
  

Styret i Steinkjer Skiklubb 



Forord 
 

Steinkjer Skiklubb har i sesongen 20/21 gjennomført en annerledes sesong. Det vil være umulig å skrive 
en årsberetning uten å omtale koronapandemien som stengte landet i mars 2020. Dette medførte en 
brå avslutning på tampen av fjorårssesongen, og mange avlyste eller alternative arrangement i 
sesongen 20/21. Til tross for det har klubben vært veldig tilpasningsdyktig til retningslinjene som til 
enhver tid har vært rådende, og klart å være en tilrettelegger for aktivitet.  

Som skiklubb, arrangør og arenaansvarlige er vi svært avhengig av snø, og kommer den ikke selv, må vi 
produsere. Vi har stort sett klart å tilby gode skiforhold på Steinkjer Skistadion sesongen 20/21. 

Det er og vil fortsatt være viktig å ha fokus på hvordan vi kan skape skiglede ved snøfattige vintre. Den 
sommerlagra snøen er en ting, men produksjonsmulighetene på vinterstid er en annen ting som vil 
tilføre anlegget verdi i årene fremover.  

 

 

Styret 
Styrets sammensetning har i sesongen 2020/2021 bestått av: 
Verv   Navn     

Leder   Jørgen Asp 

Nestleder  Pål Anders Dahl  

Sekretær  Hanna Skar Knutsen  

Økonomi  Jørgen Vist  

Leder langrenn  Anders Kjøren  

Leder skiskyting Trine Riseth  

Leder alpint  Tord Vekseth 

Leder hopp/kombinert Terje Moen 

Sportslig leder  Ivar Nastad   

Kommunikasjon Marthe Lorvik 

Anleggsansvarlig:  Kjetil Bratbakken 

Styremedlem marked: Vakant 

Valgkomité:                      Innstilles av styret selv 

Revisor:                             Terje Skrattalsrud og Atle Dengerud 

 

 

 

 

 



Styrets arbeid  

Styret har siden oppstart i oktober avholdt flere styremøter, i tillegg til interne arbeidsmøter.  

Styret ble satt på høsten 2020 i stedet for på våren, som følge av et ønske om å kunne avvikle årsmøtet 
som vanlig, noe koronapandemien satt stopper for. Styret satte seg raskt og har funnet en arbeidsform 
som fungerer bra. Styremedlem marked har vært åpent i hele perioden, men en rolle alle i styret har 
tatt ansvar for.  

Skiklubben har gjennom året fått etablert en arrangementsgruppe som skal jobbe med å få flere større 
nasjonale (evt. internasjonale) arrangement til Steinkjer. Gruppa ble definert vinteren 20/21 og har 
planlagt oppstart ila våren 2021.  

På grunn av koronapandemien har det vært færre arrangement i nærområdet, men skiklubben har vært 
meget dyktig til å arrangere i tråd med gjeldende retningslinjer. Det viktigste har vært jobben med å 
beholde medlemmene i en sesong som har vært preget av avlyste eller utsatte arrangement. 

Vi jobber aktivt med å finne inntektsbringende tiltak, men lider fortsatt under at vi mangler én 
koordinerende ressurs på markedssiden. Det krever mer og mer å få henta ut sponsormidler fra lokalt 
næringsliv, men det er en jobb vi tar på alvor. Vi har søkt til flere om aktivitetsmidler, og har også 
mottatt noe til innkjøp av utstyr spesielt. Dette ser vi effekten av under fellestreningene, men også når 
utstyret er plassert ut i helgene, hvor det er full aktivitet! 

Hjemmesiden er en aktiv informasjonskanal, og ansvar for oppdateringer har et styremedlem ansvar 
for. Grenansvarlige følger opp informasjon ut til de ulike grenene og i tillegg brukes Facebook aktivt som 
kommunikasjonskanal.  

Aktivitet, anlegg, arrangement og økonomi er alle virkemidler til å fortsatt være en skiklubb som 
ivaretar og tilrettelegger for alle, uansett forutsetninger. Som klubb ønsker vi å være førende i regionen 
når det gjelder arrangement, anlegg og aktivitet.  

Jobben videre:  

Sportslig plan og styrende dokument må revideres av styret. Det samme gjelder økonomiregulativet 
som revideres etter hver sesong. Økonomien i klubben er førende for utfallet når det gjelder eventuell 
revidering av økonomiregulativet.  

Vi må få på plass en felles markedsgruppe som aktivt jobber med inntektservervelse, for å sikre fortsatt 
høyt aktivitetsnivå. Dette vervet stod vakant også i sesongen 19/20.  



Aktivitet  
Dugnadsånden er essensiell for Steinkjer Skiklubb, og vi setter stor pris på og takker alle som stiller opp. 
Det er vanskelig å drive klubb uten slike pådragsgivere.  

Styret ønsker også å særskilt takke Silver Club, som utfordrer, koordinerer og utfører oppgaver som 
andre ikke tenker over. Tusen hjertelig takk for hjelpa, nok et år.  

 

Arrangement 

Sommerskiskolen 

Vi startet sesongen i august med å avholde historiens første sommerskiskole på Steinkjer skistadion. 
Hele klubbens bredde ble benyttet, med aktiviteter fra alle fire grener i det flotte anlegget vårt. Egne 
juniorer stilte opp som instruktører og elever fra Steinkjer videregående som gruppeførere. Eirik Myhr 
Nossum og Niklas Dyrhaug kom på siste dagen og fikk mye oppmerksomhet!

 

Ivrige deltagere og bidragsytere under sommerskiskolen 2020.  
 
I alt 66 unger og ungdom fra 9 til 14 år fra egen klubb og naboklubber fikk gode opplevelser på 
sommerskiskolen. Stor takk til alle som bidro, og spesielt til grenledere samt gruppeføreransvarlig Irene 
Sand for sporty innstilling i en hektisk forberedelsesfase! 

 

 



 

Et mangfold av aktiviteter inngår i sommerskiskolen. 

