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12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Valg. 

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 
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Sak 8 - Behandle idrettslagets årsberetning 
Kravet til årsberetning for idrettslag er beskrevet av NIF i følgende lenke: 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-

idrettslag/okonomi/klubbokonomi/arsberetning/ 

 

Sak 8.1 - Styrets beretning 
 

Forord 
Sesongen 2021/2022 har vært preget av 

Covid-19 pandemien. Graden av restriksjoner 

og smittevernstiltak har variert mye gjennom 

sesongen, men i motsetning til forrige sesong 

har de fleste konkurranser blitt arrangert som 

planlagt. 

Det har vært stor aktivitet i klubben både 

sportslig med mange utøvere på treninger og 

konkurranser og på arrangement med 3 store 

nasjonale arrangementer. Vi arrangerte 

Norgescup rulleskiskyting i august 2021, 

juniorlandskamp langrenn i januar 2022 og 

norgescup/ U23 NM i langrenn mars 2022 i 

tillegg til regionale og lokale konkurranser. 

 

Styrets sammensetning 
Styret har i sesongen 2021/2022 bestått av: 

Leder Atle Dengerud 

Nestleder Pål Anders Dahl 

Sekretær Hanna Skar Knutsen 

Økonomi Jørgen Vist 

Kommunikasjon Marthe Lorvik 

Anleggsansvarlig Kjetil Brattbakken 

Marked Espen Børrøsund 

Sportslig leder Ivar Nastad 

Leder alpint Tord Vekseth 

Leder langrenn Anders Kjøren 

Leder hopp/ kombinert Terje Moen 

Leder skiskyting Line Bratland 

 

Valgkomite Stian Ludvigsen og Gisle Almlid-

Larsen 

 

Kontrollkomite Jørgen Asp og Terje 

Skrattalsrud 

 

Styrets arbeid 
Styret har siden forrige årsmøte avholdt 12 

styremøter, 8 i 2021 og 4 i 2022.  

Nytt økonomisystem er innført i perioden og 

det er jobbet bra med innføring av 

økonomisystemet og inntektsbringende 

arbeid slik at økonomisituasjonen er både 

oversiktlig og bra. 

Idrettsforbundet har revidert lovnormen for 

idrettslag og basert på denne ble klubbens lov 

revidert i februar 2022. Et krav i lovnormen er 

at organisasjonsplan for klubben skal vedtas 

på årsmøtet i forkant av valg. Det er 

utarbeidet en organisasjonsplan og i den er 

det lagt opp til at færre verv velges på 

årsmøtet. Styret vil jobbe videre med 

organisasjonsmodellen og sikre direkte link 

mellom alle utvalg og styret samt vurdere 

behov for flere utvalg for å systematisere 

vedlikehold og videreutvikling av anleggene. 

Klubben har gjennomført mange arrangement 

i 2022. Det er viktig at klubben som en stor 

klubb i regionen tar ansvar og arrangerer på 

alle nivå og innenfor alle grener. Det er like 

viktig å arrangere klubbrenn for de yngste 

som det er å invitere hundrevis av juniorer og 

seniorer til norgescup. I sesongen har renn av 

alle typer blitt arrangert. De enkelte 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/klubbokonomi/arsberetning/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/klubbokonomi/arsberetning/
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arrangementene er omtalt andre steder i 

årsrapporten. 

Hjemmesiden er en aktiv informasjonskanal, 

og ansvar for oppdateringer ligger hos et 

styremedlem. Grenansvarlige følger opp 

informasjon ut til de ulike grenene og i tillegg 

brukes Facebook og Spond aktivt som 

kommunikasjonskanaler. 

Økonomiregulativet er revidert i perioden og 

et arbeidsdokument for beskrivelse av 

administrative oppgaver er etablert. Øvrige 

styrende dokumenter har vært uendret flere 

år og må gjennomgås i kommende periode. 

 

Aktivitet 
Det har vært stor aktivitet i alle grener. 

Aktiviteten er beskrevet i de fyldige 

rapportene fra grenene. 

 

Arrangement  

Norgescup rulleskiskyting 

Klubben var i august vertskap for NSSF’s 

nysatsing LERØY rulleskicup. Rundt 100 

deltagere stilte til start i løpet av helga og nok 

et godt gjennomført arrangement av Steinkjer 

skiklubb. 

Steinkjer skifestival 

Skifestivalen ble arrangert siste helg i januar, 

samme helg som nordisk juniorlandskamp. 

Planen var å arrangere begge arrangement 

samtidig for å skape en god ramme om begge 

arrangementene. Covid-19 restriksjoner førte 

dessverre til at arrangementene måtte 

gjennomføres på forskjellig tidspunkt disse 

dagene, men skifestivalen ble et flott 

arrangement for løperne fra klubbene i 

distriktet. 

Nordisk juniorlandskamp og norgescup/ U23 

NM ble flotte arrangement. Fyldig refleksjon 

og rapport ligger som vedlegg bakerst i dette 

dokumentet. 

Trøndercup og KM stafett skiskyting og øvrige 

arrangement er omtalt i grenene sine 

rapporter. 

 

Anlegg og pågående prosjekt 
 

Pågående prosjekt 

Prosjekt Skileikanlegg 

Anlegget inne i Helgeskroken er nesten 

ferdigstilt. I 2022 skal det fremføres strøm, 

vann og luft til snøkanon. Regnskapet vil 

ferdigstilles i 2022 og resterende spillemidler 

og momskompensasjon forventes i 2023.  

Prosjekt Barmarksanlegg 

Anlegget på andre siden av veien for nedre 

klubbhus skal ferdigstilles med hinder ++ i 

2022. Regnskapet vil ferdigstilles i 2022 og 

momskompensasjon forventes i 2023. 

Prosjekt Rulleskiløype til Lia 

Prosjektet er nesten ferdig og ferdigstilles 

med lysstolpe i 2022. Regnskapet vil 

ferdigstilles i 2022 og momskompensasjon og 

spillemidler forventes i 2023. 

 

Prosjekt i planleggingsfasen 

Vann fra Byaelva - Skidrift jobber med 

prosjektet. Det er per nå ikke gitt konsesjon 

for uttak av vann fra elva, skidrift jobber 

parallelt med andre alternativ. 

Steinkjerbakken – Arbeidsgruppe er nedsatt. 

Planer for arbeidet er under utredning. 

Oppgradering nedre klubbhus – Husstyret 

jobber med prosjektet og anbudsrunde 

forventes i 2022. 

Status anlegg 

Alle anlegg er i drift og fungerer, men det er 

kontinuerlig behov for vedlikehold og 

oppgradering. Styret vurderer fortløpende 

hvilke større anleggsoppgraderinger som må 

prioriteres. 
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Rapport fra husstyret 2021-22 
 

Koronasituasjonen som har vært gjeldende 

det siste året, har også påvirket 

utleieaktiviteten på skistadion. Det har tidvis 

ikke vært aktivitet i husene, annet enn 

forefallende arbeid.  

I periodene når restriksjonene har vært 

mindre strenge, har det vært noe utleie, samt 

at klubben selv har benyttet husene til møter, 

kaffe/vaffeltreff for Silver Club. 

Den utleien som har vært siste år, har 

fortrinnsvis vært klubbhus 87. Dette pga 

antallsbegrensninger og 1 meters regelen.  

 

Nå håper vi derimot på økt etterspørsel 

utover sommeren.  

Som vanlig er alle kommende helger bortleide 

pga konfirmasjoner. 

 

Vi ser at det er et stort behov for å renovere 

husene og Knut og Jarle har arbeidet med 

planer for opp pussing.  Spesielt viktig å tenke 

oppgradering av klubbhus 87. Dette vil mest 

sannsynlig øke utleie.  

 

Husstyret sitt arbeid består i å drive utleie/ 

holde oversikt over utleie, møte leietakere, gå 

gjennom kontrakt/avklare forventninger, 

sjekke status på hus før- og etter utleie mht 

renhold/hygiene, vaske alle hus/holde de i 

orden, sjekke de utenforliggende forhold med 

tanke på trivsel. Vedlikehold og reparasjoner 

som må gjøres/kreves for å få leid ut, er det 

husstyret som har sørget for.  

Husstyret har også deltatt på 

møter/prosjektmøter som gjelder 

restaurering/større vedlikehold/nybygg. 

 

Husstyret har bestått av: Knut Skogan, Jarle 

Bylund, Benthe Asp, Marit Lægran og Kari 

Trøan Aune 

Vi har hatt noen møter det siste året, samt at 

det har blitt saksbehandlet via telefon og 

epost ettersom vi ikke har hatt fysiske møter i 

samme grad som tidligere. 
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Sak 8.2 - Alpingruppas årsberetning 
 

Årsrapport alpingruppa 2022 

 

Endelig en sesong med normale trenings 

og konkurranseforhold! Alpingruppa i 

Steinkjer skiklubb har i år hatt en flott 

samarbeid med Inderøy Alpint. Vi har hatt 

2 faste treninger pr uke i Prestlia. Der har 

forholdene vært aldeles fantastiske!! Faste 

gode forhold for slalåm-treninger, men 

bakken litt for liten for å kunne sette god 

nok storslalåm-løype. Da har vi vært i 

Torsbustaden ved noen anledninger og 

kjørt SSL. Ellers har gruppa vært i Grong 

og kjørt litt mer fart. 

