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LAGSNAVN STIFTET STIFTET 

  DATO ÅR 

BANGDALEN IL 01.jan 1918 

BANGSUND IL 12.mar 1919 

BEITSTAD IL 03.okt 1890 

BERGUGLA GRENDE.IDR.GR 09.mar 1946 

BOTNAN IL 17.aug 1945 

EGGE IL 01.jan 1900 

EKNE IL 14.mai 1932 

ELVA/NAMSSKOGAN IL 03.okt 1946 

ELVALANDET IL 11.feb 1951 

FOLDEREID IL 28.aug 1937 

FOLLAFOSS IL 12.aug 1920 

FORRA IL 03.feb 1937 

FRAMVERRAN IL 23.feb 1922 

FROL IL 01.mai 1888 

FROSTA IL 01.mar 1881 

FØLLING IL 01.jan 1920 

GRONG IL 13.des 1896 

GRÅMARKA IL 20.jan 1946 

HARRAN IL 28.apr 1935 

HELGÅDAL IL 21.mar 1940 

HENNING IL 11.jan 1914 

HENNING SKILAG 19.mai 1998 

HINDRUM SKILAG 14.feb 1906 

IL AASGUTEN 14.apr 1907 

IL DALEBRAND 12.apr 1931 

IL HÅLLINGEN 18.jun 1904 

IL NYBROTT 18.mai 1902 

IL STJØRDALS-BLINK 16.jun 1910 

IL VARDEN MERÅKER 29.mai 1910 

INDERØY IL 01.jan 1863 

JØA IL 25.okt 1924 

KOLVEREID IL 24.feb 1923 

KOPPERÅ IL 28.nov 1913 

KVAM IL 21.feb 1892 

LEIRÅDAL IL 01.des 1945 

LEKSDAL IL 10.jul 1934 

LEKSVIK IL 06.des 1938 

LIERNE IL 17.jun 2003 
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LÅNKE IL 12.mai 1918 

MALM IL 15.mai 1922 

MARKABYGDA IL 13.jun 1945 

MERÅKER SKOLEIDRETTSLAG 16.sep 2020 

MOSVIK IL 21.des 1924 

NAMDALSEID IL 02.feb 1902 

NAMSOS BRÅTEN FREESKI 04.nov 1994 

NAMSOS HOPP 04.nov 1994 

OGNDAL IL 21.mai 1921 

OVERHALLA IL 01.feb 1903 

RONGLAN IL 01.jul 1945 

RYGG IL 27.mar 1927 

RØRA IL 30.apr 1934 

RØYRVIK IF 01.nov 1927 

SALSBRUKET IL 17.feb 1946 

SKATVAL SKILAG 06.jun 1934 

SKJELSTADMARK IL 16.nov 1928 

SKOGN IL 05.jan 1906 

SKOROVAS IL 16.jan 1949 

SNÅSA IL 19.okt 1902 

SP.KL. FJELL 24.mar 1934 

SP.KL.NESSEGUTTEN 20.apr 1929 

SPARBU IL 24.okt 1892 

SPILLUM IL 04.nov 1904 

SPROVA IL 08.mai 1938 

STEINKJER SKIKLUBB 22.des 1885 

STIKLESTAD IL 20.feb 1924 

STOD IL 23.feb 1902 

SUL IL 28.mar 1979 

SØRLI IL 27.jan 1946 

TERRÅK IL 13.okt 1943 

TRONES IL 19.mar 1950 

TUNNSJØ IL 09.mai 1955 

VADA IL 21.jun 1945 

VANVIK IL 01.mai 1924 

VEMUNDVIK IL 03.mai 1908 

VERRABOTN IL 29.mai 1968 

VERRASTRANDA IL 14.apr 1934 

VINNE SKILAG 03.feb 1906 

YTTERØY IL 09.nov 1948 

ÅBYGDA IL 28.mai 1929 

79 klubber     
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STYRETS BERETNING FOR TINGPERIODEN 2019-2021  
  

  

NORD-TRØNDELAG SKIKRETS  
  

Nord-Trøndelag Skikrets har i Tingperioden 2019-2021, hatt god aktivitet, gode prestasjoner, 
både sportslig og organisasjonsmessig i alle ledd og årsklasser.  
  

Nord-Trøndelag Skikrets styresammensetning:  
  

Leder    Siv Lillian Jørgensen  Inderøy IL       

Nestleder    Arild Lægran   Beitstad IL 

Styremedlem   Trygve Stokke   Overhalla IL 

Styremedlem   Kjersti Bach   Inderøy IL 

Styremedlem   Morten S. Wallervand IF Røyrvik 

Styremedlem, leder AK  Hilde Arna Tokle Yri  Inderøy IL 

Styremedlem, leder HK/KK Marit Landrø               Steinkjer skiklubb 

Styremedlem, leder LK  Mari Ann Landsem Melhus Henning Skilag          

Varamedlem   Stein Erik Granli  Grong IL 

Varamedlem   Randi Steinsli   Leirådal IL 

 

Valgkomite: 

Leder    Knut Helge Haug  Ekne IL 

Medlem    Kurt Are Lona   Grong IL 

Medlem     Johanne Kjølstad Røflo Inderøy IL 

Varamedlem   Rune Vikan   Steinkjer Skiklubb 

       

Kontrollkomite: 

Medlem    Steinar Lyngstad  Namdalseid IL 

Medlem    Anne Birgitte Steinsli Sklet Grong IL 

Varamedlem   Jon Peder Dalsaunet  Følling IL 

Varamedlem   Bente Estil   Lierne IL       

 
Nord Trøndelag skikrets består av 79 klubber. Ved samordnet rapportering pr. 30.04.20 har 
vi et aktivitetstall i underkant av 11.700. 
  

Administrasjon:  
Administrasjonssjef: Bjørn Bruvoll.  
  

Administrasjonen har vært bemannet med en 100% stilling. NSF har arbeidsgiveransvaret. 
Administrasjonssjefens hverdag består i å være et servicekontor for klubbene, en støtte til 
kretsstyret, grenkomiteer, utvalg og klubbene våre.  NTS har gjennom administrasjon, de 
tillitsvalgte og sentrale møter, hatt god kontakt med skikretsens klubber og lag.  Skikretsens 
hjemmeside videreutvikles og har hatt økende besøk/treff, særlig etter at sakene linkes herfra 
og ut i sosiale medier. 
NTS’s viktigste formidlingskanal er www.skiforbundet.no/nord-trondelag, og det sammen 
med sosiale medier, som Facebook og Twitter.  
 
Hektiske tider er gjenkjennbart, også i vår organisasjon, og vi kjenner på tidspresset opp mot 
kretskontoret. Krav og forpliktelser opp imot forbund, og det å være til stede lokalt og 
regionalt er forpliktelser som er viktige å følge opp fra kretskontoret. Bjørn sin lange erfaring 
er god å ha når det er hektisk, og avgjørelser skal vurderes og deretter tas en beslutning på.  
 
Det har også i denne perioden, til tider vært hektisk i forbindelse med høringer og prosesser i 
forbindelse med utviklingen av idretten, både i idrettskrets og forbund. 

http://www.skiforbundet.no/nord-trondelag
http://www.skiforbundet.no/nord-trondelag
http://www.skiforbundet.no/nord-trondelag
http://www.skiforbundet.no/nord-trondelag
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13. mars 2020 ble alt nedstengt, covid-19 pandemien satte oss ut av spill og hemmet fysiske 
møter, gjennomføring av renn og mesterskap, samlinger og treninger. Dette satte spor i 
skiidretten i krets og klubber, hvor store utslag det har gitt, vet vi ikke ennå. Sesongen 20/21 
er også preget av nedstengning, avlysninger og tidvis snømangel. Aktivitetstallene i neste 
runde, vil vise oss hvor stor innvirkning pandemien har hatt på vår idrett. 
Økonomien ble rammet ikke bare hos oss, men i klubber og forbund, og det førte bl. annet til 
at adm.sjef Bjørn Bruvoll ble permittert i perioden april-juli 2020. Det viste oss hvor viktig 
adm.sjefen er, både som bindeledd mellom klubb og krets/forbund, og som bindeledd i alt 
det frivillige arbeidet som drives i skikretsen. 
 

 
SPD og HANDLINGSPLAN  

Skipolitisk dokument (SPD) ble reformert på skitinget i Stavanger 2018. SPD, og gjeldende 
handlingsplan fra forbundet for perioden 2016-2020 ligger som grunnlag for skikretsens 
handlingsplan 2019-2021. Skikretsens handlingsplan for 2019-2021 ble vedtatt på 
skikretstinget 15. mai 2019. 
 

 
BREDDEIDRETT  

 
UTØVER 
Mål: Skikretsen skal implementere SUM i klubber i egen krets, slik at barns første møte 
med skiidretten blir preget av lek og glede, uavhengig av utviklingsnivå og alder. 

 
Måloppnåelse: I arbeidet med å gjennomføre klubb-besøk, og våre møteplasser skulle dette 
arbeidet forankres i klubb. Vi har ikke nådd målene våre, noe som også vises i 
medlemstallene. Dette skyldes i all hovedsak pandemien, som satte stopper for reiser 
mellom kommuner, fysiske møter og samlinger. Men er et viktig arbeids som prioriteres 
opptatt i kommende periode. 
 
ARRANGEMENT 
Mål: Skikretsen skal implementere nye arrangement-konsepter gjennom sonemøter, 
klubbesøk og arrangørseminarer. 
Antall klubber som søkte om å arrangere Telenorkarusellen har vært 50 klubber i 2020 og 
52 klubber i 2021.  
Prosjektet «Ski der du bor» ble arrangert i Beitstad i 2020, en skidag med elever og 
barnehagebarn. Det ble forsøkt organisert i flere klubber, men snømangel og Covid-19 
gjorde det vanskelig. 
 
Måloppnåelse: I arbeidet med å gjennomføre klubb-besøk, og våre møteplasser skulle dette 
arbeidet forankres i klubb. Vi har ikke nådd målene våre, noe som også vises i 
medlemstallene. Dette skyldes i all hovedsak pandemien, som satte stopper for reiser 
mellom kommuner, fysiske møter og samlinger. Men også mangle på snø i perioden før 
pandemi, når vi kunne kommet i gang. Men er et viktig arbeid som prioriteres opptatt i 
kommende periode. 
 
TOPPIDRETT  

 

Vi har hatt gode sportslig prestasjoner, til tross for covid-19 og andre utfordringer. Vi 
opplever nå et generasjonsskifte. Men det gleder oss å se at nye kommer etter. Vi har Nord–
Trøndere som har markert både seg og kretsen, under VM i Nordiske grener. Vi nevner for 
eksempel: 
Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink i alpint, Sebastian Skjerve, Namsos Bråten Freeski. 
Freeski ligger for vår del under alpint. 
Langrennsutøverne Ane Appelkvist Stenseth, Grong IL, Kathrine Harsem og Emil Iversen, 
begge fra IL Varden Meråker. 
Emil Iversen tok VM-gull i 2021.  
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Sesongen 20/21 har vært meget spesiell, og bare de øverste i toppidrettene har fått 
konkurrere. 
 
Fortsatt er Meråker og Steinkjer videregående skole sentrale aktører for våre juniorer, og 
skal være det i fremtida også.  
Det er “spisset satsning” på begge skolene, og de er bidragsytere til å «levere» gode seniorer 
på sikt.   
Heimdal og Oppdal videregående skole er sentrale skoler for hopp, kombinert og alpint.   
  

Team Elon Midt-Norge (et samarbeidsprosjekt mellom de tre kretsene; Nord- og Sør- 
Trøndelag, samt Møre og Romsdal Skikrets) er et tilbud til de beste under landslagsnivå i 
langrenn.  
  

Trønderhopp er et tilbud til de beste hopperne.  
  

Likeså har vi universitetslag i alpin med hovedsete i Trondheim, hvor vi sitter på eiersiden 
sammen med Sør Trøndelag/Møre og Romsdal av dette laget. Et spennende prosjekt som vi 
forventer oss mye av i fremtiden. Dette skal fungere som et tilbud etter videregående skole.  

 
 

ANLEGG  
 

Mål: Skikretsen skal igjennom utforming av anleggsplan stimulere til utvikling av 
nærmiljøanlegg som kan brukes hele året. 
Skikretsen skal definere det til enhver tid gjeldende anleggsbehov som skal fremgå i 
skikretsens anleggsplan for perioden.  
  

Måloppnåelse: Høy måloppnåelse, anleggsutvalget har en gjennomarbeidet anleggsplan som 
definerer behovene i skikretsen. Utvalget har deltatt i planmøter og høringsrunder i krets, 
idrettskrets og forbund, samt støttet og hjulpet klubber som har anleggsarbeid i planfasen 
og/eller gjennomføringsfasen. 
 

Vi sitter mest sannsynlig med det utvalget som skinorge misunner oss mest. NTS sitt 
anleggsutvalg har stor og bred fagkompetanse innenfor de ulike fagområdene. Norges 
skiforbunds egen anleggs-kontakt, har et godt samarbeid med vårt utvalg og bruker NTS 
sine erfaringer i mange oppgaver.  
  

Tempoet er høyt. Når det gjelder anlegg så er det stor aktivitet i klubbene, det er ønsker om 
både nyanlegg, renovering og snøanlegg. Det sier oss at klubbene er aktive og ønsker å 
utvikle seg.  
Utvalget jobber godt sammen med lag og klubber, TIK, Trøndelag fylkeskommune, 
kommunene og NSF.   
Andelen av spillemidler er et satsningsområde for utvalget.  
Utvalget drar på befaring med det formål og se på anlegg, løypenett og stadionsløsninger, 
egnet for alle aldersgrupper, til trening og til konkurranser. Det skjer mye på anleggs-siden i 
NTS.  
  

Viser til egen anleggsplan fra utvalget 
 

 
ARRANGEMENT  
Mål: Skikretsen skal implementere nye arrangementskonsepter gjennom sonemøter, 
klubbesøk og arrangørseminar.  
Skikretsen skal veilede arrangørene, slik at klubbene er i stand til å gjennomføre 
arrangement med fokus på effektivitet og høy aktivitet.  
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Det er arrangert klubbrenn, sonerenn og kretsrenn i alle disipliner, og vi har lagt ei 
terminliste som skal inspirere til mangfold og variasjon i innhold. 

Måloppnåelse: Middels/lav, når vi ikke fikk gjennomføre de møteplasser vi skulle 
implementere dette i klubbene (våre møteplasser og besøk), og det i tillegg, ikke ble lov å 
arrangere renn, samlinger o.l fra mars-20 så ble dette i mindre grad fokus. Fokuset gikk på å 
i det hele tatt prøve å gjennomføre noe innenfor covid-19 rammene i det store og hele. 

 
 
OPPLÆRING OG UTDANNING 
Mål: Skikretsen skal tilby kompetanseutvikling gjennom anleggs- og arrangørseminar, og 
øvrige kurs for arrangører, TD´er og dommere 
Mål: Skikretsen skal kartlegge klubbenes behov og på bakgrunn av det tilby utviklingskurs 
for klubbutvikling, klubbledere og unge ledere i skiklubbene. 
Mål: Skikretsens kal tilby allidrettskurs, aktivitetslederskurs, trenerkurs 1 og 2 og andre 
instruktørkurs. 
 
Måloppnåelse: Middels/lav, når vi ikke fikk gjennomføre de møteplasser vi skulle 
implementere dette i klubbene (våre møteplasser og besøk), og det i tillegg, ikke ble lov å 
arrangere renn, samlinger o.l fra mars-20 så ble dette ikke gjennomført i ønsket skala. 
Det er i perioden arrangert TD og arrangørkurs, trenerkurs, klubbutviklingskurs/kvelder. 