Steinkjer Skiklubbfestival 

Koronarestriksjoner gjorde at Steinkjer skifestival måtte gjøres om til Steinkjer skiklubbfestival, med kun 
utøvere fra egen klubb. For langrenn kunne vi også tilby våre juniorer et ordentlig renn, sammen med 
sin etablerte treningsgruppe Team Innherred. Værforholdene ga først utsettelse pga kulde så pga for 
mye snø (!), men søndag den 14.02 kunne vi endelig fyre opp anlegget realt med 60 funksjonærer og 
170 utøvere! Suksessen med skicross fra i fjor ble videreført med en enda råere løype. Også de eldste 
klassene fikk kjøre gjennom denne som en prolog, med påfølgende jaktstart. Det ble en ordentlig 
skifest!  

Godt humør hos de frivillige og fullt fokus hos deltagerne 
under Steinkjer Skiklubbfestival 



 

Fine forhold på Hallem under Skiklubbfestivalen 

 

 

 

 



Klubb- og karusellrenn  
I løpet av vinteren har det blitt arrangert tre klubb- og to karusellrenn. Det har vært godt oppmøte på 
de renn som har blitt arrangert. Vi har avholdt to Telenorkarusellrenn for de yngste, og lagt opp til 
varierte konkurranseøvelser for de som er litt eldre.  Det står mer om klubb- og karusellrenn under hver 
gren sine årsberetninger.  

Skiskytterskolen 
Det har blitt gjennomført to skiskytterskoler i løpet av sesongen, en før jul og en etter jul med hhv. 5 og 
13 deltakere. Av disse har 17 deltatt videre på treninger for 10-12 år. Noen har i tillegg deltatt både på 
klubb- og kretsrenn. 
Thomas Austheim har hatt det faglige ansvaret for skiskytterskolen, med støtte fra andre trenere og 
sportslig gruppe. På standplass har også elever ved Steinkjer vgs bistått som en del av kurset 
treningsledelse. Disse er Mari Austheim, Maria Flak og Mari Kilskar Grevskott. Det er svært gledelig at 
interessen for skiskyting har gitt så stor rekruttering, og klubben har i tillegg til nye utøvere også fått 
interesserte og aktive foreldre. Dette lover bra for de neste årene. 

Deltakere og dugnadsgjeng under skiskytterskolen. 



Anlegg:  

Hei alle skivenner  
Vi er ferdige med ett nytt år og her kommer en liten status for anleggssiden.  
  
Yrken: Hoppbakkene funger bra, her er alle bakker oppe og går på fornuftig måte, en del forefallende 
arbeid står for turen og det er i planen at det skal rives vant imellom k44 og k35, da dette ikke trenger å 
stå der samt at det blir ofte ødelagt av vaieren til tråkkemaskina. K20 og K10 fungere som det skal, det 
gjør også K6. det ble flyttet en stolpe og lagt drenering i bakken ved K6, for å få prepareringsmaskinen 
til å komme greit forbi og opp til k10 og k20. Det var noen vannlekkasjer mellom pumpehuset i 
Steinkjerbakken og Yrken, dette ble utbedret høsten 2020. det ble byttet ut ca. 35m vannrør, de gamle 
var tæret opp. I Steinkjerbakken er det satt opp en arbeidsgruppe som jobber med relansering og nye 
planer for å få bakken opp og gå med ny fremtidsrettet profil, evnt. Om det skal være en ren 
vinterbakke eller om det skal være helårsanlegg.   
Skiskytteranlegget: skiskytteranlegget er veldig mye brukt og er velfungerende, det begynner å bli slitt 
med tanke på tak og hus over skivene, her er det satt ned en arbeidsgruppe som ser på mulighetene for 
å få opp ett nytt anlegg med nye skiver. Det er nok innenfor ett perspektiv på 5 år. Har vært snakket om 
og vurdert også en betongcontainer som skulle vært gravd inn i jordvollen mot elghaugen for 
oppbevaring våpen og ammunisjon.  
Langrennstadion: Her er vi i gang med barmarks anlegg for trening som skal bli på gamle 
skileikområdet på oversiden av klubbhuset, her er det lagt drenering på flata og det vil bli en 
fortsettelse ila. Sommeren med stier og apparater for allsidig trening. Selve stadion og løypene fungerer 
godt, det er en liten bit asfalt som skulle vært byttet ut pga. litt telehiv og undergraving av vann, dette 
står på planen for sesongen.  
Alpinanlegget: Alpingruppa har brukt Heggesåsen flittig, på anleggssiden har det vært ett lite problem 
med heisen, der en nødstopp ikke har fungert som normalt. Ellers har ting fungert greit.  
Rulleskiløype: status er ok, kun en liten asfaltbit som bør skiftes.  
Lysanlegg stadion: Har fungert godt denne sesongen, ble byttet ut defekte pærer sett over før 
sesongen, noe rep. Ble utført på skiskytterstadion da lyskaster var løs. Hadde noe sabotasje nede ved 
speakerhuset på en lysmast i vinter, her var ledningene dratt ut av koblingsboks. Dette ordnet Tor 
Haltbrekken på en grei måte.  
Lysløypa: Her trengs det utskifting av stolper og etter hvert lyskilder, vi har noen stolper liggende som 
kan brukes. Det er på sin plass å få vurdert en egen gruppe for å sett på skifte av lyskilder også, vi bør 
kunne få på plass LED lys i hele traseen for å få ned driftskostnadene fremover. Her jobbes det med 
planlegging om søknad finansiering og gjennomføring.  
Klubbhusene: her er det kontinuerlig vedlikehold som gjelder, det er ikke tatt noen store investeringer 
siste år. Påbygg skiskytterhuset er fullført og er ibruk,(stor takk til Geir Ove Haraldsen for god 
gjennomføring). Når det gjelder garasjeanlegg så er det ett stort ønske fra skidrift som leier av oss, om 
en større garasje slik at hele maskina kan komme inn under tak. Dette er noe vi har drodlet litt rundt og 
det kan være en mulighet å få satt opp en flerbruksgarasje med bakside mot Yrken, dette er kun på 
tankeplanet enda. Vi hadde da frigjort litt plass til oss selv også for lagring av matriell og utstyr.  
  