 

Heggesåsen har i år dessverre ikke vært 

benyttet. Hærverk på både nødstopper og 

kabler satte en stopper for det. Vi har også 

savnet litt initiativ fra den uorganiserte 

gruppen som benytter anlegget. Dårlig 

oppmøte på dugnader og liten respons på 

forespørsler om hjelp har ført til vi heller 

har prioritert samarbeid med Inderøy 

Alpint som har kunne tilby flotte 

treningsforhold der. 

 

Skiklubben har vært representert på litt 

større renn både på Oppdal og Vassfjellet 

med våre eldste løpere. Våre eldste 

løpere er viktige å ha i treningsgruppen - 

som gode forbilder for de yngre. Alpint er 

en utfordrende teknisk idrett - der vi bruker 

mye video som ledd i instruksjonen. Men 

vi ser også at de yngste løperne lærer 

svært mye av å observere de eldste under 

øktene. 

 

Vi har i år hatt et stort fokus på 

rekruttering av løpere under 10 år. Det har 

vært 2 vanskelige år for rekruttering inn i 

vår idrett også grunnet pandemien. Men vi 

ser et stor vekst i antall løpere etter vi 

startet samarbeidet med Inderøy Alpint. 

Utrolig gøy å se! 

 

Alpingruppa har en offensiv plan om å få 

startet opp barmarkstrening allerede rett 

etter skolestart i august. Planen er også å 

få til flere snøsamlinger på Juvass ila av 

høsten for de litt eldre løperne. 

 

Undertegnende takker nå av som leder i 

alpingruppa etter 5 år. Vi håper å ha ny 

leder på plass så raskt som mulig. 

 

Legger ved noen bilder fra årets sesong: 
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Sak 8.3 Hopp og kombinertgruppas 

årsberetning 
 

Hopp og kombinert: Utvalget for hopp og 

kombinert har bestått av: Terje Moen og 

Anders Bardal. Trenere i vinter har vært: 

Simen Vikan, Anders Bardal og Terje Moen. 

Åsmund Sprauten har også vært trener når 

han ikke har vært i Sprova og ordnet med 

bakkene der.  

Første hopping på plast etter sommerferien 

ble 16.8 og høsten ble avsluttet 8.11. I den 

perioden forsøkte vi å ha trening en dag i uka. 

I tillegg ble det under høsten gjennomført 

kretssamling i Yrken og skiklubben arrangerte 

vinter kickoff. Under skiklubbens samling var 

nesten 100 unger innom bakkene og fikk 

prøve skihopping. Dette resulterte i at mange 

kom tilbake etterpå og ble med på 

treningene. 

Vintersesongen ble i år, som tidligere år, 

reddet av snøproduksjon. Vi startet 

snøkanonen 6.desember, dessverre ble 

kuldeperioden litt for kort og vi måtte 

produsere mere snø i romjula før vi kunne 

åpne bakkene for hopping.  

Våre treningsdager i vinter har som tidligere 

vært mandager og torsdager. Siden vi endelig 

kunne bruke brakka igjen etter pandemien 

kom, ble det i år servert vaffel til utøverne på 

torsdagene.  

Takket være snøproduksjon og en relativt 

stabil vinter har vi klart å holde aktiviteten i 

bakkene nesten uten avbrudd hele vinteren. 

Siste trening med Raw Air avslutning og pizza 

ble holdt 7.4.  Rekruteringen i hopp har vært 

god de siste årene og vi har i år hatt over 15 

hoppere på alle treningene, på det meste 

nesten 25. Takket være støtte fra Sparebank 1 

og en «spleis» fikk vi kjøpt inn 10 sett hoppski 

og sko for utleie til ungene. Dette har ført til 

stor mestring og utvikling blant utøverne og 

på slutten av vinteren var det kø i K35. 

Vi har i vinter arrangert 2 hopprenn i Yrken 

der ett av dem også hadde kombinert. I tillegg 

gjennomførte vi 3 karusellrenn. 

 

Mange av våre yngre utøvere har deltatt på 

flere kretsrenn i vinter og sesongen avsluttes 

med plastrenn på Skatval 30.4. 

Jonas Viken har satset i vinter og har hatt flere 

gode resultater.  Han var også i år 

prøvehopper under VM i skiflyging i Vikersund 

og satte er ny personlig rekord med 205,5 

meter.  

 

 

 

Kombinertrennet under Steinkjerskifestival 

ble gjennomført som skicross i sletta på de 

største bakkene. 
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Dugnadsånden har også i år vært upåklagelig, 

foreldre/foresatte stiller gladelig opp når det 

er behov både under trening og før trening. 

Takket være dette har vi klart å gjennomføre 

treningene til oppsatt tid. Jeg vil også takke 

Silver klubb for hjelpa vi har fått med kantslått 

og lapping av vant. Dette frigjør tid til oss i 

hoppgruppa for å gjøre annet forefallende 

arbeid i ett anlegg som begynner å merke 

mange år med bruk og lite vedlikehold. 

En stor takk til Steinkjer skidrift som leverer 

perfekte bakker til oss hver trening og til 

hopprennene. 

 

På vegne av gruppa 

Terje Moen 
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Sak 8.4 - Langrenngruppas årsberetning  

 

ÅRSMELDING LANGRENN 

 

 

Langrennsutvalget Steinkjer skiklubb 

2021/2022 

 

1. Langrennsutvalgets sammensetning: 

 Leder:   Anders Kjøren 

Langrennsutvalget har denne sesongen bestått av kun en person.. Det har vært forsøkt å 

rekruttere nye medlemmer, uten at dette har lyktes. 

Det er for kommende sesong kommet flere personer inn i LU, noe som er svært positivt. Det 

har på slutten av sesongen blitt gitt god hjelp av personer som kommer inn i LU for 

kommende sesong.  
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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 vinterkickoff i klubben siste helg i oktober. den høstsamling 16. og 17. 

oktober 2020. Dette var en svært godt gjennomført arrangement 

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. Det var 

høsten 2021 også et godt tilbud om rulleski når dette var mulig på søndager.  

Fra snøen ble kjørt ut har det blitt gjennomført treninger alle tirsdager frem til påske. Det har 

vært fantastiske snøforhold gjennom hele vinteren, og stadion området har blitt godt benyttet. 

Etter at koronabegrensninger opphørte, har man også begynt med enkel servering etter 

trening. Dette ser man som svært viktig også for tiden fremover, og som må prioriteres ved 

oppstart til høsten. LU vil takke sponsorer som har bidratt i den anledning. Det vil her være 

viktig at foreldre stiller til dugnadsvakter.  

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

Treningsgruppene har vært delt opp slik: 

 Skileik 1:  Hovedtrener Johan Martin Brandt 

 Skileik 2: Hovedtrener Stian Ludviksen 

 Skicross: Hovedtrener Rune Susegg 

 13-14:  Trenere Marte Kant og Espen Børøsund 

15-16:  Trener Ivar Nastad 

 

På skileik 1 er det til sammen i overkant av 80 barn som på et tidspunkt har vært på trening 

gjennom sesongen. Oppmøtet på treningene har ligget på ca 40 barn. Dette er en liten 

nedgang fra tidligere år. Dette antas å henge sammen med at det ikke var så mange andre 

tilbud forrige sesong på grunn av korona. På skileik 1 har man lyktes med å få inn nye 

dyktige foreldre som trenere, som ikke har hatt roller i klubben fra tidligere.  



Steinkjer Skiklubb – Årsmøte 2021  14 

Sensitivitet: Åpen 

Skileik 2 har i overkant av 65 barn som på et tidspunkt har vært på trening gjennom 

sesongen. Det også her vært i overkant av 40 barn på trening jevnt over.  

Skicross har hatt ca. 30 barn som har vært på trening i løpet av sesongen. Det har vært ca. 20 

barn som har vært på trening ukentlig.  

Gruppen 13-14 har vært en ny gruppe for året. Treninger har både vært separate og sammen 

med skicross. Det har vært opp mot 15 totalt sett på trening, mens jevnt på trening har det 

vært mellom 5-10 personer. Man ser for denne gruppen, har det vært kollisjon med særlig 

fotball.  

I gruppen 15-16 har det vært registrert mange utøvere totalt sett, men litt færre ukentlig aktive 

utøvere.  

3.2 Rekruttering 

Det arbeides godt med rekruttering i klubben og dette arbeidet må videreføres.  

Etter enkelte treninger har det likevel blitt enkel servering, blant annet på juleavslutning etter 

siste trening før jul, og etter klubbrenn. Det ble i tillegg arrangert avslutning med pizza for de 

eldste gruppene og utdeling av premier for klubbmester og «cupvinner.  

Det er svært mange som blir med, men det må særlig arbeides med overgangen fra skicross 

og eldre. Det er et betydelig frafall. Det synes svært viktig å skape sosiale miljø.  

