortsatt	en	del	områder	vi	fortsatt	må	utvikle,	og	samtidig	må	vi		forsterke	mye	av	det	
positive.	
Sluttrapporten	vil	bli	ferdigstilt	i	slutten	av	mai	når	regnskapet	er	godkjent.		De	som	
senere	skal	være	sentrale	i	store	arrangement	i	regi	av	Steinkjer	Skiklubb,	anbefales	å	lese	
igjennom	sluttrapporten	«NM	junior	langrenn	2018»	-	en	god	basis	i	videre	arbeid!	
Til	DEG	som	bidro	med	din	frivillige,	uegennyttige	innsats	i	forbindelse	med		
	
ARRANGEMENTET	-	et	viktig	bidrag	til	AKTIVITET	og	ANLEGG	–	Takk	skal	DU	ha!	
	
	
Harald	J.	Overrein	
Leder	i	organisasjonskomiteen	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	



	
VELKOMMEN	TIL	

ÅRSMØTE	STEINKJER	SKIKLUBB	
	26.04-	2018	

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,	2017-	2018.	
								BERETNINGER:	
				Hovedstyret	
				Hopp	og	kombinert	
				Langrenn	
				Skiskyting	
				Alpint	
				Skistua	
				Husstyret	
				Steinkjer	Skidrift	AS.	
	
									ÅRSREGNSKAP:	
	
5.	Fastsette	medlemskontingent	og	treningskontingent		
6.	Innkomne	forslag	
7.	Vedta	budsjett		
8.	Valg		
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Styrets	årsberetning		2017	–	2018	
	

Styrets	sammensetning	
	

• Benthe	Asp	(Leder,	AU)	
• Jan	Tore	Flak	(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	
• Kristine	Skjetne,	leder	langrenn	

	
Laila	Ertsås,	kasserer	og	Trond	Økvik	kasserer	anlegg.		
Ingen	med	særskilt	anleggsansvar	
Runar	Helbostad	,	Skidrift	

Valgkomité:	Jan	Tore	Flak,	Liv	Karin	Olsen	Flak	og	en	oppnevnt	fra	hver	gren	
	

 

                
             En beretning fra A - Å 
 
													A		Aktivitet,	Arrangement	og	Anlegg	er	tre	sentrale	faktorer	i	Steinkjer	
Skiklubb.	

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,	og	her	kan	vi	si	å	ha	
lyktes.	Det	er	svært	mange	barn	og	unge	som	deltar	i	aktiviteten,	dyktige	trenere	og	ledere	
som	legger	til	rette,	tilpasser	og	følger	opp.	Aktiviteten	inneværende	år	i	alle	grener	har	
vært	formidabel.	Det	har	vært	små	og	store	i	løyper	og	bakker,	på	skistadion,	i	Heggesåsen	
og	innover	Byafjellet.	Et	gledens	år	når	det	gjelder	snø	og	løyper,	tilrettelegging	og	bruk.	
Arrangement	har	vært	et	positivt	bidrag	for	å	skape	klubbfølelse,	samhold,	samarbeid	og	
utvikling.	Steinkjer	Skifestival	ble	utvidet	til	også	å	gjelde	for	de	yngste,	da	i	et	nært	
samarbeid	med	Steinkjer	Sentrumsforening	og	Skidrift.	Ellers	er	det	positivt	at	hver	gren	
gjennomfører	sine	klubbrenn/karusellrenn	og	klubbmesterskap,	med	en	sosial	profil,	med	
fokus	på	mestring,	utvikling	og	glede.	NM	jr.var	en	suksess.	Endelig	fikk	vi	bra	vær	under	
hele	mesterskapet,	det	var	nok	frivillige,	og	utøvere	og	tilreisende	var	særs	fornøyd.	Alle	
ledd	i	organisasjonen	bidro	og	det	ble	et	SPREKT	mesterskap.	
	
	



	
Arrangementskompetanse	opparbeides	etter	hvert	arrangement	og	det	er	siden	NM	
Nordiske	grener	i	2011,	gjennomført	arrangement	NC	langrenn	i	2013,	NM	
rulleskiskyting	i	2014,	NC	langrenn	i	2016,	NC	skiskyting	i	2017	og	nå	i	2018	NM	jr.	
Dette	krever	mange	frivillige,	erfaringslæring,	kompetanseflyt,	gode	systemer	og	et	
godt	samarbeid	med	kommune	og	fylkeskommune.		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	som	kan	opprettholde	drift	og	vedlikeholde	anleggene	våre.	
Anlegget	vårt	har	igjen	vært	arena	for	over	1000	utøvere,	støtteapparat	og	frivillige.	Et	
anlegg	som	fortsatt	viser	at	det	holder	mål,	hvor	det	finnes	alternative	løsninger	mht	
løypevalg,	teltplassering,-	og	benyttelse,	parkering,	m.m	Det	er	laget	dronefilm	og	
bilder	som	viser	stadion	og	aktiviteten	under	NM.	Alle	som	bidro	kan	klappe	seg	på	
skulderen,-	dette	fikk	vi	til	sammen!	

B	–	«Bestemors	Lov»;	Ta	noen	på	fersken	i	å	gjøre	noe	bra!	er	benyttet	i	enhver	mulig	
situasjon,	det	gir	anerkjennelse	og	skaper	motivasjon.		

C-Certifisering.	Skiklubben	hadde	Oddbjørn	Floan,	Anti	Doping	Norge	på	besøk	under	et	
organisasjonsmøte	for	NMjr.,	der	vi	gikk	gjennom	dopingreglement	og	hvordan	forholde	seg	
til	at	Anti	Doping	Norge	kommer	på	arrangement.	Skiklubben	må	derimot	resertifisere	seg	til	å	
bli	et	«Rent	Idrettslag».	Alle	grener	må	delta	på	møtet	som	styret	kaller	inn	til.	

D-Dokumenter	finnes	det	mange	av	og	i	de	siste	årene	har	styret	fått	på	plass	Strategisk	
dokument.	Det	er	utgangspunktet	for	de	ulike	handlingsplaner	innen	hver	gren,	og	er	tuftet	på	
Norges	skiskytterforbund-	og	krets,	samt	Norges	Skiforbunds	-	og	kretsens	planer.	

E-Engasjement	er	en	av	verdiene	til	skiklubben	og	medlemmene	har	vist	et	stort	engasjement	
ved	å	delta	i	aktivitetsfremmende	tiltak,	bidratt	som	frivillig	på	ulike	arenaer,	samt	at	alle	med	
frivillig	verv	har	lagt	ned	et	stort	engasjement	og	en	stor	innsats.	

F-Frivillighet	er	selve	kjernen	og	bærekraften	i	skiklubben	og	er	idrettens	arvesølv.	

G-Grasrotandelen	til	Steinkjer	Skiklubb	kan	bli	mye	større.	Vi	har	i	år	bevisstgjort,	samt	gått	
ut	med	informasjon	om	betydningen	av	grasrotandelen.	Dette	må	følges	opp.	

H-Helse	er	en	gevinst	av	aktivitet,	tilbakemelding,	mestring	og	anerkjennelse.	Steinkjer	
Skiklubb	har	i	hele	år	lagt	til	rette	for	at	alle	barn	og	voksne	som	deltar	i	aktivitet	på	og	rundt	
skistadion,	har	et	godt	utgangspunkt	for	god	helse.	Skidrift	har	sørget	for	et	løypenett	tilpasset	
alle	aldre	og	nivå,	kuler	og	staup,	bakker	og	svinger,	slik	at	alle	som	ønsker	kan	utfordre	seg	
selv	gjennom	aktivitet.	

I-Inkludering	og	involvering	er	særs	viktig	for	at	alle	skal	føle	seg	verdsatt,	bli	motivert,	yte	og	
prestere,	dette	gjelder	blant	hele	medlemsmassen.	Skiklubben	har	prøvd	ulike	tiltak	for	å	
skape	forankring,	eierforhold	og	trivsel	i	foreldregruppa.	Det	er	fortsatt	en	del	å	gå	på	for	å	
kunne	involvere	og	skape	inspirasjon,	slik	at	alle	føler	seg	vel,	kan	bidra	i	frivilligheten	og	
synliggjøre	sine	interesser	og	styrker.	Alle	trengs.	

	



	

J-Jahuuuu☺		Begeistring	og	glede,	gå	fra	ord	til	handling,	være	lojal	mot	vedtak,	ønske	
hverandre	vel,	snakke	med	og	ikke	om,	er	gode	virkemidler	for	å	nå	målene	skiklubben	har	
satt.	Klubben	må	også	i	framtida	tørre	være	i	endring,	ha	evne	til	intern	omstilling	og	bruke	
erfaringene	konstruktivt.		

K-	Kommunikasjon	er	et	viktig	verktøy,	og	de	ulike	informasjonskanaler	må	til	enhver	tid	
være	oppdatert	slik	at	alle	skal	kunne	bli	orientert	og	vite	hva	som	skal	skje	når,	hvor	og	for	
hvem.		For	å	få	ut	informasjon	til	klubbens	medlemmer	og	andre,	benyttes	hjemmesiden,	de	
ulike	facebooksider	og	instagram.		Instagram	konto	#steinkjerskiklubb,	er	koblet	opp	mot	
hjemmesiden	til	klubben.	Gren	har	ansvar	for	å	følge	opp	og	legge	ut	informasjon	til	«sine».		
KLUBBHÅNDBOKA	er	funnet	fram,	redigert	og	er	et	verktøy	for	alle	medlemmer	i	Steinkjer	
Skiklubb	

L-Lojalitet	er	viktig	overfor	vedtak,	om	en	er	uenig	eller	ei.	Demokratiet	beslutter,	og	lojalitet	
er	en	god	og	viktig	egenskap	som	skaper	retning,	trygghet	og	fellesskap.	

M-	Møter	er	gjennomført,		ca.	et	styremøte	pr.	måned.	I	tillegg	har	det	vært	møter	innen	de	
ulike	ansvarsområder,	da	spesielt	vedrørende	aktivitet,	arrangement,	økonomi,	
kommunikasjon	og	klubbsamarbeid.	
Leder	har	møtt	på	arrangementsforum	gjennomført	av	Steinkjer	Næringsforum	og	Steinkjer	
Kommune.	I	tillegg	har	leder	vært	på	møter	med	Steinkjer	Kommune	(politisk	og	
administrativt)	i	forbindelse	med	utarbeidelse	av	avtalen	med	kommunen,	vann	fra	
Steinkjerelva,	arrangement,	aktivitet	(Steinkjerbakken,	Heggesåsen),	og	ellers	når	det	gjelder	
støtte	og	bidrag	generelt.	Leder	har	møtt	på	Idrettskretsens	og	skikretsens	fagmøter	og	Ting,			
møter	med	VM	2023,	Fylkeskommunen,	Steinkjer	næringsforum,	Steinkjer	Sentrumsforening,	
G-sport,	Steinkjer	Idrettsråd,	foreldremøter,	mm.	Øvrige	styremedlemmer	har	møtt	på	ulike	
fagmøter,	seminarer,	kurs,	sponsor-	marked-økonomi	møter	i	kommune,	krets	og	forbund.	

N-Nattarbeid	har	det	vært,	da	særlig	i	forbindelse	med	snøproduksjon.	Tusen	takk	til	alle	
dere	som	bidrar	til	fellesskapet	gjennom	å	ta	på	dere	snøvakter	til	alle	døgnets	tider.	
Nattarbeid	er	det	også	andre	som	har	bedrevet,	da	det	dessverre	har	vært	flere	innbrudd	på	
skistadion	(høyttalere,	mikrofoner,	mat,	våpen,	våpenskap..)	siste	år.	

