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LAGSNAVN 
STIFTET 

DATO 
STIFTET 

ÅR 
MEDLEMMER 

BANGSUND IL 12.mar 1919 405 

BEITSTAD IL 03.okt 1890 577 

BERGUGLA GRENDE.IDR.GR 09.mar 1946 360 

BOTNAN IL 17.aug 1945 92 

DALEBRAND IL 12.apr 1931 189 

EGGE IL 01.jan 1900 804 

EKNE IL 14.mai 1932 287 

ELVA/NAMSSKOGAN IL 03.okt 1946 257 

ELVALANDET IL 11.feb 1951 45 

FOLDEREID IL 28.aug 1937 225 

FOLLAFOSS IL 12.aug 1920 311 

FORRA IL 03.feb 1937 229 

FRAMVERRAN IL 23.feb 1922 54 

FROL IL 01.mai 1888 1003 

FROSTA IL 01.mar 1881 275 

FØLLING IL 01.jan 1920 131 

GRONG IL 13.des 1896 575 

GRÅMARKA IL 20.jan 1946 91 

HARRAN IL 28.apr 1935 161 

HELGÅDAL IL 21.mar 1940 248 

HENNING IL 11.jan 1914 316 

HENNING SKILAG 19.mai 1998 97 

HINDRUM SKILAG 14.feb 1906 160 

IL HÅLLINGEN 18.jun 1904 419 

IL VARDEN 29.mai 1910 565 

IL AASGUTEN 14.apr 1907 730 

INDERØY IL 01.jan 1863 1392 

JØA IL  25.okt 1924 123 

KLINGA IL 01.jan 1918 101 

KOLVEREID IL 24.feb 1923 1526 

KOPPERÅ IL 28.nov 1913 77 

KVAM IL 21.feb 1892 181 

LEIRÅDAL IL 01.des 1945 161 

LEKSDAL IL 10.jul 1934 323 

LEKSVIK IL 06.des 1938 920 

LIERNE IL 17.jun 2003 316 

LÅNKE IL 12.mai 1918 1388 

MALM IL 15.mai 1922 376 

MARKABYGDA IL 13.jun 1945 198 

MOSVIK IL 21.des 1924 174 

NAMDALSEID IL 02.feb 1902 838 
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NAMSOS ALPINT 04.nov 1994 160 

NAMSOS HOPP 04.nov 1994 93 

SP.KL.NESSEGUTTEN 20.apr 1929 1552 

IL NYBROTT 18.mai 1902 171 

OGNDAL IL 21.mai 1921 500 

OVERHALLA IL 01.feb 1903 1945 

RONGLAN IL 01.jul 1945 244 

RYGG IL 27.mar 1927 106 

RØRA IL 30.apr 1934 344 

RØYRVIK IF 01.nov 1927 139 

SALSBRUKET IL 17.feb 1946 36 

SKATVAL SKILAG 06.jun 1934 609 

SKJELSTADMARK IL 16.nov 1928 361 

SKOGN IL 05.jan 1906 1206 

SKOROVAS IL 16.jan 1949 59 

SNÅSA IL 19.okt 1902 981 

SPARBU IL 24.okt 1892 652 

SPILLUM IL 04.nov 1904 610 

SPROVA IL 08.mai 1938 112 

STEINKJER SKIKLUBB 22.des 1885 466 

STIKLESTAD IL 20.feb 1924 519 

IL STJØRDALS-BLINK 16.jun 1910 1488 

STOD IL 23.feb 1902 556 

SUL IL 28.mar 1979 48 

SØR-BEITSTAD IL 24.nov 1906 126 

SØRLI IL 27.jan 1946 119 

TERRÅK IL 13.okt 1943 290 

TRONES IL 19.mar 1950 55 

TUNNSJØ IL 09.mai 1955 83 

VADA IL 21.jun 1945 59 

VANVIK IL 01.mai 1924 381 

VEMUNDVIK IL 03.mai 1908 240 

VERRABOTN IL 29.mai 1968 44 

VERRASTRANDA IL 14.apr 1934 46 

VINNE SKILAG 03.feb 1906 770 

YTTERØY IL 09.nov 1948 246 

ÅBYGDA IL 28.mai 1929 246 

78 klubber     32362 
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STYRETS BERETNING FOR TINGPERIODEN 2013-2015 
 
 
NORD-TRØNDELAG SKIKRETS 
 
Nord-Trøndelag Skikrets har i Tingperioden 2013-2015, har stor aktivitet og gode 
prestasjoner, både sportslig og organisasjonsmessig i alle ledd og årsklasser. 
 