Vann fra Byaelva:  
Skriver litt om status vann fra Byaelva, da det sikkert er noen som lurer litt på status.  
Plan for anlegget er å få på plass vann fra Byaelva for å sikre vanntilførsel for snøproduksjon, for vårt 
skianlegg vil dette medføre en del gravearbeid for nedlegging av rør, kummer og uttakspunkt for vann. 
Anlegget er planlagt lagt opp Heggesåsen i alpinbakken, over Heggesåsen og ned til hoppbakkerunden, 
avgrening til Yrken, videre langs skiløype til toppen av Heggesåsen der vi har en lanse i dag, avgreining 
ned til skileikområdet og evnt. videre ned til arenaen ned mot nederste bru. fra Heggesåsen og videre 
ned til koblingspunkt ved skiskytteranlegget(eksisternde) og litt bort i kraftgata, her vil det bli koblet på 
eksisterende røranlegg. Det er sendt søknad om konsesjon for uttak vann, ikke mottatt godkjenning 
enda. Her er det Steinkjer kommune som jobber med saken. Det jobbes med finansiering av prosjektet 
gjennom tilskudd fra Steinkjer kommune, spillemiddelsøknader og egeninnsats, her er det litt jobb som 
gjenstår for å få dette ferdig og optimalisert i forhold til mulighetene for 
fullfinansiering.  Tidsperspektivet her er nok fortsatt litt frem i tid, alt avhenger av når vi kan ha 



konsesjon og en oppdatert plan klar. Her jobber Steinkjer kommune, Steinkjer skidrift og skiklubben 
sammen i prosjektet. Vi håper å kunne sette spaden i jorda neste vår ����.  
  
Kjetil Bratbakken  
 

Grener 
Det er skrevet årsmeldinger fra de ulike grenene. Årsmeldingen i sin helhet finner du som eget 
dokument. 

Årsmelding fra skiskyttergruppa 2020-2021 

Også sesongen 2020-2021 ble preget av 
Coronasituasjonen, og både treninger og renn har i deler 
av sesongen blitt avlyst både lokalt, regionalt og 
nasjonalt.  Skiskyttergruppa har likevel greid å holde 
aktiviteten oppe med god tilrettelegging med tilpassede 
grupper.  
 
Treninger og renn er gjennomført under strenge rammer 
knyttet til smittevern. Avstand, vask av matter, 
gruppeinndelinger, deltakerregistreringer ved treninger 
og renn og avstandspåminnelser er tiltak som kontinuerlig 
er gjennomført. Skiklubben har hatt kontinuerlig kontakt 
med kommunen ang. smittevern og aktuelle tiltak. 
Smittevernplaner har blitt innsendt for godkjenning i 
forbindelse med renn.  

Representasjon 
Styret i skiskyttergruppa har i 2020-2021 bestått av: 

Trine Riseth, leder 
Line Bratland, nestleder/sportslig leder                  
Odd Are Sandhaugen, sportslig/våpenansvarlig 
Gunnar Gjørv, sportslig 
Vidar Aunli, sportslig 
Ingunn Sandhaugen, styremedlem 
Geir Ove Haraldsen, styrem./anleggsansvarlig 
Jacob Skogan, styremedlem/anlegg 
  
Gruppeleder har representert skiskyttergruppa i hovedstyret i klubben.  

Gruppestyret har også vært representert i flere møter i regi av Nord-Trøndelag Skiskytterkrets i løpet av 
året. De fleste via teams.  

Håvard Belbo og Tom Vidar Wågan har også denne sesongen bidratt i styret i Nord-Trøndelag 
Skiskytterkrets som hhv nestleder og styremedlem.  

Arve Austheim har som skiklubbenes representant vært leder for Team Innherred Skiskyting i sesongen 
2020-2021. Anne Peggy Møller Schiefloe har vært styremedlem i teamet.  

Rekruttering  

Skiskytterskole 
Det har blitt gjennomført to skiskytterskoler i løpet av sesongen, en før jul og en etter jul med hhv. 5 og 



13 deltakere. Av disse har 17 deltatt videre på treninger for 10-12 år. Noen har i tillegg deltatt både på 
klubb- og kretsrenn.  

 

Skiskytterskole høsten 2020 med leder Thomas Austheim.  

Thomas Austheim har hatt det faglige ansvaret for skiskytterskolen, med støtte fra andre trenere og 
sportslig gruppe. På standplass har også elever ved Steinkjer vgs bistått som en del av kurset 
treningsledelse. Disse er Mari Austheim, Maria Flak og Mari Kilskar Grevskott. Det er svært gledelig at 
interessen for skiskyting har gitt så stor rekruttering, og klubben har i tillegg til nye utøvere også fått 
interesserte og aktive foreldre. Dette lover bra for de neste årene.  

Innherredskarusellen 
Med forrige sesongs suksess for Innherredskarusellen, var det også i år planlagt renn i samarbeid 
mellom innherredsklubbene. På grunn av Coronarestriksjoner ble det ikke gjennomført noen renn i 
karusellen.  

Treningsgruppene 
10-12 år 
Denne sesongen har utøvere født i 2009 til 2011 
vært en treningsgruppe. Ved utgangen av 
sesongen teller gruppen 19 utøvere, fordelt på 
11 jenter og 8 gutter. Det har i utgangs-punktet 
vært trening hver onsdag for denne gruppen.  

Gruppen har vokst i etterkant av skiskytter-
skolene, og mange av de nye har deltatt i 
treninger og konkurranser gjennom sesongen. 
Gruppen har tilnærmet 100% oppmøte på 
trening. Det ligger et stort potensiale i gruppen 
med tanke på rekruttering til de eldre klassene i 
årene som kommer.                                                        Glad gjeng fram treningsgruppe 10-12 etter kretsrenn       
på Steinkjer Skistadion.  

Trenere: Stig Aalberg (hovedtrener) og Geir Ove Haraldsen. 



13 – 16 år 
Treningsgruppen for utøvere født i 2005 - 2008 
består ved utgangen av sesongen av totalt 14 
utøvere. Også her har vi fått tilskudd fra årets 
skiskytterskoler. Det har blitt gjennomført to 
treninger pr. uke (mandag og onsdag), og oppmøtet 
har vært svært bra.  Alle utøverne i gruppen har 
deltatt aktivt i de rennene som har blitt 
gjennomført, og da både klubbrenn og kretsrenn. 
Gruppen representerer en solid stamme med stort 
potensiale med kvalitet og treningsiver.  