O-Oktober	samlingene	er	en	arena	hvor	informasjon,	orienteringer	og	planer	kan	legges	fram	
og	drøftes.	Inneværende	år	ga	store	muligheter	til	dette,	det	kan	imidlertid	bli	bedre	i	alle	
grener,	for	alle	som	er	i	aktivitet.	Strategisk	plan,	klubbhåndbok,	sportslig	plan	og	
handlingsplaner	for	gren,	hvor	informasjon	ligger,	hvem	som	er	hovedsponsor,	hvilke	tilbud	
klubbmedlemmene	har	og	mere	til,	kan	en	samling	også	være	arena	for.	

P-Parkering	sett	i	et	lengre	perspektiv,	bygd	på	erfaringslæring;	Skiklubben	må	sammen	med	
Steinkjer	kommune	tenke	langsiktighet	og	evt.	sommerparkering	på	Eggejordet.	Da	er	det	
behov	for	et	godt	grunnarbeid,	samt	god	kommunikasjon	med	erfarne	medlemmer.	

Q-Quiz;	Nevn	2	av	skiklubbens	æresmedlemmer	som	deltok	på	Fridtjof	Nansens	ferd	over	
Grønland?	Hvem	kan	motta	Snøkrystallen?	Hva	symboliserer	logoen	til	NMjr.?	I	hvilket	gren	
har	skiklubben	arrangert	WC	og	når?	

	



	

R-Rehabilitering	av	Steinkjerbakken	har	vært	oppe	i	styret	flere	ganger.	Dessverre	mangler	
det	fortsatt	midler	til	å	kunne	starte	rehabiliteringen,	men	svært	mye	er	på	plass.	Kommer	VM	
til	Trondheim	2023,	vil	det	være	av	stor	betydning	for	hoppmiljøet	og	rekrutteringen	innen	
hopp,	at	bakken	er	hoppklar.	17.mai	vil	svaret	om	VM	–	plassering	være	klart,	det	blir			en	
viktig	dato	for	det	videre	arbeid	med	Steinkjerbakken.	

S-	Synlighet	er	viktig	for	å	komme	på	banen,	få	et	godt	omdømme,	sette	spor,	samt	medvirke	
og	beslutte.	Silver	Club	trenger	ingen	presentasjon,	men	de	setter	varige	spor	på	anlegg,	
under	arrangement	og	gjennom	historien	de	har	skapt,	et	viktig	grunnlag	for	dagens	Steinkjer	
Skiklubb.		

T-	Teamsamarbeid;	Team	Innherred	Skiskyting,	Team	Innherred	ski,	Team	Jobzone	er	det	
overbyggende	tilbud	for	toppsatsing	for	våre	utøvere.	Av	annet	teamarbeid	kan	nevnes	
samarbeidet	med	Sparebank1	og	hopp/aktivitetsskole,	Steinkjer	vgs.,	treningssamarbeid	med	
nærliggende	klubber	(jenteprosjekt	bla),	VM	2023	frivillighetskveld	og	Early	Birds	(hver	
1.fredag	i	hver	mnd.),	Steinkjer	Kommune	(anlegg-	og	arrangementsavtale),	Fylkeskommunen	
(anlegg)	og	ikke	minst	Steinkjer	Skidrift!	

U-Uegennyttig	innsats	er	verdifull	for	skiklubben	i	dag	og	i	årene	framover.	Hvordan	sikre	
frivillig	frivillighet	og	unngå	tvungen	frivillighet?	Samspillet	mellom	det	offentlige	og	
frivilligheten	-Godfotteorien	i	praksis-,	er	en	suksessfaktor	og	har	for	klubben	vært	svært	
viktig.	Sammen	er	vi	best!	

V-	Verktøykasse	er	nødvendig	for	å	utvikle	en	god	klubb	til	å	bli	enda	bedre.	Klubbverktøy	vi	
har	benyttet	oss	av	inneværende	år	er	visjon,	verdier,	lederstil,	mål,	delegering	og	
anerkjennelse.	Verktøy	er	alle	virkemidler	vi	bruker	for	å	utvikle	oss,	vokse	og	nå	mål.		

W-WC,	Tour,	internasjonale	og	nasjonale	renn	og	mesterskap;	vi	er	klar!			
https://www.youtube.com/watch?v=B2egc4_LAbw		
https://www.youtube.com/watch?v=5mqjCZgpW68	

X	X-faktoren	er	snø!	Steinkjer	Skidrift	er	vårt	verktøy	og	vår	samarbeidspartner	i	forhold	til	
snø-	og	snøproduksjon,	samt	snølagring.	Skiklubbens	medlemmer	(innenfor	de	ulike	grener)	
stiller	med	snøkanon-vakter	på	«sine»	arenaer.	Det	har	vært	produsert	snø	på	alle	skiklubbens	
arenaer	i	år,	og	det	er	og	blir	en	suksessfaktor.	Ekstra	gledelig	er	det	at	det	i	Heggesåsen	har	
vært	mye	aktivitet.	

Y-Yteevne	er	en	god	egenskap	for	en	frivillig,	samt	for	utøvere	og	støtteapparat.	Siste	år	har	
vært	et	år	med	stor	yteevne	i	alle	grener	og	på	alle	nivå.	Snøen	gjorde	sitt	til	at	aktiviteter	og	
klubbrenn	kunne	gjennomføres	hver	uke,	hele	sesongen.	Utøvere	har	reist	land	og	strand	og	
ytt	sitt	beste,	vært	gode	ambassadører	for	Skiklubben	og	vært	med	å	bygge	et	godt	
omdømme.	Stor	yteevne	vitner	også	NM	jr.om.		

Z-Zürich	var	arenaen	hvor	Tour	2020	i	Trøndelag	kom	opp,	og	Skiklubben	kjempet	helt	til	
målstreken	og	var	svært	nær	til	å	kunne	få	Tour	2020.	Hotellkapasitet	og	kjørelengde	ble	
nevnt	som	grunn	for	at	vi	«tapte»,	og	Meråker	gikk	av	med	«seieren».		

	



	

	

Æ-Æres	den	som	æres	skal.	Ingen	nevnt,	ingen	glemt.	Det	er	svært	høy	moral,	
arbeidskapasitet,	prestasjoner	og	resultater	i	Steinkjer	Skiklubb	dette	året.	Heder	og	ære!	

Ø-		ØKONOMI,	sponsor-	marked.		Det	er	mange	muligheter	til	å	søke	aktivitetsskapende	
midler,	dog	er	det	ingen	steder	en	kan	søke	midler	til	drift.	Skiklubben	er	eier	av	et	stort	
anlegg	og	det	er	kontinuerlig	vedlikeholdsarbeid,	rehabilitering	og	justeringer	som	må	gjøres	
på	de	ulike	hus,	i	løyper	og	bakker.	Dette	er	kostnadskrevende	og	det	å	jobbe	med	nye	
inntektsbringende	tiltak	er	og	vil	være	avgjørende	for	drift.	Overskudd	fra	arrangement	samt	
dugnadsinntekt	fra	Holbergs	Auto	går	tilbake	til	anlegg/drift.	Derfor	er	dugnadsarbeid/	
frivillighet	i	forbindelse	med	større	renn	og	arrangement	særs	viktig	for	å	kunne	holde	tritt		

med	krav,	normer	og	regler	som	følger	anlegg,	samt	vedlikehold,	rehabilitering	og	nybygg.	
God	økonomistyring,	politisk	påvirkning	og	samarbeid,	samt	erfaringslæring	gir	gode	
økonomiske	rammevilkår	

Å-Årsmeldingen	er	ferdig,	et	år	er	gått	og	nye	krefter	skal	overta	roret.	Håper	skiklubbens	
sjel,	tradisjoner	og	verdier	videreføres,	at	fortidens	historie	ses	i	sammenheng	med	nåtidens	
utvikling.	Masse	lykke	til	og	takk	for	at	du	leste	☺	

	
På	vegne	av	styret,	
	
Mvh	
Benthe	Asp	
Leder		
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

 
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ÅRSREGNSKAP FOR 2017       STEINKJER SKIKLUBB
Org nr 975 737 403

RESULTATREGNSKAP
2017 2016

INNTEKTER
Reklame og sponsorer inkl.. større renn 368 920 409 770
Salg til medlemmer ammunisj. skism. mv. 255 715 95 739
Inntekter egne arrangement 1 440 722 712 935
Off. tilskudd, drift  (tilsk. store renn) 104 470 124 573
Lokale aktivitetsmidler  (LAM) 50 363 54 924
Kompensasjon merv.avg. Drift 144 457 90 256
Utleie fast eiendom og anlegg 256 150 308 935
Utleie smøreboder 0 407 100
Medlemskontingent 73 417 81 359
Loddsalg,   "Grasrotandel" 35 222 33 166
Dugnadsinntekter 20 000 21 200
Gaver/minnegaver 0 74 000
Refusj. reise/opph., tren.avg. egne utøvere 186 617 154 996
Andre inntekter 179 068 83 726
SUM  INNTEKTER 2 115 120 2 652 679

KOSTNADER
Varer for salg / bruk  medlemmer 182 359 164 205
Startkontingent 118 389 144 618
Trenings- og deltakerkostnader 360 689 647 201
Arrangementskostnader 255 974 865 584
Drift / vedlikeh. eiendommer / anlegg 562 486 868 104
Forsikring 70 598 66 036
Administrasjon / regnskap 161 510 149 490
Diverse kostn. 11 727 55 480
SUM  KOSTNADER 1 723 732 2 960 717

DRIFTSRESULTAT   391 387 -308 038
Finansposter 7 920 6 503

ÅRSRESULTAT    (Overskudd 2017) 399 307 -301 535

Noter:
1) Inntekter gjelder bl.a. Statoil Norgescup skiskyting.



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

STEINKJER SKIKLUBB

BALANSE
2017 2016

Anlegg u. arbeide: Alpinbakke, snøprod. 833 185 833 185
Anlegg u. arbeide: Rehab. Steinkj.bakken 145 447 145 447
Sum 978 631 978 631
Kundefordringer 82 275 90 884
Bank/kasse driftsmidler 610 941 356 103
Bankinnskudd vedr. anlegg u. arbeid 1 609 751 1 641 128
SUM  eiendeler 3 281 598 3 066 746

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital pr. 01.01 409 686 711 220
Årsresultat 399 307 -301 535
SUM egenkapital 808 993 409 685

Kortsiktig til godehavende/gjeld -14 350 -14 949
Leverandørgjeld 67 738 247 010
Mottatt tilskudd alpinbakke 825 000 825 000
Mottatt tilskudd Steinkjerbakken 1 600 000 1 600 000
Sum 2 478 388 2 657 061
SUM GJELD OG EIENDELER 3 287 380 3 066 746

Steinkjer,    

Bente Asp Jan Tore Flakk
leder nestleder



Årsmelding	hopp-	kombinert	2017-2018	
	

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

	
	

	
	
	
	
Steinkjer	Skiklubb	har	hatt	hoppaktivitet	på	plast	fra	mai	til	midten	september.	I	denne	
perioden	har	vi	også	hatt	kontinuerlig	hopp	treninger	både	ute	og	inne,	via	Nord	Trøndelag	
skikrets	Olav	Rosset	og	Sivert	Grande	bidratt	til	våre	utøvere.	Takker	også	til	Silver	Club	
som	hjalp	oss	med	reparasjon	av	vant	og	unnarenn	i	bakkene	på	høsten.	
	