 
 

KOMMUNIKASJONSARBEID  
Klubb- og medlemskontakt 
Mål: Skikretsen skal bidra til aktiv medlemskontakt gjennom digitale kanaler, og klubb- og 
medlemskontakt gjennom vår- og høstmøter. 

 
Ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt 
Mål: Skikretsen skal være en tydelig aktør gjennom å delta i debatt om barne- og 
ungdomsidretten, anleggsutvikling, folkehelse og integrering. 
 
Merkevare og omdømme 
Skikretsen skal være en godt synlig idrettsaktør i fylket. 
 
Måloppnåelse: Middels/lav, når vi ikke fikk gjennomføre de møteplasser vi skulle, (våre 
møteplasser og besøk), og det i tillegg, ikke ble lov å arrangere renn, samlinger o.l fra mars-
20 så ble dette i mindre grad fokus. 
Nord-Trøndelag skikrets ønsker å være til stede for klubbene og medlemmene våre. Vi har 
våre faste møteplasser; grenkomiteenes ERFA (Vår-)møte og høstmøter. Sonemøter og 
Idrettens møteplass (høst).  
Hjemmesiden er vår hovedkanal, mens e-post til klubbenes hoved-adressat og sosiale 
medier som Facebook og Twitter også benyttes. 
  
 
NTS er en lærende organisasjon. Kompetanseheving og kompetanseoverføring har vært 
sentralt, for nettopp å kunne prestere sammen og hver for oss.  
Vi har innad i organisasjonen hele tiden prøvd å ha en felles forståelse av strategiplanens 
visjon, verdier, mål og strategier.  

  

Generelt gode informasjonsrutiner, dialog og drøfting i alle ledd, har vært viktig!  
Mediedekningen av skiaktiviteten i kretsen er god, men med forbedrings-potensiale.  
NTS har markedsført seg og vært synlig i hele kretsen, på de ulike arrangement, 
tilstelninger, renn- og mesterskap som har blitt gjennomført, på møteplasser og via media.  
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Vi kan også nevne at vi fordeler alle 79 klubbene i AU, der vi har forsøkt å følge opp 
klubbene på noen riktige tidspunkt i året. Vi har kalt det en “fadderordning/nærhet til 
klubben fra krets” som vi ønsker å utvikle videre.    

  

Skiidretten er godt forankret i de «nordtrønderske» miljøer. Skiidretten engasjerer enten 
det er toppidrett, lokale og regionale konkurranser eller politisk stoff.  
 
ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR  

 
Mål: Skikretsen skal aktivt arbeide for å redusere kostnadsnivået i skiidretten gjennom 
holdningsskapende arbeid i skiklubbene. 
Skikretsen skal sikre det økonomiske rammevilkårene for skiklubbene og skianleggene 
gjennom politisk påvirkningsarbeid ovenfor fylkeskommunen. 
Skikretsen bør sikre sine markedsinntekter gjennom å arbeide med regionale 
samarbeidspartnere. 

  

Måloppnåelse: NTS kan vise til et solid økonomisk fundament.  
Resultatet i tingperioden viser et overskudd. Dette skyldes dessverre pandemi, og mindre 
aktivitet. 

  

NTS har hatt gode samarbeidspartnere og sponsoravtaler, men vi erfarer at det blir stadig 
vanskeligere å oppnå, og å inngå sponsoravtaler med næringslivet i regionen. Det er tøffe 
tider i sponsormarkedet. Vi er svært takknemlige for at store og viktige samfunnsaktører ser 
verdien av fortsatt å støtte skikretsen sitt arbeid, både i idretts, politisk og 
folkehelseperspektiv.  Vi er takknemlig for at vi i tøffere tider for NTE, fikk en bekreftelse på 
den jobben vi utfører med at de ønsket å fortsette samarbeidet med NTS. NTE har vært- og 
er med og sikrer et økonomisk grunnlag for rekrutterings- og utviklingsarbeidet i kretsen. 
Gjennom dette har NTS kunnet sørge for at de mange unge og lovende talentene har hatt 
muligheten for videre utvikling.  
NTE har bidratt til stor breddeaktivitet gjennom sitt bidrag i NTE-cupen og «På ski der du 
bor» 
  

NTS har i perioden hatt gode samarbeidsavtaler gjennom, Trønder Avisa, Nava Sport og 
SWIX. Avtalene har gjort NTS i bedre stand til å kunne drive aktivitet innenfor både bredde 
og topp.  
Som nevnt er dette markedet tøffere, og vi er hele tiden er på jakt etter nye 
samarbeidspartner som kan være med å styrke NTS. Samtidig tror vi at det produktet vi har 
å “selge” kan bidra til noe positivt i fylket og regionen vår.  

  

Målet er å opptre sammen, og greie å synliggjøre hva skiidretten har av betydning for 
nordtrønderen.  

 

NTS har også i denne perioden gjennomført skilotteriet.  
De årlige overføringer fra Trøndelag Idrettskrets har vi dratt nytte av, samt tilskudd fra 
Norges Skiforbund til aktivitetsskapende tiltak.  
  

 
SAMHANDLING OG ORGANISASJON  
Antidopingarbeid 
Mål: Handlingsplan for skiidrettens antidopingarbeid skal til enhver tid danne grunnlaget 
for skikretsens arbeid for ren idrett. 
 
Måloppnåelse: Vi har i perioden gjennomført e-læringsprogrammet ren utøver for 
tillitsvalgte i styret og komiteer. Utøvere på kretslaget i langrenn er også i denne «lupen». 
 
Vi vet at antidopingarbeidet må stadig forsterkes og fornyes, og vi har fokus på dette viktige 
arbeider. Vi vet at i videregående skole (idrettslinje) er dette tema i undervisningen. Vi har 
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pålagt alle tillitsvalgte i styre, komiteer og utvalg, alle utøvere på lag og team i kretsregi, 
samt våre engasjerte trenere og frivillige smørere å gjennomføre e-læringsprogrammet ren 
utøver. 

 
 

Rapportering og registrering  
Idrettsregistreringen og samordnet rapportering viser at vi har frafall, medlemstallene 
synker, antall løste lisenser synker og deltagere i renn og mesterskap synker. Noen 
feilmarginer har vi grunn til å tro at det er, men tallene er klare og tydelige, de synker.  
 
Nesten 2 hele sesonger med pandemi og avlysninger/begrensninger, har gitt frafall i 
skiidretten. Så må det nevnes at aktivitet og kreativiteten har vært stor og skiløyper og 
anlegge har blitt svært mye brukt. Men uten gjennomføring av arrangement får vi heller ikke 
registrert aktivitet og derav følge opp med medlemskap. 
 
 
Rapporten om fremtidig organisering, var et viktig stykke arbeid, som gav oss gode 
svar i forhold til hvor vi skal sette inn trykket for å sikre skiidretten i Nord-Trøndelag. 
Rapporten bygger på intervju, samtaler, klubbundersøkelse og questback som alle 
klubbmedlemmer ble inviter til å delta i.  
 

Organisasjonen  
  

Frivilligheten er bærebjelken i NTS`s organisasjon Nord-Trøndelag Skikrets følger opp den 
tingvedtatte strategiplanen for Norges Skiforbund fra Stavanger 2018.  Vi har jobbet, og 
endt opp med en ny handlingsplan bygd på skipolitisk dokument.  
Handlingsplanen er NTS’s verktøy, og er vårt utgangspunkt for å gjøre hensiktsmessige valg. 
Alle i NTS skal vite hvor vi skal, hvordan vi kommer dit, på hvilken måte vi skal jobbe og hva 
det innebærer av ansvarsoppgaver.  
Gjennom grenvise / lokale resultater bidrar alle til felles måloppnåelse ift. overordnet 
organisasjonsledd.  
Det styrker kretsen og forbedrer driften, slik at NTS fortsetter jobben med å være en av 
Norges beste skikretser.  

  

Som organisasjon har vi ansvar for å utvikle og tilrettelegge skiaktiviteten i Nord-Trøndelag.  
  

Visjonen er organisasjonens absolutte drømmemål og skal gi organisasjonen og dets 
medlemmer retning, motivasjon og kraft i arbeidet. NTS’s visjon er den samme som for 
Norges Skiforbund;   

”Mange, gode og glade skiløpere”   
  

Virksomhetsidéen:  

Virksomhetsidé kan defineres som «en ide som gir et fortrinn for å nå et mål»  

NTS’s virksomhetside er ”En skitupp foran!”   
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Verdigrunnlaget  forteller noe om hvordan levereglene i 
Nord-Trøndelag Skikrets skal være.   
NTS VÅGER, betyr at vi skal være :  

- Visjonær; tørre være offensiv, tenke nytt, ta utfordringer  

- Åpen/ vise Åpenhet; Høyt under taket, det er lov å si hva man mener 
og kunne stå for det, være uenig, skille sak og person…  

- Glede; la oss begeistre, være glad, trives og glede oss over hverandre  

- Engasjert; involvere oss, kaste oss i det, ta tak,  

- Resultat/Respekt; oppnå resultat gjennom prestasjoner/vise respekt 
for ulikheter   

 -    

Arbeidsutvalg (AU), som har bestått av fem politisk valgte.   
Mandat til AU har vært å fremme saker for styret, (organisatoriske og aktivitetsrettede), 
samt bistå administrasjonen i behandling av administrative og økonomiske saker i 
skikretsen.   
  

Styret - har bestått av AU-medlemmer og grenkomiteledere.  
  

Hovedfokus på styremøtene har vært oppfølging av NSF- saker, drøftinger og vedtak i 
forhold til regnskap og økonomi, tiltak, mål og endring av organisasjon i NTS.  

 

Nord-Trøndelag Skikrets er en aktivitetsorientert organisasjon  
- tilgjengelig og synlig for våre medlemmer.  
- en lærende organisasjon  
- en støtte i forhold til idrettsregistreringen  
- offensive innenfor budsjett- og økonomiarbeid  
- en arena for rekruttering  
- en krets som kan tilby kompetanse på alle nivåer  
- gode på arrangement  
- lojal i forhold til sponsorer- og samarbeidspartnere  
- et samarbeidsorgan for barnehager, skoler, andre organisasjoner og 

virksomheter  
  

 Dette begrunner vi med at:   

  

• Vi har mange gode lag- og klubbmiljøer.  

• Vi har løpere fra klubbmiljøer i NTS som tilhører verdenseliten i sin 
disiplin.  

• Vi har klubbmiljøer som i perioden har rekruttert løpere til nasjonale 
og internasjonale konkurranser.  

• Vi har utøvere som er godt representert på flere nivå i sentrale 
treningsgrupper.  

• NTS har et godt samarbeid med Meråker/Steinkjer videregående skole 
og OL-toppen.  

• NTS har god deltagelse på klubb, sone- og kretsrenn.  
• Det er god kommunikasjon mellom lag, krets, forbund og idrettskrets.  
• Vi har god kompetanse innen de ulike fagområder.  

• NTS har kompetanse og vilje til å bistå de klubber som ønsker hjelp.  
• NTS har høyt kvalifiserte kursveiledere   

• NTS har et felles verdigrunnlag som igjen gir grunnlaget for felles mål 
– felles retning   

• Vi har en hjemmeside som er videreutviklet og godt besøkt.  
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• Vi har gode økonomiske samarbeidspartnere; Nord-Trøndelag 
Elektrisitetsverk, Trønder-Avisa, NAVA Sport, og alle annonsører på 
”Skikrets”- og nettsiden.  

• NTS har foreldre, ledere, trenere og tillitsvalgte på klubb og kretsplan, 
med stor interesse for skiidretten.  

• NTS har en administrasjon som er interessert og arbeider meget godt 
for skiidretten generelt.  

  

  

Ulike møteplasser som NTS gjennomfører og/eller deltar på:  

• Sone, vår- og høstmøter med de ulike lag- og klubber.    
• Trønderidrettens møteplasser; «Idrettsgallaen og Møteplassen»  
• Møter i TRIK’s lederråd   
• Møter med politikere på kommunalt- og fylkesnivå.  

• Møter med sponsorer- og samarbeidspartnere.  

• Samarbeidsmøter med Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal skikrets 
om Team Elon Midt-Norge. 

• Møter i søkerkomiteen for VM 2023 og VM 2025 Trondheim. 

• Møter med NSF; vår- og høstmøter, gren, ansatte, kretsleder- og 
fagmøter i tingperioden. 

• Møter med Steinkjer/Meråker videregående skoler og Olympiatoppen Midt-Norge.  

• TRIK`s Idrettskretsting.  
• Hedersmakering av store idrettsprestasjoner i perioden.  
• Jubileumsarrangement.   
• KM-arrangement i kretsen.  
 

 

Lag og arrangement med jubileum i tingperioden 2019-2021 
  

70 år:     Elvalandet IL 
75 år:  Bergugla Grende idr., Botnan IL, Gråmarka IL, Leirådal IL, Ronglan IL     
85 år:     Skatval Skilag 
90 år:  IL Dalebrand, Åbygda IL   
95 år:         Jøa IL, Mosvik IL   
100 år:      Follafoss IL, Følling IL, Ogndal IL   
110 år:       IL Stjørdals-Blink, IL Varden Meråker 
115 år:        Spillum IL 
    
NTS har fulgt opp NSF`s Strategiplan 2016-2020 gjennom handlingsplaner i alle grener og 

utvalg.  

Rapportering skjer på styremøtene, og det er lagt stor vekt på handlingsforpliktelse.  
NTS har gode rutiner for samarbeid med Trøndelag Idrettskrets, Team Elon Midt-Norge, de 
videregående skolene, NSF sentralt, sponsorer- og samarbeidspartnere. NTS har godt 
samarbeid med nabokretsene og det øvrige kretsapparat i NSF.  

  

Leder og administrasjonssjef har hatt og vil ha fokus på avklarte roller og ansvarsområder, 
god kommunikasjon og et godt samarbeid.  

  

For å kunne fungere godt i lag, må vi ha en felles virkelighetsforståelse av hvor vi vil, 
hvordan/ på hvilken måte, når og hvem. Dette har vært og er en kontinuerlig prosess i NTS.  
  

NTS følger møteplan og er organisert slik at samtlige komiteer og AU har felles 
møtetid/dato. Inneværende periode, har noe vært gjennomført på telefon/Teams i gren og 
noen øvrige møter. Det er greit ifht, å dele informasjon, men til behandling og drøfting er 
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det bedre å møtes fysisk samme sted. I forhold til styremøter, så har vi endt opp med å 
gjennomføre styremøtene på egne dager 
 
Det er en styrke for NTS å ha felles møtetidspunkt, i forhold til eierskap, forankring, det å bli 
kjent med alle, enklere i forhold til forventninger, kommunikasjon, info, deling av 
suksessfaktorer, erfaringer og ikke minst dele på kunnskapen og sammen bli gode og «levere 
varene»!  Fra mars 2020 og frem til nå pga Covid-19 pandemien ble stort sett alle møter 
gjennomført digitalt. 

   

Vi har et mål om at NTS skal være den viktigste aktøren for utendørs aktiviteten på vinteren. 
Vi er, og ønsker å ha en dyp forankring i nordtrønderen.  

  

Vi skal bidra til:  
”Mange, glade og gode skiløpere!”  

  

Vi har de to siste vintrene opplevd både pandemi som har satt ut av spill, men også ujevn 
snømengde i fylket. Vi er jo en utendørsaktivitet, som må påregne dette. Det har vært stor 
kreativitet fra lag/krets for at helgene skal gå som planlagt. Vi har ikke “råd” til å miste 
helger, som i neste omgang fører med seg lavere aktivitet. Dette fører oss over til det viktige 
tema som heter kunstsnø. Spesielt hopp/kombinert har i perioder vært skadelidende.  Vi må 
i fremtiden opp med flere kunstsnøanlegg som ligger sentralt plassert i fylket, med en tett 
befolkningstetthet rundt anleggende. Dette jobbes det meget bra med.   