Hovedlandsrennet for 15-16 år ble dessverre avlyst 
pga. smittesituasjonen. Trenere: Thor Haltbrekken 
(hovedtrener) og Thomas Austheim  
 
 

Ungdom / Junior (17-22 år) 
Klubben har denne sesongen hatt til sammen 15 aktive juniorer. 4 av disse har lagt opp i løpet av 
sesongen.  De aller fleste har vært elever ved idrettsfag ved Steinkjer vgs. Løperne har hevdet seg svært 
godt både på krets– og regionnivå. Også nasjonalt viste NM i rulleskiskyting at vi også har utøvere blant 
topp 10 i denne gruppen.   

Team Innherred Skiskyting er et treningssamarbeid mellom klubben på Innherred med koblingen til 
Steinkjer vgs. Her deltar alle aktive juniorer som ikke er tilknyttet andre team / private team og lag 
utenfor kretsen.  

To av juniorene har vært representert i private team:  
Trondheim Biathlon Team: Vibeke Kvistad Dengerud 
Team Maxim: Simen Eliassen Kvarme  

Det har ikke blitt gjennomført nasjonale renn for de yngste juniorene denne sesongen. Unntaket er NM 
i rulleskiskyting på Voss. Det har bare blitt åpnet for deltakelse av de beste eldre juniorene i norgescup. 
Her har Simen Eliassen Kvarme deltatt både i M senior og M20-22. Simen har i tillegg deltatt i junior-VM 
i Obertilliach i Østerrike, hvor han som en del av stafettlaget gikk inn til sølvmedalje.  

Senior  
Klubben har hatt 3 aktive seniorer denne sesongen.  

Trondheim Biathlon Team: Frida Dahl 
Team Maxim: Marit Ishol Skogan og Kjersti Kvistad Dengerud.   

Klubbens seniorer har alle fått deltatt i nasjonale konkurranser (Lerøy cup). Her har samtlige oppnådd 
gode resultater med flere pallplasser.  

Seniorene har vært en ressurs for klubben, og har deltatt på ulike arrangementer, og vært forbilder for 
de yngre løperne.  

Samlinger 
Skiskyting og langrenn har samarbeidet om den tradisjonelle høstsamlinga i oktober for alle 
treningsgrupper.  

Det ble ikke gjennomført snøsamling i Vålådalen denne sesongen på grunn av smittesituasjonen.  

3 aktive fra treningsgruppe 13-16, fra venstre Magnus 
 Bratbakken, Anton Rønning Haraldsen og Casper Aunli. 

 



Skiskytterne har videre deltatt jevnlig på klubbens langrennstreninger gjennom hele sesongen. 
Skiskytterne har i tillegg deltatt i flere langrennskonkurranser på kretsnivå, noe som bidrar til å knytte 
gruppene/grenene tettere sammen.  

Sommerskiskole 
Skiskyttergruppa har deltatt under sommerskiskolen med egen post med skiskyting. 

 

Sommerskiskole med klubbens juniorer som instruktører sammen med ansvarlig for skiskyting og tidligere aktiv 
skiskytter, Halvor Brønstad.  

 Alle deltakerne på sommerskiskolen fikk prøve seg på standplass med våpeninstruksjon og skyting. 
Klubbens juniorer var instruktører sammen med foreldre og skiskytterstyret.  

  

Arrangementer 

Klubbrenn / klubbmesterskap 
Det er i løpet av sesongen gjennomført fire klubbrenn og ett klubbmesterskap. Disse rennen har samlet 
skiskytterne på tvers av aldersgrupper, og det er lagt vekt på å involvere nye utøvere og foreldre i 
klubbens skiskytterfamilie. Dette har vært gode arrangementer for rekruttering.  

KM sprint (13-20 år) og kretsrenn 
Steinkjer Skiklubb var i utgangspunktet tildelt KM stafett skiskyting for Region Midt (Nord-Trøndelag -, 
Sør-Trøndelag – og Møre og Romsdal skiskytterkretser). På grunn av smittetrykket i regionen, ble det 
ikke åpnet for regionale renn, og rennet ble 
derfor avlyst.  

Etter samråd med skiskytterkretsen, ble rennet 
endret til KM sprint for egen skiskytterkrets. 
Rennet ble gjennomført 7. mars i sol og flotte 
løyper, med nesten samtlige av kretsens aktive 
løpere. Det ble samtidig gjennomført ordinært 
kretsrenn for gruppen 10-12 år.  

Rennleder Torbjørn Wekre og løypesjef Atle Dengerud 
under  
KM sprint, begge representanter for klubbens solide 
arrangementserfaring.  



Sportslige høydepunkter  
Klubbens utøvere har på relativt kort varsel deltatt på renn som har blitt gjennomført i kretsen. Mange 
har i tillegg deltatt på de få rennene som har blitt gjennomført i regionen.  På stort sett alle renn i Midt-
Norge har vi vært største klubb. Vi er relativt jevnt fordelt mhp. kjønn, og vi har utøvere i nesten alle 
årsklasser fra 10 til 22 år. Vi har stor bredde i denne 
gruppen, i tillegg til topp i krets, region og nasjonalt.  

I tillegg har vår eldste junior samt våre seniorer deltatt 
på de nasjonale renn som har blitt gjennomført. Vi 
hadde i tillegg en stor tropp fra klubben som 19. – 21. 
september deltok i NM rulleskiskyting for juniorer og 
seniorer på Voss.   

I løpet av sesongen har skiskyttere fra Steinkjer 
Skiklubb hentet hjem en rekke medaljer fra ulike 
mesterskap:  

• NM rulleskiskyting: 1 gull 
• LM: 2 gull, 3 sølv og 2 bronse  
• KM: 12 gull, 9 sølv og 6 bronse  

I KM fikk klubben hele 4 doble kretsmestre: Vilde Aunli (J13), Magnus Bratbakken (G14), Casper Aunli 
(G15) og Espen Skrattalsrud (M17).  

 

 

 

 

 

 

Høydepunkter for klubben denne sesongen var 
gullmedaljen til Simen Eliassen Kvarme på fellesstarten 
under sommer-NM på Voss i september. Simen tok i 
tillegg sølv under junior VM i stafett i Obertilliach i 
Østerrike.   