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 ble gjennomført treningssamling i Sverige før jul. Det ble samtidig forsøkt arrangert 

samling i Snåsa for de yngre årsgrupper, men dette måtte avlyses på grunn av liten deltakelse.  

Samling synes svært viktig å få gjennomført. Samling må legges til rette, slik at flest mulig 

kan delta.  

3.4 Rennaktiviteter 

Klubben har lagt opp til klubbrenn for alderen barn født 2012 og eldre, mens karusellrenn – 

rundeløyper for de yngre. LU takker alle for innsatsen for sekreteriat, løypelegging, 

organisering på stadion og ikke minst speaker Arve Austheim.  

3.4.1 Klubbrenn 

Det har blitt arrangert 4 klubbrenn med stor deltakelse og som til sammen utgjorde en cup. 

Resultatet var knyttet til totalt poeng for alle renn. Rennene utgjorde: 

- Idealtid 

- Sewing Meet Vertical 

- Bjønnskaret Downhill 

- Skicross 

  



Steinkjer Skiklubb – Årsmøte 2021  15 

Sensitivitet: Åpen 

Klassevinnere var: 

 G10-12: Filip Bentzen Opdahl, Sivert Sand Ludvigsen, Alexander Storm Kjøren 

 G13-15: Nikolai Storm Kjøren, Elias Sæther Pigott, Leander Helland Iversen 

 G15-16: Sakarias Riis,, Magnus Brattbakken, Emil Rygg 

 J10-12: Sofia Sjaastad, Lilja Finstad, Vilde Lovise R. Haldorsen 

 J13-14: Tuva Andrea Undersaker, Marte Vanem Aas, Anna Opheim Bardal 

 J15-16: Astrid Marie Sandhaugen, Vår Ivardatter 

  

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 4 karusellrenn. Dette 

skaper stor stemning.  

3.4.3 Klubbmesterskap 

Det har blitt gjennomført klubbmesterskap.  

Årets klubbmestere: 

- Filip Opdahl (G12) 

- Lilja Finstad (J12) 

- Sindre Aalberg (G13) 

- Marte Vanem Aas (J13) 

- Leander Helland Iversen (G14) 

- Magnus Brattbakken (G15) 

- Astrid Marie Sandhaugen (J15) 

- Casper Aunli (G16) 

- Nora Hegdahl (D18)  

-  

3.4.4 Steinkjer skifestival og andre 

arrangementer 

Som tidligere år ble Steinkjer skifestival gjennomført. Det vises til egen redegjørelse om 

større arrangementer.  

3.4.5 Renn utenfor klubben 

Klubben har vært godt representert i renn utenfor klubbens regi. Trenerne har satt opp 

«prioriterte renn». Dette har fungert bra.  

LU har likevel et ønske om at klubben skal stille med enda flere på kretsens renn.  
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3.4.6 Team Innherred 

Team Innherred er skiklubbens treningsopplegg for juniorer. Shawn Lillefjell har vært 

klubbens kontakt opp mot Teams Innherred. Klubben har hatt flere deltakere på Team 

Innherred i inneværende sesong.  

 

3.4.7 Seniorer 

Klubbens seniorer har også i år hatt gode resultater med Pål Trøan Aune.  

3.4.8 Avslutning 

Det ble en god påskeavslutning for alle. I tillegg er det sammen med skiskyting planlagt en 

avslutning av sesongen senere denne våren.   

 

 

4. Heder og ære 

Morten Brørs pokal 2021 tildeles: 

Severin Bjørstads pokal 2021 tildeles: 

Alf Tømmerås, pokal 2021 tildeles: 

 

*** 

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
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Sak 8.5 - Skiskyttergruppas beretning 
 

Årsmelding fra skiskyttergruppa  

2021-2022 

Vi har lagt bak oss en fantastisk vinter med 

gode snøforhold for trening og 

konkurranse. Endelig fikk vi en tilnærmet 

normal sesong med konkurranser og reiser 

rundt omkring i landet. Selv om vi startet 

med ganske strenge restriksjoner, som 

faktisk strakk seg ut til februar, har vi fått 

konkurrere nærmest som vanlig gjennom 

vinteren. Mange opplevde også å bli 

smittet av Covid i løpet av sesongen, noe 

som har preget både form og prestasjoner 

i ettertid. 

 

Representasjon: 

Styret i skiskyttergruppa har i 2021/22 

bestått av: 

Line Bratland, leder 

Gunnar Gjørv, nestleder/sportslig leder 

Geir Ove Haraldsen, anleggsansvarlig 

Odd Are Sandhaugen, våpenansvarlig 

Linn Krogstad Kjelvik, styremedlem 

Vidar Aunli, styremedlem 

Ingunn Tomte Sandhaugen, styremedlem 

Aina Rønning Haraldsen, styremedlem 

 

Gruppeleder har representert 

skiskyttergruppa i hovedstyret i klubben.  

Gruppestyret har også vært representert i 

møter i regi av Nord-Trøndelag 

Skiskytterkrets og møter og 

klubbledermøter i på Teams i regi av NSSF. 

Arve Austheim har, som skiklubbens 

representant, vært styreleder i Team 

Innherred Skiskyting i sesongen 

2021/2022. 

Tom Vidar Wågan har vært TD på 

kretsrenn. 

 

Sportslig aktivitet og utvikling: 
 

God aktivitet i klubben 

Pr. utgangen av april 2022 er det registrert 

28 aktive skiskyttere over 13 år 

(lisensbetalere) i klubben. Steinkjer 

skiklubb er den største klubben i Nord-

Trøndelag målt i antall lisensutøvere. 

Det er sist vinter registrert totalt 47 aktive 

utøvere i skiskyttergruppa. Det oppleves 

at skiskyttergruppa preges av en positiv 

samarbeidskultur, svært godt sosialt miljø 

både innenfor treningsgruppene, mellom 

yngre og eldre utøvere, trenere og 

foreldre/foresatte.  

Styret vil med dette rette en stor takk til 

trenerteamet med Thomas Austheim, Stig 

Aalberg og Odd Are Sandhaugen. Utallige 

timer er lagt ned gjennom vinteren. Det er 

lagt til rette for et inkluderende og trygt 

miljø for barn og unge som vises gjennom 

idrettsglede, mestring, trivsel og 

prestasjoner.  
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Skiskytterskolen 

Det ble gjennomført en skiskytterskole 

denne sesongen. Høsten 2021 deltok ni 

nybegynnere på kurset. Åtte har deltatt 

videre på treningene og representert 

klubben i lokale og regionale renn.  

Thomas Austheim har hatt det faglige 

ansvaret for kurset med støtte fra Stig 

Aalberg og Odd Are Sandhaugen. Styret 

takker for kyndig og god opplæring 

 

til nye utøvere og foresatte. Øktene 

inneholdt innføring i våpensikkerhet, teori 

om skiskyting, skyting og diverse fysiske 

øvelser. 

Deltagerne fikk diplom og lue som 

deltagerpremie fra Norges 

skiskytterforbund etter fullført kurs.  

  
Bak fra venstre: Sverre Igelsrud Saursaunet, Sigurd Aalberg, Olaf Sand Ludvigsen, Alexander Van der 

Linden, Iver Asp Evjen, Nanna Hagstrøm-Sjaastad og Lina Grevskott deltok på årets skiskytterskole. 

Alexander Storm Kjøren deltok også, ikke til stede da bildet ble tatt.  

Skiskytterkolen ble avsluttet med laserskyting på blink utlånt fra NSSF på avslutningskvelden.

Innherredskarusellen 

Innherredskarusellen som har vekt på 

lavterskel deltagelse på lokale renn var igjen 

tilbake etter et opphold i to år på grunn av 

Covid.  

Steinkjer skiklubb arrangerte 

Innherredskarusell 2. februar og 55 deltagere 

deltok. 

Det ble også gjennomført Innherredskarusell 

på Inderøy, Stiklestad og Vinne.  

Steinkjer dominerer med god deltagelse på 

disse rennene, som er en fin arena for 

mestring og en start på å delta på renn for de 

yngste.  
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Treningsgruppe 10-12 år 

Treningsgruppe 10-12 år har i år bestått 

av 19 utøvere. Ei treningsvillig gruppe 

med jevnt og svært godt oppmøte. Denne 

gruppa trener en gang i uka, (onsdag). De 

fleste utøverne har deltatt jevnlig på 

kretsrenn i sesongen. Det er mye 

mestring, stor framgang, idrettsglede, 

flotte resultater og ikke minst mye god 

skyting på standplass i gruppa. 

Stig Aalberg og Odd Are Sandhaugen har 

ledet denne gruppa gjennom vinteren på 

en trygg og god måte for utøvere og 

foresatte. 

Treningsgruppe 13-16 år 

Denne gruppa har bestått av 14 utøvere. 