  

NTS skal være:  

”På lag med alle som elsker snø!”.   
  

Klubbene er navet i vår organisasjon. Vi som krets må hele tiden være på tilbyderen til 
klubbene. Her må samspillet fungere. Vi opplever en synkende aktivitet på 
idrettsregistreringen i dag, men ingen dramatikk. Samspillet må videreutvikles og styrkes i 
årene fremover.  
Flytter vi oss til skole, videregående skole, høyskole er dette viktige organisasjoner som vi 
må spille på lag med. Vi har hatt og har en god dialog her. Kommuner, og fylke er partnere 
som er viktige støttespillere for oss. Vi har fortsatt mye å gå på her. Det å fortelle politikere 
både på kommunalt, og fylkeskommunalt nivå den viktige samfunnsoppgaven vi holder på 
med i vårt fylke.  
Vi ønsker bredde, og ut av bredden kommer det noen topper, som blir gode ambassadører 
for fylket vårt. For å nå toppen, så kreves det mye. Tilrettelegging i alle ledd.   

  

Vi viser til beretningene fra styret, komiteene og anleggsutvalget, som viser et mere 
utfyllende bilde av aktiviteten i Nord-Trøndelag Skikrets.   

  

NTS har i tillegg til gode sportslige resultater, også bidratt med tillitsvalgte, smørere til NSF 
sentralt.  
  

NTS har vært en organisasjon i utvikling, en lærende organisasjon som har hatt fokus på 
kompetanseheving, en organisasjon som har fungert som et lag med gode ”enkeltspillere”, 
en målrettet organisasjon med et felles verdigrunnlag og en virksomhetside om å være  ”En 
skitupp foran”!  

  

Skal vi fortsatt være en lærende organisasjon, ser vi nok at vi må se noe på hvordan vi skal 
organisere oss internt innad i kretsen. Tidsklemmen kjenner vi til. Tillitsvalgte på kretsnivå 
har ofte i tillegg verv på klubbnivå. Vi er en geografisk stor krets, med mange møter og det 
sier oss at her må vi tenke smart, og se muligheter for en effektiv styreform, med det mål å 
ivareta de 79 klubbene som er tilsluttet Nord-Trøndelag skikrets. 

  

Gjennom gode tiltak og godt arbeid, er flere av NTS`s mål nådd. Det er likevel viktig å 
fortsette å jobbe for tilrettelegging av aktivitet på flere nivå, alt fra konkurranse til 
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lavterskeltilbud. Jentesamlinger i flere grener, skirenn og arrangement må det kontinuerlig 
jobbes med, KM må få høyere status, kompetanse må ”selges” ut til lag og klubber, vi må 
jobbe for  at anleggene skal kunne ha god standarder/nok ressurser til drift og vedlikehold, 
vi må være synlige, offensive og fortsatt lærende. Alt dette for å sikre og øke rekrutteringen, 
og å søke å minske frafallet. Dette vil være et viktig fokus i kommende periode, når vi har 
opplevd hvor vanskelig det er å drive klubb, krets og å være tillitsvalgt i pandemi og en 
periode med lite felles møtepunkter annet enn på skjerm. 

  

Det har vært spennende, utfordrende, utviklende og ikke minst meget berikende å være 
tillitsvalgt i NTS.   
 
Takk til alle lag, klubber, medlemmer, sponsorer, samarbeidspartnere, tillitsvalgte og 
adm.sjef, som alle har bidratt til at Nord-Trøndelag Skikrets er en av de største og beste 
skikretsene i landet.  

 
 
 
 

 

Nord-Trøndelag Skikrets, mai 2021 

 
 

 

 

 

 Siv Jørgensen (s)    Arild Lægran (s)    Kjersti Bach (s)   Morten S. Wallervand (s) 

 

Trygve Stokke (s)  Hilde Tokle Yri (s)    Marit Landrø (s)   Mari Ann Landsem Melhus (s) 
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BERETNING FRA ANLEGGSUTVALGET 2019 - 2021 
 
Anleggsutvalget har i tingperioden 2019 - 2021 hatt følgende sammensetning: 
 
Leder:   Fridtjof Rannem, Henning IL 
Medlem: Frede Saugestad, Grong IL 
Medlem:  Aasmund Sprauten, Sprova IL 
Medlem: Randi Helene Torås, Stod IL 
 

• Samarbeidet i utvalget har fungert godt og har kontakt med klubbene, Trøndelag 
idrettskrets og Trøndelag fylkeskommune. 

• De fleste målsetningene i strategiplanen for tingperioden er ikke oppnådd, mye pga 
koronasituasjonen. 

• Det er avviklet 3 utvalgsmøter der 34 saker er behandlet, utskrift fra møtene er sendt 
møtedeltakerne, NTS’ styre, Trøndelag idrettskrets, Trøndelag fylkeskommune og 
Norges Skiforbund. 

• Fortløpende informasjon om anleggsutvalgets arbeid er sendt kretsleder, kretskontoret, 
og grenkomitéene v/leder for de anleggssaker som berører dem. 

• Henvendelser fra klubbene om råd/bistand/befaringer og oppfølging har hatt høyest 
prioritet også i denne tingperioden.  

• Stiklestad IL tildelt NTS’s anleggsslusk for 2019 
• Deltatt på Oslo parkvesen og skiforbundets webinar om snøproduksjon 27.4.2021.  
• Sendt uttalelser på høringer osv. 
• En gjennomgang og revidering av gjeldende anleggsplan 2019 - 2023. 

 
 
Befaringer:  

• Langrenn: Sprintløype og lysløype i Terråk, Rehabilitering av lysløype til Helgådal IL,  
• Hopp: Namsos: ferdigstillelse av hoppbakkene samt prosjektert og montert tautrekk i 

de 4 minste bakkene og montert presenninger med tilhørende trekk i de 4 største. 
Leksvik: Profilert og bygd spormal i K 25, profilert tilløp i K40. Steinkjer: Plastlagt K6 i 
yrken, gjenbruk fra Steinkjerbakken. Sprova: Bygd vant i K20, nye avsatser i K5 og K-20. 
Beitstad: Profilert og bygd K6 i tilknytning til lysløypa. Nessegutten: Profilert K6 på 
Levangernesset. Skogn: Utvidet skileiklyøpa og bygd vant i tilløp i K25.  

• Skileikanlegg: Deltatt på skiforbundets skileikutvikling i Heggesåsen. 
 
 
 

Mai 2021 
 
    Fridtjof Rannem (s)    Frede Saugestad (s)    Aasmund Sprauten (s)  Randi Helene Torås (s) 
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BERETNING fra AK i henhold til Handlingsplanen 2019-2021   
  
 
Alpinkomiteen har bestått av:  
 
Leder:    Hilde Tokle Yri, Inderøy IL  
Nestleder:   Stian Wodahl, Steinkjer skiklubb  
Styremedlem:  Louise Vekseth-Hahn, Steinkjer Skiklubb 
Styremedlem:  Ola Lauve, Grong IL  
Styremedlem:  Mats Endre Lian, IL Stjørdals-Blink 
 
 
SPORTSLIG AKTIVITET 
 
BREDDEIDRETT 
Mål: skikretsen skal implementere SUM i klubber i egen krets, slik at barns første møte med 
skiidretten blir preget av lek og glede, uavhengig av utviklingsnivå og alder 
 
Sesongene 2019/2020 og 2020/2021 har vært preget av redusert aktivitet som følge av Covid-
19. Fram til midten av mars 2020 arrangerte AK åpne kretssamlinger for løpere fra 8 år, både 
barmark og snøsamlinger. Snøsamlingene har vært en viktig rekrutteringsarena. Snøsamlingene 
har som vært i Grong, Meråker eller Storlien alt etter snøforhold og rekruttering.   
 
Det treårige prosjektet alpinjentene ble avsluttet i sesongen 2018/2019. Da hadde jentenes 
deltagelse økt på treningssamlinger og renn, og var på flere av rennene lik med guttenes. 
Alpinkomiteen følger opp jentesatsinga videre ved å arrangere ei jentesamling på snø i januar 
hvert år for å ta vare på og øke rekrutteringen av jenter. Ellers oppfordrer Alpinkomiteen 
klubbene til å ha spesielt oppmerksom på rekruttering og ivaretagelse av jentene.  
 
Alpinkomiteen hadde planlagt et prosjekt som skulle bringe alpinsporten inn i nye bakker, og 
styrke rekrutteringen av løpere og trenere. Dette skulle foregå i Børgefjell, Lierne, Torsbustaden 
og Bråten. Dette ble avlyst på grunn av koronaen.  
 

 
Fartstrening på Grong like før koronaen satte inn. Besøk av trenere og løpere fra Mo i Rana. Foto: Hilde Tokle Yri 
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Endelig kunne Inderøy il arrangere treninger i Prestlia. Her fra partiet med de yngste. Trenere har vært Anna 

Vekseth- Hahn, Tiril Heia og Massi Anna Tokle Yri.  Foto: E. Solberg 
 
For de løperne som har ønsket å kjøre mye på ski, har vi hatt tilbud om å være med på 
helgesamlinger i Juvass eller Kvitfjell fra august og utover, og Hamra eller Tärnaby i november. 
Slik har løperne hatt mulighet til å komme over 20 samlingsdøgn før nyttår.  
 
Fra mars 2020 til ut sesongen 2021 har aktiviteten stort sett vært i klubbene. Alpinkomiteen har 
ikke arrangert felles samlinger. I fjor ble KM storslalåm og slalåm og Geitfjellrennet 
arrangert i Grong, mens Meråker – og Stjørdalsmesterskapet i mars ble avlyst. KM super G ble 
lagt til Erik Håker cup på Oppdal både i 2020 og i 2021. I forkant av Erik Håker cup har Oppdal 
il arrangert fartssamling fra U12, og dette har vært lærerikt og artig for våre løpere.  
 
I februar 2021 var KM slalåm planlagt i Prestlia i Inderøy i forbindelse med 50 års markeringen 
for Prestlia som alpinbakke, og KM storslalåm i Grong. På grunn av koronarestriksjoner ble 
rennene kjørt som klubb renn, og KM flyttet til Stjørdalsmesterskapet i mars. I Inderøy ble 
rennet gjennomført som et lavterskelrenn der deltagerne fikk kjøre så mange runder de ønsket i 
løype med tid eller uten tid. Grong il alpint fikk også gjennomført et flott Grongmesterskap i den 
gamle utfortraseen med løpere fra flere klubber.  
 
Meråker- og Stjørdalsmesterskapet har hatt økende deltagelse de siste åra og 54 løpere deltok på 
rennet i år. Tar vi høyde for at løpere over 20 år ikke kunne delta i år, har det ikke vært nedgang 
i antall deltagere på grunn av koronaen. Klubbene har rekruttert nye løpere i de laveste 
klassene, mens det i U14 og U16 er færre løpere enn sesongene 2017-2019.    
 
Det har vært gledelig at klubbene har rekruttert flere barn i lavere aldersklassene. Inderøy il 
alpint har jobbet flere år for å få til gode forhold i Prestlia. Denne sesongen fikk de lagt godt med 
kunstsnø og hadde 6000 besøk i bakken fra åpning i januar til påske. Mandagskvelder 
arrangerte klubben treninger for 30 nybegynnere med tre unge kvinner som trenere. På 
mandagskveldene fikk mastersgruppa egen tid i bakken. Alpingruppa samarbeidet også med 
SFO, og hadde alpint for barna i SFO-tida på tirsdager og onsdager. Prestlia ligger i skolens 
bakgård slik at det ligger særlig godt til rette for alpint i SFO i Inderøy. 
 
TOPPIDRETT 
Mål: Skikretsen skal skape utviklingsmiljøer på tvers mellom klubber i kretsen, og klubber på 
tvers av kretsgrensene 
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Stian Saugestad, Grong il skadet seg i Bormio i jula 2018. Han kom tilbake sesongen 2019/2020 
og kjørte EC og WC-renn. Han avsluttet karrieren på toppnivå denne sesongen, og har gått over 
til å bli trener.  
 
Markus Nordgård Fossland fra Stjørdals-Blink trener i Trønderalpin. De to siste sesongene har 
vært utfordrende. Han har en god utvikling og fått kjørt renn i nye traseer i Europa og USA. Han 
har bl.a. tatt gull i NM super G, utfor i Kvitfjell og to sølvmedaljer i svensk mesterskap i Super G. 
Fossland satser videre i Trønderalpin neste sesong med mål om en landslagsplass.  
 
Freeskiutøveren Sebastian Schjerve fra Namsos Bråten freeski alpint brakk lårhalsen under  
WC i Kina i desember 2019 og sesongen 2019/2020 gikk med til opptrening. Sebastian kom 
sterkt tilbake sesongen 2020/2021 og har prestert meget bra og har flere topp 10 plasseringer i 
WC-renn og en 8. plass i Big Air under VM- Freeski i Aspen i USA. 
 
 
ARRANGØRER 
Mål: Mål: Skikretsen skal tilby kompetanseutvikling gjennom anleggs- og arrangørseminar, og 
øvrige kurs for arrangører, TD’er og dommere 
 
Det er behov for å øke arrangørkompetansen i klubbene og få flere til å ta både TD 1 og TD2 
kurs. I januar 2020 arrangerte vi TD kurs med region TD Lars Inge Gråbakk som instruktør. Jan 
Bjørnar Totsås, Espen Vekseth-Hahn, Ola Lauve, John Rønning Lauve og Hilde Tokle Yri tok 
prøven. Kretsen er nå selvforsynt med TD i slalåm og storslalåm.   
 
Vi har ikke hatt kapasitet og kompetanse på å arrangere fartsrenn i kretsen de siste årene. Det er 
et mål å få dette til på sikt.   
 

 
 
 
TRENERE 
Mål: Skikretsen skal være pådriver for å gjennomføre trenerutdanning for klubbtrenere og 
implementere trenerløypa i all trenerutdanning 
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Atle Rolstadaas instruerte ti nye trenere i bakken og i smørebua, Grong januar 2020.Fra v: Atle Rolstadaas, Tiril Ribe Heia, 
Nicolina Engen, Anna Vekseth-Hahn, og Johan Valskrå. Foto: Hilde Tokle Yri 

Skikretsen startet Trener 1 kurs januar 2020 med skidelen. Atle Rolstadaas fra skiforbundet var 
instruktør ei helg på Grong. Kurset hadde ti deltagere fra Grong, Steinkjer, Inderøy, og 
Stjørdals-Blink. Tre jenter deltok.  
 
Erlend Pedersen fra Stjørdals-Blink tok Trener 2 i 2019.  Det er behov for å øke 
trenerkompetansen og få flere til å ta trener 2 kurset, og sørge for at flere kvinner tar 
trenerkurset og blir engasjert som trenere i etterkant.  
 
KOMMUNIKASJONSARBEID 
Mål: Skikretsen skal sørge for klubb- og medlemskontakt gjennom høst- og vårmøter 
Skikretsen skal være godt synlig idrettsaktør i fylket 
 
Alpinkomiteen har brukt avisene, hjemmesiden og sosiale media aktivt for å informere om 
aktiviteten og bygge et fellesskap rundt alpinsporten. På FB brukes kretsens side og den lukka 
gruppa Alpint Nord-Trøndelag skikrets. Her publiserer krets og klubbene invitasjoner til 
aktiviteter og innlegg om aktivitetene som har vært. Medlemstallet har økt gradvis over flere år i 
takt med aktiviteten. Gruppa har nå 313 medlemmer og de fleste av disse ble medlem før 
korona-tida. Det siste året gruppa fått kun 17 nye medlemmer, og antall innlegg og engasjement 
er lavere enn sesongene før. Medlemmene er litt flere kvinner enn menn og kommer i hovedsak 
fra Grong, Steinkjer, Inderøy, Stjørdal.    
 