Det	var	ikke	vår	tur	til	å	ha	snøkanon	på	førvinteren,	og	vi	fikk	ikke	produsert	kunstsnø	i	
bakkene	før	jul	som	ønsket.	Heldigvis	ble	det	en	god	og	stabil	vinter	etter	nyttår,	og	vi	fikk	
ekte	natur	snø	i	alle	bakkene	slik	at	vi	kom	i	gang	med	aktivitet	fra	januar.	Etter	det	så	ble	
vinteren	god	og	vi	hadde	fine	forhold	helt	frem	til	påske.	
	
	
Vi	har	kjørt	hopptreninger	2	dager	i	uka,	mandag	og	onsdag,	gjennomførte	4	karusellrenn	
med	premieutdeling.	Steinkjer	skifestival	og	T-A	cup	ble	gjennomført	med	over	30	
deltakere,	veldig	bra	med	oppmøte	også	på	kombinert	under	T-A	cup.	
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.	Her	har	vi	også	jevnlig	besøk	
fra	de	eldste	hopperne	fra	Sprova,	noe	som	gjør	at	det	blir	en	bra	gjeng	også	i	K35	og	K44.	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
Vi	har	kjørt	vaffel	og	saft	på	de	fleste	mandagstreningene,	dette	setter	nok	de	fleste	god	
pris	på.	Ser	at	de	yngste	hvert	fall	er	inne	i	«brakka»	i	god	tid	når	det	nærmer	seg	slutten	av	
treningene.	Vaffeldugnad	løses	etter	frivillighetsprinsippet	og	folk	melder	seg	på	uten	
problemer.	
	
	

	
	
Vafler	og	saft!	
	
Vi	ser	at	det	hjelper	med	hopptrenere	på	plass,	vi	har	nå	3	trenere	i	klubben,	Sivert	Grande,	
Anders	Sprauten	og	Asle	Landrø.	Dette	gir	løperne	ett	løft	både	på	treningsvilje	og	
inspirasjon.	



	
	
Pernille	Kvernmo	sammen	med	dyktige	trenere,	Sivert	Grande,	Anders	Sprauten	og	
Asle	Landrø.	
	
	
Vi	har	juniorer	som	representerer	Steinkjer	Skiklubb	som	går	skole	på	Heimdal	og	hopper	
i	trønderhopp,	her	har	det	vært	gode	resultater	i	vinter.	Har	mange	fine	plasseringer	og	de	
er	gode	representanter	for	skiklubben	og	Trøndersk	hoppsport.	
De	har	representert	både	i	norgescup	A.	B	og	C	samt	også	internasjonalt.	Vil	nevne	spesielt	
at	vi	fikk	NM	sølv	laghopp	damer	ved	Pernille	Kvernmo,	her	bilde	fra	NM	Stryn.	
	
Vi	har	reist	litt	rundt	omkring	i	kretsen	på	renn	og	treninger,	vi	har	et	godt	tilbud	både	i	
Sprova	og	Torsbustaden	når	vi	ikke	bruker	Yrken.	
Vi	arrangerte	SMN	hoppskole	for	3.	året	på	rad	og	kan	vel	nå	kalle	dette	for	en	tradisjon.	
19.	mars	var	det	over	80	barn	og	unge	som	fikk	prøve	seg	på	skileik	og	hopping	under	
kyndig	ledelse	fra	Anders	Bardal	og	Andreas	Stjernen.	Dette	er	et	godt	og	populært	
rekrutteringsarbeid	der	vi	kjører	pølse	og	saft	etter	endt	treningsøkt.	Samtidig	ble	det	delt	
ut	blomster	til	Andreas	for	vel	utført	VM	og	hoppsesong,	til	Anders	og	Gunnar	for	gode	
bidrag	til	hoppsporten	og	skiklubben	gjennom	sesongen.	
	



	
Andreas,	Gunnar	og	Anders	med	velfortjente	blomster.	
	
Vi	i	hoppgruppa	var	også	engasjert	i	NM	Jr.	langrenn,	her	var	det	mange	som	stilte	opp	og	
gjorde	en	god	jobb	for	skiklubben.	Vi	ser	at	det	nytter	å	være	en	stor	klubb	som	drar	lasset	
sammen	når	det	gjelder	større	arrangement.	I	hoppgruppa	jobber	vi	også	med	en	ny	runde	
angående	Steinkjerbakken.	Status	der	er	at	vi	starter	opp	på	nytt	med	en	helt	ny	søknad	om	
spillemidler/tippemidler,	vi	har	blitt	rådet	til	å	få	innspill	og	hjelp	fra	idrettsrådet	for	å	få	
dette	på	plass.	Det	kan	bli	viktig	for	oss	og	Trøndersk	hoppsport	at	vi	får	Steinkjerbakken	
til	en	helårsbakke,	spesielt	hvis	Granåsen	nå	får	VM	og	må	ombygges.	
	
Generelt	god	utvikling	og	stor	aktivitet	i	hoppbakkene,	med	mange	nye	rekrutter	som	lover	
bra	for	fremtiden.	
	
Takker	også	til	Steinkjer	skidrift	som	har	preppet	bakkene	og	lagt	til	
rette	for	oss	både	hverdager	og	helger,	god	dialog	gjennom	hele	
sesongen.	
	
For	hopp/kombinert		
Takk	for	ett	godt	år☺ 	
	
Kjetil	
	
	
	
	



	

Årsmelding fra langrenn 
                                                                                                                                                                   
	
En	fantastisk	vinter	nærmer	seg	slutten.	Vi	har	hatt	stabile	snøforhold	på	stadion	og	på	
Byafjellet	hele	sesongen.	En	drøm!	
	
Alt	har	ligget	til	rette	vær	og	føremessig.	Men	uten	trenere	som	stiller	uke	etter	uke	blir	
det	ikke	godt	organiserte	treninger.	Takk	til	supre	trenere	som	engasjerer	barn	fra	
barnehagealder	til	videregående	skole!	Vi	rustet	oss	for	store	treningsgrupper	og	var	
heldige	som	fikk	med	mange	dyktige	trenere	per	gruppe.	Etter	endt	trening	har	det	hver	
tirsdag	vært	vaffel	og	saft	i	klubbhuset,	takk	til	foreldre	som	har	stilt	opp	og	gjort	dette	
mulig.	Det	har	vært	svært	godt	oppmøte	med	over	40	barn	på	skileik	1	og	60	barn	innom	
på	skileik	2.	Treningsgruppe	11-13	år	har	også	hatt	jevnt	bra	oppmøte	med	23	utøvere	på	
det	meste.	På	gruppe	14-16	år	har	det	også	vært	innom	17	ungdommer	ila	sesongen.	Vi	
har	tre	juniorer	og	to	seniorer	som	representerer	klubben	nå.	
	
I	år	som	i	fjor	startet	sesongen	med	barmarkstreninger.	De	største	utøverne	noe	tidligere,	
men	skileikgruppene	hadde	også	oppstart	på	barmark	rett	etter	høstsamlinga.	På	
høstsamlinga	deltok	nesten	70	stk	fordelt	på	de	to	dagene.		
	
Team	Innherred	har	hatt	flere	samlinger	ila	sesongen	og	LU	har	bistått	med	servering	til	
utøverne.	Vi	samarbeider	med	Beitstad	og	Ogndal	om	opplegget	på	disse	samlingene	som	
vi	tror	er	viktig	for	utøverne	når	vi	har	såpass	få	juniorer	i	vår	egen	klubb.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																
Populær	familiestafett	under	klubbmesterskapet.		Fra	v.	Live	Ivardatter,	Rakel	Bergin	Holtan,		
																	Sigrid	Flatås	Aune	og	Vidar	Aunli.	
																		
Den	tradisjonelle	Vålådalssamlingen	ble	gjennomført	i	år	også,	og	i	tillegg	ble	det	en	tur	til	
Bräcke	i	Sverige	i	snøtunnel	på	høsten.	Flere	jentesamlinger	er	arrangert	på	tvers	av	
klubbene	i	området	med	godt	oppmøte.	
Steinkjer	skifestival	ble	i	år	en	suksess	med	over	5oo	deltakere	fordelt	på	hopp,	alpint,	
kombinert,	barneskirenn	i	sentrum	og	langrenn	fra	8	år	og	eldre	på	stadion.	100	
funksjonærer	i	sving	på	de	de	ulike	arenaene	gjorde	det	mulig	å	arrangere	skifest	for	så	
mange.	Når	hoppbakkene,	alpinbakken	og	langrennsløypene	ligger	så	tett	er	det	mulig	
med	et	kompakt	arrangement	og	mange	barn	deltok	i	flere	greiner!	
	

	



På	karusellrenn	har	over	300	barn	vært	med	på	rennene	i	vinter.	Det	ble	arrangert	ett	
renn	før	jul	og	tre	etter,	med	medaljeutdeling	etter	målgang	på	siste	renn.	Kreative	
trenere	har	sørget	for	god	variasjon	i	rennprogrammet.	Nytt	av	året	var	at	også	barn	fra	8	
år	fikk	delta	i	klubbmesterskapet	med	pokal	og	pølse	etter	målgang.	Skicross	for	de	
minste	og	sprint	for	de	eldre.	Klubbmester	ble	kåret	fra	12	år	som	tidligere.	Familiestafett	
med	lag	fra	alle	aldersklasser	som	avslutning	på	sesongen	ble	en	stor	suksess.	LU	takker	
fantastiske	speakere,	løypekjørere,	kjøkkenpersonale	og	tidtaker	for	uvurderlig	innsats,	
det	hadde	ikke	blitt	renn	uten!	
	
Resultatmessig	har	det	vært	prestert	godt:	
NTE-cup:	
Gutter	13:	Brage	Aufles	Fossan	(8.pl)	
G14:	Mathias	Vanem	Aas	(1.pl),	Vegard	Bratsve	Lægran	(3.pl),	Marius	Lillefjell	(5.pl),	Elias	
Rønning	Haraldsen	(11.	pl),	Espen	Skrattalsrud	(12.pl)	
Jenter	15:	Nora	Hegdahl	(1.pl),	Kaisa	Bergin	Holtan(4.pl),	Amalie	Flatås	Aune(5.pl)	
Gutter	15:	Niklas	Landsem	Melhus	(2.pl),	Haakon	Lillefjell	(4.pl),	Sigur	Lillefjell	(6.pl)	
Gutter	16:	August	Helland	Iversen	(3.pl).	
	
	
Midt-Norsk	mesterskap:	
Gutter	14:	Mathias	Vanem	Aas	(3.	og	4.pl)	
Jenter	15:	Kaisa	Bergin	Holtan	(10.	og	9.pl)		
Gutter	15:	Sigur	Lillefjell	(20.	og	19.pl)	
Gutter	16:	August	Helland	Iversen	(21.	og	14.pl)	
	
Hovedlandsrennet:	
	
Nora	Hegdahl,	Kaisa	Bergin	Holtan,	Amalie	Flatås	Aune,	Haakon	Lillefjell,	Niklas	Landsem	
Melhus	og	August	Helland	Iversen	representerte	Steinkjer.	Av	plasseringer	nevnes	
spesielt	
Nora	Hegdahls	19.plass	på	5km	klassisk	og	20.plass	på	sprint.	
	
