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Lederen har 
ordet 
Da er vi i gang! Det var gjengs omfatning etter 
det første styremøtet i sommer med det 
nykomponerte styret. Personlig må jeg si takk for 
tilliten, og jeg håper vi sammen kan innfri 
forventningene som stilles til én av de mest 
tradisjonsrike klubbene i gamle Nord-Trøndelag. 
Det blir viktig for oss å kunne ivareta 
tradisjonene, men samtidig være offensive og 
søke utvikling. Heldigvis er ryggsekken til mange i 
og rundt klubben full av erfaring og pågangsmot, 
så sammen mener vi å ha forutsetningene som 
skal til for å levere.   
 
I løpet av sommeren og høsten har arenaen vært base for noen av verdens beste 
vinteridrettsutøvere. Langrennslandslaget for herrer la også i år en samling til Steinkjer, og i 
høst var vi vertskap for NM i rulleskiskyting. Utrolig morsomt og særdeles gledelig å se så 
mange frivillige i aksjon! Denne typen arrangementet bidrar mye, både for skiklubben og 
Steinkjer som by. Omdømmemessig og økonomisk. Steinkjer Skiklubb er ansett for å være en 
profesjonell og dyktig arrangør, og det er det alle dere i og rundt klubben som har bidratt til. 
Tusen takk! 
 
Skisesongen på Steinkjer Skistadion er også i gang. Den sommerlagra snøen ble kjørt ut 
rekordtidlig (?) og det har i tillegg blitt produsert kunstsnø, som sammen var nok til at vi 
tidlig fikk en rundløype å tilby de mest ivrige av oss. Steinkjer skidrift har årevis av erfaring 
på området, og fikk med begrensede naturmidler (les: vær og vind) mye ut av hver krone. 
Snøproduksjon er dyrt, og vi har heldigvis de siste dagene fått en del natursnø, så det er bare 
å glede seg til fine turer innover Byafjellet utover vinteren! God tur! 
 
Anlegget har også blitt videreutviklet med et skileikområde, samt at planene for et 
barmarksanlegg er utarbeidet. Vi har også fått grusa opp et nytt snølagringsområde bak 
Elghaugen, sånn at vi kan sommerlagre enda mer snø til neste år. Garderobefasilitetene i 
nedre klubbhus har også fått seg et løft. Gjengen i «Silver Club» har ledet arbeidet, og vi er 
evig takknemlige for de timene som legges ned. Det betyr veldig mye! Det var meget fortjent 
og betimelig at de ble vinnere av Steinkjer kommunes ildsjel-pris i 2019, og vi gratulerer så 
mye med hedersutmerkelsen. Foruten frivilligheten og med den iveren og timene Silver Club 
og alle dere andre bidrar med hadde ikke arenaen vært i en slik stand, og det ville vært 
tilnærmet umulig å drive klubben.  
 
Så tusen takk til alle dere som har og tar frivillige verv i skiklubben, som gir av deres egen 
fritid, og som legger til rette for at barn, unge og voksne skal kunne være i aktivitet. Tusen 
takk til alle dere som stiller opp på dugnader og i forbindelse med arrangement, store som 
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små! Tusen takk til alle sponsorer og samarbeidspartnere som er med og forbedrer 
forutsetningene for å fasilitere for aktivitet! 
 
Styret ønsker alle som én, lykke til med skisesongen og ha ei riktig god jul! Og et godt SKI-år!  
 

Jørgen Asp 
 
Leder i Steinkjer Skiklubb 

 
Hovedstyrets medlemmer 

  
 

 

Verv Navn Telefon E-post 

Leder Jørgen Asp 970 47 242 jorgen.asp@t-a.no 

Nestleder Morten Vannebo 907 90 385 mortenvannebo@hotmail.com  

Sekretær Hanna Skar Knutsen 926 46 826 hanna_skar_k@hotmail.com  

Økonomi Espen Letnes 928 37 511 espen.letnes@dnb.no 

Leder langrenn Ole Morten Sand 900 82 195 olemortensand@gmail.com  

Leder skiskyting Trine Riseth 959 36 034 risethtrine@gmail.com 

Leder alpint Tord Vekseth 913 46 882 tvekseth@yahoo.no 

Leder hopp/kombinert Kjetil Bratbakken 908 52 294 kjetil@runebjornes.no 

Sportslig leder Ivar Nastad 481 64 674 ivar.nastad@me.com 

Kommunikasjon Marthe Lorvik 950 19 700 mb_lorvik91@hotmail.com  
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Skiskytterkometen 
Marius Møller Schiefloe fra Søndre Egge 

har gjort seg bemerket både lokalt og 

nasjonalt de siste sesongene. I fjor var 

han den beste skiskytteren i sin årsklasse 

i Trøndelag, og i tillegg var han 

plasseringsmessig høyt oppe i nasjonale 

renn. Vi ønsket å finne ut litt mer om 

dette skiskyttertalentet fra Søndre Egge, 

og gikk derfor rett på sak med å spørre: 

«Hvem er Marius Møller Schiefloe? 

 

Marius bruker tid på å svare på dette spørsmålet samtidig som en ivrig sufflør (far Per Annar 

Schiefloe) prøver å bidra litt i bakgrunnen. 

- Jeg er aktiv, men kanskje også en litt bedagelig skiskytter som er veldig glad i helg, for da 

er det fri, og da er det skirenn. Jeg liker komfort. Jeg tror også jeg vil beskrive meg selv 

som sosial og snill. 

Får du tid til å være sosial da, hvordan ser en helt vanlig hverdag ut for deg? 

- En helt vanlig hverdag for meg ligner nok mye på en del andre femtenåringer sin 

hverdag. Jeg står opp, spiser frokost, sykler til skolen, er på skolen, sykler hjem, spiller litt 

Playstation, spiser middag, holder på litt med mobilen, trener, spiser litt igjen, ser litt TV 

og legger meg. 