KONKLUSJON 

Klubbene med bakke med snø i kommunene, har hatt god rekruttering de siste to sesongene. 
Inderøy il alpint har arrangert alpint i SFO-tida og arrangert renn med lavterskel rennkonsept. 
Kretsen har ikke hatt åpne samlinger på tvers av klubbene etter mars i fjor. Det har derfor ikke 
vært noe alpintilbud i kretsen for de som ikke har hatt en bakke i kommunen med snø. Antall 
deltagere på kretsrennene har vært nesten lik som før koronaen, men i ungdomsklassene er det 
færre deltagere enn før. Kretsen har gjennomført TD1 kurs og skidelen av trener1 kurset, og har 
nå fem nye TD’er og ti nye trenere under utdanning. Kvinneandelen er økende, men fremdeles 
lav. En trener har tatt Trener2 kurset i perioden. 
 

 
Alpinkomiteen, mai 2021 

   
 Hilde Tokle Yri (s)     Ola Lauve (s)            Stian Wodahl (s)   
 
                            Mats Endre Lian(s)               Louise Vekseth-Hahn 
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RESULTATER 2019/2020 og 2020/2021 
 

KM SL Steinkjer 2020   

Klasse Plass Navn Klubb 

G 13-14 år 1 Tage Vekseth-Hahn Steinkjer Skiklubb 

  2 Theo Inderberg Vekseth Steinkjer Skiklubb 

G 15 -16 år 1 Benjamin Asp Wodahl Steinkjer Skiklubb 

M-senior 1 Ove Jonassen Brønlund Stjørdals-Blink 

  2 Jan Bjørnar Totsås Lierne IL 

  3 Mats Endre Lian Stjørdals-Blink 

J 13-14 år 1 Vår Ivardatter Steinkjer Skiklubb 

J 15 -16 år 1 Sanna Kristina Totsås Lierne IL 
 

 
KM SSL Grong 2020 

Klasse Plass Navn Klubb 

G 13-14 år 1 Tage Vekseth-Hahn Steinkjer skiklubb 

  2 Theo Inderberg Vekseth Steinkjer skiklubb 

  3 Håkon Flakken Grong IL 

G 15 -16 år 1 Benjamin Asp Wodahl Steinkjer skiklubb 

M-senior 1 Jan Bjørnar Totsås Lierne IL 

  2 Ove Jonasen Brønlund Stjørdals-Blink  

  3 Mads Endre Lian Stjørdals-Blink 

J 13-14 år 1 Vår Ivarsdatter Steinkjer skiklubb 

  2 Linea Mortensen Steinkjer skiklubb 

J 15 – 16 år 1 Sanna Kristina Totsås Lierne IL 

 2 Massi Anna Tokle Yri Inderøy IL 
 

KM SG Oppdal 2020 – Eric Håker cup  

Klasse Plass Navn Klubb  
G 13-14 år 1 Tage Vekseth-Hahn Steinkjer skiklubb  
G 15 -16 år 1 Benjamin Asp Wodahl Steinkjer skiklubb  
M-senior 1 Jan Bjørnar Totsås Lierne IL  
J 13-14 år 1 Josephine Dicson Stjørdals-Blink  
J 15-16 1 Sanna Kristina Totsås Lierne IL  

 

KM SSL Stjørdal 2021 

Klasse Plass Navn Klubb 

G 13-14 år 1 Håkon Flakken Grong IL 

  2 Martin Røstad Stjørdals-Blink 

G 15 -16 år 1 Tage Vekseth-Hahn Steinkjer skiklubb 

 2 Benjamin Asp Wodahl Steinkjer skiklubb 

J 13-14 år 1 Josephine Dickson Stjørdals-Blink 

  2 Anna Elisabeth Fiskum Grong IL 

Jr 1 K 1 Anna Vekseth-Hahn Steinkjer skiklubb 
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KM SL Stjørdal 2021 

Klasse Plass Navn Klubb 

G 13-14 år 1 Håkon Flakken Grong IL 

  2 Martin Røstad Stjørdals-Blink 

G 15 -16 år 1 Tage Vekseth-Hahn Steinkjer skiklubb 

 2 Theo Inderberg Vekseth Steinkjer skiklubb 

J 13-14 år 1 Anna Elisabeth Fiskum Grong IL 
 
 

KM SG Oppdal 2021 – Eric Håker cup 

Klasse Plass Navn Klubb 

G 13-14 år 1 Håkon Flakken Grong il 

G 15 -16 år 1 Tage Vekseth-Hahn Steinkjer skiklubb 

J 13-14 år 1 Runa Bronstad Sundfær Steinkjer skiklubb 
 
 

Resultater TOPP 10, TL, HL, NM, EC, WC og internasjonale renn 
 

Alpint 
 
FIS USA  20 
SG    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 6 
SG    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 6 
 
FIS Hafjell 20 
SSL    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 8 
 
EC-Kvitfjell 20    
Utfor     Stian Saugestad, Grong IL   nr. 8 
 
 
VM Jr. 20 
SG    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 10  
 
FIS – Svensk mesterskapet. 20 
Utfor    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 2  
 
 
NM jr.2021   
SSL    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 5 
 
FIS Voss 21 
SSL    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 4 
SSL    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 5 
 
FIS Kvitfjell 21 
Utfor    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 1 
Utfor    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 1 
SSL    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 6 
 
FIS – Svensk mesterskapet. 21 
Utfor    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 3 
 
FIS Oppdal 21 
Utfor    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 5 
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FIS Geilo 21 
SSL    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 5 
SSL    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 6 
 
FIS Aal 21 
SG    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 1 
 
 
NM 2021   
SG    Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink  nr. 1 
 
 
Freeski  
 
Sebastian Schjerve, Namsos Bråten freeski alpint 
 
WC Freeski Stubai 20   
Slopestyle   nr. 7 
 
WC Freeski Aspen 21   
Slopestyle   nr. 4 
 
VM Freeski Aspen 21 
Big Air    nr. 8 
 
NM- freeski 21 
Slopestyle   nr. 2 
Big Air    nr. 3 
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BERETNING fra HK/KK i henhold til Handlingsplanen 2019-2021   
 
Hopp- og kombinertkomiteen har i perioden bestått av: 
Leder:     Marit Kristin Melgård Landrø, Steinkjer Skiklubb 

Nestleder:    Jan Skevik, Skogn IL 

Medlem:    Olav Rosset, Harran IL 

Medlem:    Tore Kristian Svendsen, Skogn IL 

Repr. for dommerutv.:  Gerd Marit Svendsen, Skogn IL 

(Aasmund Sprauten, Sprova IL ikke tingvalgt men har bistått komiteen på uvurderlig vis 

gjennom perioden i forhold til økonomisk arbeid, anlegg, sportslige planer, praktisk arbeid og 

som trener.) 

 

 
 
SPORTSLIG AKTIVITET 
Breddeidrett 
Mål: Skikretsen skal implementere SUM i klubber i egen krets, slik at barns første møte med 
skiidretten blir preget av lek og glede, uavhengig av utviklingsnivå og alder, samt gi utøvere 
variert bevegelseserfaring gjennom tilrettelegging av allsidig aktivitet tilpasset utviklingsnivå. 
Skikretsen skal oppfordre til treningstilbud på tvers av grener og klubber. 
Status:   
Vinteren 2019/2020 var det en lengre periode med stabile forhold og godt med natursnø som 
bidro positivt for rekruttering hos de fleste klubber med hoppaktivitet, også hvor det ikke er snø 
produksjon.  
Snø produksjon i Namsos, Sprova, Steinkjer og Skogn har gjort disse anleggene mindre sårbare 
for vinterens varierende værforhold og det har vært ukentlige hopptreninger mellom januar og 
mars/april. Steinkjer har helårsanlegg i Yrken så mye av skikretsens aktivitet gjennom åpne 
samlinger har vært arrangert der i sommerhalvåret. Steinkjer skiklubb hopp arrangerer 
ukentlige treninger i mai/juni og august-oktober åpne for utøvere fra andre klubber.  
Vinteren 2020/2021 ble preget av mange gode arrangement i klubbene, men samlinger på tvers 
av kommunegrensene har i lengre perioder ikke vært tillatt, og derfor har NTS HK/KK vært 
forhindret fra å gjennomføre sine arrangement. Vi ser likevel med stor glede at mange nye 
rekrutter har funnet veien inn hoppanleggene i vinter og håper vi kan bidra med å gi de 
aktivitetstilbud i barmarksesongen. 
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Det har vært fokus på følgende tiltak i perioden:  
TA-cupen 
På grunn av Covid restriksjon ble ikke TA-cupen avholdt i tingperioden. 
 
Den mobile hoppbakken 
Bakken har vært mindre benyttet enn under forrige tingperiode. Dette skyldes at det har vært 
færre arrangement pga Covid-19. 
Bakken har i 2019 vært utlånt til Kringla barnehage og Granstubben barnehage, Ørens dager og 
ved Marsimartna`n i Levanger, for å nevne noen. I 2020 har den vært i bruk Rissa, Vinne og i 
Trondheim. 
Det er montert skilt på den mobile hoppbakken med info om hvilke klubber i NTS som har 
hoppaktivitet og navn på kontaktperson, noe som er ment å gjøre det enklere for interesserte å 
finne ut hvor de kan oppsøke klubb med hoppaktivitet. 
Vi har flere konkrete eksempler på at den mobile hoppbakken bidrar til å få hopprekruttene inn 
i hoppanleggene, noe som er meget gledelig. 
 

 
 
Åpne samlinger/impulssamlinger 
I vårt årshjul har vi lagt opp til åpne samlinger månedlig for alle aldre og med utvidet tilbud for 
gruppen 12 år og oppover. Sesongen 2019/2020 kunne vi gjennomføre en del samlingsbasert 
aktivitet i tråd med gjeldende smittevernsreglement. Sesongen 2020/2021 har fra mars-20 vært 
preget av mange restriksjoner rundt arrangement og/eller forbud mot å samle utøvere på tvers 
av kommunegrenser, samt restriksjoner i forhold til antall deltagere. Det har naturlig nok vært 
dårligere tilbud enn ønsket siste sesong. 
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Åpne samlinger arrangeres innen 
fortrinnsvis innen egen skikrets, 
men vi har også søkt mot Sør-
Trøndelag og Hedmark/ Innlandet 
og Møre og Romsdal.  Denne type 
samlingsbasert aktivitet er viktig for 
å kunne gi et utfyllende tilbud til 
ungdomsgruppa, hvor det er få 
utøvere i alderen 13-16 år. Det å 
reise på samling hvor utøvere, 
trenere og foresatte bor sammen er 
viktig for lagbygging og for å skape 
gode miljø, men vi er også opptatt av 
å benytte oss av anleggene i 
nærområdet for å begrense 
reisebelastningen og kostnader for 
utøverne.   
 

Etter stengningen av Steinkjerbakken mangler vi helårs hoppanlegg i egen krets med 
bakkestørrelser over K45. 
 
I perioder hvor smittevernhensyn har tillatt det er det gitt tilbud om hopprelatert innetrening i 
regi av at Steinkjer VGS har tilbudt oss å benytte friidrettshallen, turnhallen m.m på Campus i 
skoletida. Det er elever ved ungdomsskolene og videregående skoler i Steinkjer som har benyttet 
dette tilbudet. 
I forbindelse med vår- og høstmøter har vi hatt treningssamlinger som har blitt ledet av våre 
junior- og seniorhoppere som er elever ved Heimdal vgs. Vi stiller også med trenerressurser ved 
tverridrettslig samling, hvor vi kjører åpen dagsamling for alle – uansett alder.  
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Raw Air Stars 
Raw Air Stars er et rekrutteringsprosjekt som har som mål å binde topp og bredde sammen. Alle 
utøvere fikk eget startnummer med Raw Air design, som også gjaldt som billett ved Raw Air i 
Trondheim.  Dessverre ble Raw Air arrangementet i Trondheim gjennomført uten publikum i 
2020. I 2021 ble Raw Air avlyst pga. koronapandemien, men noen klubber har likevel delt ut 
Raw Air Stars-startnr. og gjennomført rekrutteringsaktivitet. 
Målgruppen var i første omgang hoppskolen og utøvere i alderen 6-10 år. Klubbene forpliktet 
seg til å følge retningslinjene som NSF hopp legger for innhold i Raw Air Stars. Norges 
Skiforbund ønsket samtidig å få oversikt over utstyrsbehov i klubbene og evt. utstyr i klubber 
som ikke var i bruk slik at de kunne medvirke til å matche dette med klubber som har behov. 
Selv om Raw Air Star opplegget fra Norges Skiforbund har tatt et hvileskjær har klubbene 
fortsatt det gode rekrutteringsarbeidet og vi har mottatt informasjon fra de forskjellige anlegg 
som følger: 
 
Namsos 45 rekrutter har benyttet anlegget. 
 
Leksvik – 15 stk som har deltatt i de minste bakkene. Neste størrelse K 25 har ikke vært i bruk. 
 
Namdalseid – har vært aktivitet uten at dette er tallfestet.  
 
Sprova - Kom i gang med skileik etter at det ble lagt kunstsnø i anlegget. Hadde 32 på 
klubbrenn 
Når det gjelder Steinfjellbakken ble denne preparert for Norges Cup og Junior NM, men dette 
ble etter to utsettelser avlyst pga. Corona. Trønderhopp har hatt samling i anlegget med ca. 20 
utøvere, i tillegg har Karl Kleppa fra Sprova il og Isak Mortensen Flying Team Namsos, benyttet 
anlegget. 
 
Steinkjer – Mellom 30 og 40 rekrutter har benyttet anlegget i vinter. Det ble avviklet et 
kveldsrenn den 18.3 med ca. 35 deltagere. 
 
Skogn – Totalt har det vært mellom 70 og 80 som har hoppet på ski en eller flere ganger i løpet 
av sesongen. På klubbrenn har vi hatt 32 deltagere 
 
Skatval – Her har det tatt seg opp noe, og på vårhopprennet i Torsbustaden var det 7 rekrutter 
fra Skatval som deltok 
 
Nybrott – Haraldreina har vært flittig brukt uten at vi har tallfestet hvor mange som har prøvd 
anlegget. 
 
Ønsket situasjon:  
Vi søker å samarbeide tett med klubbene og ha en god dialog i forhold til aktivitet i regi av krets. 
Målet er å legge til rette og tilpasse aktivitet med mål om økt rekruttering til hopp og kombinert. 
 
Toppidrett  
Mål: Skikretsen skal stimulere miljøer og kraftsentra som skal rekruttere de neste 
landslagsløpere og representasjonsutøvere. Skikretsen skal skape utviklingsmiljøer på tvers 
mellom klubber i kretsen, og klubber på tvers av kretsgrensene.  
 
Status: Siden hopptilbudet opphørte ved Steinkjer VGS i 2016, har juniorer som har ønsket å 
satse søkt tilbud ved Heimdal videregående skole. Pr i dag er det 4 utøvere fra Nord-Trøndelag 
Skikrets i Trønderhopp. Vi har sesongen 2020/2021 hatt 2 utøvere i alderen 15 og 16 år som har 
satset lokalt (Namsos og Sprova) som deltatt i NC hopp og kombinert i vinter. 
Pernille Kvernmo, Steinkjer Skiklubb er med i Norges Skiforbunds satsning prosjekt 2022.  
Jonas Viken har kommet med i oversikten over de som har hoppet over 200 meter på ski, med 
personlig rekord 201,5m fra Vikersund. 
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ANLEGG 
Rekrutteringsprosjekt – restaurering og bygging av små hoppbakker. 
 