En humørfylt og pratevillig gjeng med et 

svært godt miljø, der alle heier på alle og 

backer opp hverandre. Denne gjengen 

trener to ganger i uka, (mandag og 

onsdag). Flere deltar også på klubbens 

langrenns treninger.  Alle utøverne deltar 

jevnlig på regionale renn og biter godt i fra 

seg i konkurranse med deltagere fra 

region Midt.  

Thomas Austhein og Stig Aalberg har ledet 

denne treningsvillige gruppa som har et 

svært godt oppmøte på treningene.  

Etter to år med avlysninger ble det igjen 

arrangert Hovedlandsrenn for 15-16- 

åringer. Denne gang i riksanlegget for 

skiskyting, Holmenkollen. 4 utøvere 

representerte Steinkjer skiklubb, Astrid 

Marie Sandhaugen, Ludvig Wågan, 

Magnus Bratbakken og Casper Aunli.  

Magnus Bratbakken tok to sterke topp 10-

plasseriger med 6. plass på normalen og 7. 

plass på sprinten. 

 

Casper Aunli, 33. plass N og 22. plass S  

Ludvig Wågan, 46. plass N og 45. plass S 

Astrid Sandhaugen, 22. plass N og 30. 

plass S.  

Stafett HL: 

5. pl. J15 Nord-Trøndelag ssk 

Astrid Sandhaugen, Julie Vedal og               

Sofie Overland 

7. pl. G15 Nord-Trøndelag ssk 2 

Kristian Fleischer, Ludvig Wågan og Maris 

Eide 

9. pl. G15 Nord-Trøndelag ssk 1 

Magnus Bratbakken, Henrik Furunes og 

Andreas Palmelind 

8. pl. G15/16 Nord-Trøndelag ssk 1 

Syver Lorås, Thomas Reitan og Casper 

Aunli 

Ludvig, Magnus og Casper på HL i 

Holmenkollen   
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Ungdom / Junior (17-22 år) 

Klubben har til sammen hatt 7 aktive 

juniorer denne sesongen. De fleste er 

elever ved Steinkjer v.g. skole. Løperne 

har vist gode prestasjoner både på 

regionalt og nasjonalt nivå. 

Team Innherred skiskyting er et 

treningssamarbeid mellom klubbene på 

Innherred med koblingen til Steinkjer vgs. 

Her deltar alle aktive juniorer som ikke er 

tilknyttet andre team/private team og lag 

utenfor krets. 

Junior/ Senior  

Klubben har hatt 5 aktive junior og 

seniorer denne sesongen som er flyttet fra 

Steinkjer og deltar på private Team.  

Trondheim Biathlon Team: Frida Dahl 

Team Maxim: Marit Ishol Skogan, Kjersti 

Kvistad Dengerud og Simen Eliassen 

Kvarme 

Team Blåne: Vibeke Kvistad Dengerud 

Løperne har deltatt i nasjonale 

konkurranser (Lerøy Cup) og NM. 

Imponerende prestasjoner av klubbens 

utøvere i kvinner senior med flere 

pallplasser og topp 10 på nasjonalt nivå. 

Utøverne er gode forbilder for yngre 

utøvere og representerer klubben på en 

forbilledlig måte. 

Simen Eliassen Kvarme har deltatt lite i 

konkurranser gjennom sesongen grunnet 

langvarig skade. Vi håper å se Simen 

tilbake i sporet med børsa på ryggen til 

neste sesong. 

Samlinger 

Klubben arrangerte helga 1.-3. oktober 

Skiskytter med MOT-samling. 25 utøvere i 

alderen 15-16 år fra region Midt var 

samlet til ei inspirerende helg med 

treninger, foredrag, sosialt og nye 

bekjentskaper. Halvor Jørstad, trener 

NSSF kvinner U23, instruerte gjengen med 

stødig hånd og bidro med gode treninger 

og god ledelse på standplass. 

Hyggelig med svært gode 

tilbakemeldinger fra utøvere, trenere og 

foresatte etter samlinga på Steinkjer. 

Flere ga uttrykk for at det var den beste 

samlinga de hadde vært på og gjerne ville 

komme tilbake. 

MOT-prisen for Region Midt ble tildelt 

Berit Solem Reitan, Sokna og Magnus 

Bratbakken, Steinkjer skiklubb. Premien 

ble tur til sesongåpning for seniorene på 

Sjusjøen og landslagsbekledning. 

Bilder fra skiskytter med MOT-samling 
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Høstsamlinga for skiklubben ble 

gjennomført i oktober. Skiskyttergruppa 

bidro med åpen stadion der alle utøvere 

fra 10 år fikk prøve seg på skiskyting. 

Deltakerne fikk en enkel våpeninstruksjon 

og en voksen ved matta for trygg og sikker 

opplæring på standplass. Et populært 

innslag som bør videreføres. Dette er en 

god arena for å rekruttere flere skiskyttere 

i klubben. 

I november sto den tradisjonsrike 

snøsamlinga i Vålådalen for tur. Flere 

utøvere fra skiskyting deltok sammen med 

langrenn på en vellykket samling med god 

trivsel for små og store, klubbtilhørighet 

og gode treningsforhold.  

Skiskytterne har videre deltatt jevnlig på 

klubbens langrenns treninger gjennom 

hele sesongen. I tillegg deltatt i langrenns 

konkurranser på kretsnivå. 

 

Arrangementer 

Klubbrenn/klubbmesterskap 

Det er i løpet av sesongen gjennomført 

testrenn, klubbrenn, Innherredskarusell 

og ett klubbmesterskap i sprint. Disse 

rennene har samlet skiskytterne på tvers 

av aldersgrupper og bidratt til en svært 

god stemning og trivsel i gruppa. Dette er 

en god arena for å rekruttere, inkludere 

og involvere nye utøvere og foresatte i 

skiskytterfamilien. 

Trønder Cup 5 og KM stafett region Midt 

Steinkjer skiklubb ble denne sesongen 

tildelt Trønder Cup renn 5 og stafett 

Region Midt helga 19. og 20. mars.  

129 deltagere deltok i lørdagens TC 5 i 

strålende vær med noe utfordrende 

vindforhold.  

Søndag var det duket for stafett. 53 lag fra 

Region Midt deltok i KM-stafetten. Sol fra 

skyfri himmel gjorde ett prikkfritt 

arrangement komplett. Svært gode 

tilbakemeldinger fra utøvere, foresatte og 

TD er godt å ta med seg for rennleder 

Torbjørn Wekre som ledet 

organisasjonskomiteen og de frivillige 

med stø hånd. Vi setter stor pris på den 

kunnskapen som besittes i klubben og ser 

verdien av at den videreføres for å være 

klar for nye store arrangement. 

Klubben var i august vertskap for NSSF’s 

nysatsing LERØY rulleskicup. Rundt 100 

deltagere stilte til start i løpet av helga og 

nok et godt gjennomført arrangement av 

Steinkjer skiklubb. 

 
Marius Møller Schiefloe, 3. plass, normal

  
Elias Rønning Haraldsen, M18  
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Sportslige høydepunkter 
Etter to år med Covid-restriksjoner ble det 

igjen mulig å reise rundt å konkurrere. 

Stort smittetrykk gjorde at junior og 

senior gikk på ulike arenaer deler av 

sesongen, før de igjen ble samlet på felles 

arenaer mot slutten av sesongen. 

Steinkjer skiklubb har vært solid 

representert på renn i region Midt og er 

stort sett den klubben med flest 

deltagere. Vi er relativt jevnt fordelt mhp. 

kjønn og vi har utøvere i nær alle 

årsklasser fra 10 år til senior. Vi har en 

stor bredde i denne gruppen, i tillegg til 

topp i krets, region og nasjonalt. 

Marit Ishol Skogan, ble historisk da hun 

som første utøver fra Steinkjer skiklubb 

skiskyting representerte Norge i et 

internasjonalt renn på seniornivå. 

Etter sterke prestasjoner nasjonalt ble 

Marit tatt ut til IBU-cupen i Osrblie i 

Slovakia. 

Marit sikter mot nye mål i sesongåpningen  

 

For Frida Dahl har sesongen 2021-22 vært 

en fantastisk opptur. Etter to år med mye 

motgang har Frida vist at tålmodighet 

lønner seg. Med stor fart i sporet og jevne 

prestasjoner på standplass har hun vist 

solide prestasjoner med flere 

pallplasseringer og topp 10 i nasjonale 

renn. Fridas glede med å trene og drive 

med skiskyting er et forbilde verdig og er 

med sine gode holdninger en flott 

ambassadør for klubben. 

 
Frida i godt driv i sesongåpningen på Sjusjøen 

Blide og fornøyde jenter etter pallplasser i 

Lerøy Cup, Hummelfjell, Frida og Marit.  
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Kjersti Kvistad Dengerud, kan også vise til 

gode prestasjoner denne sesongen som 

dessverre var preget av mye sykdom. 

Årsbeste var 2. plass på sprinten under 

Norgescup-rennet på Geilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Riseth Pedersen har gjennom 

sesongen hatt et gjennombrudd nasjonalt. 