- Du glemte å fortelle at jeg vekker deg tre ganger og at du blir servert både frokost og 

middag kommer det fra far Schiefloe i bakgrunnen. 

Det blir vel mye trening? 

- Det er litt forskjell på rennuker og treningsuker. Det blir 

vel cirka 9-14 timer i ei treningsuke og litt mindre i 

rennuker. Om våren og sommeren spiller jeg fotball i 

tillegg til å delta på skiskyttertrening. 

Hva er målet ditt for sesongen? 

Svaret kommer kontant. Det er tydelig at dette er noe 

Marius har tenkt på fra før. 

- Medalje individuelt i hovedlandsrennet og å kvalifisere 
meg til Young Star. Å ta medalje i hovedlandsrennet er 
et hårete mål, og det er nesten litt skummelt å si det. Men dersom jeg skal være ærlig 
mot meg selv, så har jeg et slikt mål. Å kvalifisere seg til Young Star er også et nåløye. Det 

 
• Navn: Marius Møller Schiefloe 

• Alder: 15 År 

• Idrett: Skiskyting 

• Beste prestasjoner: 5.plass HL, 

2.plass stafett HL og 3* Trøndercup 

sammenlagt 

• Livrett: Elgbiff 

• Fritid: Playstation og sosial omgang 

med venner 

• Forbilde: Ole Einar Bjørndalen 
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er bare to fra Trøndelag som får delta. Vi har utøvere i klubben som viser vei. Jeg ble for 
eksempel inspirert av Frida Dahl i helga, som tok to pallplasser i nasjonale renn. 

 

Hva er drivkraften din for å satse på skiskyting? 

- Skiskyting er artig, det er jo det viktigste. Vi er en bra gjeng som holder på i skiklubben, 

og det er også viktig. Dersom jeg klarer å nå målene mine, så er det jo mulig å kunne leve 

av hobbyen sin. Jeg har en drøm om å bli kjent, og skiskyting er jo kanskje det eneste jeg 

kan greie å bli ordentlig kjent for. Jeg er ikke så veldig talentfull i andre ting jeg holder på 

med. 

 

 

Hva gjør du om tre år? 

- Da går jeg på Steinkjer videregående skole og satser fremdeles på skiskyting som yngre 

junior. 

Hva gjør du om ti år? 

- Dersom jeg ikke går IBU eller World cup innen den tid, så satser jeg nok ikke mer på 

skiskyting. Jeg er trolig i jobb når jeg er 25 år. Kanskje noe innenfor fysioterapi eller 

kiropraktikk. Dette synes jeg høres ut som fine, sosiale yrker. 

Hvorfor har du blitt så god som du har blitt? 

- Jeg har nok hatt et godt støtteapparat. Jeg har alltid vært aktiv siden jeg var liten og 

vokste opp med å gå fjellturer med familien min. Begge søsknene mine har vært med på 

skiskyting, og det har nok også hatt betydning. Utstyr har vært tilgjengelig og jeg har hatt 

god oppfølging. 

Foto: Espen Andre Wåde 
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- Jeg tror også det har hatt betydning at jeg 

har en fysisk sett god motor og tåler å gå 

meg tom. Jeg er en rolig type, og det tror 

jeg passer for skiskyting. 

Hvordan synes du miljøet i skiklubben er? 

- Det er veldig bra. Vi er mange utøvere, og 

vi kjenner hverandre veldig godt. Samtidig 

er det et høyt nivå, og det gir matching på 

treningene. Vi ser også at noen har blitt 

veldig gode som juniorer og seniorer. Vi 

har noen å se opp til, og det inspirerer. 

Det nærmer seg jul - hva gjør du i juleferien? 

- Jeg spiser veldig mye mat, trener og er 

veldig mye sammen med familien min. Det 

blir godt å samle overskudd og spille 

playstation. 

Hvem hadde det største idrettstalentet, du? broren din? Søstra di?  

Marius smiler, og svaret kommer helt spontant: 

- Meg! 

 
 

 
 
 
 
 
 

12 kjappe spørsmål 

1. Trump eller Putin? Svar: Putin 

2. Dagbladet eller VG?  Svar: VG 

3. Ribbe eller lutefisk? Svar: Ribbe 

4. Skøyting eller klassisk? Svar:  Skøyting 

5. Fjelltur eller sydentur? Svar:  Fjelltur 

6. God film eller god bok? Svar: Film 

7. Matematikk eller norsk? Svar:  

Matematikk 

8. Kygo eller Freddy Kalas? Svar: Kygo 

9. Rossignol eller Madshus? Svar: 

Madshus 

10. NRK eller TV2? Svar: TV2 

11. Direkte-TV eller Netflix? Svar: Direkte-

TV 

12. Famileselskap eller playstation med 

kompiser? Svar: Playstation med 

kompiser 
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Karusellrennsesongen 2020 
Fine snøforhold på skistadion gjorde første fellesstart i rundløype mulig tirsdag 17. 

desember 2019, og startskuddet for sesongens første karusellrenn gikk for oppunder 200 

startende.  

 

 

Alle opp til ti år gikk rundeløypa, og her ble det satt 

mange personlige rekorder. De yngste utøverne får utdelt 

nummer og et laminert kort som de fester på skuldra. For 

hver runde de går får de en strek på registreringslappen. 

Dette er en flott måte å konkurrere mot seg selv på – 

greier jeg flere runder enn i fjor?  For de litt eldre 

utøverne er klubbrennene et fint supplement til 

langrennstreningene. Skicross-gjengen kjørte teamsprint 

og gikk på tomannslag med 2x400 m per løper, mens 13-

16-åringene gikk to runder på idealtid. 