KM	klassisk:	
	
G13:	Brage	Aufles	Fossan	(4.pl)	
G14:	Mathias	Vanem	Aas	(1.pl)	
G15:	Niklas	Landsem	Melhus	(3.pl),	Haakon	Lillefjell	(5.pl),	Sigur	Lillefjell	(6.pl)	
J15:	Nora	Hegdahl	(1.pl)	
K17:	Ida	Helland	Iversen	(5.pl)	
K19/20:	Mathilde	Mork	(5.pl)	
	
KM	skøyting:	
Jenter	15	år:	Kretsmester	Nora	Hegdahl,	bronse	til	Kaisa	Bergin	Holtan	
Gutter	14	år:	Kretsmester	Mathias	Vanem	Aas,	bronse	til	Vegard	Bratsve	
Gutter	16	år:	Sølv	til	August	Helland	Iversen	
Gutter	15	år:	Bronse	til	Niklas	Landsem	Melhus	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
														Tage	

Vekseth-Hahn	jubler	som	klubbmester	i	langrenn		G12.	
	
KM-stafett:	
G13-14:	1.plass	(Marius	Lillefjell,	Marius	Møller	Schiefloe,	Mathias	Vanem	Aas)	
J13-14:	7.plass	(Anniken	Hynne	(Følling	IL),	Vår	Ivardatter,	Ranvi	Overrein)	
J14-15:	1.plass	(Amalie	Flatås	Aune,	Kaisa	Bergin	Holtan,	Nora	Hegdahl)	
G15-16:	5.plass	(Niklas	Landsem	Melhus,	Haakon	Lillefjell,	Sigur	Lillefjell)	
	
I	tillegg	fikk	vi	stilt	flere	lag	i	8-10	årsklassen	samt	et	lag	i	veteran!	
	
Nora,	Kaisa	og	Niklas	dro	på	Kong	Haralds	ungdomsstafett	i	Holmenkollen	og	fikk	en	flott	
opplevelse	der.	I	tillegg	dro	en	større	tropp	til	Nord-Norsk	Mesterskap	og	leverte	flotte	
prestasjoner,	
	
I	norgescup	junior	og	i	junior-NM	har	Mathilde	Mork,	Ida	Helland	Iversen,	Frida	Dahl	og	
Sigrid	Flatås	Aune	representert	skiklubben.	Sigrid	har	hatt	flere	topp	30-plasseringer.	I	
junior-NM	gikk	også	skiskytter	Simen	Kvarme	og	fikk	en	imponerende	13.plass!	
	
For	senior	har	Thomas	Hjalmar	Westgård	representert	Irland	i	OL,	og	deltatt	i	Norgescup.	
Pål	Trøan	Aune	har	hatt	en	fin	sesong	for	team	JobZone	og	gått	videre	fra	flere	
verdenscupprologer	i	sprint.	Beste	plassering	ble	7.plass	i	Dresden!	
	
Heder	og	ære:		
Morten	Brørs´	pokal	tildeles	Sigrid	Flatås	Aune	
Severin	Bjørstads	pokal	tildeles	Nora	Hegdahl	
Alf	Tømmerås´pokal	tildeles	Mathilde	Mork	
	
	
Langrennsutvalget	takker	foreldre,	barn,	ungdommer	og	frivillige	for	engasjementet	i	
vinter!	
Hilsen	LU	2017/2018:		
Marianne	Vanem,	Ole	Morten	Sand,	Anne	Grethe	Olsen,	Roger	Dalemark,	Eirik	Bratberg,	
Kristine	Skjetne	
	
	
	
	

	



	
Årsmelding	fra	skiskyttergruppa	2017-2018	
	
Representasjon	
Styret	i	skiskyttergruppa	har	i	2017-2018	bestått	av:	
Nils	Opdahl,	leder	
Katrine	Møller,	styremedlem	
Arve	Austheim,	styremedlem	
Jacob	Skogan,	styremedlem	
Håvard	Belbo,	styremedlem	
Trine	Riseth,	styremedlem																													
Jakob	Skogan,	styremedlem																													
Tom	Widar	Wågan,	styremedlem																				
Odd	Are	Sandhaugen,	styremedlem	
	
Gruppeleder	har	representert	skiskyttergruppa	i	hovedstyret	i	klubben.	Gruppestyret	
har	vært	representert	møter	i	regi	av	Nord-Trøndelag	Skiskytterkrets	i	løpet	av	året,	
senest	ved	kretstinget	18.	april	2018.	
Torbjørn	Wekre	har	vært	skiklubbenes	representant	i	Team	Innherred	Skiskyting	i	
sesongen	2017/2018.		
Styret	har	koordinert	arbeidet	med	sportslig	-,	anleggs-	og	arrangementsutvikling	i	
perioden.		
	
Sportslig	aktivitet	og	utvikling				
	
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	2017	deltok	16	nye	rekrutter	på	skiskytterskole.	Einar	Carlson	Hegge,	Edvard	Fjærtoft	
og	Erik	Kjøsnes	Wekre	hadde	ansvar	for	det	sportslige	innholdet.	Vi	benyttet	samme	modell	
som	tidligere	med	totalt	fire	økter.	De	tre	første	øktene	ble	gjennomført	i	forbindelse	med	en	
helg	-	en	økt	fredag	kveld	og	to	økter	lørdag	med	innlagt	lunsj.	Deltakerne	fikk	diplom	er	
deltakerpremier	gitt	av	skiskytterforbundet	etter	fullført	kurs.		

Ti	av	deltakere	på	skiskytterskolen	har	fortsatt	med	ordinære	treninger	utover	
sesongen.	De	har	også	deltatt	på	klubbrenn	og	enkelte	kretsrenn	gjennom	sesongen.		

	
Deltakere	på	skiskytterskolen	høsten	2017	
	
Treningsgruppene	

Denne	sesongen	har	utøvere	født	i	2006	til	2008	vært	en	treningsgruppe.	Katrine	
Austmo	Møller,	Odd	Are	Sandhaugen	og	Tom	Vidar	Wågan	og	har	vært	trenere	for	denne	
gruppen.	Gruppen	har	utover	vinteren	bestått	av	22	ivrige	utøvere,	9	jenter	og	13	gutter.		
Flotte	resultater	fra	flere	renn	gjennom	sesongen	vitner	om	stor	fremgang.				



	
Treningsgruppen	for	utøvere	født	i	2002	-	2005	har	bestått	av	12	utøvere.	De	har	gjennomført	to	
treninger	pr.	uke	med	Einar	Carlsson	Hegge	som	hovedtrener.	To	utøvere	fra	andre	klubber,	hhv.	
Stiklestad	og	Frol,	har	også	deltatt	regelmessig	på	treninger	på	Steinkjer	skistadion.	
	
Tre	utøvere	(født	i	2002	og	2003)	deltok	på	Hovedlandsrenn	skiskyting	som	ble	arrangert	av	
Mjøs	Ski	på	Veldre	sag	1.	–	4-	mars.			

Klubben	har	17	aktive	juniorer.	De	har	det	meste	av	sin	treningshverdag	som	elever	på	
idrettsfag	ved	Steinkjer	videregående	skole	hvor	de	har	Sondre	Kvistad,	Pål	Wærum	og	
Truls	Tangstad	som	trenere.	Gunhild	Kvistad	har	også	bidratt	i	arbeidet	med	klubben	
sine	juniorer.		
«Team	Innherred	Skiskyting»	er	videreført	også	gjennom	sesongen	2017-2018.		Dette	
treningssamarbeidet	og	koblingen	til	Steinkjer	videregående	skole	har	fungert	svært	
godt.	De	fleste	juniorene	har	deltatt	i	konkurranser	på	nasjonalt	nivå	i	løpet	av	sesongen,	
og	en	gjennomgang	av	sportslige	resultater	viser	at	våre	juniorer	er	i	stadig	utvikling.	
For	andre	år	på	rad	har	utøvere	fra	Steinkjer	skiklubb	deltatt	i	junior-	VM,	skiskyting.			

	
Trening	på	Steinkjer	skistadion	13.	desember	2017	
	
Samarbeid	med	langrenn	
Skiskyting	er	en	kombinasjonsidrett.	Kapasitet	og	teknikk	i	skisporet	blir	utviklet	
gjennom	et	utmerket	samarbeid	med	langrennstrenerne	i	de	enkelte	gruppene.			
Snøsamlingen	i	Vålådalen	siste	fredag	i	november	ble	arrangert	på	tvers	av	langrenn	og	
skiskyting.	Samlinger	som	dette	skaper	samhold	i	klubben	og	er	også	en	fin	oppkjøring	
til	en	ny	sesong.	
	
Sportslige	høydepunkter	 
	
I	løpet	av	sesongen	har	skiskyttere	fra	Steinkjer	Skiklubb	innkassert	1	VM-sølv,	2	NM-
gull,	1	NM-sølv,	4	NM-bronser,	6	gull-,	2	sølv-	og	1	bronsemedaljer	fra	Midt-	Norsk	
Mesterskap,	12	gull	–,	6	sølv-	og	8	bronsemedaljer	fra	kretsmesterskap.	
	
Etter	gode	plasseringer	i	norgescup	renn	på	Lygna	og	NM-medaljer	på	junior	NM	på	
Simostranda	ble	Kjersti	K	Dengerud	og	Marit	Ishol	Skogan	tatt	ut	til	å	representere	
Norge	i	junior-VM	i	Otepaa,	Estland.	Der	gikk	Kjersti	bl.a.	en	gnistrende	ankeretappe	på	
sølvlaget	på	stafetten,	og	Marit	kapret	en	meget	solid	8.	plass	på	sprinten.	Kjersti	
oppnådde	i	tillegg	16.	plass	på	normal,	20.	plass	på	sprint,	24.	plass	jaktstart,	og	Marit	
kom	på	32.	plass	på	jaktstarten.	
	

	
Stafettsølv	til	Kjersti	i	junior	VM	
	



Andre	høydepunkter	denne	sesongen	var	gull	og	bronse	til	Marit	og	Kjersti	i	NM	
fellesstart	på	Simostranda,	begge	med	utrolige	20	treff.	I	samme	mesterskap	tok	Kjersti	
bronse	på	sprinten,	noen	få	tideler	foran	Marit	på	4.	plass.	Det	ble	NM	gull	til	Marit	på	
NM	stafett	senior	på	Lillehammer,	sammen	med	Tonje	Skjelstadås	og	Lotte	Lie,	og	sølv	
til	Marit	på	NM	normal	i	Voss.	
	
Juniorguttene	Marius	Møller	M17,	og	Simen	Eliassen	Kvarme	M18,	tok	hver	sin	NM	
bronsemedalje,	på	hhv.	rulleskiskytter																												NM	i	Sirdal	og	NM	sprint	på	
Simostranda.	
		
Ellers	må	nevnes	at	Simen	E.	Kvarme	og	Vibeke	K	Dengerud	oppnådde	sterke	
plasseringer	på	NM	normal	i	Voss,	de	endte	på	hhv.	4.	og	6.	plass	etter	17	og	18	treff.	
	
Sammenlagt	i	norgescupen	ble	Marit	Ishol	Skogan	nr.	4	i	K20-21,	Simen	E	Kvarme	nr	5	i	
M18,	Kjersti	Kvistad	Dengerud	nr.	6	i	K20-21	og	Frida	Dahl	nr	14	i	K20-21.	
 