Med flere gode plasseringer i nasjonal 

sammenheng har han tatt store steg 

denne sesongen. Magnus har nå lagt 

fotballskoene på hylla og satser alt på 

skiskyting. Etter å ha vist god framgang i 

sporet er han med sine svært gode 

skyteferdigheter en spennende løper å 

følge i framtida. Magnus kan vise til flere 

topp 10-plasseringer i nasjonal 

sammenheng. 

Den stødige skytteren skjøt «fullt hus» på 

sprinten under NM junior i Brumunddal. 

Med det ble han belønnet med 

«Nullerklubb-diplom» overrakt av 

visepresident i NSSF Gjermund Hol.  
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BAMA Young Star finale for 15-16 år, 

Holmenkollen 

Magnus Bratbakken og Casper Aunli 

kvalifiserte seg gjennom gode 

prestasjoner i løpet sesongen til årets 

Young star finale. De 30 beste 15 og 16 

åringene i Norge konkurrerer i fellesstart. 

Ei inspirerende helg for gutta å få være til 

stede på sesongavslutningen i 

verdenscupen, oppleve Kollenstemninga 

og selv gå i de samme løypene etterpå.   

Det ble holdt stor fart i løpet fra start til 

mål med imponerende skyting. Ola Lunde 

på standplass uttalte at dette var en av de 

beste Youngs star finalene gjennom 

tidene. Rennet ble sendt på NRK 

påfølgende dag.  

Det ble en fin 21. plass på Casper og 22. 

plass på Magnus. 

Casper Aunli, G16 og Magnus Bratbakken, 

G15 på Young Star finale Holmenkollen 

Trønder Cup 2021-22, 

Den populære Trønder Cupen var igjen 

tilbake på terminlista denne sesongen. 

Klubben har vært godt representert på 

Trønder Cup renn rundt omkring i Midt-

Norge. Det har vært mange 

Steinkjerutøvere som gjennom vinteren 

har ikledd seg den populære gultrøya og 

den prikkete skytetrøya.   

Vi gratulerer Sindre Aalberg, G13, Vilde 

Aunli, J14 og Magnus Riseth Pedersen, 

M18 med den gule ledertrøya til odel og 

eie etter finalehelga i Hauka.  

Sarah Sweety Krogstad Kjelvik sikret seg 

skytetrøya i J13. Sarah som startet på 

skiskytterskolen for ett år siden har vist 

imponerende skyting og framgang det 

siste året. Vi gratulerer!! 

Trønder Cup finalerenn fellesstart 

1. pl. Kristian Bratbakken, G13 

1. pl. Magnus Riseth Pedersen, M18 

2. pl. Magnus Bratbakken, G15 

3. pl. Sindre Aalberg, G13 

3. pl. Casper Aunli, G16 

Avslutningshelga i Hauka samlet utøvere 

og foresatte fra klubben som hadde 

overnatting på Hallan camping. En fin 

avslutning på årets sesong med leik, moro 

med trivsel og det sosiale i fokus. Steinkjer 

skiklubb var regionens største klubb under 

avslutningshelga på Hauka i Sokndal.  
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Pallplasser M18, LM sprint Stiklestad, 

Espen Skrattalsrud, gull, Marius M. 

Schiefloe, sølv og Magnus R. Pedersen, 

bronse. 

I løpet av sesongen har skiskyttere fra 

Steinkjer skiklubb hentet hjem en rekke 

medaljer fra ulike mesterskap: 

 LM rulleskiskyting: 4 gull, 4 sølv og 

3 bronse 

 KM normal: 6 gull og 6 sølv. Det 

ble ikke avholdt KM sprint 2021/22 

 LM skiskyting: 5 gull, 7 sølv og 4 

bronse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medaljer/pallplasser/topp 10 nasjonale 

renn sesongen 2021-22 

Lerøy sommercup Steinkjer  
Sprint:  
7. pl. Frida Dahl, K senior  
2.pl. Magnus Riseth Pedersen, M18:  
4.pl. Marius Møller Schiefloe, M18  
5.pl. Espen Skrattalsrud, M18  
9.pl. Elias Rønning Haraldsen, M18  
6.pl. Mari Austheim , K19:  
9.pl. Rakel Haltbrekken, K17 

Kort Normal:  
4. pl. Frida Dahl, K senior  
3.pl. Marius Møller Schiefloe, M18  
5.pl. Espen Skrattalsrud, M18  
8.pl. Elias Rønning Haraldsen, M18  
4.pl. Mari Austheim , K19:  
10.pl. Rakel Haltbrekken, K17 

Lerøy sommercup Karidalen  
Sprint:  
4. pl. Marit Ishol Skogan, K senior  

NM rulleskiskyting Vingrom 

Sprint:  

5. pl. Marit Ishol Skogan, K senior 

3. pl Simen Eliassen Kvarme, M20-22 

10.pl. Espen Skrattalsrud, M18 

Fellesstart: 

5. pl. Simen Eliassen Kvarme, M 20-22 

8. pl. Kjersti Kvistad Dengerud, K senior 

9. pl. Marius Møller Schiefloe, M18 
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Lerøy Cup 1, Geilo 

Sprint:  

4. pl. Frida Dahl, K senior 

Lerøy Cup SR 2/JR cup 1 Lygna 

Sprint 

2. pl. Marit Ishol Skogan, K senior 

5. pl. Frida Dahl, K senior 

6. pl. Marius Møller Schiefloe, M18 

Normal 

3. pl. Marit Ishol Skogan, K senior 

9. pl. Frida Dahl, K senior 

9. pl. Magnus Riseth Pedersen, M18 

Lerøy NC ØTS, Karidalen 

Sprint: 

10. pl. Espen Skrattalsrud, M18 

Fellesstart: 

6. pl. Magnus Riseth Pedersen, M18 

9. pl. Vegard Jermstad, M19 

Lerøy Cup 3, Hummelfjell 

fellesstart: 

1. pl. Marit Ishol Skogan, K senior 

8. pl. Frida Dahl, K senior 

sprint: 

2. pl. Frida Dahl, K senior 

3. pl. Marit Ishol Skogan, K senior 

7. pl. Kjersti Kvistad Dengerud, K senior 

Lerøy Cup 4, Geilo 

sprint:  

2. pl. Kjersti Kvistad Dengerud, K senior 

kortnormal: 

4. pl. Frida Dahl, K senior 

7. pl. Kjersti Kvistad Dengerud, K senior 

Lerøy Cup 5, Bardufoss 

normal: 

6. pl. Marit Ishol Skogan, K senior 

7. pl. Frida Dahl, K senior 

7. pl. Magnus Riseth Pedersen, M18 

sprint: 

3. pl. Marit Ishol Skogan, K senior 

7. pl. Frida Dahl, K senior 

Lerøy Cup 6, Brumunddal 

fellesstart: 

2.pl. Marit Ishol Skogan, K senior 

7. pl. Frida Dahl, K senior 

sprint: 

2. pl. Frida Dahl, K senior 

4. pl. Marit Ishol Skogan, K senior 

NM fellesstart, Vik 

9. pl. Marit Ishol Skogan, K senior 

Lerøy Cup finale fellesstart, Vik 

6. pl. Magnus Riseth Pedersen, M18 

NM stafett kvinner 

5. pl. Nord-Trøndelag ssk,  

          Mari Kilskar Grevskott 

          Frida Dahl 

          Marit Ishol Skogan  
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KM-gull til Ingrid Skevik Gjørv og KM-sølv 

til Aurora Kløvjan, J14 

 

KM skiskyting normal, Vinne 

Gull: Sindre Aalberg, G13 

Gull: Tuva Andrea Underaker, J13 

Gull: Ingrid Skevik Gjørv, J 14 

Gull: Casper Aunli, G15 

Gull: Marius Møller Schiefloe, M18 

Gull: Mari Austheim, K19 

Sølv: Kristian Bratbakken, G13 

Sølv: Sarah Sweety Krogstad Kjelvik, J13 

Sølv: Aurora Kløvjan, J14 

Sølv: Magnus Bratbakken, G15 

Sølv: Espen Skrattalsrud, M18 

Sølv: Vegard Jermstad, M19 

Landsdelsmesterskap, Blommen 

LM Sprint:  

Gull: Magnus Bratbakken, G15 

Gull: Espen Skrattalsrud, M18 

Gull: Frida Dahl, K senior 

Sølv: Kristian Bratbakken, G13 

Sølv: Marius Møller Schiefloe, M18 

Sølv: Vegard Jermstad, M 19 

Bronse: Sarah Sweety Krogstad Kjelvik, J13 

Bronse: Magnus Riseth Pedersen, M18 

LM Normal: 

Gull: Marius Møller Schiefloe, M 18 

Gull: Vegard Jermstad, M19 

Sølv: Sindre Aalberg, G13 

Sølv: Vilde Aunli, J14 

Sølv: Magnus Bratbakken, G15 

Sølv: Magnus Riseth Pedersen, M18 

Bronse: Casper Aunli, G16 

Bronse: Espen Skrattalsrud, M18  

Vegard Jermstad, M19, gull LM normal og 

sølv LM sprint  
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LM Rulleskiskyting, Knyken 

Normal: 

Gull: Sindre Aalberg, G13 

Gull: Vegard Jermstad, M19 

Sølv: Kristian Bratbakken, G13 

Sølv: Sarah Sweety Krogstad Kjelvik, J13 

Sølv: Astrid Marie Sandhaugen, J15 

Bronse: Magnus Bratbakken, G15 

Sprint:  

Gull: Kristian Bratbakken, G13 

Gull: Magnus Bratbakken, G15 

Sølv: Sarah Sweety Krogstad Kjelvik, J13 

Bronse: Sindre Aalberg, G13 

Bronse: Astrid Marie Sandhaugen, J15 

 

 

Klubbmesterskap, sprint 

Årets klubbmesterskap ble arrangert 6. april i 

strålende sol og påskestemning på stadion. 