 

Bjørg Helland 
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Alpint 
En innholdsrik og aktiv høst og førjulsesong er 
snart over for oss i alpingruppa. Første 
snøsamling for oss var 21-22 september på 
breen på Juvass. To uker etterpå hadde vi en 
lengre snøsamling på samme sted med 
fantastisk vær og kjøreforhold i bakken. På 
disse samlingene deler vi løyper og traseer med 
både landslag, kretslag og skigymnaser fra både 
Norge og Sverige. Dette gir både trenere og 
utøvere inspirasjon til å ta nye steg skiteknisk. 
 
Første helg i November dro flere av utøverne i 
skiklubben til Tänndalen i Sverige. Der har vi 
vært ofte før og vet at treningsutbyttet er godt 
der. 
 
Onsdager har også i høst vært dagen for 
rulleskøyter og barmarkstrening. Nå har vi blitt 
såpass mange, at  vi har valgt å dele gruppa i to 
- der utøvere opp til U12 har trent for seg selv 
først. Denne gruppa har vært helt oppe i 26-27 
personer på det meste på en treningskveld! 
 
15.-17. november dro ni av våre eldste 
alpinister til Tärnaby i Sverige. Hjembyen til to 
av Sveriges største skistjerner gjennom tidene; 
Ingemar Stenmark og Anja Pärson. Der fikk vi 
tre flotte treningsdager på ski med skikkelig 
vinterstemning. Det er utrolig gøy å se 
framgangen til utøverne etterhvert på 
samlingene. Skiglede og mestringsfølelse på 
ski står i fokus hos oss, og vi gleder oss til å 
konkurrere snart også. Vi har ikke fått 
produsert noe snø i Heggesåsen. Anlegget er 
rigget og klart til å startes nå når kuldegradene 
melder seg. 
 
 
På vegne av alpingruppa 

Tord Vekseth 

Leder 
 
 
 

På bildet: Stian Wodahl og utøvere Live Ivardatter og 
Runa Sundfær 

På bildet: Theo Inderberg Vekseth 
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Langrenn 

Langrennstreningene har vært godt i gang for de største siden i sommer. Det har også vært 
et samarbeid på tvers av klubbene i regionen. Det har vært faste treninger på hverdager, 
med rulleski og barmark siden skolestart.   
 
Skileik 1 (siste år i barnehage og første år på skole) og Skileik 2 (2.-4 klasse) startet med 
treninger etter høstsamlinga. Det har vært veldig godt oppmøte på treningene, med opptil 
100 skiglade barn mellom 6-10 år på treningene. I klubbhuset er det tradisjon tro vaffel etter 
økta, og det går med mange liter 
vaffelrøre på en vanlig 
treningskveld! Tusen takk til 
foreldre og andre som stiller opp 
på vaffelsteiking på tirsdager og 
lager trivsel i klubbhuset etter 
treningene. Dette er et viktig tiltak 
for å skape samhold og 
engasjement for klubben! Mange 
barn gir uttrykk for at de setter 
stor pris på å få komme inn etter 
trening i all slags vær og få seg saft 
og vaffel. 
 
Vi har mange engasjerte og flinke 
trenere med i trenergruppa også 
denne sesongen, som alle bidrar til å spre skiglede og motivasjon til utøverne våre.  
 
Årets trenere er:  
 
SKILEIK 1 
Rune Saursaunet   
Anette Hegge    
Kristine Skjetne  
Håvard Norum  
Torbjørn Strøm    
 
SKILEIK 2: 
Kine Aunan 
Stian Ludvigsen   
Espen Børøsund  
Ole Morten Sand  
Lena Bjørnback   
 
SKICROSS 
Arnstein Finstad 
Rune Susegg 
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Christina Akseth 
Ottar Haldorsen 
Gisle K Almlid    
 
13-14 år   
Ivar Nastad   
Pål Kristian Rygg  
Tord Vekseth    
 
14-16 år 
Magne Øksnes  
Ida Helland Iversen   
Frode Lillefjell   
 
Høstsamlinga ble gjennomført helga etter høstferien med om lag 100 barn og ungdommer 
som deltakere over to dager. Det var masse liv i rulleskiløypa og mange artige aktiviteter på 
stadion. Det ble servert varm lunsj lørdag og søndag for utøvere og foreldre. Tradisjonen tro 
ble det også en sosial samling på lørdagskvelden med pizza og quiz.    
 
Siste helga i november reiste utøvere fra 13 år og opp til Vålådalen/Trillevallen på 
snøsamling for å gå på ski.  
 

 
 
Nytt av året er at vi har lagt inn en treningsgruppe mellom skileik og klassen 13-14. Dette er 
gjort for å forsøke å få med flere utøvere over og inn i de eldste klassene. Dette har vært en 
suksess, men mellom 35-40 utøvere mellom 10-12 år. 
 
Klubben har blitt tildelt midler gjennom Steinkjer idrettsråd. Midlene er brukt til innkjøp av 
ski, slik at vi kan skape enda mere skiglede på stadion.  
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Også i år vil klubben arrangere karusellrenn, dette er en av de viktigste 
rekrutteringstiltakene klubben gjør. Det vil bli arrangert fire renn i løpet av sesongen, det 
første rennet avvikles før jul.  
 
Klubben skal også arrangere Steinkjer skifestival.  Nytt av året er at Byafjellet rundt legges til 
søndag. Det skal være flere løypelengder for å få flere skiløpere med på turrennet. Klubben 
samarbeider med turistforeningen, og "kom deg utdagen" under dette arrangementet.   
 
Treningene vil foregå uansett vær og vind. Vi fikk tidlig produsert snø på stadion, og selv om 
det til tider har vært trangt om plassen, med mange skiglade barn og utøvere, er dette et 
luksusproblem. 
 
Skileikanlegget var mye brukt i fjor, og har skapt mye glede for mange brukere. Til årets 
sesong er det satt opp en gapahuk på toppen av anlegget. 
 