I tillegg har våre første års senior-kvinner markert seg 
sterkt i LerøyCup. Samholdet i trioen Frida Dahl, Kjersti 
Kvistad Dengerud og Marit Ishol Skogan har igjen gitt 
resultater med pallplasser i flere av NC-rennene denne 
sesongen. Det er vist ekstremt gode skyteresultater, 
samtidig som farten i sporet har vært stor.  

NM skiskyting ungdom, junior og senior ble denne 
sesongen avlyst.  

 

Dobbel kretsmester Espen Skrattalsrud 
(M17) 

 

Doble kretsmestre 2021. Magnus Bratbakken 
(G14), Vilde Aunli (J13) og Casper Aunli (G15).   

 

Simen Eliassen Kvarme i JR VM med 
sølvmedalje etter stafetten.  

 

NM for første gang, fra venstre Espen 
Skrattalsrud, Magnus Riseth Pedersen og Marius 
Møller Schiefloe, alle i M17 med topp 10-
plassering for både Magnus og Marius.  

 



Medaljer / pallplasser / topp 10 nasjonale renn sesongen 2020-2021 

NM rulleskiskyting Voss: 

Sprint:  
Gull: Simen Eliassen Kvarme, M20-22 
6. pl. Marius Møller Schiefloe, M17 
8. pl. Kjersti Kvistad Dengerud, K Senior  

Fellesstart:  
4. pl. Kjersti Kvistad Dengerud, K Senior 
8. pl. Marit Ishol Skogan, K senior 
10. pl. Simen Eliassen Kvarme, M20-22 
10. pl. Magnus Riseth Pedersen, M17 
 
Lerøy Cup 1, Geilo 
3. pl. Marit Ishol Skogan, kort normal K senior 
7. pl. Kjersti Kvistad Dengerud, sprint K senior  

Lerøy Cup 2, Geilo 
4. pl. Kjersti K. Dengerud, normal K senior 
5. pl. Marit I. Skogan, normal K senior 

Lerøy Cup 3, Lygna 
3. pl. Kjersti K. Dengerud, sprint K senior 
6. pl. Kjersti K. Dengerud, sprint K senior 
9. pl. Marit I. Skogan, sprint K senior 
10. pl. Simen E. Kvarme, sprint M senior 

Lerøy Cup 5, Fet 
1. pl. Kjersti K. Dengerud, k-norm K senior 
4. pl. Marit I. Skogan, k-norm K senior 
10. pl. Simen E. Kvarme, sprint M senior 

Lerøyrennet, Lygna 
1. pl. Kjersti K. Dengerud, normal, K senior 
2. pl. Marit I. Skogan, normal, K senior 
3. pl. Kjersti K. Dengerud, sprint, K senior 
6. pl. Marit I. Skogan, sprint, K senior 
7. pl. Frida Dahl, normal, K senior 

Midt- Norsk mesterskap (LM), Hauka 20. og 21. mars 
2021 – medaljevinnere 
Normal:  
Gull: Mari Austheim, K 18 
Gull: Marius Møller Schiefloe, M 17 
Sølv: Magnus Bratbakken, G14 
Sølv: Magnus Riseth Pedersen, M 17 
 
Fellesstart:  
Sølv: Marius Møller Schiefloe, M17 
Bronse: Ingrid Gjørv, J13 
Bronse: Magnus Riseth Pedersen, M17 

KM skiskyting normal, Vinne 6. mars  
Gull: Vilde Aunli, J13 
Gull: Magnus Bratbakken, G14 
Gull: Casper Aunli, G15 

Fra venstre Frida Dahl, Kjersti Kvistad 
Dengerud og Marit Ishol Skogan.  

 

Pallplasser på klubbens juniorer på LM Normal på 
Hauka. Fra venstre Magnus Riseth Pedersen 
(sølv), Mari Austheim (gull) og Marius Møller 
Schiefloe (gull). 

 

Magnus (G14) og Kristian (G11) Bratbakken 
etter strålende innsats i LM/kretsrenn på 
Hauka.  

 



Gull: Espen Skrattalsrud, M17 
Gull: Maria Flak sprint K19 
Gull: Simen E Kvarme sprint M20-22 
Sølv: Ingrid Gjørv, J13 
Sølv: Astrid M Sandhaugen, J14 
Sølv: Magnus Riseth Pedersen, M17 
Sølv: Mari Austheim, K18 
Sølv: Maria Flak, K20 
Bronse: Rakel Haltbrekken, J16 
Bronse: Henrik Belbo, M19 

KM skiskyting Sprint, Steinkjer, 7. mars   
Gull: Vilde Aunli, J13 
Gull: Jonathan Vekseth, G13 
Gull: Magnus Bratbakken, G14 
Gull: Casper Aunli, G15 
Gull: Espen Skrattalsrud, M17 
Gull: Mari Austheim, K18 
Sølv: Ingrid Gjørv, J13 
Sølv: Astrid Marie Sandhaugen, J14 
Sølv: Emil Rygg, G15 
Sølv: Rakel Haltbrekken, J16 
Bronse: Iris Wågan, J13 
Bronse: Vår Ivardatter, J14 
Bronse: Marius Møller Schiefloe, M17 
Bronse: Henrik Belbo, M19 

Prøve NM Granåsen, normal 
1. pl. Mari Austheim, K18 
1. pl. Vegard Jermstad, M18 
1. pl. Vibeke Kvistad Dengerud, K20-22 
1. pl. Frida Dahl, K senior 
1. pl. Kristian Bratbakken, G12 
2. pl. Live Ivardatter, J11 
2. pl. Sindre Aalberg, G12 
3. pl. Astrid Marie Sandhaugen, J14 
3. pl. Magnus Riseth Pedersen, M17  

  

Ingrid Gjørv etter sitt første regionale mesterskap (LM). Fullt 
hus etter to skytinger, og bronse i J13 på fellesstart på Hauka. 
Lillesøster Sofie i sitt første kretsrenn etter skiskytterskolen i 
januar 2021. 

 

Jonathan Vekseth på startstreken i KM sprint på 
Steinkjer. Jonathan gikk inn til gull i G13. 