God deltagelse fra klubbens utøvere med 

tette og jevne oppgjør.  

 

Det er kåret klubbmestere fra og med klasse 

J/G 12 år:  

J 12: Live Ivardatter 

G12: Alexander Van der Linden 

J13: Sarah Sweety Krogstad Kjelvik 

G13: Sindre Aalberg 

J14: Aurora Kløvjan 

J15: Astrid Marie Sandhaugen 

G15: Magnus Bratbakken 

G16: Casper Aunli 

K17: Rakel Haltbrekken 

M18: Magnus Riseth Pedersen 

K19: Mari Austheim 

H Senior: Thomas Austheim  

3 spreke utøvere stilte i årets miljøklasse og 

det ble ett tett oppgjør. Ivar Nastad stiller 

med ledertrøye til neste år, Simon Kløvjan 

stakk av med ungdomstrøya og Kjetil 

Bratbakken sikret skytetrøya med «hele» 5 

treff. Vi håper på flere deltagere i miljøklassen 

neste år. 
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Utmerkelser sesongen 2021/22 

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 som 

jevnlig har deltatt i konkurranser gjennom 

sesongen, oppnådde resultater, framfor 

alt framgang som skyldes iver og 

målbevisst trening.  

Innsatspokalen for 2021-2022 tildeles 

Magnus Bratbakken. Begrunnelse er 

prestasjoner gjennom sesongen. I løpet av 

sesongen har han tatt 6. plass normal og 

7. plass sprint på Hovedlandsrennet i 

Holmenkollen. Gull LM sprint, sølv LM 

normal, sølv KM normal, klubbmester 

G15, 8. plass BAMA skiskytterfestival 

Liatoppen og kvalifisert til Young star 

finale der det ble en 22. plass. Vinner av 

Skiskytter med MOT-prisen for region 

Midt. Magnus er en allsidig, målbevisst og 

treningsvillig utøver som er en god 

ambassadør for Steinkjer skiklubb. 

  
Magnus Bratbakken, G15 

 

Foreldregruppas pokal 

Tildeles utøvere i klassen 13-16 år. En 

utøver med gode holdninger, godt 

oppmøte og deltagelse på treninger. En 

som bidrar positivt i det sosiale miljøet, en 

god «ambassadør» for Steinkjer skiklubb 

og en rollemodell/forbilde for yngre 

utøvere. Framgang og utvikling 

vektlegges. 

Foreldregruppas pokal for 2021-2022 

tildeles Casper Aunli. Casper tildeles 

pokalen for sine gode holdninger, 

treningsiver og framgang. Han er en god 

ambassadør og rollemodell der han tar 

spesielt godt vare på de yngste i klubben. 

Casper sikret seg skytetrøya i 

Trøndercupen for tredje året på rad. 

 

Vi ønsker Casper Casper lykke til inn in 

ungdomsklassen og Team Innherred. 

 
Casper Aunli, G16  
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Silver Clubs hedersbevisning 

Hedersbevisningen går denne sesongen til 

Sarah Krogstad Kjelvik, J13, som i år har 

vist en imponerende framgang etter å ha 

startet på skiskytterskolen for ett år siden. 

Sarah er en treningsvillig jente som har 

fått belønning for å ha lagt ned mange 

treningstimer på standplass gjennom 

sesongen. Sarah sikret seg skytetrøya i 

årets Trønder Cup som hun hadde fra 

start til mål. 

Sarah 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 Sarah lykke til med årene som 

kommer i treningsgruppen, på standplass 

og i sporet! 

 
Sarah Krogstad Kjelvik, J13 

 

Sarah, Magnus og Kristian tok en fin 19. 

plass på stafetten i Mix-klassen. 

BAMA Skiskytterfestival Liatoppen 

Sarah Krogstad Kjelvik, Ingrid Skevik Gjørv, 

Kristian og Magnus Bratbakken hadde 

begivenhetsrike dager på BAMA 

skiskytterfestival i Ål i Hallingdal med over 

1000 deltagere. Stor stas å få treffe Tarjei 

Bø og Ingrid Tandrevold.  

 

Vi håper å få med flere deltagere fra 

klubben neste år til «verdens største 

skiskytterfestival» på Liatoppen.

Ingrid og Sarah i møte med Ingrid 

Tandrevold.  
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Avslutningsvis 

Vi setter stor pris på at det igjen har vært 

mulig å reise rundt, konkurrere og treffe 

skiskytterfamilien igjen. Nye vennskap og 

relasjoner knyttes når våre barn, 

ungdommer og seniorer reiser rundt og 

treffer andre som også er så glade i denne 

sporten.  

Vårt hovedmål er å rekruttere nye utøvere 

og foresatte inn i miljøet og beholde flest 

mulig lengst mulig.  

Klubben viser seg ledende i antall 

deltagere på renn i regionen og våre unge 

ambassadører representerer Steinkjer 

skiklubb på en forbilledlig måte. Vi får 

støtt og stadig hyggelige kommentarer fra 

andre klubber som uttrykker begeistring 

over den «blå horde» som heier, klapper 

for alle på premieutdelinger og viser stor 

idrettsglede og samhold. 

En ekstra stor takk til alle trenere, 

foreldre, foresatte og frivillige som i dette 

frivillighetens år har bidratt på alle mulige 

vis for at små og store i skiskytterfamilien 

skal oppleve mestring, utvikling, trivsel og 

prestasjon. 

Hyggelig er det også at Trønder Avisa og 

Steinkjer Avisa har vist stor interesse for 

skiskyttersporten i løpet av sesongen og 

hatt god dekning av alt fra våre yngre 

utøvere til seniorene. 

Steinkjer skiklubb skiskyting vil til slutt få 

takke Steinkjer skidrift for alltid gode 

løyper og preppet standplass gjennom 

sesongen. Vi setter stor pris på den gode 

dialogen med løypekjørerne som alltid 

stiller opp! 

Steinkjer, 22.04.2022 

Line Bratland 

leder, Steinkjer skiklubb skiskyting 
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Sak 9 – Behandle regnskap 

a - Idrettslagets regnskap 

 

 

Figur 1 - Steinkjer Skiklubb - Resultatregnskap del 1 av 2 
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Figur 2 - Steinkjer Skiklubb - Resultatregnskap del 2 av 2 
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Figur 3 - Steinkjer Skiklubb- Balanserapport del 1 av 2 
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Figur 4 - Steinkjer Skiklubb - Balanserapport del 2 av 2 
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Prosjekt: Lerøy Sommercup Rulleskiskyting 2021 - Resultat 

 

Figur 5 Lerøy Sommercup Rulleskiskyting 2021 - Budsjett og regnskap 
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b - Styrets økonomiske beretning 

Virksomhet 
Steinkjer Skiklubb er et allidrettslag tilknyttet Trøndelag Idrettskrets, Norges Skiforbund og Norges 

Skiskytterforbund. 

Formål 
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 

komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

Årsregnskap 
Styret vedtok høsten 2020 å gå til anskaffelse av eget ERP system (regnskap, faktura, lønn etc.) for å 

kunne komme tettere på daglig drift i form av budsjett, regnskap, faktura etc., samt å utføre dette i 

egenregi for å redusere kostnader, bedre kvaliteten (riktig regnskapsføring), kunne fakturere 

produkter selv, føre prosjektregnskap og ha et oppdatert regnskap til hvert styremøte. Styret valgte 

det skybaserte ERP systemet Visma eAccounting Pro også med bakgrunn i at systemet snakker med 

NIF sine digitale verktøy gjennom Klubbadmin (medlemsregister, betaling av medlemskontingent og 

treningsavgifter). ERP systemet ble satt i drift 31.05.2021, men hele regnskapet og budsjettet for 

året 2021 er nå ført i det nye ERP systemet. Steinkjer Skiklubb har lisenser for aktiv bruk 

(regnskapsfører/kasserer og revisortilgang (øvrige styremedlemmer, kontrollutvalg og for eksterne 

prosjektkontrollere). 

Gjennom 2021 har en kartlagt og strømlinjeformet pengestrømmen fra de ulike verktøy (Spond, 

Klubbadmin, Sportsadmin, Buypass, Vipps) og inn til bank og ERP systemet. Dette har effektivisert 

arbeidsprosessene merkbart og sikret kvalitet i dataene som kan tas ut i regnskapet. 