På vegne av langrennsgruppa 

Ole Morten Sand 

 
 
 
 
 

Skiskyting 
Steinkjer Skiklubbs skiskyttergruppe har gått inn i en ny sesong (2019/2020) med ei stor og aktiv 

gruppe med aktive utøvere i nesten alle aldersklasser. Skiskyttergruppa har til sammen tre 

treningsgrupper, der gruppe 10-12 år har 12 utøvere, gruppe 13-16 har 16 utøvere, og 

juniorgruppa som består av til sammen 18 utøvere. De fleste av våre juniorer er knyttet til 

Steinkjer videregående skole, og blir i tillegg fulgt opp gjennom Team Innherred Skiskyting. 

Våre eldste juniorer er tilknyttet ulike team, og har sine treningshverdager i Trondheim og 

på Lillehammer. Vi har både bredde og topp innenfor skiskyttergruppa, og det arbeides jevn 

og målbevisst for god utvikling av samtlige utøvere. Skiskyttergruppa har i år en utøver – 

Marit Ishol Skogan - på utviklingslandslag, kvinner U23.  

NM Rulleskiskyting 

Sesongen startet tidlig med NM Rulleskiskyting 21. og 22. september 2019 hjemme på 

Steinkjer Skistadion. Her deltok de fleste av våre juniorer (17 år og eldre), og leverte gode 

prestasjoner. Marit Ishol Skogan gikk inn til 5. plass på sprint i K 20-22, og fikk bronse på 

søndagens jaktstart. Her gikk i tillegg Kjersti Kvistad Dengerud inn til en 14. plass. Også 

Simen Eliassen Kvarme fikk bronse på denne distansen i M20-22. I tillegg bør Thomas 

Austheim (M19) sin 8. plass på jaktstarten nevnes, i tillegg til Vegard Jermstads 14. plass som 

første års junior (M17). 

NM rulleskiskyting mobiliserte hele frivilligorganisasjonen i Steinkjer Skiklubb, selv om det 

var skiskytterforeldre som i hovedsak hadde hovedansvaret for planlegging og 
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gjennomføring. I forbindelse med NM Rulleskiskyting ble skiskytteranlegget kraftig 

rehabilitert. Det ble her gjennomført omfattende dugnadsarbeid hele sommeren og høsten 

frem til arrangementet, og hele skiskytterstadion framstår nå som et oppgradert anlegg vi 

kan være stolte av.   

Rekruttering / skiskytterskole  

Det arbeides aktivt med rekruttering i skiskyttergruppa. Høsten 2019 har det blitt 

gjennomført skiskytterskole for 11 unge utøvere. Flere av disse har nå blitt en del av den 

yngste treningsgruppa, og noen har i tillegg deltatt på sitt første skiskytterrenn.  

 
Halvar Rochmann Haldorsen og Froste Angell-Opsal gikk sitt første skiskytterrenn under 
Innherredskarusellen som ble avviklet på Steinkjer Skistadion 11. desember 2019.  

Treningssamlinger 

Mange av skiskytterne har deltatt på klubbens egne samlinger, som er et samarbeid mellom 

de ulike grenene. Det kan her nevnes høstsamlinga i oktober og snøsamling i Vålådalen. 

Dette er arrangementer som bygger samhold og treningskultur både i klubbens ledelse, 

blant foreldre og foresatt og blant utøverne. I tillegg er dette arenaer der klubbens eldre 

utøvere bidrar inn med sin kunnskap og erfaring.  

Vinteren 2019/2020 

Vintersesongen er nå godt i gang, og de aller fleste utøverne har hatt sin sesongdebut. Våre 

juniorer skal delta på Norgescup landet rundt (Lerøy Cup), NM og enkelte får kanskje 

muligheten til å representere under internasjonale renn. I gruppen 13-16 år er det både 

lokale, regionale og nasjonale renn med Hovedlandsrennet for 15-16 år og 

Landsdelsmesterskapet for 13-16 som høydepunkter. Den yngste gruppa har tilbud hele 

vinteren med kretsrenn og egne klubbrenn.  

Steinkjer Skiklubb skiskyting tok i år initiativ inn mot Nord-Trøndelag Skiskytterkrets for å 

gjeninnføre Innherredskarusellen for skiskyting. Dette er 5 kveldsrenn lokalt i klubbene på 
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Innherred, og har som mål å bidra til rekruttering av enda flere skiskyttere.  Steinkjer 

Skiklubb arrangerte første renn i denne karusellen 11. desember med til sammen 41 

deltakere, hvorav 28 fra Steinkjer Skiklubb. En fantastisk fin kveld i måneskinn og 

minusgrader, glade utøvere og et flott, snødekket anlegg med godt tilrettelagte løyper.  

 
Innherredskarusellen i skiskyting på Steinkjer skistadion 11. desember 2019. Fra vestre Live 
Ivardatter, Tuva Andrea Undersaker, Ingrid Skevik Gjørv og Aurora Kløvjan. 

 

Skiskyttergruppa skal 15. mars 2020 arrangere KM stafett skiskyting. Dette blir det største 

arrangementet for oss denne vinteren.  

Skiskyttergruppa ønsker med dette alle lesere av Skituppen riktig god jul. Vi kan anbefale en 

tur i klubbens flotte løypeanlegg i løpet av jula. Stikk gjerne innom skiskytterarenaen og følg 

med våre lovende utøvere. Vi lover å gi alt i sesongen som ligger foran oss! 

 

For Skiskyttergruppa 

Trine Riseth  

leder 
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Hopp og 
kombinert 
I disse dager klargjøres bakkene for hopping, og vi håper 
bakkene er klare i løpet av kort tid. 
Selv om skihopping er en vinteridrett, er det aktivitet i 
gruppa vår hele året. 
 
Dessverre regnet siste del av vinteren i fjor bort for oss, 
og vi måtte flytte ett renn, men tidlig vår gjør jo slik at 
det blir tidligere plasthopping i bakkene. Så i starten av 
juni var utøverne i gang med sine første treninger. 
 
Vi har i sommer prøvd å ha hopping på torsdager med 
noe variert oppmøte. Hopping er som sagt en 
vinteridrett og mange av utøverne vi ser i bakken på 
vinteren har andre aktiviteter på sommeren. 
 