Topp	20-resultater	individuelt	i	NM	og	Norgescup	2018	
	
NM	rulleskiskyting	Sirdal:	
3.	plass	Marius	Møller	sprint	M17	
16.	plass	Frida	Dahl	sprint	K20-21	
9.	plass	Frida	Dahl	fellesstart	K20-21 
13.	plass	Marius	Møller	fellesstart	M17	
	

	
Bronse	til	Marius	i	sommer-NM	
	
Junior	Cup	1	Lygna:	
4.	plass	Kjersti	K	Dengerud	normal	K20-21	
3.	plass	Simen	E	Kvarme	sprint	M18	
8.	plass	Kjersti	K	Dengerud	sprint	K20-21	
12.	plass	Marius	Møller	sprint	M17	
	
Junior	Cup	2/	junior	NM	Simostranda:	
Gull:	Marit	I	Skogan	fellesstart	K20-21	
Bronse:	Kjersti	K	Dengerud	fellesst.	K20-21		
16.	plass	Frida	Dahl	fellesstart	K20-21	
16.	plass	Simen	E	Kvarme	fellesstart	M18	
Bronse:	Simen	E	Kvarme	sprint	M18	
Bronse:	Kjersti	K	Dengerud	sprint	K20-21		
4.	plass:	Marit	I	Skogan	sprint	K20-21	
14.	plass:	Frida	Dahl	sprint	K20-21	
	
20	treff	og	nullerklubbdiplom	på	både	Marit	og	Kjersti	på	fellesstarten.	
	



	
	
20	treff	på	begge	og	hhv.	Gull	og	bronse	på	Marit	og	Kjersti	på	NM	fellesstart	Simostranda	
	
5.	plass	Frida	Dahl,	Kjersti	K	Dengerud	og	Marit	I	Skogan	stafett	K17-21	
6.	plass	Simen	E	Kvarme	sammen	med	Mathias	R,	Jonas	L	og	Einar	H	stafett	M17-18	
8.	plass	Vibeke	K	Dengerud	sammen	med	Mari	K	G	og	Karen	M	A	stafett	K17-18	
10.	plass	Erik	Wekre	sammen	med	Jonas	M,	Sverre	D	A	og	Kasper	L	stafett	M17-21	
	
Junior	Cup	3	Molde:	
3.	plass	Simen	E	Kvarme	normal	M18	
12.	plass	Frida	Dahl	normal	K20-21	
16.	plass	Erik	K	Wekre	normal	M19	
20.	plass	Vibeke	Dengerud	normal	K18-19	
3.	plass	Simen	E	Kvarme	sprint	M18	
11.	plass	Frida	Dahl	sprint	K20-21	
13.	plass	Erik	K	Wekre	sprint	M19	
20.	plass	Thomas	Austheim	sprint	M17	
	
Junior	Cup	4/	junior	NM	normal/mixstafett	Voss	
Sølv:	Marit	I	Skogan	normal	K20-21	
4.	plass	Simen	E	Kvarme	normal	M18	
6.	plass	Vibeke	K	Dengerud	normal	K18	
9.	plass	Frida	Dahl	normal	K20-21	
11.	plass	Kjersti	Dengerud	normal	K20-21	
16.	plass	Sigrid	F	Aune	normal	K20-21	
2.	plass	Marit	I	Skogan	sprint	K20-21	
5.	plass	Frida	Dahl	sprint	K20-21	
7.	plass	Kjersti	K	Dengerud	sprint	K20-21	
8.	plass	Sigrid	F	Aune	sprint	K20-21	
15.	plass	Simen	E	Kvarme	sprint	M18	
19.	plass	Marius	Møller	sprint	M17	
21.	plass	og	fullt	hus	Vibeke	K	Dengerud	sprint	K18-19.	
7.	plass	Marit	I	Skogan	sammen	med	Sverre	D	A	og	Jonas	L	mixstfett	17-21	
11.	plass	Simen	Kvarme	J	sammen	med	Mari	K	G	og	Einar	H	mixstafett	17-18	
13.	plass	Vibeke	K	Dengerud	og	Halvor	Brønstad	sammen	med	Mathias	R	mixstafett	17-
18	
	
Senior	NM	Lillehammer:	
Gull:	Marit	I	Skogan	sammen	med	Tonje	S	og	Lotte	L	på	damestafetten	
 
	



	
Simen	tok	bronse	på	NM	sprint	Simostranda	
	
Midt-	Norsk	mesterskap	Orkdal	17.	og	18.	februar	2018 
 
Her	er	medaljevinnerne:		
Gull:	Espen	Skrattalsrud	normal	G14	
Gull:	Fredrik	Møller	normal	G15	
Gull:	Marius	Møller	normal	M17	
Gull:	Kjersti	K	Dengerud	normal	K20-21	
Gull:	Fredrik	Møller	sprint	G15	
Gull:	Marius	Møller	sprint	M17	
Sølv:	Vegard	Jermstad	normal	G15	
Sølv:	Vibeke	K	Dengerud	normal	K18	
Bronse:	Marius	M	Schiefloe	sprint	G14	
	
Nulleklubbdiplom:	Kjersti	K	Dengerud	normal	og	Vegard	Jermstad	normal.	
 
KM	skiskyting	sprint	Steinkjer	20.	januar,	fellesstart	Snåsa	17.	mars	og	stafett	Frol	
10.mars 
 
Her	er	medaljevinnerne:	
	
Gull:	Magnus	R	Pedersen	sprint	G14	
Gull:	Vegard	Jermstad	sprint	G15	
Gull:	Vibeke	K	Dengerud	sprint	K18	
Gull:	Simen	E	Kvarme	sprint	M18	
Gull:	Erik	Wekre	sprint	M19	
Gull:	Kjersti	K	Dengerud	sprint	K20-21	
Gull:	Marius	M	Schiefloe	fellesstart	G14	
Gull:	Vegard	Jermstad	fellesstart	G15	
Gull:	Thomas	Austheim	fellesstart	M17	
Gull:	Kristel	Haltbrekken	fellesstart	K18	
Gull:	Erik	Wekre	fellesstart	M19	
Gull:	Frida	Dahl	fellesstart	K20-21	
Sølv:	Marius	Møller	sprint	M17	
Sølv:	Kristel	Haltbrekken	sprint	K18	
Sølv:	Marit	I	Skogan	sprint	K20-21	
Sølv:	Mari	Austheim	fellesstart	J15	
Sølv:	Marius	Møller	fellesstart	M17	
Bronse:	Espen	Skrattalsrud	sprint	G14	
Bronse:	Silje	B	Østby	sprint	K17	
Bronse:	Thomas	Austheim	sprint	M17	
Bronse:	Sigrid	F	Aune	sprint	K20-21	
Bronse:	Rakel	Haltbrekken	fellesstart	J13	



Bronse:	Magnus	R	Pedersen	fellesstart	G14	
Bronse:	Maria	Flak	fellesstart	K17	
 
Nulleklubbdiplom:	Kjersti	K	Dengerud	sprint	og	Magnus	R	Pedersen	sprint.	
	
Steinkjer	Skiklubb	stilte	seks	lag	på	KM-stafett	i	Frol.	Fire	relativt	jevne	lag	i	yngste	
klasse,	J/G	10-12	suste	gjennom	stafetten,	og	klubben	stilte	to	lag	i	KM-klassen	G13-16.		
Sølv:	Fredrik	Møller,	Vegard	Jermstad	og	Henrik	J	Belbo	
Bronse:	Espen	Skrattalsrud,	Sebastian	Arntsen	og	Magnus	R	Pedersen.	
Grunnet	kollisjon	med	junior-NM	i	Voss	stilte	ikke	klubben	lag	i	juniorklassene.	
 

 
Trivsel	på	skiskytterrenn	
	
Trøndercupen	2017-2018 
 
Utøvere	fra	Steinkjer	skiklubb	har	prestert	mange	gode	resultat	i	enkeltrenn	gjennom	
sesongen.	Klubben	fikk	til	slutt	2	sammenlagtvinnere	av	cupen	denne	sesongen.	Dette	
var	Marius	Møller	Schiefloe	i	G14	og	Marit	Ishol	Skogan	i	K20-21.	Magnus	R	Pedersen	og	
Fredrik	Møller	tok	hjem	skyttertrøya	i	hhv	G14	og	G15,	og	begge	ble	nr	3	i	sin	klasse	i	
trøndercupen	sammenlagt.	
	

	
	
Marius	vant	trøndercupen	i	G14,	og	Magnus	og	Fredrik	tok	hjem	skyttertrøya	i	hhv.	G14	og	G15	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Klubbrenn	
Klubbmesterskapet	i	skiskyting	ble	avviklet	onsdag	14.	mars.	Det	ble	konkurrert	i	sprint	
for	de	aktive	og	fellesstart	for	foreldreklassen.	Det	var	til	sammen	45	utøvere	som	stilte	
til	start,	34	aktive	og	11	foreldre. 
Det	ble	arrangert	to	klubbrenn	i	tillegg	til	klubbmesterskapet,	en	Luciasprint	før	jul,	og	
normalprogram	for	de	yngste	og	fellesstart	f.o.m.	13	år	i	februar.	Det	var	meget	god	
deltakelse	på	begge	klubbrennene.	

	
Populært	med	gjestetrenere	fra	SVGS	på	yngste	gruppe,	denne	gangen	Marit	og	Frida	på	besøk	
	
Innsatspokalen	for	sesongen	2017-2018	

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	2017-2018	tildeles	Simen	Eliassen	Kvarme.		Begrunnelsen	er	
prestasjoner	gjennom	sesongen,	med	flere	pallplasseringer	i	norgescupen,	5.	plass	
sammenlagt	i	norgescupen	i	en	sterk	klasse,	og	med	bronsemedaljen	i	NM	sprint	på	
Simostranda	som	sesongens	høydepunkt.	En	seriøs,	treningsvillig	og	målbevisst	utøver	
med	gode	holdninger	og	godt	humør.		
	
Foreldregruppa	pokal	for	2017-2018	
 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	2017-2018	tildeles	Henrik	J	Belbo.	Han	tildeles	pokalen	for	
sine	gode	holdninger,	treningsiver	og	ikke	minst	sitt	meget	gode	humør.	
	
Takk!	
I	gjennomføringen	av	en	sesong	er	det	mange	bidragsytere	som	alle	på	sin	måte	er	viktige	
brikker	for	at	utøverne	skal	lykkes.	Styret	vil	takke	skidrift	for	utmerket	tilrettelegging.	Videre	så	
takker	vi	for	alle	bidrag	til	gjennomføringen	av	våre	egne	arrangement,	samt	takk	til	alle	
velvillige	som	har	stilt	opp	på	dugnad	for	å	holde	anlegget	i	orden.	Sist	men	ikke	minst	–	takk	til	
alle	våre	flotte	utøvere	som	har	gjort	sesongen	2017-2018	til	en	svært	vellykket	sesong.	
Sesongen	2018-2019	har	vel	allerede	startet	for	mange	av	utøverne	og	styret	vil	benytte	
anledningen	til	å	ønske	alle	utøvere	og	bidragsytere	LYKKE	TIL	☺	
	
Steinkjer,	11.	april	2018	
	
Styret	i	skiskyttergruppa	
	
Nils	Opdahl	(leder)	og	styremedlemmene		
	

	
	



      

    Årsmelding fra alpingruppa 
 

 
     Alpingruppa i Steinkjer skiklubb har i år hatt en fantastisk sesong. En solid barmarksesong 

ble startet i august, og ble avsluttet rett før jul. Flere løpere fikk iløpet av høsten med seg 
snøsamlinger både på Juvass og Hamra i Sverige. Antallet løpere på trening og renn har økt 
siden i fjor, og en stabil flott vinter har gitt oss meget fine treningsforhold. I Heggesåsen fikk 
vi produsert godt med snø i hele januar og da vi tilslutt fikk orden på heisen kunne vi endelig 
annonsere med åpen alpinbakke i Steinkjer. I løpet av februar og mars hadde vi aktivitet i 
bakken ca 17-18 dager/kvelder – noe som har gitt skiklubben gode inntekter i form av 
heiskort og kiosksalg. Vi har arrangert både Telenor-karusell og ikke minst KM i slalåm som 
ble en kjempesuksess med ca 35 deltakere. Dette er noe vi er stolte av, og vi mener dette gir 
skiklubben en ny dimensjon 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
                              Alpingruppa etter endt KM I Heggesåsen.  
 