Mål: Å øke aktiviteten og rekrutteringen til hopp- og kombinertsporten i Nord-Trøndelag, og 
bistå klubbene med «ny giv»  
 
Status: Vi har bistått klubber med motivasjonsmøter, profilering av eksisterende og nye anlegg, 
tegninger, setting av profiler og praktisk bistand i gjennomføringen. 
For å drifte har vi bistått med bygging av tilløpsmaler og gitt råd om sporsetterutstyr. 
Intensjon var å øke aktiviteten i eksisterende anlegg og bidra til bygging av nye. 
Vi har bistått med veiledning i forhold til å arrangere hopprenn. 
 
Anleggene: 
Namsos 
På Namsos er det kommunen som er anleggseier for hoppanlegget. 
 I løpet av 2019 ble alle bakker oppgradert. I tillegg ble det lagt Riedel spor i tilløpene for å sikre 

gode tilløpsforhold også ved mildvær. Dette har fungert 
meget bra og har medført økt rekruttering i anlegget.  
 
Leksvik IL 
Etter profiljustering av K 8 og K12.og bygging av spormal 
og avsatser i forrige beretningsperiode gikk vi videre og 
fikk bygd spormal i K 25, samt satt ut for justering av den 
største bakken en K 40. 
 
Steinkjer Skiklubb 

 
(Marit Landrø og Aasmund Sprauten, Åpning av K5 i Yrken) 

 
I forrige periode ble det bygd en K 5 i Yrken, i denne perioden har denne blitt plastlagt og er i 
bruk sommer som vinter. Det er opprettet en gruppe på Facebook for reetablering av 
Steinkjerbakken som helårsbakke, Covid restriksjoner har bremset dette tiltaket. 
 
Sprova IL 
I forrige periode ble det ombygging av K 5, spormal og avsatser med bomsystem. Justert profiler 
i K 10 og K 20.  I denne perioden er det bygd vant i K 20 samt laget noen flere avsatser i bakkene 
Beitstad IL 
Det er bygd en K6 i tilknytning til lysløypa, planen er å ferdigstille denne med mal, startplasser 
og eventuell plastlegging i løpet av neste tingperiode. 
Nybrott og Stjørdals-Blink 
Nybrott og Stjørdals-Blink har gått sammen om utvikling av Bjørkbakken som helårs 
plastanlegg. Plast, spor og heis kommer fra ombygging av Granåsen anlegget i Trondheim. 
Arbeidene er godt i gang under ledelse av Rolf Åge Berg. 
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Sp.Kl.Nessegutten  
Her ble det bygd en terrengbakke i forrige periode, planen var å plastlegge denne, men 
prosjektet står på stedet hvil og bakken benyttes i hovedsak som akebakke.  
Vi vil gjøre et forsøk på ferdigstillelse av prosjektet i neste periode. 
 

 
 
Skogn IL 
Anleggene i Torsbustaden er overført fra Skogn IL til et nytt driftsselskap Torsbustaden 
Skianlegg AS med Trond Hustad som leder. 
Eier konstellasjonen i selskapet er Levanger kommunen og Skogn IL som hovedeiere med 30 % 
hver samt Skogn og Grønningen Almenning med 26 %, resterende aksjer er fordelt på Sp.Kl. 
Nessegutten, Markabygda IL, Frol IL, Ekne IL  og IL Aasguten. 
I løpet av siste år er nytt snøkanonanlegg på plass i alpinbakken, dette skal i løpet av sommeren 
utvides til å omfatte hopp og skileik-anlegget. 
I løpet av siste sommer ble skileikløypa i hoppanlegget utvidet og består nå av en løype på 
ca.700 meter i hoppanlegget som i tillegg har en sløyfe på ca. samme lengde som forbinder hopp 
og alpinanlegget. Total løypelengde inkl. skileikrunden er på ca.1400 meter.  
Dette har blitt et kompaktanlegg i henhold til anbefalingene fra skiforbundet. Begge runder har 
blitt populære og ligger inn på Strava. 
I K25 er det bygd vant på den ene siden i tilløpet  
Skogn IL i samarbeid med IL Varden Meråker skal arrangere hovedlandsrenn i 2023, noe som 
vil kunne medføre en oppgradering av anlegget i Torsbustaden frem mot 2023. 
 
Rissa  
Vi har bistått i forbindelse med reetablering av bakker i Melia for Fjellørnen IL i Sør Trøndelag 
Skikrets, her har de klart å etablere bra aktivitet i løpet av vinteren. 
  
I Søndre Egge er det nivilert en 6-metersbakke i tilknytning til et friområde i boligfeltet. 
Prosjektet er satt på vent, men blir realisert når det blir «normale» tider i forhold til 
smitteproblematikken. Ønskelig med bygging av flere slike småbakker som kan gi barn mulighet 
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til å hoppe på ski og søke inn mot klubber med hoppaktivitet når behovet for å gå opp i 
bakkestørrelse melder seg. 
Konklusjon: Prosjektene har ført til økt aktivitet. Det henvises her til deltagelsen i Raw Air 
star. Det er også kommet inn ønske om bistand for videreutvikling av enkelte anlegg, dvs. neste 
bakkestørrelse. 
 
ARRANGEMENT 
Mål: Skikretsen skal implementere nye arrangementskonsepter gjennom sonemøter, klubbesøk 
og arrangørseminarer Skikretsen skal veilede arrangørene slik at klubbene er i stand til å 
gjennomføre arrangement med fokus på effektivitet og høy aktivitet 

Status: Hoppskole, Raw Air Stars, TA-cup og Telenorkarusellen arrangert ved flere av klubbene. 
Er fokus på rekrutteringstiltak og det er god gjennomføringsevne så lenge snøforholdene tillater 
det. Skikretsen arrangerer flere åpne samlinger, både sommer og vinter. Jenteprosjekt i 
hopp/kombinert videreføres, da Covid-19 har forhindret planlagt samlingsbasert aktivitet.  
En ny vri på konkurranser mellom klubbene var lengdekonkurranse der det ble konkurrert om 
hvor langt det totalt ble hoppet i anleggene i løpet av 30 minutter.  
Det var Steinkjer Skiklubb som kom opp med dette konseptet som et tiltak i forbindelse med 
reiserestriksjoner  
Torsbustaden gikk seirende ut av denne konkurransen med 1250 meter fordelt på 32 utøvere i 
k10/17/25 og K45 meter bakkene. 
Det ble arrangert hopprenn på Namsos med ca. 35 deltagere den 13.3, på Steinkjer som 
kveldsrenn den 18.03.  
Avslutning av konkurranse sesongen ble Vårhopprennet i Torsbustaden med innlagt KM for 
klasse 13-16 år i hopp og kombinert. Arrangementet samlet 68 deltagere, det var 80 påmeldte 
men på grunn av vanskelige kjøreforhold med mye nysnø valgte en del å bli hjemme. 
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guttene ble det Henrik Storø som trakk det lengste strået – begge fra Flying Team Namsos 

 
 
Ønsket situasjon: Opprettholde klubb-besøk, sonemøter og temakvelder for å ivareta 
kompetanseformidling. Samarbeid mellom ulike grener om arrangement. Beholde utøvere som 
deltar ved arrangement i miljøet, og rekruttere de til organisert aktivitet i hopp/kombinert. 
 
KOMPETANSEUTVIKLING 
Mål: NTS skal gi klubbene mulighet til å heve kompetansen og oppdatere seg på sentrale 
områder innen hopp og kombinert. 
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Raw Air tilrettelegger; utøversamling var planlagt i Namsos januar 2020 med innlagt 
foreldrekurs. Arrangør var NSF hopp i samarbeid med HK/KK NTS og Flying Team Namsos.  
Utsatt pga. snømangel i første omgang, så kom koronapandemien. Fortsatt mål for komiteen å 
bidra til kompetanseutvikling, og planer om Raw Air Tilrettelegger videreføres. 
 
Ønsket situasjon: Det må hele tiden holdes fokus på arrangement teknisk utførelse, spesielt 
preparering og rennavvikling. 
 
Trenerutvikling 
Mål: Å rekruttere flere klubbtrenere til hopp/kombinert. Skikretsene skal bidra til 
trenersamarbeid på tvers av skiklubber og grener. 
 
Status: Skogn IL og Steinkjer skiklubb hopp har sist vinter hatt trenerbistand av tidligere 
utøvere i Trønderhopp, som nylig/relativt nylig har lagt avsluttet egen satsning innen hopp eller 
kombinert. Vi har i tingperioden budsjettert med dekning av kostnader til deltagelse ved NSF`s 
trenerseminar og har hatt som ønske at trenere i kretsapparatet skal delta der. Covid-19 har satt 
en stopper for det, men vi ønsker å jobbe mot måloppnåelse i løpet av neste tingperiode. Noen 
av klubbene med aktive utøvere innen hopp-/kombinert har signalisert at tilgang til trenere kan 
være krevende.  
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Ønsket situasjon: Bedre tilgang på klubbtrenere og aktivitetsledere. Det må hele tiden holdes 
fokus på kompetansehevende tiltak for foreldre og trenere. Viktig at tilbudet blir benyttet når 
det arrangeres kurs, også klubbene må ha fokus på dette. 

 
Klubbutvikling 
Mål: Skikretsen skal kartlegge skiklubbenes behov og på bakgrunn av det tilby utviklingskurs 
for klubbutvikling, klubbledere og unge ledere i skiklubbene. 
 
Status: ERFA-møte vår og høst gjennomført digitalt på Teams på grunn av Covid-19. Flere 
deltagere ved digitale møter enn når vi har møttes fysisk.  
Var planlagt at representanter fra HK/KK skulle være med ut til klubbene på sonemøter og/eller 
gjennom klubb-besøk. Smittevernhensyn har gjort at denne form for aktivitet har måtte utgå. 
Også dette bør prioriteres neste periode. 
 
Ønsket situasjon: Gjennomføre høst- og vårmøter, og følge opp klubb og medlemskontakt i 
sonemøter, klubb-besøk og temakvelder 
 
Anleggseiere og arrangører 
Mål: NTS skal bidra til å utvikle moderne og lettdrevne bakkeanlegg, og et godt helårs 
bakketilbud. Hopp- og kombinertrenn i regi av NTS skal ligge på et høyt arrangement teknisk 
nivå. Skikretsen skal implementere nye arrangementskonsepter gjennom sonemøter, klubbesøk 
og arrangørseminarer. Skikretsen skal veilede arrangørene slik at klubbene er i stand til å 
gjennomføre arrangement med fokus på effektivitet og høy aktivitet 
 
Status: De fleste kretsrenn har gått som planlagt i forhold til terminliste og hatt godt 
arrangement-teknisk nivå når gjeldende smittevernreglement har tillatt det. Viktig at klubbene 
har god dialog i forhold til arrangement og har et godt samarbeid slik at terminfestede renn går 
som planlagt i sesonger med snømangel.   
 
Ønsket situasjon: Det må hele tiden holdes fokus på arrangement teknisk utførelse, spesielt 
preparering og rennavvikling. 

 
Kurs og seminar 
Kommentar: Vi ønsker å bidra til at kurs blir etterspurt, synes det er en bedre innfallsvinkel enn 
å planlegge kursvirksomhet med få eller ingen deltagere. Mål om å få opp interessen for både 
aktivitets- og trener 1-kurs. 
 
KOMMUNIKASJONSARBEID 
Klubb- og medlemskontakt 
Mål: Skikretsen skal sørge for klubb- og medlemskontakt gjennom høst- og vårmøter. 
 
Status: Vi har arrangert vår- og høstmøter gjennom perioden. Ikke vært representanter fra alle 
klubber med hopp-/kombinertaktivitet ved alle møtene, men tendensen er bedre oppmøte siste 
år.  
 
Ønsket situasjon: Flere representanter fra klubber med hopp-/kombinertaktivitet til stede ved 
vår- og høstmøte. Representanter fra krets mer ut i klubb og tilby klubbesøk.  

 
Ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt 
Mål: Skikretsen skal bidra til aktiv medlemskontakt gjennom digitale kanaler 
 
Status: Benytter Nord- Trøndelag Skikrets hjemmeside for deling av informasjon, samt 
Facebook. Informasjon sendes også ut pr. e-post. Trønder-Avisa har sist vinter hatt større fokus 
på lokale hopprekrutter, samt omtale av deltagere i NC fra Nord- Trøndelag Skikrets. Kombinert 
har kommet i skyggen av hopp, noe som trolig skyldes at vi har få kombinertutøvere i kretsen. 
 
Ønsket situasjon: All relevant informasjon når ut til mottaker. 
 



NORD-TRØNDELAG SKIKRETS 
                                                                     Årsberetning 2019-2021                                                                     30 

 

Merkevare og omdømme 
Mål: Skikretsen skal være en synlig idrettsaktør i fylket. 
 
Ønsket situasjon: Skikretsen skal bistå klubbene. Er et bindeledd til Norges Skiforbund og 
veileder klubbene ved søknader om midler ved behov. 
 
ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 
Kostnadsreduserende tiltak 
Mål: Skikretsen skal aktivt arbeide for å redusere kostnadsnivået i skiidretten gjennom 
holdningsskapende arbeid i skiklubbene. 
 
Status: Fluorforbud for alle utøvere under 16 år ved konkurranser. Gratis å delta ved åpne 
samlinger i regi av krets. Fokus fra HK/KK på at det skal koste så lite som mulig å delta ved 
kretsens opplegg også ved reiser. De fleste klubber med hoppaktivitet har utlånsutstyr.  
Rekrutteringstiltaket Raw Air Stars har også som mål å bidra til bedre tilgang på hoppski og 
hoppdresser i klubber med behov. 
 
Ønsket situasjon: Tilstrekkelig utlånsutstyr i alle hoppklubber.  
 
Media- og markedsinntekter 
Mål: HK/KK skal ha balanse mellom inntekter og kostander, og jobbe for å få flere 
samarbeidspartnere og sponsorer.  
 
Status: TA-side gir vanligvis HK/KK en kjærkommen inntekt gjennom salg av annonseplass, 
men denne tingperioden har vi ikke fått gjennomført dette tiltaket. Avlysning av arrangement 
TA-siden var planlagt vinklet inn mot gjorde at vi valgte å utsette.   
 
SAMHANDLING OG ORGANISASJON 
Antidopingarbeid 
Mål: Skikretsen skal til enhver tid arbeide for en ren idrett. 
 
KONKLUSJON 
Siden mars 2020 har det vært utfordrende å være arrangør av samlingsbasert aktivitet.  
Gledelig å likevel registrere økende rekruttering i hopp/kombinert hos flere klubber i 
kretsen.  Det viser oss at våre klubber jobber godt med rekruttering og gir oss optimisme for 
årene som kommer. 
Takk til alle som har hopp-/kombinertsporten i sitt "hjerte" og som bruker av fritida si for å å 
bidra! 
 
 

Hopp/Kombinertkomiteen, mai 2021 
 

Marit Landrø (s)  Jan Skevik (s)  Olav Rosset (s)   Tore Svendsen (s)  Gerd Marit Svendsen (s) 
 
 
 
 
 
RESULTATER 

NM senior, normalbakke, Oslo, 30. - 31.10.19. 