Det har i tillegg vært arrangert tre dagsamlinger i 
bakkene. 
 
 
 
 
Klubben deltok under årets Elvesprett med stand i Rismelen. Utrolig mange unger kom 
innom og testet hoppbakken vi hadde med oss. Vi ble der kåret til nest beste stand, og fikk 
en gavesjekk fra Sparebank 1 på kr 2500,-. Jeg håper resten av skiklubben blir med på 
Elvespretten 2020 slik at vi får vist frem allsidigheten i Steinkjer skiklubb. 
 
Steinkjer skiklubb har i sommer vært representert på 
Raw Air storsamling i Midtstua og Raw air 
ungdomssamling i Knyken. 
 
I år har vi endelig igjen elev på Steinkjer vgs. som har 
skihopping på timeplanen. Peder Landrø har fått 
godkjent opplegg for å kombinere hopping med sin 
skolegang. 
 
Vi har også i år utøvere som trener med Trønderhopp. 
Simen Vikan, Peder Isaksen Fossum, Jonas Viken og 
Pernille Kvernmo. 
 
Jonas Viken er i år tatt med i Elitegruppa til 
Trønderhopp, Peder Isaksen Fossum er i gruppe 1 og 

Foto: Sigurd Øksnes Moen og Alexander 
Stöckl på Raw Air storsamling i Midtstua 

Foto: Fra åpningen av K6 "Ørna", snorklipping 
og gaveroverrekkelse til hovedbyggerne 



 
16 

Pernille Kvernmo er tatt ut i jenteprosjektet: Prosjekt 2022 junior. Dette er flotte 
ambassadører for klubben og disse ungdommene stiller opp og hjelper til på dugnader og 
rekruttsamlinger i klubben. 
 
Sommerens prosjekt var bygging av en ny bakke med størrelse K6. Vi håper at vi med denne 
bakken får enda bedre rekruttering i hopp og kombinert. Bakken ble åpnet 27.10. 
 
Vi ønsker alle en fin vinter med masse aktivitet på skistadionen, alpinbakken og i 
hoppbakkene. 
 
På vegne av hopp/kombinert 

Terje Moen 

 
 

Rapport fra Husstyret 
Husstyret har i år hatt en aktiv vår, sommer og høst mens vi har fått rehabilitert dusjene i 
klubbhus 87. Arbeidet startet i 2018 med utarbeiding av tilbudsdokumenter med detaljert 
beskrivelse av arbeidsoppgavene. Jarle Bylund er fagperson på dette feltet og la her ned et 
grundig arbeid. Vi utarbeidet søknad om forhåndsgodkjenning av spillemidler og fikk 
godkjenning 5. februar. Hovedstyret vedtok at vi kunne gå ut og innhente pristilbud, og vi 
inviterte tre murerfirma til å levere totaltilbud. Det var behov for nytt belegg på golv og 
vegger, nye varmekabler i gulva, nye dusjarmaturer, nye toalett med universell utforming, 
nye varmtvannsberedere, beis av vegger i korridor og lege-rom, maling av ytterdør. 
 
Vi fikk inn tre tilbud som etter vårt oppsett var greie å sammenlikne både på valg av 
materiell og pris. Firma Murmestrene Tisløv AS traff vårt behov best og hadde lavest pris.  
 
Vedlikeholdsfondet som ble opprettet som resultat av den storslåtte gaven fra Elsa og Sigurd 
Holberg, gjorde at prosjektet hadde økonomisk dekning. Hovedstyret ga derfor klarsignal for 
oppstart. Forberedende arbeid med riving og sliping av gamle belegg i dusjene ble utført på 
dugnad.   Murmestrene Tisløv AS med underleverandører utførte alt fagarbeid med 
tilhørende garantier. Arbeidene ble utført etter avtalt tidsplan og ferdigbefaring gjennomført 
5. juli. Det var noen små avvik som ble utbedret allerede påfølgende uke. Det har i hele 
prosjektperioden vært godt og trivelig samarbeid med entreprenøren. Husstyret er svært 
godt fornøyd med utført arbeid. Takket være det meget grundige tilbudsdokumentet med 
beskrivelse av arbeidsoppgavene, var det ikke grunnlag for å levere noe tilleggsregning ut 
over det opprinnelige pristilbudet.  Arbeidet med beis og maling er utført på dugnad. 
 
Samlet pris på utført arbeid av entreprenør kr 460 000. Verdi av dugnad ble kr 140 000. 
 
Fullstendig regnskap er levert sammen med spillemiddelsøknad innen fristen 15. oktober. Vi 
fikk god veiledning av fagkonsulent Gisle Løseth i fylkeskommunen når det gjelder kravene til 
universell utforming av dusj og toalett. Videre fikk vi god hjelp ved utfylling av 
spillemiddelsøknader av Steinkjer kommunes saksbehandler Stine Strand. 
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Fra hus styret er det sendt søknad til Gjensidigestiftelsen om økonomisk støtte til prosjektet. 
Det nye dusjanlegget sto ferdig til bruk under NM i rulleskiskyting   20. – 22. september. 
Anlegget besto prøven med glans. Steinkjer Skiklubb har nå et pent og hygienisk dusjanlegg å 
tilby både ved arrangement og samlinger på Steinkjer Skistadion. 
 
Utover dette har vi hatt en aktiv høst for utleie på skistadion med forholdsvis mye utleie. 
Klubbhus 79 har vært utleid hele høsten på dagtid samt at vi har hatt privat utleie på helg i 
begge husene. Vi setter noen restriksjoner på type utleie og har et godt system her slik at vi 
ivaretar klubbhusenes standard som klubbhus. Mest av alt er anlegget et idrettsanlegg, dvs. 
at samlinger skal ha førsteprioritet før utleie. Derfor er det viktig å registrere datoer raskt 
når det er planlagt samlinger, slik at vi hele tiden har en oversikt over når det foregår 
aktiviteter på stadion. Dette for å unngå utleiekollisjoner.  
 