              
 
                            Anna Vekseth-Hahn med vår eminente trener Stian Wodahl. 
 
 
 
 

	



 
Det har vært god oppslutning på åpningskveldene – som bare bekrefter at et slik 
aktivitetstilbud er det behov for i Steinkjer. Skiklubben har også leid ut alpinbakken til 
Steinkjer skole. Vinn-vinn for vår del da dette gir både inntekter og forhåpentligvis økt 
rekruttering. 
Vil også nevne at vi har et godt samarbeid med Skidrift AS. Vår kontaktperson Hans Lyngved 
har gjort en solid jobb med preparering av bakken – og vi har tanker om hvordan vi ytterligere 
kan forbedre både alpinbakken og gjøre snøproduksjon og prepareing av bakken enklere. 

	
	

Vi er også stolte av at vi nok en gang er fylkets største alpinklubb når det gjelder antall 
deltakere på kretsrenn. Miljøet er mindre enn for eksempel langrenn og skiskyting – derfor 
har vi et godt treningssamarbeid med både Grong og Inderøy. I tillegg jobber vi tett med 
skikretsen som er flinke med å organisere samlinger rundt omkring i fylket. Treningsgruppa 
ønsker stadig å bli større og vi kommer til å fokusere mye på rekruttering av barn i 
aldersgruppen 6-8 år neste år. 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Benjamin Asp Wodahl I aksjon under Telenor-lekene I Oppdal. 
  
 
Vårt hovedfokus i treningsarbeidet er allsidig trening og skiglede. Vi har dyktige trenere i 
Stian Wodahl og Espen Carlsson m.fl. Alle våre løpere har tatt store steg denne sesongen, og 
flere hevder seg godt blant de beste fra store satsningsklubber som Oppdal og Freidig. 

    Verdt å nevne at vi stilte med to løpere i Telenor-lekene (alpine hovedlandsrenn) som ble 
holdt i Oppdag helgen etter påske. Anna Vekseth-Hahn og Benjamin Asp Wodahl 
representerte klubben på en flott måte – og viser vei for alle de yngre løperne. 

 
Vi i alpingruppa takker for en fremragende skisesong og krysser fingrene for ny stabil snørik 
vinter i 2019. 

	
					På vegne av alpingruppa Steinkjer Skiklubb. 
 
    Tord Vekseth	
	
	
	
	
	
	

	

	



Skituppen inviterte Pål Trøan Aune til å skrive om siste sesong og neste: 
	
-	Jeg	satser	steinhardt	for	å	komme	på	sprintlaget	til	VM	i	Seefeld	
	
-Denne	sesongen	ble	for	meg	en	comeback	sesong	etter	fjorårets	skulderskade	som	satte	meg	ut	av	
spill.	Jeg	viste	fra	siste	operasjon	i	midten	av	mai	at	om	jeg	skulle	komme	tilbake	i	verdenstoppen	
måtte	livet	mitt	dreie	seg	om	langrenn	og	toppidrett.	Jeg	droppa	derfor	studier	og	gikk	all-in	på	
satsinga.		
-	Jeg	deltok	i	flere	rullskiløp	som	enn	del	av	treningssesongen.		Jeg	vant	sprinten	i	Aure	og	fikk	en	
god	bekreftelse	på	at	det	som	var	gjort	av	jobb	så	langt	var	bra	–	og	ikke	minst	at	skuldra	funka	bra	
også	i	konkurranse.		
	

	
	
Jeg	sesongdebuterte	i	år	i	Svenskenes	sesongåpning	i	Bruksvallarna.	Her	gikk	jeg	til	topps	i	sprinten	og	
viste	alle	at	jeg	var	tilbake	i	form	og	at	jeg	har	ei	skulder	som	funker	igjen	også	på	snø.	Alltid	moro	å	vinne,	
og		en	seier	der	ga	trygghet	og	gode	svar	å	ta	med	seg	inn	i	sesongåpninga	på	Beitostølen.		
På	Beitostølen	gikk	jeg	en	god	prolog,	men	gjorde	noen	elendige	taktiske	valg	i	kvartfinalen	og	røk	ut.	Fikk	
en	lærepenge	der	som	jeg	tok	med	meg	hele	resten	av	sesongen.	Man	lærer	av	feil.	
Etter	Beitostølen	var	det	NC	på	Gålå	og	uttaksrenn	til	World	Cup	Lillehammer.	Her	ble	jeg	to	i	prologen,	
noen	hundredeler	fra	seier	og	kom	til	semi.	Det	holdt	til	å	bli	tatt	ut	i	den	norske	troppen	til	WC	
Lillehammer	som	før	sesongen	var	et	av	de	store	målene	i	år.		
På	Lillehammer	hadde	jeg	en	veldig	god	dag	og	gjorde	mitt	beste	world	cup	renn	noen	gang,	med	8.plass	i	
prolog	og	9.plass	(semifinale)	tilslutt.	Dette	gjorde	at	jeg	meldte	meg	på	i	OL	diskusjonen.		
Det	ble	ikke	noe	OL		Så	ble	det	world	cup		som	neste	mål.	Jeg	fikk	sjansen	i	WC	Dresden	i	Tyskland.	Det	ga	
meg,	og	karrierens	beste	resultat.	7.plass	og	bare	noen	hundredeler	fra	A-finale	+	jeg	gikk	på	et	av	Norges	
lag	i	stafetten	der.	Deretter	ble	det	world	cup	prøve-VM	før	neste	års	VM	i	Seefeld.	Her	hadde	jeg	en	litt	
tung	dag	i	mellomhøyden	og	røyk	i	kvartfinale,	men	fikk	med	meg	noen	veldig	gode	erfaringer	med	det	å	
konkurrere	på	mellomhøyde.	Gull	verdt	før	neste	års	mesterskap	der	som	er	et	mål.		
	
Jeg	fikk	mange	sjanser	i	world	cup	i	år	,	det	vil	si	5	worldcup	renn.	Det	er	det	man	jobber	for	hver	dag	så	
alltid	moro	å	få	den	sjansen	å	reise	rundt	med	landets	og	verdens	beste	utøvere	og	støtteapparat	og	
konkurrere	på	øverste	nivå	innen	langrenn.		
Alt	dette	hadde	ikke	gått	uten	støtten	jeg	får	fra	skiklubben,	trenere,	i	fra	teamet	mitt	og	i	fra	mine	private	
sponsorer.		
	
Veien	videre	nå	er	lagt	sammen	med	trenere	og	støtteapparat,	og	det	store	målet	mitt	for	den	kommende	
sesongen	er	VM	i	Seefeld	og	sprinten	der.	Det	kommer	jeg	til	å	jobbe	steinhardt	for	å	klare!		
	
Til	slutt	så	vil	jeg	avslutte	med	å	si	takk	til	alle	i	og	rundt	Steinkjer	Skiklubb	som	støtter	meg	i	min	satsing.	
Setter	stor	pris	på	dere	og	synes	det	er	moro	at	det	følges	med,	så	skal	jeg	jobbe	hardt	for	å	gi	dere	mer	å	
følge	med	på	neste	år!	
	
Pål		Trøan	Aune.	
	
	
	
	



	
											Tor	Kristian	Kjerkreits	aktivitetsskole	
	
	
Minnefondet	etter	Tor	Kristian	Kjerkreit,	som	døde	kun	19	år	gammel	i	1997,	vil	nå	
endre	kurs.	Styret	har	nå	vedtatt	å	endre	på	vedtektene	slik	at	fondet	kan	komme	flere	
tilgode.	Tidligere	har	det	vært	en	rullering	på	klubbene	Steinkjer	skiklubb,	Steinkjer	
fotballklubb	og	Sør-Beitstad	IL	som	har	kommet	med	kandidater	til	å	motta	utmerkelse	
og	penger	fra	dette	fondet.	Nå	vil	det	kunne	være	mulig	for	utøvere	fra	andre	idrettslag	
og	aldersgrupper	å	søke	dette	fondet.	
I	2018	ville	Tor	Kristian	fylt	40	år	–	og	derfor	ønsker	vi	nå	å	gjøre	noe	ekstra	spennende	
med	årets	fondsutbetaling.	Det	er	bestemt	at	i	tidsrommet	13-15	august	i	år	skal	det	
gjennomføres	en	aktivitetsskole	på	Campus	Steinkjer	for	barn	født	2006-2011-	
Aktivitetsskolen	skal	ha	fokus	på	basisferdigheter,	mestring,	samt	introduksjon	av	ulike	
idretter.	Campus	Steinkjer	er	en	perfekt	arena	for	en	slik	skole,	og	vi	ser	frem	til	å	ta	
imot	ca	200	barn	og	unge	som	skal	få	boltre	seg	i	et	av	landets	mest	innholdsrike	
idrettsarenaer.	Barna	deles	inn	i	grupper	etter	alder	og	rullerer	mellom	flere	idretter	
som	vil	foregå	parallelt	til	samme	tid.	Vi	som	står	bak	dette	prosjektet	var	flere	av	Tor	
Kristians	nærmeste	venner,	og	i	tillegg	har	mange	ressurspersoner	fra	idretten	og	
innleide	instruktører	sagt	seg	villig	til	å	være	med	i	planlegging	og	gjennomføring	av	
aktivitetsskolen.	Dette	vil	være	et	lavterskeltilbud	for	barn	og	unge	–	og	derfor	er	det	
bestemt	å	ta	en	lav	deltakeravgift	som	ligger	på	500	kr	for	3	dager	med	full	aktivitet	fra	
0800	til	1600,	inkl	alle	måltider	mens	de	er	på	skolen.	Pr	11/4	er	det	allerede	påmeldt	ca	
150	deltakere.	For	å	få	en	noenlunde	jevn	fordeling	på	alder	–	så	vil	siste	50	plasser	være	
forbeholdt	barn	født	i	2006-2007.	
TK´s	aktivitetsskole	vil	i	stor	grad	legge	vekt	på	prinsipper	basert	i	LTAD-modellen,	en	
utviklingsmodell	som	opprinnelig	kommer	fra	Canada	men	som	flere	norske	idretter	har	
adoptert.	I	korte	trekk	går	denne	modellen	ut	på	å	fokusere	på	varierte	
bevegelsesmønstre	og	beskrive	hvordan	en	fra	barnsben	kan	skape	livslang	idrettsglede	
(active	for	life),	samtidig	skape	et	godt	grunnlag	for	de	som	ønsker	å	satse	på	
konkurranseidrett	(train	to	win).	Ikke	tilfeldig	at	denne	aktivitetsskolen	legges	til	disse	3	
dager	–	da	dette	er	de	3	siste	dager	før	skolen	starter	opp	etter	sommerferien.	Ved	at	
barna	deltar	på	et	heldagstilbud	(kl	0800-1600)	vil	foreldre	kunne	jobbe	vanlige	dager	–	
mens	barna	er	i	full	aktivitet.	Følgende	idretter	er	tenkt	presentert	under	
aktivitetsskolen:	Friidrett,	orientering,	turn,	klatring,	ballaktivitet	(ikke	fotball),	
dans/rytme,	kampsport,	ski	(alle	4	grener	fra	Steinkjer	skiklubb	vil	være	representert),	
tennis/badminton.	
		