Nord-Trøndelag Skikrets styresammensetning: 
 
Leder Tor Bach Inderøy IL 
Nestleder     Arvid Steen Leksvik IL 
Styremedlem    Anne Birgitte Steinsli Sklet Grong IL 
Styremedlem   Øyvind Kveli Lierne IL       
Styremedlem Arild Lægran Beitstad IL 
Styremedlem, Leder AK Bjørn Hembre IL Stjørdals-Blink 
Styremedlem, Leder HK/KK Olav Rosset               Harran IL 
Styremedlem, Leder LK Siv Jørgensen Inderøy IL 
 
 
Kontrollkomite:  Even Bjørnstad          Steinkjer Skiklubb 
  Jarle Kjeldseth          Beitstad IL (tom mars 2014)
  
 
Valgkomité:     
Leder   Trine Berg Fines Mosvik IL. 
Medlem     Torkil Berg Leksvik IL 
Medlem   Mathias Mørkved          Spillum IL (tom feb.2015) 
Varamedlem Tor Jakob Reitan IL Stjørdal-Blink 
           
Nord Trøndelag skikrets består av 78 klubber. Ved siste idrettsregistrering har vi et 
aktivitetstall i underkant av 14.000 medlemmer. 
 
Administrasjon: 
Administrasjonssjef: Bjørn Bruvoll. 
 
Administrasjonen har vært bemannet med en 100% stilling. NSF har arbeidsgiveransvaret. 
Hverdagen til Bjørn er å være et servicekontor for klubbene, en støtte til kretsstyret, 
grenkomiteer, utvalg og kretslag.  NTS har gjennom administrasjon, de tillitsvalgte og 
sentrale møter, hatt god kontakt med lagene.  Skikretsens hjemmeside er blitt videreutviklet 
og har hatt økende besøk/treff. 
NTS’s viktigste formidlingskanal er www.skiforbundet.no/nord-trondelag, og det sammen 
med sosiale medier. 
Tidsklemma er noe vi alle kjenner til, og det samme kjenner vi på opp imot kretskontor. 
Krav/forpliktelser opp imot forbund, tilstede lokalt/regionalt er forpliktelser som er viktige å 
følge opp fra kretskontor. Bjørn sin lange erfaring er mang en gang god å ha når det koker 
som verst, og avgjørelser skal vurderes/tas en beslutning på. 
Vi har diskutert og må ta denne videre i styre/adm.  mulighetene for en bemanningsøkning i 
perioder, som kan være en ressurs i perioder for Bjørn. Vi tror det finnes muligheter og da i 
samarbeid med idrettskrets/særkrets. 
 
HANDLINGSPLAN 
I siste to-års periode har NTS prioritert å ha spesielt fokus og mål innenfor de fem områdene: 
Kompetanseheving: Øke kompetansenivået i alle ledd, med fokus på kvinneandel 
Breddeidrett: Øke antall medlemmer 
Arrangement: Sikre gode, attraktive skirenn og arrangement 
Anlegg: Sikre skiidrettens tilgang til gode, snøsikre anlegg 
Toppidrett: Bidra til at Norges Skiforbund er verdens beste skinasjon 

http://www.skiforbundet.no/nord-trondelag
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BREDDEIDRETT 
Mål: Sikre at aktiviteten preges av skiglede, variasjon, sosialt samvær og gode opplevelser 
 
Status: 
Rekruttering har vært, og skal være et av de viktigste satsningsområdene i NTS. 
Vi alle ser at med slike vintre vi har vært gjennom de to siste årene, så blir vi virkelig satt på 
prøve, og utfordret på hva vi har bygd grunnmuren på, Forrige sesong med lite snø fram til 
mars, og denne sesong med lite snø fra midten av februar, skaper virkelig store utfordringer 
for oss.   
Gode og kreative/nytenkende arrangement, anlegg og kompetanseheving i alle ledd og i alle 
grener, er- og har vært noen av de viktigste faktorene for å tilrettelegge for god rekruttering. 
Skikretsen har på alle de ulike møteplassene, oppfordret klubbene til å ”tørre” tenke 
alternative konkurranseformer for barn og unge.  
Vil nevne at skikretsen/styre har vedtatt et prosjekt over 2-3 år, med oppstart vår/sommer 
2015. Fokus der er bredde/utviklingsavtaler med klubber, som igjen skal være med å 
stimulere til bl.a. breddefokus. Skikretsen har også i siste to-års periode vært en aktiv 
deltaker i ungdomsprosjektet i regi av Nord Trøndelag Idrettskrets. 
Skiglede, gode opplevelser, mulighet for sosialt samvær og varierte aktiviteter skal prege 
breddeidretten. Aktivitet skaper bredde, bredde skaper mange glade, gode skiløpere, og økt 
registrering av skiaktivitet.  
 

                                                                        
 
 
TOPPIDRETT 
Mål: Nord Trøndelag skal bidra til at Norges Skiforbund er verdens beste skinasjon. 
 