Husstyret ønsker alle en riktig god jul og godt nytt år. 

Knut Skogan, Jarle Bylund, Benthe Asp, Line Bratland, Kari Trøan Aune 

 
 
 

Skistua – Sommer og høst 
Skistua har i sommer og høst vært utleid til både bursdager og skoleturer, samt at det faste 

elgjaktlaget også har hatt Skistua som base også i år. 
Ellers er sommer og høst preget av dugnader, og komiteens eldre garde har gjort en kjempeinnsats 

med vedarbeid, nå er vi godt forsynt med ved på Skistua fremover. Her må det også rettes en stor 

takk til Svein Karlsen for bidrag til transport og vinsj. 
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Kommende sesong har Skistua åpent 13 søndager. Vi krysser fingrene for en fin vinter med mye snø 

og godt skiføre. 

Velkommen til Skistua! 

For komiteen 

Erik Oksvold 

 

 

 

Steinkjer skidrift 

 

Sommervedlikehold av løypene  
Arvid Valøen, Harald Elden, Jan Stamnes, Svein Anders Melhus, Tor Anders Reitlo Arve 
Lægran, Gunnar Klausen og Kolbjørn Skaufell, har ryddet i løypene i høst.  Nye åser til bru 
ved Svenningporten i 20 km er kjørt inn og lagt på plass. 

 
Snøproduksjon  
Skiklubben har i høst utført en vesentlig utbedring av grunnforholdene på snølagerplassen. 

Dette vil føre til bedre forhold under utkjøringen av kunstsnø. 

Snøen som var lagret ved øvre bru ble lagt ut 11. november. Snøen som var laget fra 5. 
november ble lagt ut samtidig. Løypevalget ble gjort i lag med klubben og vgs. 

 
Heggesåsen alpint har ikke produsert snø pr. 25. november. Dette skyldes at temperaturen 
ikke var lav nok i «solsiden» og at det var høy temperatur på vannet. 
 
I Yrken er det produsert snø av hoppgruppen. Det er nok snø i småbakkene og i den nest 

største bakken. 

Det ser ut til å bli relativt lite natursnø før jul, og snøproduksjon vil styres av temperatur, 

vannsituasjon i Svarttjønna og økonomi. 

Vi skifter nå strømtariffer for Heggesåsen, Skistadion og Steinfjellbakken når det gjelder 

snøproduksjon. 
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Preparering av anleggene  
Det blir samme opplegget for preparering av 
anleggene  kommende vinter som tidligere år. Det 
er hvordan vinteren blir som bestemmer. 
Langtidsvarslet før jul viser at det blir forholdvis 
varmt og lite nedbør. 

 

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

o Hans Lyngved er i 80 % stilling i anleggene fra 1. 
november 2019 – 30.mars.2020 

 
Snølagring over sommeren  
Det vil bli produsert snø på sommerlagringsplassen 
så snart et lar seg gjøre temperaturmessig. 

Vi har hatt et utmerket samarbeid med kommunen 
når det gjelder avdekking og utkjøring av kunstsnø. De har stilt med maskiner og kjørere.  

 

Vi arbeider med utskifting av maskinen på Henningvola i 2020 og ny maskin på Skistadion 

2021. Vi har vært på Beitostølen på løypekurs og maskindemonstrasjon. 

 

Når det gjelder vann fra Byaelva, arbeides det med det. Kommunen har lagt føringsledning 

fra elva til nedre del av Heggesåsen. Videreføring gjennom alpinbakken til hoppbakkene og 

videre til skistadion er skissert og kostnadsberegnet. Vi håper dette kan utføres i 2020 

 
Steinkjer Skidrift AS takker for godt samarbeid og mange fine skiopplevelser. God jul og 
Godt nytt år!  
 
Steinkjer Skidrift AS  

Runar Helbostad 
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Idrettsmann 
Trener 
Leder 
Inspirator 
Organisator 
 

 

            Edvin Dahl har hatt hendene på rattet i utviklingen av Steinkjer 
Skistadion. Her er han i sving på gressklipperen. Skistadion er et helårsanlegg og må værer 
velstelt også sommers tid. 

         

 
 
 fortsetter sin serie TILBAKEBLIKK  (12), der 

skiklubbens veteraner ser tilbake. Turen er 

denne gangen kommet til Edvin Dahl 

(1936). 
 

Først ute var Asbjørn Reitlo,  (1920-2019), 

Skituppen desember 2013. Så fulgte Alf  

Tømmerås (1922- 2017), mai 2014, Kjell 

Parelius Hovik, (192 - 2018),  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, 

Johannes Reitan (1929), april 2018. Per Kristian 

Langeng (1939- 2018). desember 2018, Sigurd 

Holberg mai 2019. 

 

 

 
            (Foto: Helge). 
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Ingen oppgåtte løyper, ingen preparerte hoppbakker, ingen lysløyper. Ungene var overlatt til 
seg selv. –  Men slik var det vel over alt for oss som vokste opp før, under og etter krigen, sier 
Edvin Dahl (83).  I dag ser han med glede tilbake oppveksten i Dalbygda i Leksvik. Mye av 
grunnlaget for den fine karrieren på ski og i fotball ble lagt her. 
Her på skistadion kan han skue ut over landets fineste skianlegg, Det er dagens veteraner i 
dugnadsgjenger gjennom flere ti-år som har gjort det mulig. I tillegg har Edvin hatt mange andre 
oppgaver som vi kommer tilbake til. 

 
 

- Når kom du med i Steinkjer Skiklubb? 
Det skjedde i1973.  Jeg traff Guttorm Foss i forbindelse med et skikurs, og dermed var kontakten 
med skiklubben knyttet.  Skiklubben var iferd med å ta et tak med rekruttering av unge til 
skisporten. Det syntes jeg var veldig bra etter som våre tre sønner, Per Morten, Jan Ove og Pål 
Anders var aktuelle deltakere.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    1961: Brødrene Dahl. Høyonn på Dal Østre.. Fra v. Edvin, Hans og Jarle. 
 