Tord	Vekseth	
Representant	for	minnefondet	i	styret	
I	Steinkjer	Skiklubb.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 
 
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

		
																																																																																																												
	

	
																															
																																																																																								

	

	

	

	

	

	
	



	

Rapport	fra	Husstyret	2017-2018	
	

Husstyret	har	bestått	av:	

Knut	Skogan,		Jarle	Bylund,	Benthe	Asp,	Hege	Hjelde,	Kari	Helene	Alstad,	Wenche	
Stavrum,	Kari	Trøan	Aune.	

I	år	som	tidligere	år	leier	vi	ut	husene	våre	til	ulike	formål.	Det	er	etterspørsel	gjennom	
hele	året	om	å	leie	med	spesielt	trykk	på	vår/	sommer	/høst.		For	at	husene	skal	være	så	
attraktive	som	mulig	foretas	det	jevnlig	vedlikehold	og	vi	har	hatt	økt	fokus	på	
rengjørinsrutinene	det	siste	året	.	Vi	har	også	gjort	noen	endringer	på	kravene	til	de	som	
leier.	Dette	gjelder	både	med	tanke	på	renhold	men	også	krav	om	ansvarlige	
når		leietakere	er	mellom	18	og	25	år.	Dette	fungerer	bra.	

Klubbhus	NM	87	er	storstua	vår.	Vi	setter	noen	begrensinger	til	hvilke	typer	
arrangement	huset	leies	ut	til	,	ettersom	det	er	store	verdier	i	dette	huset	(blant	annet	
pianoet).	

Vi	har	vært	så	heldige	å	arve	et	nytt		piano	fra	Harald	og	Bjørg	Krogstad	som	står	i	
klubbhus	NM	87.En	generøs	gave	som	vi	setter	stor	pris	på.	Det	er	ellers	mye	utstyr,	
materiell,	saker	og	ting	som	oppbevares	i	klubbhuset,	og	det	ligger	mye	historie	i	
veggene,	på	loft	og	styrerom.	Silver	Club	har	investert	i	nytt	kjøleskap	til	kjøkkenet	for	å	
øke	kapasiteten.	Skiklubben	har	fått	masse	stoler,	bord	og	skillevegger	fra	
Fylkeskommunen,	som	kommer	godt	med	i	de	ulike	hus	Skiklubben	eier.	

Husstyret	jobber	fortsatt		med	søknader	for	å	skaffe	midler	til	å	pusse	opp	klubbhus	
NM87	ytterligere.		Det	er	behov	for	utbedringer	blant	annet	i	garderobene,	og	det	er	
også	ønske	om	å	kunne	lage	en	platting/veranda	ut	mot	stadion	.	Det	er	ellers	behov	for	
opprydding,	maling	og	diverse	vedlikehold,	noe	som	må	komme	etter	hvert.	

Knut		Skogan	og	Jarle	Bylund		må	få		mye	av		æren	for	det	vedlikeholdsarbeidet	som	
legges	ned	vedr	husene.	Takk		til	dere	to		for	jobben	dere	gjør,	for	engasjementet	og	
fagligheten.	

	

	For	husstyret	

Benthe	Asp	

Kari	Trøan	Aune	

	

	

	

.	

	



	

Sommer - og vinter-aktiviteter for Steinkjer 
Skidrift AS året 2017 
 
 
o Sommervedlikehold av løypene  
o Det er kjørt «beiteknuser» i deler av løypene  
o Arvid Valøen, Harald Elden, Jan Stamnes og  Kolbjørn Skaufell har ryddet i løypene  
o Odd Martin Saursaunet har organisert utskifting av noen stikkrenner på Byafjellet.  
o Snøproduksjon  
o Det er alltid spennende og utfordrende dette med snø. Det startet med utlegging av kunstsnø  som 

var lagret over sommeren den 20. november 2017. Det ble ca. 2 km som ble klar til bruk og da kom 
natursnøen i gode mengder. Den hadde vi hele sesongen. Som sikkerhet for NM junior ble det 
produsert snø rundt i anlegget. Største delen på snølagret bak Elghaugen 

o Det ble ikke produsert snø i Yrken.  
o Heggesåsen alpint har produsert kunstsnøen selv 
o Preparering av anleggene  

Det er kjørt ca. 315 timer med prepareringsmaskiner på Byafjellet, skistadion, Yrken og 
Heggesåsen. Ca. 45 av disse er utkjøring av kunstsnø i nevnte anlegg.  

o Steinkjer kommune har bidratt med ca. 250 maskintimer ved utkjøring av kunstsnø.  
o Det ble en fin skivinter før årsskifte. God løyper i området stadion og på Byafjellet  
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. (Hans Lyngved er utleid fra kommunen i perioden 01.11.17 – 31.03.18) 
o Det er signert en samarbeidsavtale mellom Steinkjer Skiklubb og Steinkjer kommune som beskriver 

hvem gjør hva og har ulike ansvarsområder.  
o Snølagring over sommeren  
o Det er produsert ca. 5.500 m3 kunstsnø som er lagret for neste sesong (18/19).  
o Når denne skal legges ut må avklares av Skiklubben, Steinkjer videregående skole og Skidrift.  
o Skiklubben hadde fått tildelt NM junior og det ble styrende for hvordan og når vi skulle legge ut 

snøen. Det ble også preparert i NM løypene etter hvert som det var snøfall i vinter  
o Snøproduksjon  
o Når det gjelder snøproduksjon så er det et underskudd på kr. 189.700 i 2017. Skidrift har forskutert 

dette, men slik kan det ikke drives. Snøfondskomiteens arbeide må avklares.  
o Det er produsert ca. 7.000 m3 kunstsnø i vinter for langrenn. Kuldeperiodene var på vår side i vinter 

og vi fikk tre lange produksjonsperioder. All snø for langrenn er produsert av Svarttjønnvann. 
Heggesåsen alpint har brukt Steinkjervann. 

o Vi har hatt et utmerket samarbeide med kommunen når det gjelder avdekking og utkjøring av 
kunstsnø. De har stilt med maskiner og kjørere. Det samme da det ble grøftet for legging av 
strømkabel fra øvre bru og til snølagret bak Elghaugen. 

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

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

Skistua	vintersesongen	2018	
	
	

	
	
Besøkstall	2018	
I	løpet	av	de	11	åpnings	søndagene	i	2018	var	det	i	alt	607	besøkende.	Dette	er	noe	mer	enn	årene	før,	og	
sett	hen	til	at	det	var	en	kort	sesong.	På	grunn	av	en	tidlig	påske,	må	vi	si	oss	fornøyd.	
	Nå	var	det	en	bedre	skisesong	enn	på	flere	år.	Bortsett	fra	første	og	siste	åpningshelg	har	det	vært	
drømmeforhold.	
Skidrift	har	hatt	nok	snø	å	preparere	og	legge	løyper	i.	Løypa	om	Skrattåsen	ble	også	kjørt	i	år.	Vedlagt	
bilde	er	tatt	av	Hans	Lyngved	fra		preparerings	maskina	en	tidlig	morgen,	og	det	viser	hvor	vakkert	og	
trolsk	det	er	på	Byafjellet	og	Skistua.	
Skistukomiteen	takker	Steinkjer	Skidrift	for	nok	en	sesong	med	flotte	løyper.	
	
Vandrepokal	for	barn/ungdom	
Den	oppsatte	vandrepokal	for	barn/ungdom	for	årene	2016,	2017	og	2018	skal	deles	ut	på	Skiklubbens	
årsmøte	i	april.	I	2016	var	det	Nora	Hegdahl	som	hadde	flest	registreringer	på	Skistua	med	6	ganger,	i	
2017	Niklas	Landsem	Melhus	med	10	registreringer	og	i	2018	Nora	igjen	med	7	registreringer.	Samlet	for	
de	tre	aktuelle	år	har	Niklas	flest	registreringer	med	20	i	alt.	Det	betyr	at;	
	
					Vandrepokalen	for	barn/ungdom	for	årene	2016	-	2018	tilfaller	Niklas	Landsem	
Melhus.	
					Pokalen	for	fleste	registreringer	i	2018	sesongen	tilfaller	Nora	Hegdahl.	
					Pokal	fritt	uttrukket	for	sesongen	2018	tilfaller	Peder	Nikolai	Vang	Olsen.		
	
Snøfangere	
For	2	år	siden	ble	det	montert	nytt	tak	med	snøfangere	på	høydelen	av	Skistua.	Palmesøndag	ble	det	
oppdaget	at	snømassene	har	feid	ned	snøfangerne.	Skadeomfanget	kan	først	avklares	når	rassnøen	har	
smeltet	og	en	får	brakt	opp	utstyr	slik	at	en	kommer	opp	på	taket.	
	
Bortleie	
Skistua	leies	bort	en	del	til	skoler,	privatpersoner	til	selskapelighet	og	til	elglaget	om	høsten.	Det	er	plass	
til		mer	utleie	av	Skistua.		
	
Skistukomiteen	
	

	



	

	
																									

																											Veiviseren	på	Byafjellet	
																																																											
												

	
																																																																																																																																																																																					(Foto:	Helge).	
Atle	Nåvik	fortjente	en	egen	bakke	for	innsatsen	bak	løysløypeutbyggingen	i	1970-åra,	mener	Johannes	
Reitan.	
	
-Hvordan	jeg	kom	med	i	Steinkjer	Skiklubb?	
			

																													Johannes	Reitan	(90)	tenker	tilbake-	Det var en av våre fem barns interesse for ski og skisport som la 
grunnlaget for min deltakelse i Steinkjer Skiklubb. Det må ha vært rundt 1960. Det ble jobbet med 
slalåmbakken i Heggesåsen, og jeg bistod idrettsoffiser Rolv Hovik på Sannan med beregning og 
planlegging av lysanlegg i slalåmbakken, som da var under bygging. Mye av arbeidet var på dugnad. Jeg 
fant det givende å delta. Det førte til et  engasjement jeg senere har hatt med løypenettet innover Byafjellet, 
forteller Johannes. Han tilhører den harde kjerne av veteranene i Silver Club. Karer av såkalt hel ved. For 
Johannes har dette dobbel betydning. Det gjelder både personen Johannes og alle hans gjøremål. 
	

																															 F fortsetter sin serie TILBAKEBLIKK  (8) der skiklubbens 

veteraner ser tilbake. Turen er denne gangen kommet til Johannes Reitan (1928). 
Først ute var Asbjørn Reitlo (1920) Skituppen desember 2013. Så fulgte Alf  Tømmerås (1922- 2017), 
mai 2014, Kjell Parelius Hovik, (1923), desember 2014, Odd Ryggvold (1923) mai 2015, Kolbjørn 
Kolsvik (1930) desember 2015, Øivind Hegge (1936- 2016), mai 2016, Guttorm Foss, (1934), desember 
2016, Gunnar Lindmo (1936) april 2017, Åsmund Hovstein (1933) november 2017. 
 