 

Astrid Marie Sandhaugen (J14) med 
sølv i KM Normal, bronsen i KM sprint 
og 3. pl. i prøve-NM i Granåsen.   

 

Vår Ivardatter, klubbmester i J14.  

 



Klubbmesterskap, sprint 
Det har også i år blitt kåret klubbmestere fra og med klasse 
J/G 11 år: 
J 11 år: Live Ivardatter 
J 12 år: Tuva Andrea Undersaker  
J 13 år: Vilde Aunli 
J 14 år: Vår Ivardatter 
J 16 år: Rakel Haltbrekken 
K 18 år: Mari Austheim 
K 20 år: Maria Flak 
G 12: Sindre Aalberg 
G 14: Magnus Bratbakken 
G 15: Casper Aunli  
M 17: Marius Møller Schiefloe 
M 19: Henrik J. Belbo 
M 20: Thomas Austheim 

 

Utmerkelser sesongen 2020/2021 

Innsatspokalen   
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 
målbevisst trening.  

Innsatspokalen for 2020-2021 tildeles Mari Austheim.  
Begrunnelsen er god fremgang og sterke prestasjoner 
gjennom sesongen, med bl.a. gull og sølv i både KM og gull 
LM (Midt-Norsk). Mari er i tillegg en seriøs, treningsvillig og 
målbevisst utøver med svært gode holdninger. Mari er en av 
juniorene våre som alltid stiller i lokale klubbrenn, og 
representerer de aktive i skiskyttergruppa som instruktør 
for yngre utøvere på bl.a. skiskytterskole og 
sommerskiskole. Vi ønsker Mari lykke med videre satsing! 
 

Foreldregruppas pokal   
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.   

Klubbmesterskap 2021, pall i G 15 år.  
Emil Rygg (sølv) og Casper Aunli (gull). 

 

Mari Austheim, K18. 

 

Rakel Haltbrekken, J16  

 



Foreldregruppas pokal for 2020-2021 tildeles Rakel 
Haltbrekken. Rakel tildeles pokalen for sine gode holdninger, 
treningsiver og god fremgang. Vi ønsker Rakel lykke til inn i 
ungdomsklassen og Team Innherred Skiskyting.  

 

Silver Clubs hedersbevisning  
Hedersbevisningen går denne sesongen til Vilde Aunli (J13) 
som i år har svært gode resultater og viser stor treningsiver. 
Vilde vil sammen med de andre jentene i treningsgruppe 13-
16 år være et viktig forbilde for jenter som kommer fra de 
yngre klassene. Vi ønsker Vilde lykke til med årene som 
kommer i treningsgruppen, på standplass og i sporet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilde Aunli, J13. 

 



Årsmelding hopp og kombinert sesongen 2020/2021 
Utvalget for hopp og kombinert har bestått av: Terje Moen, Marit Landrø, Anders Bardal og Anders 
Sprauten. Edwin Madsen Kirknes har kommet inn som trener i de minste bakkene, og har gitt et meget 
positivt bidrag. 

I Yrken har vi hatt plasthopping fra mai/juni til midten av november. Vi har da forsøkt å ha faste 
treninger en dag i uka pluss noen dagsamlinger i helgene der Nord Trøndelag skikrets har stilt med 
trenere. Vintersesongen ble i år, som tidligere år, reddet av snøproduksjon. Kulda kom dessverre først i 
januar, men vi fikk da produsert nok snø slik at vi holdt hele vinteren selv om vi fikk noen uker med 
mildvær og regn. Første trening på snø ble holdt 11.1. 

Vi har hatt to treninger i uka, mandag og torsdag. For å unngå kollisjon med skileik, valgte vi å ha 
trening mandager i stedet for tirsdager. Antall utøvere har ligget på rundt 20 unger på hver trening, noe 
vi anser som god rekruttering.  

Dessverre har pandemien påvirket vår aktivitet når det kommer til konkurranser. Steinkjer skifestival 
ble ikke arrangert, men på slutten av vinteren fikk vi arrangert ett kretsrenn/kveldsrenn i hopp. Det 
deltok da 33 utøvere, med deltakere fra Namsos i nord til Skatval i sør. I tillegg arrangerte vi 3 
karusellrenn i vinter.  

 

Kretsrenn i Yrken 

Trenere som har vært i bakken er i år har vært Edwin Madsen Kirknes, Anders Bardal og Terje Moen i 
K6, K10 og K20. Åsmund Sprauten i K35 og K44. Våre yngre utøvere har deltatt på KM-hopp i 
Torsbustaden. Sigurd Øksnes Moen fikk sølv i klassen Gutter 14 år. Utøverne som er tilsluttet 
Trønderhopp har deltatt på de rennene som har vært mulig med pandemien og de restriksjonene som 
har fulgt med den. Klubbens utøvere har markert seg med flere gode resultater. Kan nevnes at Jonas 
Viken fikk førsteplass på vinterens første NC-klasse A. 



 

Kretsrenn i Namsos. Gard, Elise og Thomas. 

Dugnadsånden har i år vært upåklagelig, foreldre/foresatte stiller gladelig opp når det er behov. Takket 
være dette har vi klart å gjennomføre treningene til oppsatt tid. Vi fikk også ryddet sletta i 
Steinkjerbakken, en bakke som begynner å savnes blant hopperne i klubben og resten av fylket. 