Status: 
Vi må vel ha lov til å si at vi ikke har opplevd samme gode resultater de to siste årene som de 
foregående årene. 
Vi har gode sportslig prestasjoner, men vi ser alle at skal vi henge med så er det bare en ting 
som gjelder, og det er hardt arbeid. Vi opplever et generasjonsskifte bl.a. i hopp, der både 
Anders Bardal, Ole-Marius Ingvaldsen og Vegard Sklett legger opp. Det skal noe til å fylle opp 
skoa, til slike markante skihoppere. Men nye kommer etter, for å nevne Stian Saugestad i 
alpin, som gradvis tar stegene mot verdenstoppen innen verdensidretten alpin. Vi må bare 
fortsette, og det som var bra nok for 3-5 år tilbake, holder ikke i dag i mange sammenhenger.  
Men vi skal huske at vi nord – trøndere har markert oss under VM i Nordiske grener, NM i 
Nordisk/Alpin/Hopp og ikke minst gode prestasjoner innen WC i flere grener.  
 
Kretslagene har gjennomført sine opplegg. Vi har vært heldige å ha gode kompetente trenere, 
ledere– og ikke minst et støtteapparat som oftest er foreldre har vært en opplevelse å følge 
med på. 
 
Fortsatt er Meråker og Steinkjer videregående skole sentrale aktører for våre juniorer, og det 
skal de være i fremtida også. 
Det er “spisset satsning” på begge skolene, og de er bidragsytere til og ”levere” gode seniorer 
på sikt.  
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Skolene/OL-toppen og krets sitter i disse dager i  sluttfasen for et enda tettere samarbeid, der 
den “røde tråd” fra 15/16 år/Spissa krets lag/åpent kretslag junior/senior er satt i fokus.  
Heimdal og Oppdal videregående skole er sentrale skoler for hopp, kombinert og alpint.  
 
Vi skal også ta med at både idrettslinjene ved Grong videregående skole og Olav Duun 
videregående skole tilbyr utdanning/ski i sitt skoletilbud. 
 
Team Trøndelag (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. 
 
Nytt av året er oppstarten av et universitetslag i alpin med hovedsete i Trondheim. 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. Det skal fungere som et tilbud etter 
videregående skole. 
 
 

    
 
 
ARRANGEMENT   
Mål: Sikre så gode og attraktive skirenn og arrangement som mange ønsker å delta på. 
         
Status: 
Gode arrangement er en viktig nøkkel for å øke antall deltakere. Dette er et viktig område for 
NTS. Som nevnt tidligere så konkurrerer vi med mange om å nå aktørene, ikke minst 
innendørsidretter i vinterperioden. Vi må være dyktige i årene fremover for å greie å holde 
oppe vår aktivitet i NTS. 
Vi begynner etter hvert å få mange erfarne arrangører som tar på seg store nasjonale 
arrangement. Vi tilbyr både arrangementskurs og TD kurs i kretsen regi, med det mål og 
utvikle godt kvalifiserte frivillige og gode arrangører.  
 
I dag sitter NTS i søkerkomiteen for VM i Trondheim 2021 i nordisk grener. Nord Trøndelag 
med idrettskrets/fylkeskommune/skikrets er en del av organisasjonen som jobber med 
denne prosessen. Eventuelt ved tildeling følger det ofte med ulike arr. som knyttes opp imot 
et VM. Viktig at vi er aktive og viser en sterk eierinteresse for dette arr. 
 
To tøffe vintre har medført store utfordringer vedr. arr. Lite snø i perioder skaper store 
utfordringer for klubber/grener og krets. Fokus på kreative arrangement har kanskje kommet 
litt i bakleksa, da det viktigste har vært å få gjennomført arrangement i stedet. Vi har mange 
gode eksempler på klubber som har lagt ned en fantastisk innsats med sine arrangement. 
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Terminlistearbeidet er en viktig brikke for skikretsen/klubb, der samspillet og 
tilbakemeldingen fra klubb er viktig. Kanskje skal vi ta en titt både sør/nord for  å unngå 
uheldige kollisjoner. Der har både klubb/krets et ansvar. 
 

                
 
 
ANLEGG 
Mål: Sikre skiidrettens tilgang til gode, snøsikre anlegg tilrettelagt for helårsaktivitet på alle 
nivå 
 
Status: 
Vi sitter  kanskje på det utvalget som ski- Norge misunner oss mest. NTS sitt anleggsutvalg 
har stor og bred fagkompetanse innenfor de ulike fagområdene. Vi vet at skiforbundet sin 
egen anleggs kontakt, ofte bruker NT sine erfaringer i mange oppgaver. 
 