Regnskap for 2021 

Skiklubben har i 2021 (2020) et resultat på TNOK 397 (+15). Omsetningen var TNOK 1 802 (TNOK 1 

705) og driftskostnadene var TNOK 1 447 (1 732). Noe høyere omsetning og betydelig lavere 

kostnader sammenlignet med 2020 gjør at årets resultat er bedret sammenlignet med fjoråret.  

Vi har oppretthold og økt enkelte inntektsposter gjennom koronapandemien. Norgescup på rulleski 

og momsrefusjon i forbindelse med opprusting av garderobeanlegg utgjør de største endringene på 

inntektssiden sammenlignet med fjoråret. På kostnadssiden har det vært lavere aktivitet som følge 

koronapandemien. 

Årets resultat overføres til annen egenkapital. 

Detaljert regnskap er vist i punkt a)  

Kommentar til egenkapital 

I løpet av regnskapsåret har styret gjennomgått balansen for og gjort vurderinger av de bokførte 

verdiene. De viktigste sakene er: 

Det er skrevet ned verdier knyttet til rehabilitering av Steinkjerbakken (TNOK 145), dette får en 

negativ effekt på egenkapitalen tilsvarende nedskrevet beløp. 

Rehabilitering av dusjanlegg (TNOK 460). Dusjanlegget har mottatt og avsatt midler til gjennomføring 

som motvirker nedskrivningen slik at dette ikke har effekt på egenkapital. 

Utestående kundefordringer frem til og med 2020 som ikke har latt seg inndrive (TNOK 149), er ført 

til tap mot egenkapitalen. 
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Gave til Vedlikeholdsfondet på TNOK 100 har tidligere vært bokført mot konto 2050 Annen 

egenkapital. Dette er overført til konto 2011 Vedlikeholdsfond klubbhus. 

Eierskap i selskaper 

Steinkjer Skiklubb har en eierandel på 16,67% i Steinkjer Skidrift AS (rettet i årsmøtet fra 15 til 

16,67%). 

Kommentar i årsmøtet: 

Steinkjer skiklubb har eierandel i Team Innherred Skiskyting og Team Innherred Langrenn. 

Økonomisk situasjon 

Den økonomiske situasjonen anses som tilfredsstillende. 

Styreforsikring 

Steinkjer Skiklubb har Ansvarsforsikring i Gjensidige. 

Statlig og fylkeskommunal støtte 

Steinkjer Skiklubb har mottatt støtte fra Steinkjer Kommune og Trøndelag Fylkeskommune i 

forbindelse med arrangement. 

Fremtidsutsikter 

Steinkjer Skiklubb har vært drevet siden 1885 og intensjonen er å fortsette videre drift i uoverskuelig 

fremtid. 

Effekter av koronasituasjonen 

All treningsaktivitet har foregått tilnærmet som normalt gjennom hele koronasituasjonen. 

Konkurransetilbudet har blitt redusert i varierende grad. Steinkjer Skiklubb har fått redusert både 

inntekter og kostnader, noe som har gitt en uønsket positiv effekt på resultatregnskapet for 2021. 

Hendelser etter balansedagen (31.12.2021) 

Regnskapet for 2022 er oppdatert og effekten av dette er hensyntatt i det foreslåtte budsjettet for 

2022. 

Styrets vurdering 

Den økonomiske situasjonen gir et godt grunnlag for videre drift. 

Arbeidsmiljø 
Steinkjer Skiklubb har ingen ansatte. Virksomheten preges av en positiv dugnadsholdning til arbeid 

som må gjennomføres. 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten 
Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav om hvordan arbeidsgivere må jobbe for å 

fremme likestilling og hindre diskriminering. Steinkjer Skiklubb har ingen ansatte p.t. 

Organisasjonens virksomhet og det ytre miljø 
Klimaendringene er den aller største trusselen på sikt for vår aktivitet. Steinkjer Skiklubb er derfor 

bevisst på at virksomheten skal være bærekraftig og gjennom dette hindre negativ påvirkning på 

ytre miljø mest mulig. Ett konkret eksempel er sakset fra Sluttrapporten Equinor NC/U23NM vinter 

2022:  
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Styrets signatur for årsberetning og årsregnskap 2021, Steinkjer 26.april 2022 
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c - Kontrollutvalgets beretning 
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d - Eventuell beretning fra engasjert revisor  
Det har ikke vært engasjert ekstern revisor. 

 

Sak 10 - Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste  
Det er ikke fremmet noen saker til behandling. 

Sak 11 - Fastsette kontingenter 
a - medlemskontingent på minst kr 50. 

Forslag fra styret: 

Medlemskontingent for enkeltmedlem opp til og med 12 år Kr. 100,- pr. år 

Medlemskontingent for enkeltmedlem fra og med 13 år Kr. 250,- pr. år 

Medlemskontingent for familier *  Kr. 550,- pr. år 

* Gjelder alle som bor i samme husstand inkludert aktive utøver(e)/barn som bor på annen adresse  

 

b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter  

Forslag fra styret: 

Skileik 1 (6-7 år) Kr. 300,- pr. år 

Skileik 2 (8-10 år) Kr. 600,- pr. år 

11-12 år Kr. 800,- pr. år 

13-14 år Kr. 2200,- pr. år 

15-16 år Kr. 2900,- pr. år 

17 år og eldre Kr. 3900,- pr. år  
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Sak 12 - Vedta idrettslagets budsjett 
 

  

Figur 6 - Steinkjer Skiklubb - Budsjett og regnskap 2021 og forslag til budsjett 2022 (del 1 av 2) 

  

STEINKJER SKIKLUBB BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2021

DRIFT DRIFT DRIFT

Nordisk Junior-

landskamp NC/U23NM Prognose 2022

Driftsinntekter

3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats 47 000,00

3020 Salgsinntekt tjenester, avg. pliktig,høy sats 5 000,00

3023 Sponsorinntekt, avgiftspliktig 457 000 180 300,00 227 000

3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 117 548,00 15 000 305 000

3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri 112 950,00

3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 157 096,00 60 000

3205 Kiosksalg etc 9 537,44 10 000 25 000

3206 Parkeringsinntekter (bil og bobiler) 16 000 11 012,59 5 000 110 000

3207 Heiskort 5 638,78

3208 Salg av ammunisjon 100 000 192 020,31 300 000

3211 Andre interne salg 27 653,00 25 000

3250 Inntekter fra egne arrangementer 64 924,00 0

3400 Spesielle offentlige tilskudd 67 043,80 45 000 110 000 50 000

3405 Lokale aktivitetsmidler (NIF, NOK, ..) 75 000 97 959,00 100 000

3411 Momskompensasjon 100 000 151 338,00 120 000

3600 Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområdet 75 000 72 732,50 80 000

3900 Andre driftsrelaterte inntekter 66 896,50

3920 Medlemskontingenter 130 000 93 762,36 90 000

3925 Idrettsandelen -  fra Buypass -138,56

3930 Treningsavgifter 266 000 221 400,00 220 000

3945 Turnerings- og påmeldingsinntekter på egne arrangement, etc. 92 175,95 90 000 35 000 350 000

3948 Lotterier, bingo etc 1 731,00

3990 Andre inntekter 170 000 6 359,18 10 000

Sum driftsinntekter 1 389 000,00 1 801 939,85 1 382 000 160 000 840 000 2 382 000

BUDSJETT 2022
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Figur 7 - Steinkjer Skiklubb - Budsjett og regnskap 2021 og forslag til budsjett 2022 (del 2 av 2) 

STEINKJER SKIKLUBB BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2021

DRIFT DRIFT DRIFT

Nordisk Junior-

landskamp NC/U23NM Prognose 2022

Driftskostnader

4240 Innkjøp av varer 22 000

4250 Premier, blomster etc. -20 666,25 20 000 15 000 60 000

4310 Innkjøp av ammunisjon for videresalg -100 000 -292 912,50 300 000

5000 Lønn til ansatte -12 800,00

5092 Feriepenger -1 536,00

5100 Lønn til ansatte, timeansatte 6 400,00

5400 Arbeidsgiveravgift -1 804,80

5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger -216,58

5990 Annen personalkostnad (Trenerutgifter) -63 000 -14 500,00 25 000

6100 Frakt, transport og forsikring 0,00 12 000

6300 Leie lokaler -38 122,36 40 000

6320 Renovasjon, vann, avløp mv. -60 000 -88 166,49 90 000

6340 Lys, varme -84 000 -123 441,75 125 000 15 000

6250 Bensin, dieselolje 30 000

6360 Renhold -3 208,80 5 000 2 500

6370 Vakthold -3 176,74 5 000

6390 Annen kostnad lokaler (klubbhusene, tidtakerbu, etc.) -35 000 -10 684,70 10 000 170 000

6400 Leie maskiner -86 283,75 0

6420 Leie datasystemer -9 429,47 10 000

6440 Leie transportmidler -1 250,00

6490 Annen leiekostnad -14 475,00 15 000 56 000

6540 Inventar (Res) -23 000 -7 808,00 1 500

6550 Driftsmaterialer -56 238,30 50 000 8 000 1 000

6560 Rekvisita -250,00 2 000

6570 Arbeidsklær og verneutstyr -43 080,00 5 000

6580 Idrettsutstyr -25 000 -51 575,43 25 000

6590 Annet driftsmateriel -43 318,91 30 000 5 000

6620 Reparasjon og vedlikehold anlegg, utstyr etc. -215 000 -6 478,00 5 000

6680 Prep utført av Steinkjer Skidrift AS -60 000 -15 000,00 100 000

6700 Revisjons og regnskapshonorarer -33 000 -54 948,70 5 000

6710 Kontrakts- og regningsarbeid m.v. -15 662,12 40 000 35 000

6730 Idrettsfaglig bistand -500,00

6740 Kjøp av tidtaker- og speakertjenester -14 378,75 15 000 24 000 24 000

6810 Datakostnad -6 200,00 10 000

6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -7 338,02 8 000 2 000

6907 Data- og Telekommunikasjon -77 000 -4 197,04 6 000

7000 Drivstoff transportmidler -879,00 1 000 3 000

7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl. -500,00

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -11 733,92 15 000 10 000 35 000