Kvinner: Nr. 8 Karoline A. Røstad Skogn IL 

Menn: Nr.23 Simen Vikan Steinkjer Skiklubb 

Mix - lag: Nr. 6 Nord -Trøndelag Skikrets  
Karoline Andrea Røstad, Skogn IL, Jonas 
Viken, Steinkjer Skiklubb, Simen Vikan, 
Steinkjer Skiklubb 
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NM senior, stor bakke, Lillehammer, 05.12.2020. 

Kvinner: Nr. 6 Karoline A. Røstad Skogn IL 

Menn:  Nr. 18 Jonas Viken Steinkjer Skiklubb 

  Nr. 29 Simen Vikan Steinkjer Skiklubb 

  

NM junior, normal - og stor bakke, Rena, 07. - 08.02.20. 

Normal: Nr. 24 Simen Vikan Steinkjer Skiklubb 

  Nr. 40   Leonard Taubert Namsos IL Hopp 

Stor bakke:  Nr. 7 Simen Vikan Steinkjer Skiklubb  

  Nr. 42 Leonard Taubert  Namsos IL Hopp 

  
KM hopp / kombinert, 13 - 16 år, Namsos Skisenter, 09.02.20. 

Hopp J: Nr. 1 Leah S. Mortensen Namsos IL Hopp 

  Nr. 2 Tiril Meier Namsos IL Hopp 

  Nr. 3 Hanne Bjerkem Steinkjer Skiklubb 

Hopp G K-65: Nr. 1 Karl H. Kleppa Sprova IL 

  Nr. 2 Isak S. Mortensen Namsos IL Hopp 

Hopp G K-45: Nr. 1 Sigurd Ø. Moen Steinkjer Skiklubb 

Kombi J: Nr. 1 Leah S. Mortensen Namsos IL Hopp 

  Nr. 2 Tiril Meier Namsos IL Hopp 

Kombi G: Nr. 1 Karl H. Kleppa Sprova IL  

  Nr. 2 Isak S. Mortensen Namsos IL Hopp  

  
NM senior, stor bakke, Granåsen Trondheim, 19.01.21. 

Kvinner: Nr. 6 Karoline A. Røstad Skogn IL 

Menn: Nr. 15  Jonas Viken Steinkjer Skiklubb 

  Nr. 31 Simen Vikan Steinkjer Skiklubb 

  Nr. 34 Leonard Taubert Namsos IL Hopp 

  
NM junior, stor bakke, Granåsen Trondheim, 18.01.21. 

 Menn: Nr. 7 Simen Vikan  Steinkjer Skiklubb 

  Nr. 10 Leonard Taubert  Namsos IL Hopp 

  
NM junior, normalbakke, Bavallen Voss, 27. - 28.02.21. 

 Menn: Nr. 4 Simen Vikan Steinkjer Skiklubb 

  Nr. 15 Leonard Taubert Namsos IL Hopp 

  Nr. 34 Isak S. Mortensen Namsos IL Hopp 

Lag: Nr. 4 Nord - Trøndelag Skikrets  
Simen Vikan, Steinkjer Skiklubb, Leonard 
Taubert, Namsos IL Hopp, Isak S. 
Mortensen, Namsos IL Hopp 

  

  
KM hopp / kombinert, 13 - 16 år, Torsbustaden Skogn, 21.03.21 

Hopp: Nr. 1  Henrik Storø Namsos IL Hopp 

  Nr. 2 Sigurd Ø. Moen Steinkjer Skiklubb 

  Nr. 1  Leah S. Mortensen Namsos IL Hopp 

Kombinert Nr. 1  Leah S. Mortensen Namsos IL Hopp 
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Beretning for Nord-Trøndelag skidommerlaug sesongen 2019/2020 og 2020/2021 
 
Styret (dommerutvalget) har bestått av:  
 
Leder:    Gerd Marit Svendsen, Skogn IL 
Nestleder:   Atle Opdahl, Namdalseid IL 
Styremedlem:  Stephan Schuler, Namsos IL Hopp 
 
Det har vært to underlige skisesonger da de i høyeste grad har vært preget av corona. 
Skulle ha avholdt dommerkurs. Men corona satte en stopper for det også. 
Det har vært vanskelig med dommertrening, da det har blitt få renn på hver. 
Men satser på å komme sterkere tilbake. 
 
Sesongen 2019/2020: 
 
25.mai: Landsmøte i Vikersund, der møtte Atle Opdahl, Johan Svendsen og Gerd Marit 
Svendsen. 
3.okt: Hoppsamling på plast med dommertrening, 3 dommere stilte. 
26.okt: Høstmøte i skikretsen, der møtte Johan Svendsen, Tore Svendsen, Hoang Le og Gerd 
Marit Svendsen 
9.nov: Høstmøte NSDL på Gardemoen, der møtte: Atle Opdahl, Johan Svendsen og Gerd Marit 
Svendsen 
25.nov: Høstmøte i Nord Trøndelag, 7 stk. til stede (Digitalt) 
 
Hoppsesongen på snø startet med avlysing av renn grunnet vær og føreforhold. 
Men på februar ble det greit. 
Det holdt til 12.mars, da ble alt avlyst pga corona. 
Vårt årsmøte ble utsatt til høsten. Likedan landsmøte. Men høsten kom også med 
begrensninger. 
Så det ble ytterligere utsettelser. 
 
Dommeroppgaver 2019/2020: 
 
5. og 6.okt 19: Granåsen, Trondheim NC  - TD: Ole Henrik Tisløv 
søn 6.okt 19:                                               -  D: Johan Svendsen 
                                                                -  D: Gerd Marit Svendsen 
 
18.jan 20: Granåsen, Trondheim NC:  - D: Ole Henrik Tisløv 
                                                                 - D: Johan Svendsen 
                                                                  - D: Gerd Marit Svendsen 
 
1.feb 20: Granåsen, Trondheim NC:   - TD: Atle Opdahl 
                                                               - D: Ole Henrik Tisløv 
                                                               - D: Johan Svendsen 
                                                               - D: Gerd Marit Svendsen 
 
1.feb 20: Yrken, Steinkjer – krets       - TD: Leiv Fornes 
                                                                - D: Tore Svendsen 
                                                                - D: Hoang Le 
 
9.feb 20: Granåsen, Namsos – krets    - TD: Sandra Bjerkem 
                                                                  - D: Arnold Lysfjord 
                                                                  - D: Leiv Fornes 
 
16.feb 20: Knyken, Orkdal – NC        - TD: Atle Opdahl 
                                                                  - D: Gerd Marit Svendsen 
                                                                  - D: Johan Svendsen 
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1. mars 20: Torsbustaden, Skogn – krets     - TD: Atle Opdahl 
                                                                       - D: Jarle Selven 
                                                                       - D: Tore Svendsen 
     
 
8.mars 20: Sprova – krets      - TD: Arnold Lysfjord 
                                                   - D: Sandra Bjerkem 
                                                   - D: Tore Svendsen 
 
 
Sesongen 2020/2021: 
 
Ble enda mer preget av corona. 
Landsmøte – Høstmøtene – vårt årsmøte er alle utsatt. 
 
Møtene i hopp/kombinertkomiteen har for det meste vært digitale. 
Store deler av sesongen har anleggene kun vært åpen for egen klubb. 
 
Dommeroppgaver 2020/2021: 
 
3.okt 20: Granåsen, Trondheim – plast NM komb (2 renn)   - TD: Atle Opdahl 
                                                                                                     - D: Gerd Marit Svendsen 
                                                                                                    - D: Johan Svendsen 
 
4.okt 20: Granåsen, Trondheim – plast NM komb    - TD: Atle Opdahl 
                                                                                          - D: Ole Henrik Tisløv 
 
16.okt 20: Granåsen, Trondheim – plast-NM      - TD: Atle Opdahl 
                                                                                  - D: Gerd Marit Svendsen 
                                                                                  - D: Johan Svendsen 
 
18.og 19.jan 21: Granåsen, Trondheim – NM jr.     - TD: Atle Opdahl 
 (ble stoppet pga vind)                                           - D: Ole Henrik Tisløv 
 
14.mars 21: Granåsen, Namsos – krets         - TD: Arnold Lysfjord 
                                                                            - D: Sandra Bjerkem 
                                                                            - D: Ole Henrik Tisløv 
 
18.mars 21: Yrken, Steinkjer – krets -            - TD: Tore Svendsen 
                                                                           - D: Ole Henrik Tisløv 
                                                                           - D: Gerd Marit Svendsen 
 
21.mars 21: Torsbustaden, Skogn – krets      - TD: Hoang Le 
                                                                            - D: Johan Svendsen 

                                                                         - D: Gerd Marit Svendsen 
 
Pr i dag er 12 medlemmer tilsluttet dommerlauget, hvorav 7 er medlemmer av NSDL. 
 

Forbunds TD hopp/komb og forbundsdommere 2 
Forbundsdommere 3 
Kretsdommere 6 
Nasjonal TD hopp  1 

 
Mai 2021 
 
For styret: 
Gerd Marit Svendsen (s) 
Leder 
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Beretning fra LK i henhold til NTS Handlingsplan i perioden 2019-2021  
  
LK har i perioden 2019-2021 bestått av;  
 
Leder:   Mari Ann Landsem Melhus, Henning Skilag 
Medlem:  Elisabeth Aavik, IL Varden Meråker 
Medlem:  Ketil Fiskvik, IL Stjørdals-Blink 
Medlem:  Nina Brørs, Beitstad IL 
Medlem:  Jan Ove Skistad, Overhalla IL 
   

   

 
SPORTSLIG AKTIVITET 
 
Breddeidrett 
 
Mål: Skikretsen skal implementere SUM i klubber i egen krets, slik at barns første møte med 
skiidretten blir preget av lek og glede, uavhengig av utviklingsnivå og alder, samt gi utøvere 
variert bevegelseserfaring gjennom tilrettelegging av allsidig aktivitet tilpasset utviklingsnivå. 
Skikretsen skal oppfordre til treningstilbud på tvers av grener og klubber. 
 

Status 
 
Det har blitt jobbet med implementering av SUM klubbnivå. Sesongen 
2019/2020 hadde vi noen innsalg. Etter 12 mars 2020, da idretten og samfunnet 
ble nedstengt grunnet Covid 19, ble det mindre aktivitet enn planlagt. 

  

Aktivitetstallene viser en liten nedgang i siste periode.  
  

 

Telenorkarusell  
 
Vinteren 2019/2020 ble mange og gode og mange Telenorkaruseller gjennomført.  Sesongen 
2020/2021 har vært noe mer utfordrende for klubbene når det gjelder gjennomføring av sine 
karusellrenn.   
Antall arrangører som søkte om deltakelse i Telenorkarusellen: 
2020: 50 
2021: 52 

 

 

Årslisenser langrenn 
  
Vi har jobbet med rekrutteringstiltak håp om å få flere til å løse årslisens.    
Utvikling: 
2017/18:  250 årslisenser  
2018/19:  237 årslisenser.  
2019/2o: 230 årslisenser 
2020/21: 169 årslisenser                                                         

  

Basistrening  

 
Skikretsen har oppfordret klubbene til å legge til rette for 
basisterning på tvers av idretter. Flere klubber kjører 
basistreninger på tvers av idretter. Skikretsen har gjennomført sin 
årlige tverridrettslige samling for 13-16 år på Steinkjer i oktober begge årene.  
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Variasjon i konkurransetilbudet 
 
Gjennom terminlistearbeidet forsøkes det å legge til rette for gode og varierte renntilbud. LK 
prøver ut fra rennsøknader og ønsker fra klubbene å få et spennende og variert rennprogram på 
terminlista. Det har vært planlagt både skicross og sprintrenn med vri. Noen har fått 
gjennomført som planlagt, men pga. bl.a snømangel har flere skicross renn måtte gå som vanlige 
renn i stedet. Inderøy IL kjørte en artig og ny vri på KM sprint vinteren 2021. Supersprint i 
tillegg til vanlig sprint. Bra! 
Følling IL, Kvam IL og Rygg IL arrangerte teamsprint for 8-12 år vinteren 2021. Uten rangering 
og tidtaking. Populært lavterskelrenn. Det ønskes videreført. 

  
Arrangører av Telenorkarusell rundt om i kretsen er oppfordret til å arrangere konkurranser 
med ulike aktiviteter knyttet til alle grener som stimulerer lek, allsidighet og skiglede. 

       
 
13-16 år 
 
Samlinger i samarbeid mellom klubber og krets. 
Sesongen 2019/2020: Gjennomførte 3 weekendsamlinger perioden september -oktober. 

Sesongen 2020/2021: Stor aktivitet fra august – oktober.  
9 dagsamlinger ble gjennomført fra Røyrvik i nord til Meråker i sør. Samlingene var populære. 
Favnet bredt og ble spredt utover geografisk i hver sone. Velvillige klubber bidro til 
gjennomføringen med anlegg, servering og trener-ressurser. 
 
Samlingene var gratis for utøverne, og ble lagt opp slik at alle kan være med, uansett ferdigheter 
og nivå.  

  
I tillegg til rene langrenns samlinger ble det høsten 2020 og 2021 arrangert tverridrettslig 
ungdomssamling i samarbeid mellom Nord-Trøndelag Skikrets (NTS), og flere særkretser. 
Samlingene gir utøverne muligheter til å bli kjent på tvers av idretter og gom gir dem mulighet 
til å prøve ulike aktiverer. En av hovedmålsettingene er å stimulere til allsidighet og 
basisferdigheter.   

  

  
  

Junior 

 
LK/NTS har videreført og styrke samarbeidet med Meråker og Steinkjer vgs/Team Innherred 
ski angående åpne juniorsamlinger. Det er viktig at utøvere som ikke er tilknyttet idrettsfag på 
vgs men som likevel ønsker å satse på langrenn, har fått tilbud om å bli med på åpne 

juniorsamlinger. Begge skolene er positive, og samarbeidet er både godt og fruktbart. 
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Utøverne får med åpne samlinger tilrettelagt en arena for god trening og muligheter til å bli 

kjent på tvers av klubbtilhørighet og alder.  
LK ønsker å videreføre og styrke det gode samarbeidet. 
Sesongen 2019/2020 hadde NTS fellesopplegg i forbindelse med NC jr både på reise og 
opphold. Dette er positivt og blir brukt av mange av kretsens klubber og juniorløpere. Sesongen 

2020/2021 ble alle nasjonale renn for junior avlyst grunnet Covid 19. 

 
Hvor vil vi 

 
Det må fortsatt jobbes med å etablere et godt samarbeid med kretsens klubber, det er her 
grunnmuren for flere gode glade skiløpere legges.  

  
Vi har registrert nedgangen i antall deltagere både ordinære «kretsrenn» NT-cup, KM og på 
turrenn omkring i fylket. Dette må vi ta på alvor! Selv om vi i den siste perioden har hatt rikelig 
med snø i næranleggene våre.  

 
Vi må gjøre grep, og vi ønsker da å spille på lag med klubbene. Vi må jobbe sammen for å få 
klubbene til å bli enda bedre til å legge til rette for skiaktivitet i nærmiljøet. Dette må fortsatt 
være et satsningsområde, da vi ser at det er her mulighetene ligger for å stimulere til gode og 
glade skiløpere.   

  

 

 

Toppidrett  
Mål:  
Skikretsen skal skape utviklingsmiljøer på tvers mellom klubber i kretsen, og klubber på tvers av 
kretsgrensene.  
 

Status:  
Gjennom vårt samarbeid med klubbene, de videregående skoler/skilinjer i Steinkjer og Meråker, 
og gjennom vår satsning på eget seniorkretslag med egen trener og et godt støtteapparat på renn 
og mesterskap samt våre åpne samlinger for ungdom og juniorer har vi utøvere fra klubber i vår 
krets som har klatret fra klubb, via kretslag, og Team Elon Midt-Norge til landslag. Likeså har vi 
rekruttert trenere, smørere og støtteapparat for øvrig, samme vei. Dette gir oss kontinuerlige 
utfordringer med å rekruttere opp det vi trenger på kretsnivå av trenere, smørere og 
støtteapparat for øvrig. Vi har formidlet kompetanse og har fortsatt fokus på kompetanse for å 
være i stand til å levere videre, men ikke minst for å være i stand til å til enhver tid ivareta våre 
kommende toppidrettsutøvere.   