 
                     I årenes løp har Johannes deltatt i ulike dugnadsgjenger, og i nesten alle skiarrangement på Steinkjer 

Skistradion. Etter hvert ble løypeskilt hans spesielle arbeidsoppgave. Og han er fortsatt aktiv. Så sent som ved Jr-
NM i mars laget han flere skilt for bruk på skistadion. Alle med samme innarbeidede skrifttype, innfelt i ukantet  
furuplank.  
 
Skituppen møtte ham til et intervju i folkebiblioteket på Dampsaga. Bare noen snøballkast fra hans nye bopel på 
Elvebredden. Synnøve og Johannes flytta fra Åsveien i vinter. Utenfor veggene har vinteren og skiføret ikke 
sluppet taket. Johannes fortsetter: 
- Det ble slik at jeg etter jobben i slalåmbakken ble med i planleggingen og arbeidet med lysløype fra Heggesåsen 
til skolene i Egge, et tiltak satt i verk av Johannes Nortug. Dette var fylkets første permanente lysløype. Ikke lenge 
etter at løypa ble satt i drift startet arbeidet med en lengre, ca fem kilometer lang lysløype med utgang fra stadion. 
Med noen korrigeringer tilsvarende dagens lysløype. I samarbeid med Atle Nåvik og Alf Tømmerås gjorde jeg de 
nødvendige beregninger, og deltok i stolpe- og linjearbeidet. Dette skjedde i lag med blant andre noen lærere fra 
yrkesskolen. 
Det kan nevnes at Johannes hadde en ”lang finger”, som han kaller det, med lysanlegget på skistadion, Yrken og 
Steinkjerbakken, samt planleggingen av Yrken-anleggene i 2012.  

                                      

 
1948/49: Hopprenn i Skogåkerbakkeni Inderøy: Johannes Reitan t.v., Anton Sakshaug, Per Solberg og Kjell 
Solberg.  

 
Første skipar til 7 kroner 
- Jeg vokste opp i Sakshauglia, i et miljø der vi ungene, ofte i lag med foreldrene, selv stod for aktivitetene. 
Bakkene og løypene måtte vi ordne sjøl. Ei løype fra området ved Øynaparken og ned til flata ved Sakshaug kirke 
ga rik anledning til å utvikle skiferdighetene. Det var ellers flere bakker i bygda som ble brukt ved litt større 
arrangementer, Prestlia, ca. 30 meters og Herstadbakken, ca. 50 meters bakker, kan nevnes. 
- Hvordan var det med ski og skiutstyr i de harde 30-åra? 
- Ja, vi var fem søsken, fire gutter og ei jente. Vi hadde et godt ferdighetsnivå på ski i indertøymålestokk.. Husker 
jeg fikk mitt første skipar da jeg var 7 år, i 1935. De var produsert at bygdas gode skimaker, Johannes Gran. 
Skiene var laget av bjørk og kostet 7 kroner, minnes jeg. Skiene ble velbrukt og gikk vel i arv til yngre søsken. 
Det var flere i min omgangskrets som ikke hadde egne ski. Derfor ble det etablert en ordning slik at barneskolen 
hadde noen par ski og staver til korttids utlån. Det var Ole R. Solberg, en av våre lærere som fikk oppgaven med å 
disponere skiutstyret fra sin leilighet i 2. etasje på Sakshaug skole. Etter hvert som vi vokste ble det behov for 
større ski. Dette ble vel i det vesentlige løst ved lån og ved kjøp av brukt. 
Barnehjemmet på Sundnes gård var gjerne samlingssted for skirenn. Dette hadde sammenheng med at 
gårdsbestyreren, Kåre Wist, sjøl var aktiv skihopper og hadde interesse av å legge til rette for meningsfylt aktivitet 
for barnehjemsbarna. Blant disse var det flere som ble ”knallgod” i hoppbakken. Jeg husker at broder Arne og jeg 
ble invitert til Sundnes på skirenn en søndag. Det var kombinert med hopprenn på formiddagen og langrenn etter 
at vi hadde vært heime til middag. Om kvelden var det høytidelig samling i Wittrupsalen på Sundnes med 
premieutdeling. Det ble utdelt premier i fine gullsmedesker til alle deltakerne. 
 
- I gutte-og ungdomstida var jeg ellers aktiv i Turn –og idrettslaget Stå i Inderøyl. Vi hadde turnøvelser to kvelder 
i uka i vinterhalvåret, og dette ga meg et godt fysisk grunnlag som jeg senere har hatt nytte og glede av senere i 
livet. 

	



 
 
Hopprenn med fare for represalier  
Da krigen kom til landet i 1940 kastet det om på mye for mange. -Jeg var ferdig med folkeskolen i 1943. Min 
interesse for gårdsdrift, husdyr og hester var på denne tiden vekket. Ved ledige stunder det siste året på 
barneskolen hjalp jeg til med gårdsarbeid på en av nabogårdene. 
Etter avsluttet folkeskole fikk jeg jobb som dreng på Gran hos en av mine onkler. 
Etter avsluttet folkeskole fikk jeg jobb som dreng på Gran hos en av mine onkler.  Denne vinteren, 
1944, ble jeg og en litt eldre nabogutt enige om å arrangere hopprenn for junior og senior, med deltakere 
fra Inderøy og Sandvollan. Vi fikk litt eldre, erfarne karer til å hjelpe oss som dommere. Hopprennet in 
Granakammen ble gjennomført med god deltakelse av både aktive og tilskuere. Myndighetene ga ikke 
tillatelse til slike arrangement på denne tida, 1944, men vi berget unna represalier. Etterpå ble vi takket 
av mange for tiltaket. 
Etter denne vinteren med mye arbeid, stell av husdyr og hester, ble det privat framhaldsskole i 
”hønhuset” på Straumen, som det ble kalt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.05.2014: Johannes i snekkerverkstedet i gang med finpuss av et nytt løypeskilt. 
                       

Hoppski på deling 
- Fredsvåren 1945, den 18. juni, fikk jeg ansettelse som læregutt ved NTE avdeling Inderøy. I læretiden, 1948-
1949, hadde jeg ett år militærtjeneste med deltakelse i Tysklandsbrigaden. Skolering ved ”Panserskolen” på 
Trandum var en nyttig del av rekruttskolen, hvor drift og vedlikehold av belte- og hjulgående militære kjøretøy var 
en vesentlig del av dagen. 

 
Høsten 1951 kom Johannes således inn som elev ved Skiensfjordens tekniske fagskole i Porsgrunn, samtidig 
med en to år yngre bor, Arne. - Vi var alminnelig bra på ski, både i hopp og langrenn. Dette førte til medlemskap i 
skiklubben Pors i Porsgrunn, forteller Johannes. Det ble mang ei vinterhelg med buss ut til skianlegg i Telemark. S 
Skiutstyr  var det knapt på denne tida. Vi hadde ei tid bare ett par hoppski på deling, og måtte noen ganger få 
tilpasset startnummer for å holde flyten. Det ble noen premier også, sånn midt i laget, men utfarten og kontakten 
med skifolket var givende.. Av steder i Telemark hvor vi deltok i hopprenn var ”Skisportens vugge”, Morgedal. 
 
Tilbake i Trøndelag fikk Johannes fast ansettelse som elektriker ved NTE. Det var i 1953-54. 
 -Jeg husker godt at installasjonsarbeid på Høylandet ble min første jobb. - Det var en spesiell opplevelse å komme 
til en bygd som nettopp hadde fått ”løset”.  Reiste rundt fra hus til hus der folk gledet seg voldsomt. En overgang 
fra parafinlamper til glødende pærer i taket endre tilværelsen for mange. Etter Høylandet stod Mosvik, Fram-
Verran og Åsen for tur. 
- Litt spesielt med å ”legge inn lyset” var mangel på elektrisitet, naturlig nok, og all boring i vegger og tak måtte 
gjøres manuelt. Derfor  kunne installasjonsarbeid være ganske krevende, minnes Johannes. 
 
I 1955 ble han tilknyttet hovedkontoret i NTE med nye oppgaver med beregning og planlegging av el-anlegg i 
skolebygninger, ulike virksomheter og anlegg. 
Noen år senere ble han tilsatt som leder for det stedlige el-tilsynet. En stilling han hadde til han gikk av med 
pensjon i 1997. 

 
 

.            
	 	



 
 
Johannes er en meget habil treskjærer. Her er et lite utvalg av produktene. 
 
Løypeskilt av kulturhistorisk verdi 
Parallelt med sitt yrkesaktive liv har Johannes Reitan vært aktiv i utviklingen av Steinkjer Skiklubb på flere 
områder. Bortsett fra at han aldri har vært innvalgt i styret. - Jeg var vel innvalgt i teknisk utvalg en periode eller 
to. I all beskjedenhet har han samlet sin innsats i de praktiske oppgavene. Ved siden av det vanlige forefallende 
dugnadsarbeidet kjørte han tråkkemaskin i mange år.  

- Håkon Vannebo dro meg med. Vi var kjent fra før, han hadde god teknisk innsikt og vi samarbeidet godt i lag, 
forteller Johannes. Dette førte til økt interesse for løypene og naturen på Byafjellet. Det var et klart behov for flere 
navneskilt enn de som var satt opp i lysløypa da denne ble utvidet i 1972. ”Knekkern” og ”Innsatsen” var 
morsomme innslag, men de var ikke stedsnavn. Dette fant man å ville satse mer på i løypenettet forøvrig.  

   I Statens kartverk ble det funnet mange navn, men takket være lokal kunnskap fra for eksempel Jostein Sneve,  
formann i Egge kommuneskoger, lokale skogeiere ble det funnet stedsnavn som var i ferd med å gå i glemmeboka. 
For Johannes sin del kan en si at han etter hvert er blitt lommekjent på Byafjellet. - Det blir en del turer med tilsyn 
og vedlikehold. Furu er et holdbart treslag, og jeg vil tro de vil stå i minst 50 år. I alt dreier det seg om en 
løypestrekning på ca. 45 kilometer. Flere arbeidsvillige i Cilver Club stiller opp i marka når det trengs, sier han 
- Hvor mange skilt med stedsnavn har du laget og satt opp? 
- Det er blitt 55 skilt til nå. Det som mangler nå er tre-fire skilt mellom Byasetra og Skistua. 

 
 
Navneskiltene langs løypene har gjort 
Byafjellet mer interessant, ikke bare vinters tid, 
men også for turgåere sommers tid. Det er blitt 
lettere å orientere seg med løypekart i sekken. 
Samtidig er det laget større løypekart ved 
skistadion, som gjerne er starten for de fleste. 
Arbeidet som er utført er utvilsomt av stor 
kulturhistorisk verdi. 
Johannes fikk tildelt Snøkrystallen i 2013. 
 
 
 Knut.N . 
 

   
 

 
  

 9.11.2014: Info-tavle for Byafjellet settes opp på Heggesåsen. 
Fra v. Johannes Reitan, Odd Martin Saursaunet, Sverre Finstad og 
Jarle Bylund. Knut Skogan skimtes bak. 

  
 
 

 
 
 

	



 
 
 

    
STØTT STEINKJER SKIKLUB 

gjennom grasrotandelen 

	

Vil du gi din støtte til oss? 

STEINKJER SKIKLUBB 

Organisasjonsnummer:975737403 

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

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

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

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

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

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

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen! 

	
SKIHILSEN	FRA	STEINKJER	SKIKLUBB	
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