7162 Bevertning/servering -1 047,00 2 000

7320 Reklamekostnader -10 372,55 5 000

7395 Øreavrunding 0,50

7400 Kontingent, fradragsberettiget -25 000 -13 999,00 20 000

7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget -800,00

7415 Påmeldingsavgift renn, serier, turneringer etc -13 000 -80 725,50 140 000

7416 Utgifter i hht Økonomiregulativet -449 000 -154 098,00 400 000

7420 Gaver og premier -18 457,48 10 000

7500 Forsikringspremier -70 000 -73 114,00 80 000

7730 Kostnader ved egne aksjer -799,00 1 000

7750 Eiendoms- og festeavgifter -11 149,00 12 000

7770 Bank og kortgebyrer -10 000 -16 845,83 30 000 12 000

7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget -50 000 -9 450,00 10 000

Sum driftskostnader -1 392 000,00 -1 447 218,24 1 630 000 185 000 400 000 2 215 000

Driftsresultat 354 722 -248 000 -25 000 440 000 167 000

Finansielle poster

8070 Annen finansinntekt 9 460,00 10 000

8071 Aksjeutbytte fra norsk foretak 32 950,00 25 000

8150 Rentekostnader kredittinstitusjoner 300,72 0

Sum finansielle poster 42 711 35 000 0 0 35 000

Ordinært resultat før skatt 397 432 -213 000 -25 000 440 000 202 000

Sum skatt ordinært resultat 0,00

Ordinært resultat 397 432 -213 000 -25 000 440 000 202 000

Sum ekstraordinære poster 0,00

Årsresultat 397 432 -213 000 -25 000 440 000 202 000

BUDSJETT 2022
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Sak 13 - Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 

Organisasjonsplan for Steinkjer Skiklubb 
Revidert 31.mars 2022 

 

Steinkjer skiklubb har følgende organisasjon. Medlemmer som skal velges på årsmøtet er angitt ved 

hvert verv. 

Hovedstyret 
Leder Velges på årsmøtet Periode 1 år 

Nestleder Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Styremedlem (økonomi) Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Styremedlem (sekretær) Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Styremedlem (kommunikasjon og samfunnskontakt) Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Styremedlem (marked) Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Styremedlem (anlegg) Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Styremedlem (sportslig) Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Leder alpint Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Leder hopp og kombinert Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Leder langrenn Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Leder skiskyting Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Observatør fra Silver Club Oppnevnes av Silver Club 

Varamedlem for leder, nestleder og styremedlem Velges på årsmøtet Periode 2 år 

For grenlederne er nestleder i grenen varamedlem i styret. 

Kontrollutvalg 
Leder Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Medlem Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Varamedlem Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Representanter til og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter 

Valgkomite 
Leder Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Medlem Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Varamedlem Velges på årsmøtet Periode 2 år 
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Alpint 
Leder Se hovedstyret 

Nestleder Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Øvrige medlem Oppnevnes av gruppen 

Hopp og kombinert 
Leder Se hovedstyret 

Nestleder Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Øvrige medlem Oppnevnes av gruppen 

Langrenn 
Leder Se hovedstyret 

Nestleder Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Øvrige medlem Oppnevnes av gruppen 

Skiskyting 
Leder Se hovedstyret 

Nestleder Velges på årsmøtet Periode 2 år 

Øvrige medlem Oppnevnes av gruppen 

Husstyret 
Leder Oppnevnes av hovedstyret 

Øvrige medlem  Avklares med leder av husstyret 

Steinkjer skidrift 
Medlem Oppnevnes av hovedstyret  

Varamedlem Oppnevnes av hovedstyret  

Tor Kristian Kjerkreits Minnefond 
Medlem Oppnevnes av hovedstyret 

Skistukomite 
Leder Oppnevnes av hovedstyret 

Øvrige medlem Avklares med leder av skistukomiteen 

Arrangementsgruppe 
Leder Oppnevnes av hovedstyret 

Medlem Avklares med leder i arrangementsgruppen 

Kommunens representant Avklares med leder i arrangementsgruppen  
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Sak 14 – Valg 
 

Valgkomiteens rapport og innstilling til valg til årsmøtet Steinkjer 

skiklubb 2022 

 

Valgkomiteen har gjennomført 4 møter per telefon. I arbeidet har man hatt dialog med sittende 

medlemmer av styret. Det har også vært gjort sonderinger i forhold til styrets arbeid og behov. Det 

sittende styre har gjort et grundig arbeid med å engasjere seg i forhold til renominasjon. Prinsippet 

med at alle disipliner skal være representert blant styremedlemmene har vært viktig, i tillegg til at 

valgkomiteen har søkt å finne en god fordeling av kvinner og menn. 

 

Alle valgkomiteen har vært i kontakt med har vært positiv til å bidra i klubben og i positive ordelag 

omtalt klubben og styrets arbeid. 

 

Valgkomiteens innstilling til styre 

 

 Navn Valgt Periode Valgt til 

Hovedstyre     

Leder Atle Dengerud, renominasjon 2022* 1 år 2023 

Nestleder Bjørg Helland, ny 2022* 2 år 2024 

Styremedlem (sportslig) Ivar Nastad 2021 2 år 2023 

Styremedlem (sekretær) Hanna Skar Knutsen 2021 2 år 2023 

Styremedlem (komm.)  Marthe B. Lorvik, renominasjon 2022* 2 år 2024 

Styremedlem (økonomi) Pål Anders Dahl, renominasjon – ny 
rolle 

2022* 2 år 2024 

Styremedlem (anlegg) Kjetil Brattbakken 2021 2 år 2023 

Styremedlem (marked) Espen Børøsund 2021 2 år 2023 

Leder langrenn Anders Kjøren, renominasjon 2022* 2 år 2024 

Leder skiskyting Line Bratland, renominasjon 2022* 2 år 2024 

Leder Alpin Tommy Haugan, ny 2022* 2 år 2024 

Leder hopp og kombinert Terje Moen, renominasjon 2022* 2 år 2024 

Observatør (Silver Club) Innstilles av Silver Club    

Varamedlem Per Annar Schiefloe, ny 2022* 2 år 2024 

     

Kontrollkomite     

Leder Terje Skrattalsrud, renominasjon - ny 
rolle 

2022* 2 år 2024 

Medlem Kine Inderberg Vekseth, ny 2022* 2 år 2024 

Varamedlem Jørgen Asp, renominasjon – ny rolle 2022* 2 år  2024 

     

Valgkomite     

Leder Stian Ludvigsen  2021* 2 år 2023 

Medlem Gisle Almlid-Larsen 2021* 2 år 2023 

Varamedlem Linn Siri Hermann, ny 2022* 1 år 2023 

     

Alpint     

Leder Se hovedstyret    

Nestleder Erik Sjaastad, renominasjon 2022* 2 år 2024 
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Hopp og kombinert     

Leder Se hovedstyret    

Nestleder Anders Bardal, renominasjon 2022* 2 år 2024 

     

Langrenn     

Leder Se hovedstyret    

Nestleder Maren Asp, ny 2022* 2 år 2024 

     

Skiskyting     

Leder Se hovedstyret    

Nestleder Gunnar Gjørv, ny 2022* 2 år 2024 

     

  

* Foreslått valgt 

 

På vegne av valgkomiteen 

 

Stian Ludvigsen  

Leder 

 

Gisle Almlid-Larsen 

Medlem 

 

 

 

Sak 15 - Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere 

idrettslagets regnskap. 
 

Forslag fra styret: I henhold til NIF’s lov §2-11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv. er det pålagt 

organisasjoner med mer enn 5 millioner kroner i årlig omsetning å engasjere revisor. Steinkjer 

skiklubb sin årlige omsetning er betydelig lavere enn dette og det foreslås at det ikke engasjeres 

revisor.  
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Vedlegg – Sluttrapporter for Nordisk Juniorlandskamp og Equinor 

NC/U23 NM 
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