  
  

Ønsket situasjon;   
Vi må jobbe for å ha ei felles utviklingstrapp og en felles treningsfilosofi som er kretsens bidrag 
til at klubber, utøvere og trenere får den støtte de trenger til å utføre det grunnleggende arbeid 
riktig fra starten av. Og vi må sikre oss at kompetansen kommer til de lokale trenerne, slik at de 
kan gi riktig veiledning til de som virkelig ønsker å satse på langrenn.   
Likeså må vi jobbe for en felles forståelse av hvordan vi skal sikre at toppidretten har gode 
levevilkår i klubbene i vår krets, i samarbeid med videregående skoler/Nord 
Universitet/Olympiatopp og krets. Gjennom åpne samlinger og lagsstruktur som kan være i 
endring tilpasses dette behovet og etterspørselen.   
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Kretslag 
 
Magne Øksnes, Steinkjer Skiklubb har vært trener for Nord-Trøndelag skikrets sitt senior 
kretslag sesongen 2019/2020, og Mats Iversen, IL Varden Meråker for sesongen 2020/2021. 

 

Sesongen 2019/2020 Sesongen 2020/2021 

Thomas H. Westgård Steinkjer Skiklubb Julie Victoria Berg Leksvik IL 

Julie Victoria Berg Leksvik IL Thomas H Westgård Steinkjer Skiklubb 

Geir Kristian Hoås Lånke IL Geir Kristian Hoås Lånke IL 

Torstein Buan Røvik IL Varden Meråker Torstein Buan Røvik IL Varden Meråker 

  Anniken Jørgensen IL Varden Meråker  
( La opp august 
2020) 

 

Laget har hatt få løpere begge sesongene. Noen av lagets løpere har hatt god utvikling, spesielt 
sesongen 2020/2021. Vi har gjort forsøk på å samarbeide med STS. Det har med vært noe 
samarbeid på enkelte samlinger og hverdagstreninger. LK jobber med å utvikle og styrke 
samarbeidet med STS kommende sesong. En årsak er at vi har få senior-løpere som kvalifiserer 
for et senior kretslag nå. På jentesiden er det særlig tynt med senior-rekruttering. 
 

 

ARRANGEMENT 
 
Mål: Skikretsen skal implementere nye arrangementskonsepter gjennom sonemøter, klubbesøk 
og arrangørseminarer. 
      

Status:   
 

Vi har en prosess på utarbeidelse av terminlisten, høring på sonemøter og vedtak før høstmøtet.  
 
Det ble for sesongen 2020/2021 veldig mye arbeid med og mange endringer i terminlista 
gjennom sesongen grunnet pandemien. Det ble i den «åpne perioden» lagt inn flere renn 
samme dag, fordelt geografisk, slik at man fikk gitt renntilbud til flest mulig innenfor gjeldende 
antallsbegrensinger. Terminlista var i høyeste grad dynamisk, men vi synes klubbene har taklet 
dette på en god måte og vært veldig tilpasningsdyktige. 
 
Terminlista for sesongen 2019/2020 var mer «normal» med kjente utfordringer mht ulike 
rennprogram, geografisk spredning, press på helger i januar og februar og plassering av turrenn. 
Det har vært dialog med klubbene om arrangement slik at hvert renn blir tilpasset de lokale 
forhold, utøvere på alle nivå og reglementet fra Norges Skiforbund. Vi har lagt vekt på at det skal 
være renn i overkommelig avstand for de minste, samt at det skal være spredning på renn i 
NTE-cup og våre KM.  

  
Ønsket situasjon;   
Vi må jobbe videre for at renn skal bli så gode og attraktive at vi får flere løpere til å delta på de 
kretsrenn som arrangeres. På lokale karuseller er det stor deltagelse. Det er blant annet blitt 
gjennomført tomannsstafett uten tidtaking for 8 -12 år som ble veldig populært.  
 
Vi må hele tiden tenke på å ivareta utøverne og klubbene slik at tilbudet blir både bredt nok, og 
spisset. Det bør bli attraktivt for våre utøvere å gå renn hjemme i egen krets når det ikke er renn 
i NC, Skandinavisk cup etc.  
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ANLEGG 
Mål: Skikretsen skal gjennom utforming av anleggsplan stimulere til utvikling av 
nærmiljøanlegg som kan brukes hele året. 
 

Status: 
Vi viser til anleggsplan på NTS nettside og på sonemøter. Vi har et eget anleggsutvalg, som 
utvikler og følger opp en egen anleggsplan, hvor vi som komite får komme med innspill. I 
inneværende periode er det blitt mindre aktivitet enn planlagt, grunnet Covid-19.  Det jobbes 
med en rulleskiløype i Bjørgan skianlegg, Grong IL, som skal være ferdig sommeren 2021. 
 
KOMMUNIKASJONSARBEID 
Klubb- og medlemskontakt 
Mål: Skikretsen skal sørge for klubb- og medlemskontakt gjennom høst- og vårmøter. 
 
Status: 
Våre møtepunkter; sonemøter, vår- og høstmøte er arenaer hvor det utveksles informasjon og 
erfaringer deles. Her formidler vi NTS sine verdier både for deltagere på møtene, for deltagere 
på våre samlinger og vårt kretslag. Møter blir gjennomført enten fysisk eller digitalt. Vi legger ut 
nyttig informasjon på vår hjemmeside og sender epost til klubb. Under NC for junior og senior 
er det brukt lukkede facebookgrupper for informasjon/kommunikasjon. 
Dette har vist seg å være en løsning med stor tilfredshet for de deltakerne som er med på kretsen 
sitt fellesopplegg. 
 
Ønsket situasjon: 
Vi kan bli enda flinkere til å bruke hjemmesiden til f.eks synliggjøre det som har vært av 
samlinger, kurs og arrangementer, med bilder og tekst.    
 
Administrasjonssjefen har bistått komiteen med råd og veiledning for gjennomføring av møter 
og arrangement. Første møte startet vi med oppstartsamling som avklarte roller og forventinger. 
Allerede her er det viktig med tydelig instrukser og forventninger til det å være komitè i en krets. 
Det faktiske ansvars- og arbeidsområdet må tydeliggjøres for nye medlemmer. Det er stor 
overgang fra å komme fra klubbstyre til komitearbeid i krets. Og det er en stor fordel å komme 
inn sammen med rutinerte, men ikke fastlåste medlemmer. Vi har hatt faste månedlige møter og 
oftere ved behov. Vi jobber med årshjul som er et nyttig verktøy og til stor hjelp. Det må 
revideres og tilpasses i overgang til en ny periode. Her fremkommer faste og viktige 
møtepunkter, hvor målet må være å øke deltagelse. Arbeid med handlingsplan er nytt for flere, 
og gjøres til eget på det nivå komiteen er. Vi ser viktigheten av å avklare roller og forventninger, 
samt innfrielse av påtatte oppgaver.   
 
OPPLÆRING OG UTDANNING 
 
Mål: Skikretsen skal kartlegge skiklubbenes behov og på bakgrunn av det tilby utviklingskurs 
for klubbutvikling, klubbledere og unge ledere i skiklubbene. 

 

Status: Det er forsøkt solgt klubbutvikling i moduler til lag og klubber. Aktivitetsbanken er gjort 

kjent. Det har vært gjennomført kurs slik at nye læres opp både i trener-rollen og til 
kursholdere. Vi har avholdt og trener 1 i samarbeid mellom klubb og krets.  Dessverre har vi sett 
at det har vært liten påmelding når kurs først er planlagt og satt opp. I inneværende periode ble 
det arrangert et felles trener 1 kurs med andre grener i Stjørdal og i Namdal.  
 
Kretsens kursholdere er dyktige, og i perioden har fire utdannet seg til trenerutvikler.  Kretsen 
har gjennom sitt samarbeid med de videregående skolene, Team Elon og NSF invitert til ulike 
kurs i form av kompetanseheving, smørekurs og trenerseminar. Vi bestreber oss på å sette opp 
grenledere av begge kjønn, rekruttert fra hele kretsen.  Vi arrangerer ledermøter i forkant av 
rennsesongen. På alle våre møtepunkt; vårmøte og høstmøte tilbys kurs som et ledd i 

kompetanse heving. Vi legger vekt på å innhente fagpersoner til formidling og foredrag av ulike 
temaer. Vi registrerer alle kurs og seminarer i regi av NTS for dokumentasjon.   
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Ønsket situasjon:   
Vi ønsker å arrangere flere kurs, og få flere deltagere på 
kurs slik at flere kan bidra i egen klubb. 
Tilbakemeldinger har gått på at hele kursrekka 
oppleves massiv. Vi vil fortsette med å dele kursene opp 
i moduler. Terskelen for å melde seg på kurs tror vi blir 
lavere. Kretsen må hele tiden tilstrebe å ha kursene så 
nært klubb som mulig. Klubb må melde behov for kurs.  
Ønsket situasjon for neste periode er å arrangere minst 
ett trener kurs i ”sonen” for hver sesong.  
Kretsens tilbud om Trener 2 kurs i fremtiden kjøres i 
samarbeid med de Videregående skolene i fylket. Samt 
må man se på et samarbeid med vår nabokrets i sør. 
Kursplan og kurs på terminlista. Vi må jobbe for å få en 

kursplan i vår krets, som viser hvilke kurs som gjennomføres når og hvor, og hvilke som det 
er mulig å «få hjem» til egen klubb med x antall deltagere. Likeså må vi oppdatere vår 
kursholderliste, og stadig søke å få nye navn inn på lista. Det koster å holde kurs, det må da 
koste litt å ta kurs, men det er vårt ønske at klubbene setter kurs og midler til delvis dekning 
på budsjettet slik at alle som ønsker kan få støtte til videre kursing.  
 
 

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 
Kostnadsreduserende tiltak 
 
Mål: Skikretsen skal aktivt arbeide for å redusere kostnadsnivået i skiidretten gjennom 
holdningsskapende arbeid i skiklubbene. Skikretsen skal arbeide for å finne rimelige løsninger 
knyttet til reise og opphold i forbindelse med renn og mesterskap 
 
Status:   
LK organiserer og tilrettelegger for felles opplegg på norgescup junior og senior, felles transport 
og overnatting, i tillegg til felles smøreopplegg. Dette skal være selvfinansierende hvor kostnader 

dekkes inn med egenandeler fra utøvere.  
På hovedlandsrenn (15 – 16) tilrettelegger LK med felles transport og overnatting, det benyttes 
buss og overnatting på skole. Samme opplegg kjøres på Midt-Norsk mesterskap (13-16), i tillegg 

til at vi tilbyr smørehjelp. 
Under KM (13-16) ble det i sesongen 20/21 tilbudt gratis smørehjelp til de som ønsket det 

tilbudet. 
LK bidrar med økonomisk støtte til samlinger (13-jr) fortrinnsvis på sonenivå, dette bidrar til at 

inngangsbilletten for utøver skal bli lavest mulig. 
 
 
Media- og markedsinntekter 
 
Mål: LK skal sikre forsvarlig økonomisk drift av komiteen, målsetningen er et økonomisk 
resultat som tilsier balanse mellom inntekter og kostnader. 
 
Status: Utfordringen for LK er å fordele etter hvert forholdsvis begrensede midler best mulig 
mellom alle alderstrinn (13 år - senior). LK har begrenset med ressurser som kan brukes på 
inntektsbringende markedsaktiviteter, og er prisgitt kretsstyrets regionale samarbeidspartnere. 
LK har i perioden 2019-2021 hatt et overordnet mål å få driften til å gå i balanse ut fra de 
forutsetningene som er gitt, dette har komiteen klart. For at LK skal kunne gi et tilbud til 
seniorer som ønsker et kretslagstilbud, er det inngått en del sponsoravtaler i den forbindelse. 
Sponsormarkedet er etter hvert meget begrenset, dette merkes godt på kretsnivå, men det er 
også utfordringer forbundsnivå. 
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SAMHANDLING OG ORGANISASJON 
Antidopingarbeid 
 
Mål: Skikretsen skal til enhver tid arbeide for en ren idrett. 
 
 

KONKLUSJON  
 

Sesongene 2019/2020 og 2020/2021 har vært spesielle. Covid-19 satte en stopper for alle 
arrangement fra 12.mars 2020. Sesongen 2020/2021 hadde store begrensninger med tanke på 
gjennomføring av arrangement grunnet pandemien som herjet i landet. Mange renn ble avlyst 
både lokalt og nasjonalt. Ingen nasjonale renn for junior ble gjennomført. Hovedlandsrennet 
avlyst begge åra. NC for senior og hoved NM for senior ble gjennomført med begrensninger på 
antall. Seniorer som kom inn under toppidretts-status fikk konkurrere nasjonalt og 
internasjonalt. Løpere over 20 år fikk ikke konkurrere på kretsnivå etter 1.1.2021 og ut 
sesongen. 
 

Oppgavene i langrennskomiteen er store og mange. Det er lett å miste oversikten. 
Engasjementet for skiidretten er stort og er bærekraften i arbeidet som gjøres. Det legges ned 
mange timers arbeid i frivillig innsats, Det er alltid mulig å jobbe mer for å få til enda bedre 
utvikling og mer aktivitet på de ulike områdene. Det er flott om nye og motiverte, engasjerte 
krefter kommer inn i ulike verv som bidrar til at skiidretten står sterkere og sterkere i det som 
har vært omtalt som Norges beste skikrets.  

  
Vi må hele tiden ha fokus på hva som skaper de gode prestasjonene og sørger for flest mulig 
glade skiløpere som fortsetter lengst mulig. Være beredt til å legge til rette for gode forhold 
gjennom krets og klubb samarbeid, slik at utøvere som ønsker å satse skal fortsette å gjøre det 
ved å representere sin klubb i NTS.   

  
Vi vil fortsatt jobbe med plassering og organisering av KM/Cup arrangementene., samt heve 
statusen og effektiviteten på arrangement og premie-seremoni. Vi viderefører fokus på 
erfaringsutveksling på smarte løsninger på arrangement slik at flere klubber tør ta sjansen på å 
søke og arrangere renn.  
Oppsummert har komiteen brukt mest tid og ressurser på aktivitet;  

- Seniorkretslag 
- samarbeid med VGS om samlingsopplegg for juniorene 
- samlinger for 13-16 år 
- koordinering og tilrettelegging av renn og mesterskap junior og senior, samt  
- kontakt med klubbene i ulike fora.  

 
Noen vil alltid mene at det skulle vært gjort mer. Rammene, både økonomisk og ikke minst i 
form av menneskelige kapasitet har satt begrensninger, da dette er frivillig arbeid.  

  
Tilslutt vil vi rette en stor takk til våre 79 klubber for det arbeidet som gjøres på ” hjemmebane”. 
Våre samarbeidspartnere, og alle frivillige som stiller opp. Takk til alle løpere, trenere og 
støtteapparat, prestasjoner, innspill og kritiske bemerkninger.  
 