 

 På vegne av gruppa 

 

Terje Moen 

 

 

 

 



Årsrapport alpingruppa sesongen 2020/2021  
Nok en uvanlig og merkelig sesong er over for alpingruppa i Steinkjer skiklubb. Vi hadde en noe 
amputert barmarksesong av ulike årsaker. Vi hadde ikke mulighet å kjøre de faste gode innetreninger 
som vi har for alderen 8-16 år. De fleste av utøverne er tilknyttet andre grener i klubben så vi fikk trent 
godt allikevel dog med andre ting enn planlagt. Alpingruppa var representert på begge snøsamlinger i 
regi av skikretsen på Kvitfjell i september og oktober. Den 3 neste planlagte snøsamlinger ble avlyst 
grunnet smittevernhensyn og dårlig vær. Den gode nyheten fra alpingruppa i år er at det er mange år 
siden vi har hatt så mange fellestreninger i Heggesåsen. Vi fikk til slutt lagt en ok såle i bakken og fikk 6-
7 gode trenings-uker der oppe. Da har vi vært mange trenere og kunnet delt opp gruppa i ulike alder og 
nivå, noe som har fungert svært godt I tillegg har vi i år hatt et flott samarbeid med alpingruppa på 
Inderøy - med blant annet faste snøtreninger på mandager i Prestlia i hele vinter. Vil også nevne at vi 
har hatt en merkbar økning av jenter på treningene. Det er noe vi skal bygge videre på - i tillegg til at vi 
skal satse på gruppen 7-10 år til høsten. Vi vet at får vi i gang en solid gruppe på barmarkstreninger i 
denne aldersgruppa, så skal vi klare øke størrelsen på treningsgruppene til vinteren. Når det gjelder 
renn i årets sesong så ble det for det meste lokalt. Til den faste fartsuka i Oppdal i mars (Erik Håker Cup) 
så ble det åpnet opp for at alle i fylket kunne delta. Der deltok 3 av klubbens eldste deltakere - og 
leverte solide prestasjoner. Både Runa Sundfær og Tage Vekseth-Hahn ble kretsmestre i super-G! På 
tampen av sesongen ble det gjennomført både Stjørdals-mesterskapet i Meråker og Grong-
mesterskapet på Bjørgan. Her var Steinkjer skiklubb største klubb representert og mange av våre yngste 
løpere fikk sin debut i tøffe værforhold og krevende traseer. Planen for alpingruppa er å komme i gang 
med barmarkstrening og samlinger allerede i mai/juni hvis lokale smittevernregler tillater dette. Det 
planlegges også snøsamlinger på Juvass allerede i august, men datoer for dette er ikke bestemt ennå. 
Ha en frisk og flott sommer alle sammen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 løpere på Stjørdalsmesterskapet 
Runa, Kasper, Aleksander, Tage, Benjamin, Theo, Anna, Tormod, Edith, Ella, Laura og Sofia 



 
 Sofia                                                                                                              Ella 

 
Laura                                                                                                                Edith 
 



    
 

Theo 
 
På vegne av alpingruppa Steinkjer Skiklubb,                                            
                                                                                   
Tord Vekseth, Leder                                                                       Tage 

                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÅRSMELDING 
 
 

 
 

Langrennsutvalget Steinkjer skiklubb 

2020/2021 



1. Langrennsutvalgets sammensetning: 

Leder: Anders Kjøren 

Langrennsutvalget har denne sesongen bestått av kun en person. Flere av utvalgets tidligere 
medlemmer som var valgt for lengre periode ønsket ikke å fortsette, samt at flere gikk ut. Det har 
vært forsøkt å rekruttere nye medlemmer, uten at dette har lyktes. 

Det må legges ned et betydelig arbeid for at Langrennsutvalget kan økes med medlemmer for neste 
sesong.  Det bør være representanter fra hver aldersgruppe. 

2. Langrennsutvalgets arbeid 

I og med at utvalget har bestått av en person, har det ikke vært aktuelt å avholde formelle 
styremøter. 

Arbeidet i utvalget har foregått i godt samarbeid med sportslig leder i skiklubben Ivar Nastad og de 
ansvarlige trenerne for treningsgruppene. Det har derfor vært en flytende overgang mellom hva 
som har blitt utført av Langrennsutvalget som sådan og arbeid med trenerne. 

En slik minimal organisasjon i Langrennsutvalget medfører en svært begrenset mulighet for 
strategisk arbeid, fokus har måttet ligge på å gjennomføre vanlig drift. 

3. Aktivitet 
 

3.1 Trening 

Det har vært kontinuitet i treningen under sesongen. De eldste hadde treninger fra sommerferien, 
mens det for de øvrige har det vært kontinuitet i treningene siden høstferien. 

Det ble gjennomført høstsamling 16. og 17. oktober 2020. Til sammen var det med 106 
deltakere på samlingen, som er en økning fra 96 året før. 

Frem til snøen kom har det vært barmarkstreninger på Steinkjer skistadion. Takket være 
fantastiske trene har det vært varierte og velorganiserte treningsøkter uke etter uke. 

Fra snøen ble kjørt ut har det blitt gjennomført treninger alle tirsdager frem til påske. Dette med 
unntak av en tirsdag rett før påske hvor forholdene ikke tilsa dette, og treningen ble flyttet til 
Steinkjerhallen. I tillegg måtte to tirsdagstreninger i januar utgå på grunn av 
koronabegrensninger. 

Skicross og gruppen 13-16 år har i tillegg hatt et treningstilbud på torsdager. 

Treningsgruppene har vært delt opp slik: 

Skileik 1: Hovedtrener Rune Saursaunet  

Skileik   2: Hovedtrener Stian Ludviksen  

Skicross: Hovedtrener Arnstein Finstad 

13-16: Trenere Ivar Nastad/Pål Kristian Rygg 



På skileik 1 er det til sammen i overkant av 90 barn som på et tidspunkt har vært på trening 
gjennom sesongen. Oppmøtet på treningene har ligget på i overkant av 50 barn. 

Skileik 2 har i overkant av 80 barn som på et tidspunkt har vært på trening gjennom sesongen. Det 
også her vært i overkant av 50 barn på trening jevnt over. 

Skicross har hatt ca. 50 barn som har vært på trening i løpet av sesongen. Det har vært ca. 40 barn 
som har vært på trening ukentlig. 

I gruppen 13-16 har det vært registrert mange utøvere totalt sett, og 12-16 løpere med jevnlig 
deltagelse på treningene.  

3.2 Rekruttering 

Det arbeides godt med rekruttering i klubben. Et fast innslag i alle år har vært vafler etter trening 
på tirsdag. På grunn av koronarestriksjoner har ikke dette latt seg gjennomføre denne sesongen. 

Etter enkelte treninger har det likevel blitt enkel servering, blant annet på juleavslutning etter siste 
trening før jul, og etter klubbrenn. 

Det har, ut ifra en gjennomgang av tidligere års deltakelse, aldri vært så mange aktive barn i 
Steinkjer skiklubb langrenn som siste sesong. 