Edvins tanker gikk tilbake til guttedagene.  Forholdene under og like etter krigen kunne være 
vanskelig. - Jeg vokste opp på bruket Dal østre, og vi var fire søsken. Maten vi trengte ble laget på 
gården. Foreldrene hadde derfor nok å ta seg av, men vi ungene hjalp selvsagt til i gårdsarbeidet. 

 - En såkalt ”betalingskaill” satte  gang med barneskirenn for oss ungene der premiene var 
kakao og nystekte boller etter målgang.. – Ellers husker jeg Odd B. Eide fra skimiljøet i Leksvik. 
Han fattet interesse for meg tidlig. Det gjaldt særlig hopp, og det var stort da jeg fikk mine første 
hoppski. Riktig nok brukt, men det spilte ingen rolle. Jeg var eier av egne hoppski! Problemet var 
at skiene var så tunge at jeg ikke kunne bære dem. Derfor måtte jeg spenne dem på og gå med 
dem hjemmefra. Det kunne været et bra stykke, og det var et slit med bakglatte hoppski, minnes 
Edvin. Og det var stort da han fikk sine første kjøpte hoppski julaften 1948. 
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Det ble mange luftige svev, etter hvert som de laget stadig større bakker. En gang laget de tilløp 
helt opp på gårdsplassen på den høyest beliggende gården i bygda. Farten var upåklagelig når de 
nådde hoppet, 

Langrenn kom litt i bakgrunnen hos Edvin. - Kanskje fordi jeg ikke var noe lovende talent i 
langrenn, men det var mer enn nok til at jeg hevdet megi kombinert i renn utenfor kommunen. – 
Et renn jeg ikke så lett glemmer er ”Lille Gråkallrennet” der jeg ble kjent med Toralf Engan. Jeg 
ledet på ham etter første omgang, men falt i 2. omgangen.. Han hevdet seg blant landets beste i 
kombinert som junior (3. og 4.pl. i jr.NM), og kan se tilbake på tre renn i Holmenkollen, 1959-60-
61. 

 
 

Valgte idrett og fotball 
Edvin er en humørfylt kar, og han ler ofte når han forteller. Etter framhaldsskole fikk han en jobb 
ved S-laget i Leksvik. En nyttig erfaring med arbeidslivet i en alder med åpent sinn til framtida. – 
Kanskje er handel noe for meg? tenkte han. Eller skulle han tradisjonen tro følge faren og bli 
bonde i Dalbygda?  - Nei jeg ville ha mer skolegang og søkte plass på handelsskole i Trondheim, 
forteller han. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                     1 

1957: Lanmdsrenn,15 km, Edvin første års senior over jordene som senere ble Steinkjer 
skistadion. 

 
Men det skulle ikke bli en karriere innen handel. Det hadde seg slik at unge Edvin fra Dal Østre  

hadde talent også med fotball. Det hadde han vist på Leksviks A-lag, og han kom i søkelyset hos 
andre lag, blant dem Nessegutten , som gjorde sensasjon i cupen i 1959. 
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 Dette var i 1960, og en av heltene på laget var Jorulf Salater, Edvin søskenbarn. Han sørget for 
at Edvin ble hentet over fjorden, og han spilte seg like godt rett inn på laget! 

- Nå begynte ting å skje. Jeg ville slå inn på idrett. Søkte plass på Romerike folkehøgskole, som 
hadde idrettsfag. Sportslig bakgrunn ga meg plass, og resultatene her ble så bra at jeg dristet 
meg til å søke plass ved Statens Gymnastikkhøyskole. Dette var i1961,. 

- Sammen med mange andre kom jeg inn på kvoten for idrettslig bakgrunn. Gode resultater i ski 
og fotball ble nyttig. Jeg for kjempetilfreds! 

 Nå fulgte to tøffe studieår i hovedstaden, og målet var klart: Han skulle bli gymlærer. 
 

                                                                                     

 
       

1965: Hopp, spesielt Oksvollhalla.                     1960: Landsedelskamp i Hammerdal, Sverige. Edvin i              
første rekke lengst til høyre. 

 
Flyttet til Steinkjer 
I 1963 var Edvin tilbake i Levanger og Nessegutten. – Det var en god følelse å ha landets 

høyeste idrettsutdannelse i bagasjen.  Mye ny kunnskap om trening, idrett, fysisk og psykisk ga 
meg tro på at jeg hadde noe å fare med. Jobber ved realskolen og lærerskolen var klare, samtidig 
som Nessegutten ville ha ham tilbake på banen. 

Underveis med idrettsutdannelsen hadde jeg kontakt med Atle Nåvik, velkjent 
idrettskonsulent i Nord-Trøndelag.  Og i 1965 gikk flyttelasset til Steinkjer. – Under studietiden 
hadde jeg kontakt med Atle Nåvik, idrettskonsulenten i Nord-Trøndelag. Han hadde jobb til meg,. 
Det passet bra etter som jeg også var fristet med fotball i SI&FK, som laget het den gangen.  De 
spilte i 2. divisjon og kjempet om opprykk. Et godt lag med mange rutinerte spillere. Det var ikke 
lett å spille seg inn. 
    -  Samtidig var jeg engasjert med kursvirksomhet i ski. Under et kurs på Snåsaheia like før jul i 
1969 ble jeg oppringt av Håkon Ola Lie, om jeg kunne tiltre som hovedtrener for A-laget.  Det ble 
til at jeg sa ja.  Følte at jeg hadde noe å tilføre; økt grunntrening og gradvis progresjon i treningen 
var noe jeg hadde tro på. Jeg hadde trenerjobben i tre år fram til 1973. Edvin nevner at Steinkjer 
slo Molde i den siste av tre kval.kamper og rykket opp til 2. divisjon (nivå 2). Andre tider i 
Steinkjer-fotballen den gangen! 
 