 

 
              Langrennskomiteen, mai 2021   

 
  
  Mari Ann Landsem Melhus (s)             Elisabeth Aavik (s)                       Ketil Fiskvik (s) 
           

    Nina Brørs (s)                          Jan Ove Skistad (s)        
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Resultater 2019/2020 og 2020/2021 
 

KM Skallrennet junior/senior 2019/2020, 29.12.2019 

Klasse Plass Navn Klubb 

Damer senior 1 Astrid Stav IL Varden Meråker 

  2 Anniken Jørgensen IL Varden Meråker 

  3 Lotte Lie Skatval Skilag 

Damer junior 1 Tale Bruheim Breding Henning Skilag 

  2 Mari Andrea Kilskar Grevskott Frol IL 

  3 Vilde Austad Henning Skilag 

Damer 18 år 1 Maren Kjølstad Røflo Inderøy IL 

Damer 17 år 1 Camilla Brørs Beitstad IL 

Herrer senior  1 Thomas Albertsen Dahlen IL Varden Meråker 

 2 John Magnus Haugen IL Varden Meråker 

  3 Jonas Austad Henning Skilag 

Herrer 19/20 år  1 Einar Hedegart Inderøy IL 

  2 Simen Eliassen Kvarme Steinkjer Skiklubb 

  3 Oddmund Bårdssønn Haugnes Frol IL 

Herrer 18 år 1 August Hellan Iversen Steinkjer Skiklubb 

 2 Mattias Brørs Beitstad IL 

  3 Albert Riseth Snåsa IL 

Herrer 17 år 1 Niklas Landsem Melhus Steinkjer Skiklubb 

 2 Lars Bragstad Rannem Inderøy IL 

  3 Mathias Kjønstad Ukkelberg Sp. Kl. Nessegutten 

 

 

 

KM 13 -16 år, Føllingrennet, 26.01.20, klassisk 

Klasse Plass Navn Klubb 

G 13 år 1 Johannes Skistad Overhalla IL 

  2 Anders Henrik Lillefjell Steinkjer SK 

  3 Magnus Brattbakken  Steinkjer SK 

G 14 år 1 Kristian Bragstad Rannem Inderøy IL 

  2 Martin Haabeth IL Aasgutten 

  3 Martin Staldvik Wallervand Røyrvik IF 

G 15 år 1 Martin Fossen Skjelstadmark IL 

  2 Magnus Hallan  Skjelstadmark IL 

  3 Vemund Totsås Johnsborg Leksdal IL 

G 16 år 1 Johannes Sivertsen  Leirådal IL 

  2 Vegar Lægran Bratsve Steinkjer SK 

  3 Are Estil Brissach Lierne IL 

J 13 år 1 Ingeborg Skei Mjømen Inderøy IL 

  2 Ane Sørlie Sørholt Vinne Skilag 

  3 Greta Osk Kolberg Hakonardottir Leksdal IL 

J 14 år 1 Johanne Bjugan Leksdal IL 

  1 Jenny Farbu Inderøy IL 

  3 Ulla Bøe Skutberg Inderøy IL 
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J 15 år 1 Eline Klevberg Lerfall Lånke IL 

  2 Sunniva Aksnes Helgådal IL 

  3 Oda Elise Berg  Leksvik IL 

J 16 år 1 Astrid Haugen Kleppa Beitstad IL 

 2 Ingrid Svendgård Markabygda IL 

 3 Maren Skei Mjømen Inderøy IL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KM 13 -16 år, Aasguttenrennet, 28.03.20, friteknikk, AVLYST COVID-19 

 

 

 

KM Stafett Beitstadrennet, Midterfjellet 25.01.20, 13 år-senior 

Klasse:  Plass: Klubb: 

G 13-14 år 1 Inderøy IL 

 2 Steinkjer SK  

 3 Sp.kl. Nessegutten  

G 15-16 år 1 Steinkjer SK 

 2 Leirådal IL 

 3 Vinne Skilag  

J 13-14 år 1 Leksdal IL 

 2 Inderøy IL lag 2 

 3 Inderøy IL lag 1 

J 15-16 år 1 IL Aasguten 

 2 Spillum IL 

Menn junior 1 Spillum IL lag 1 

 2 Spillum IL lag 2 

 3 Steinkjer SK 

Kvinner junior 1 Henning Skilag  

 2 Beitstad IL 

Menn senior 1 Henning Skilag lag 1 

 2 Henning Skilag lag 2 

 3 Henning Skilag lag 3 

Kvinner senior 1 Henning Skilag 

KM sprint Vinne junior-senior 04.03.20 

Klasse Plass Navn Klubb 

K 17 år 1 Nora Hegdahl Steinkjer Skiklubb 

  2 Camilla Brørs Beitstad IL 

M 17 år 1 Niklas Landsem Melhus Steinkjer Skiklubb 

  2 Lars Bragstad Rannem Inderøy IL 

K 18 år 1 Maren Kjølstad Røflo Inderøy ski 

M 18 år 1 Mattias Brørs Beitstad IL 

K 19/20 år 1 Vilde Austad Henning Skilag 

  2  Maren Smulan Sagland Henning skilag 

  3 Tale Bruheim Breding Henning Skilag 
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KM 13 -16 år, Ogndalsrennet, 06.03.21, friteknikk (Steinkjer Skistadion) 

Klasse Plass Navn Klubb 

G 13 år 1 Sindre Skei Mjømen Inderøy IL 

  2 Sivert Gudding Barli Vinne Skilag 

  3 Sverre Kvalvik Inderøy IL 

G 14 år 1 Johannes Skistad Overhalla IL 

  2 Kasper Ramdal Farbu Leksvik IL 

  3 Børge Sørlie Sørholt  Vinne Skilag 

G 15 år 1 Kristian Bragstad Rannem Inderøy IL 

  2 Fredrik Mollan Inderøy IL 

  3 Sigve Vist Inderøy IL 

M 19/20 år 1 Hallvard Granli Grong IL 

  2 Vemund Trebostad Viken Spillum IL 

  3 Ola Estil Brissach Lierne IL 

Kvinner senior 1 Ragnhild Sivertsen  Henning Skilag 

  2 Anniken Jørgensen  IL Varden Meråker 

Menn senior 1 Magnus Sivertssen  Henning Skilag 

  2 Sigurd Landsem Melhus Henning Skilag 

KM - junior-senior, Lierne 29.12.2020 

Klasse Plass Navn Klubb 

K 17 år 1 Mia Mossige IL Varden Meråker 

  2 Astrid Haugen Kleppa Beitstad IL 

 3 Maren Skjei Mjømen Inderøy IL 

M 17 år 1 Johannes Sivertsen Leirådal IL 

  2 Are Estil Brissach Lierne IL 

 3 Marius Møller Schiefloe Steinkjer Skiklubb 

K 18 år 1 Camilla Brørs Beitstad IL 

 2 Nora Hegdahl Steinkjer Skiklubb 

 3 Mari Austheim Steinkjer Skiklubb 

M 18 år 1 Niklas Landsem Melhus Steinkjer Skiklubb 

 2 Vegard Jermstad Steinkjer Skiklubb 

 3 Haakon Lillefjell Steinkjer Skiklubb 

K 19/20 år 1 Tale Bruheim Breding Henning Skilag 

  2  Sigrid Skei Beitstad IL 

  3 Eline Haugen Kleppa Beitstad IL 

M 19/20 1 Trym Nergård Rønning Skogn IL 

  2 Kristoffer Jullum Fiskvik Stjørdals-Blink IL 

  3 August Helland Iversen Steinkjer Skiklubb 

Kvinner sr 1 Maren Smulan Sagland  Henning Skilag 

  2 Sigrid Flatås Aune  Henning Skilag 

Menn sr 1 Ole Jørgen Bruvoll  Lierne IL 

  2 Marius Landsem Melhus Henning Skilag 

 3 Einar Østnor Lierne IL 



NORD-TRØNDELAG SKIKRETS 
                                                                     Årsberetning 2019-2021                                                                     44 

 

G 16 år 1 Simon Green Karlsen Vinne Skilag 

  2 Sigurd Kvalvik Inderøy IL 

  3 Vemund Totsås Johnsborg Leksdal IL 

J 13 år 1 Linnea Cicilie Øyesvold Overhalla IL 

  2 Frida Wangberg Lund Lånke IL 

  3 Mia Reinås Frol IL 

J 14 år 1 Ingeborg Skei Mjømen Inderøy IL 

  2 Ane Sørlie Sørholt Vinne Skilag 

  3 Greta Osk Kolberg Hakonardottir Leksdal IL 

J 15 år 1 Jenny Farbu Inderøy IL 

  2 Berit Haugan Rannem Inderøy IL 

  3 Johanne Bjugan Leksdal IL 

J 16 år 1 Eline Klevberg Lerfall Lånke IL 

  2 Sunniva Aksnes Helgådal IL 

 3 Anniken Evenhus IL Aasgutten 

  3 Oda Elise Berg Leksvik IL 
 

 

KM 13 -16 år, Aasguttenrennet, 21.03.21 klassisk 

Klasse Plass Navn Klubb 

G 13 år 1 Sindre Skei Mjømen Inderøy IL 

  2 Sindre Skei Mjømen Inderøy IL 

  3 Oliver Meldal Stjørdals-Blink IL 

G 14 år 1 Johannes Skistad Overhalla IL 

  2 Kasper Ramdal Farbu Leksvik IL 

  3 Børge Sørlie Sørholt  Vinne Skilag 

G 15 år 1 Kristian Bragstad Rannem Inderøy IL 

  2 Martin Haabeth IL Aasgutten 

  3 Fredrik Mollan Inderøy IL 

G 16 år 1 Vemund Totsås Johnsborg Leksdal IL 

  2 Simon Green Karlsen Vinne Skilag 

  3 Sondre Aasen Lande Spillum IL 

J 13 år 1 Frida Wangberg Lund Lånke IL 

  2 Linnea Cicilie Øyesvold Overhalla IL 

  3 Lovise Kjesbu Lånke IL 

J 14 år 1 Ingeborg Skei Mjømen Inderøy IL 

  2 Greta Osk Kolberg Hakonardottir Leksdal IL 

  3 Ane Sørlie Sørholt Vinne Skilag 

J 15 år 1 Jenny Farbu Inderøy IL 

  2 Berit Haugan Rannem Inderøy IL 

  3 Johanne Bjugan Leksdal IL 

J 16 år 1 Eline Klevberg Lerfall Lånke IL 

  2 Andrine Rønning IL Aasgutten 

 3 Sunniva Aksnes Helgådal IL 
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Midt Norsk Mesterskap perioden 2020-2021 
 

 

Midt Norsk mesterskap Stjørdal 2020 - Klassisk langdistanse 

 Klasse:  Plass: Navn: Klubb:  

G 13 3 Johannes Skistad Overhalla IL 

G 14 1 Kristian Bragstad Rannem Inderøy IL 

 3 Martin Staldvik Wallervand Røyrvik IF 

G16 3 Johannes Sivertsen Leriådal IL 

J 13 3 Ane Sørlie Sørholt Vinne Skilag 

J 14 1 Johanne Bjugan Leksdal IL 

 3 Jenny Farbu Inderøy IL 

J 15 1 Eline Klevberg Lerfall Lånke IL 
 

 

Midt Norsk mesterskap Stjørdal 2020 - Fristil kort distanse 

Klasse: Plass: Navn:  Klubb:  

G 13 3 Johannes Skistad Overhalla IL 

G 14 1 Martin Haabeth IL Aasgutten 

 2 Kristian Bragstad Rannem Inderøy IL 

G16 1 Petter Østtun IL Varden Meråker 

 2 Johannes Sivertsen Leirådal IL 

J 13 3 Ane Sørlie Sørholt Vinne Skilag 

J 14 2 Johanne Bjugan Leksdal IL 

 3 Jenny Farbu Inderøy IL 

J 15 1 Eline Klevberg Lerfall Lånke IL 

 3 Linnea Hansen Gederaas Skjelstadmark IL 

 3 Sunniva Aksnes Helgådal IL 

J 16 3 Astrid Haugen Kleppa Beitstad IL 
 

 

 

Midt Norsk Mesterskap i Molde 2021 avlyst pga Covid-19 

 

 

 

Hovedlandsrenn perioden 2020-2021 

 

HL 15 -16 år, Nybygda 21.02.20 7,5 km klassisk 

Klasse Plass Navn Klubb 

G 16 år 7 Johannes Sivertsen Leirådal IL 
 

 

HL 15 – 16 år, Holmenkollen 25.02.21 – 27.02.21, Avlyst pga Covid-19 
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NM-junior, Holmenkollen 2020 - 14.-16.2.2020 – topp 30 

Klasse/øvelse:   Plass:   Navn:  Klubb:  

K19/20 5 km klassisk 16 Thale Bruheim Breding Henning Skilag 

M 17  10 km klassisk 21 Lars Bragstad Rannem Inderøy IL 

M 18 10 km klassisk 18 August Hellan Iversen Steinkjer SK 

 24 Simen Hegstad IL Aasguten 

K 17 sprint fri 16 Camilla Brørs Beitstad IL 

K 20/21 sprint fri 5  Thale Bruheim Breding Henning Skilag 

 12 Vilde Austad  Henning Skilag 

M 18 sprint fri 13  Mattias Brørs Beitstad IL 

K 17 10 km fri 24 Camilla Brørs Beitstad IL 

K 20/21 15 km fri 26 Thale Bruheim Breding Henning Skilag 

M 18  15 km fri 18 Mattias Brørs Beitstad IL 

 22 August Hellan Iversen Steinkjer SK 

 
 
NM senior i perioden  
 
 
NM del 1 Konnerud januar 2020 

Distanse: Plass: Navn: Klubb: 
Sprint Damer 2 Ane Appelkvist Stenseth Grong IL 
15 km klassisk Damer 9 Kathrine Harsem IL Varden Meråker 
Stafett Damer:  4 Astrid Stav IL Varden Meråker 
  Anniken Jørgensen IL Varden Meråker 
  Kathrine Harsem IL Varden Meråker 

 
 
 
NM del 1, Granåsen 2021   

Klasse/distanse:  Plass: Navn/Klubb:  Klubb:  

Sprint Damer klassisk 6 Ane Appelkvist Stenset Grong IL 

 9 Kathrine Harsem IL Varden Meråker 

Sprint Herrer klassisk 3 Emil Iversen IL Varden Meråker 

30 km Skiathlon Herrer 1 Emil Iversen IL Varden Meråker 

5 km Damer klassisk 2 Kathrine Harsem Varden Meråker IL 

10 km fri Damer 3 Kathrine Harsem  

FH sitt 2,5 km Herrer 1 Lars Andresen Sp.Kl. Nessegutten 

 
 
Emil Iversen, IL Varden Meråker 

2019/20: Nr 9 totalt i WC, en WC-seier og 5 tredjeplasser. 

2020/21: NM-gull 30km, VM-gull 5 mil, stafettgull VM, 5 plass skibytte i VM, en WC-seier og en 

tredjeplass. Nr 12 totalt WC 

 

Ane Appelkvist Stenseth, Grong IL 

2019/20: NM sølv sprint, nr 32 totalt WC og mange NC-finaler sprint. 

2020/21: VM sprinten nr 5, WC-sprint Falun nr 6. 
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Kathrine Harsem, IL Varden Meråker 

2019/20: Vant NC totalt 

2020/21: Vant NC totalt, NM sølv på 5 km og 3 plass på NM 10 km 

 

Pål Trøan Aune, Steinkjer Skiklubb 

2019/20: Nr 22 i Norgescupen, mange sprintfinaler NC og finaler SC 

2020/21: Nr 27 i Norgescupen, mange sprintfinaler 

Verdenscup-starter begge sesonger. 

 

Thomas Hjalmar Westgård, Steinkjer Skiklubb 

2019/20: Mange WC- starter 

2020/21: Mange WC-starter. Beste plassering under Tour de Ski nr 9 på 15 km. Beste VM-

plassering nr 25 på 5-mila. 

 

 

 