At så mange har deltatt må i stor grad tilskrives trenerne som gjør en svært god innsats. Videre at 
det har vært lagt særlig vekt på mestring i alle aldre og et tilpasset treningsopplegg for alle. 

3.3 Samlinger 

Det var bestilt treningsopphold på Oppdal. Dette skulle være første samling på snø, men 
samlingen måtte dessverre avlyses på grunn av koronarestriksjoner. 

3.4 Rennaktiviteter 
3.4.1 Klubbrenn 

Det har blitt arrangert tre klubbrenn med stor deltakelse. 

3.4.2 Karusellrenn 

Telenorkarusellen er en viktig rekrutteringsarena for langrennsgruppen. Også i år har skiklubben 
vært deltaker i Telenor karusellen. Det har blitt gjennomført to karusellrenn før snøen forsvant til 
påske. 

3.4.3 Klubbmesterskap 

Det har blitt gjennomført klubbmesterskap. 

Årets klubbmestere: 

- Elias Sæther Pigott (G2009) 
- Tuva Andrea Undersaker (J2009) 
- Leander Helland Iversen (G2008) 
- Vilde Aunli (J2008) 
- Magnus Brattbakken (G2007) 
- Vår Ivardatter (J2007) 



- Emil Rygg (G2006) 
- Rakel Haltbrekken (J2005) 
- Vegar Lægran Brattsve (M17) 
- Nora Hegdahl (K18) 

 
 
3.4.4 Steinkjer skifestival 

Den 14. februar ble Steinkjer skifestival gjennomført. På grunn av koronareglene måtte 
skifestivalen avholdes som et arrangement kun for klubbens medlemmer. Det var 170 
deltakere og 60 funksjonærer som skapte en svært god stemning på skistadion. 

3.4.5 Renn utenfor klubben 

Det har vært en spesiell sesong med betydelige begrensninger i rennaktiviteter i distriktet. Fra det 
ble lettet noe på restriksjonene i februar har klubben imidlertid vært godt representert på renn i 
distriktet. 

Kretsmester sprint M18:  Niklas Landsem Melhus 

KM-stafett junior: 
Niklas Landsem Melhus, Haakon Andreas Lillefjell, August Helland Iversen: sølv 
Sigur Johan Lillefjell, Marius Lukas Lillefjell, Vegar Lægran Bratsve: 5.plass 
  
KM fristil junior: 
K18: 
Nora Hegdahl 2.plass 
Mari Austheim 3.plass 
Kaisa Bergin Holtan 4.plass 
M18: 
Niklas Landsem Melhus 2.plass 
Vegard Jermstad 3.plass 
Haakon Andreas Lillefjell 4.plass 
Sigur Johan Lillefjell 5.plass 
M17: 
Marius Møller Schiefloe og Magnus Riseth Pedersen delt 3.plass 
Vegar Lægran Bratsve 5.plass 
Espen Skrattalsrud 7.plass 
Elias Rønning Haraldsen 9.plass 
M19-20: 
August Helland Iversen 3.plass 
  
KM 13-16 år: 
Anders Lillefjell 5.plass 
Jonathan Vekseth 5.plass 
Leander Helland Iversen 9.plass 
Emil Rygg 6.plass 
Vår Ivardatter 7.plass 
Tage Vekseth-Hahn 13.plass 
Theo Vekseth 14.plass 

 

3.4.6 Juniorer/Team Innherred 

Klubbens 8 langrennsjuniorer går på Steinkjer videregående skole og er med på klubbsamarbeidet 
Team Innherred, hvor de har faste trenere og treninger i og utenfor skoletida, de fleste på Steinkjer 
skistadion. Flere av klubbens juniorer stilte som trenere på skiklubbens sommerskiskole.  



3.4.7 Seniorer 

Klubbens seniorer har også i år hatt gode resultater med Thomas Westgård og Pål Trøan Aune. 
Westgård oppnådde blant annet en imponerende 9. plass i 15 km klassisk fellesstart i Tour de Ski. 
Begge stilte som prisutdelere på sommeravslutningen 2020, og Pål har stilt som instruktør på flere 
økter denne sesongen.  

3.4.8 24-timerrenn 

I skiklubbens regi (ikke Langrennsutvalget) ble det arrangert 24-timersrenn på Steinkjer 
skistadion 22. til 23. januar. Samtidig ble et av klubbrennene arrangert. Dette skapte liv og røre og 
god stemning på stadion og må gjentas neste år. 

3.4.9 Avslutning 

Det er planlagt avslutning av sesongen senere denne våren, med blant annet premiering av 
deltakerne i klubbmesterskapet. 

 
 

4. Heder og ære 
 

Morten Brørs pokal 2020 tildeles: Niklas Landsem Melhus 
 
Severin Bjørstads pokal 2020 tildeles: August Helland Iversen 
 
Alf Tømmerås, pokal 2020 tildeles: Sigur Johan Lillefjell 
 
Silver Clubs hedersbevisning: Leander Helland Iversen 

 
Langrennsutvalget retter en stor takk til fantastiske trenere, speakere, løypekjørere og de 
foreldrene som stiller opp på dugnad – uten dere hadde det ikke blitt trening og annen aktivitet 
på skistadion. 
 
 

Anders Kjøren 
 



 
Økonomi  
Regnskapet for 2020 viser et lite overskudd på 26 666. Arrangementsinntektene er lavere enn 2019 
som en naturlig konsekvens av coronapandemien, i tillegg til lavere reklame og sponsorinntekter. 
Lavere inntekter kompenseres av lavere kostnader også som en konsekvens av pandemien. 

Skiklubben lider fortsatt av at det ikke er en dedikert markedskontakt, da vi tror at dette kunne 
bidratt på inntektssiden. Denne sesongen er dette arbeidet drevet i fellesskap i styret. Vi håper også 
neste sesong å unngå økte trenings og medlemsavgifter i skiklubben. Økonomiregulativet kan for 
neste sesong endres frem til og med 1. oktober.  
Årsregnskapet i klubben for 2020 er som følger:  

 

 



 

Note 1: 

Avvik mellom signert regnskap 2019 og inngående balanse 2020 skyldes korrigeringer gjort av 
regnskapsfører. Totalt avvik på 5.990 
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