Hjemmebane 2 
Han hadde forlengst stiftet familie. – Karin og jeg traff hverandre i 1958 og vi giftet oss i 1962.  
Familien hadde vokst, og i 1973 ble det bestemt å bygge hus. Valget falt på Kvamstrøa. – Jeg vet 
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ikke om utsikten til Yrkesbakkene, lysløypa og nærheten til Byafjellet var avgjørende for valg av 
tomt, sier Edvin. Men det kom til å få innvirkning på hans liv og virke i mange år. 
- Til å begynne med var vi vanlige foreldre som fulgte ungene på trening og konkurranser. Uten 
spesielle tillitsverv i skiklubben. Men gjennom ungene kom vi straks inn i det gode skimiljøet. 
Skiklubben hadde behov for hans kompetanse, og i 1979 ble han valgt til leder i 
hopp/kombinertutvalget. Nettopp 1979 ble et merkeår ved at NM på ski ble tildelt Steinkjer 
Skiklubb. Både sportslig og økonomisk vellykket. Samtidig som det ble starten for utbyggingen av 
Steinkjer Skistadion der Yrken ble en viktig del av anlegget. 
Siste vinter, 2019 er det 40 år siden det første ski-NM på Steinkjer Skistadion. Før det gigantiske 
dugnadsarbeidet som ble satt i gang var det en enslig tidtakerbu på stadionområdet..         

 
Skistadion bygges 

Edvin ble med for fullt i skiklubben og fikk en rekke verv og oppgaver, ikke minst av økonomisk 
art. NM 79 hadde gitt skiklubben et godt omdømme, og lysten på flere store skirenn var 
merkbar.  Stadion-reklame var en ny inntektsmulighet som økte etter hvert som stadion ble 
utbygd.  Det brede kontaktnettet Edvin hadde ga ham muligheter til å inngå gode sponsoravtaler 
med næringslivet. 

 
- Du var lengst sittende styreleder, fem år, fra 2002 -

2008? 
Han forteller:  
- Steinkjer Skiklubb var høsten 2002 inne i en vanskelig 

perioden etter NM-en i 2001 med blant annet et tyngende 
lån på 1 million kroner. En hardt arbeidende valgkomite og 
styret slet med å få på plass sentrale styremedlemmer, og 
styreleder Gunnar Lindmo så seg nødt til på styremøtet i 
oktober 2002 å overlate styringen i klubben inntil videre til 
den sittende komiteen. 

Men så skjedde det – på det som må sies å være tidenes 
julebord i skiklubben, i desember 2002. Valgkomiteen klarte 
å få på plass et fulltallig, solid styre med velvillige 
skiklubbmedlemmer som Guttorm Foss, Helge Blengsli, Edvin 
Dahl og Marit Grøtan. Skiklubben hadde fått på plass et styre 
som arbeidet godt i flere år. Etter Hovedlandsrennet i 2007 
kunne styre meddele at lånet på 1 million var nedbetalt og 
slettet. Mange sentrale sponsorer var kontaktet, og 
økonomien i klubben  var under god kontroll! 

- Jeg hadde gleden av å være styreleder i denne periode. Så 
motiverte styremedlemmer med et felles mål , skal en vel 
lete lenge etter. Det er grunnen til at jeg i alle 
sammenhenger  skiklubben aldri har følt arbeidet som et ork, 
men tvert imot som en glede i møte med mennesker jeg har 
blitt glad i og  takknemlig for å ha møtt og samarbeidet med i mange år.  
 

- Takk til dere alle for disse gledelige og givende årene i klubben vår. Det har vært en berikelse. 
     

 

Edvin Dahl 
Verv i Steinkjer Skiklubb 
 
Leder hovedstyret 2002 – 2008 
Nestleder hovedstyret 1986-1990 
Styremedlem hovedstyret 1979- 2013 
Styremedlem hopp/kombinert1975-88 
Kasserer hop/kombinert 1981-1991 
Leder hopp/kombinert 1979- 1989 
Leder økonomiutvalget 1982- 1991 
Idrettens kontaktutvalg 1983-1987 
NT Skikrets komb.utv. 1981-1987 
Utvalg barneski 1973-1977 
Husstyret, leder 1991- 2012 
Daglig leder skiklubben 2009-2011. 
 
Utmerkelser 
2001: Snøkrystallen, gylt merke 
2007 HM kongens fortjenestemedalje 
2009 Steinkjer kommunes kulturpris 
2001 Æresmedlem i Leksvik IL 
2001 SFK: Stjerneorden i sølv. 
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 Edvin ble pensjonist i 2001. Han var lærer ved Moen skole i Sør-Beitstad fra 1973, og lærer ved 
Steinkjer realskole 1965 – 1971. 
 

Intervju: Knut Mikal Nordmeland 

 

 

 

 

Støtte fra Gjensidigestiftelsen 
I forbindelse med rehabilitering av nedre klubbhus sitt garderobeanlegg har Steinkjer 
Skiklubb søkt Gjensidigestiftelsen om økonomisk støtte for gjennomføring av  prosjektet.  
 
Onsdag 18.12. 19, rett før Skituppen gikk i trykken, fikk vi den gledelige meldingen om at vi 
hadde fått støtte fra Gjensidigestiftelsen: 

Kjære, søker 

Gratulerer! Gjensidigestiftelsen har innvilget søknaden deres om støtte 
til «Rehabilitering av klubbhus med kr. 265000,-. 

Vi er svært fornøyde og takker Gjensidigestiftelsen for den positive behandlingen av vår 
søknad.  
 
Nærmere omtale om prosjektet kommer i årsmøteutgaven av Skituppen til våren. 
 
For Steinkjer Skiklubb 

Jørgen Asp 

 

 