Tempoet er høyt. Stor aktivitet i klubbene, der ønskes både nyanlegg, renovering og snø 
anlegg. Det sier oss at klubbene er aktive og ønsker å utvikle seg. 
Utvalget jobber godt sammen med lag og klubber, NTIK, Nord-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 anlegg siden i NTS. 
 
Viser til egen anleggsplan fra utvalget. 

 
 

            
 

 
KOMPETANSEUTVIKLING 
Mål: Heve kunnskap og kompetanse i alle ledd i organisasjonen 
 
Status: 
Kompetanseheving og kompetanseoverføring skal være et prioritert område i planene.  
I en hektisk hverdag med jobb, frivillig arbeid/verv, kan nok fokuset både på å heve 
kompetansenivået styre/komiteer og utvalg bli satt noe på vent. Vi tenker vel ikke over det i 
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det daglige arbeid, men i mange tilfeller er vi innom dette tema uten at vi har koblet 
kompetanse som tema.  
Planlagt arbeidshelg ble gjennomført i oppstarten av denne perioden. 
 
Alle klubber og lag kan bestille det de ønsker av kurs, avhengig av behov (klubbutvikling, 
ledelse, kommunikasjon, coaching, virksomhetsplaner, konflikthåndtering, trenerkurs, 
arrangørkurs, TD-kurs) 
 
NTS har et nært samarbeid med NSF, NTIK/Olympiatoppen Midt-Norge i forhold til 
videreutvikling av skiidretten. 
 
 
NTS har fokus på å øke kvinneandelen i forhold til kvinnelige ledere på renn og mesterskap 
og ikke minst til NSF sentralt. 

                                       
 
 
ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 
 
Mål: Kretsen skal ha kontroll på utviklingen av egne kommersielle produkter, samt ha en 
bærekraftig økonomi til drift av aktiviteten. 
 
Status: 
NTS kan vise til et solid økonomisk fundament. 
Resultatet i tingperioden viser et overskudd. 
 
NTS har hatt gode samarbeidspartnere og sponsoravtaler den siste perioden. Vi har i denne 
perioden fornyet vår avtale med Nord-Trøndelag E-verk. Den nye avtalen er på 4 år med 
samme årlig beløp. I tøffe tider for NTE, så mener vi selv at vi 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.  
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NTS har i perioden hatt gode samarbeidsavtaler gjennom Grong Sparebank, Trønder Avisa, 
Nava Sport og SWIX. Avtalene har gjort NTS i bedre stand til å kunne drive aktivitet innenfor 
både bredde og topp. 
Vi må nevne at vi 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 NT. 
 
Målet er å opptre sammen, og greie å synliggjøre hva skiidretten har av betydning for 
nordtrønderen. 
Sponsorinntekter og gode samarbeidsavtaler har vært med å skape et godt økonomisk 
fundament i kretsen. Dette er viktig for den sportslige satsningen på kretsplan. 
 
NTS har også i denne perioden gjennomført skilotteriet. 
De årlige overføringer fra Nord-Trøndelag Idrettskrets har vi dratt nytte av, samt tilskudd fra 
Norges Skiforbund til aktivitetsskapende tiltak. 
 

 

                                  
 
 
 
 
 

INFORMASJON og KOMMUNIKASJON 
Mål: NTS’s hjemmeside skal videreutvikles og være vår viktigste informasjons- og 
kommunikasjonskanal 
 
  
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!  
Mediadekningen av skiaktiviteten i kretsen er god. NTS har markedsført seg og vært synlig i 
hele kretsen, på de ulike arrangement, tilstelninger, renn- og mesterskap, møteplasser og via 
media. 
Vi har i denne perioden gjennomført møte med Trønder Avisa, der vi så på muligheten for å 
jobber enda tettere sammen, ikke minst der vi legger til rette for dem, men gode tips. 
 
Vi kan også nevne dette med at vi fordeler alle 78 klubbene i AU, der vi følger opp klubbene 
på noen riktige tidspunkt i året. Kan vi kalle det en “fadderordning/nærhet til klubben fra 
krets” som vi ønsker å utvikle videre.   
 
God mediadekning har vært nødvendig i forhold til kommunikasjon, informasjon, interesse, 
oppdatering og debatter.  
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Sosiale media er en viktig aktør for skiidretten. Facebook/Twitter/Instagram o.s.v. er 
kommet og nye kommer til. Vi må være der også. 
 
Skiidretten er godt forankret i nordtrønderske miljøer. Den engasjerer enten det er 
toppidrett, lokale og regionale konkurranser eller politisk stoff. 
 
 

                          
 
 
LEDELSE, ORGANISERING og STYRING 
 
Mål: Frivilligheten er bærebjelken i NTS`s organisasjon.  
         Etablere tydelig styring og rapportere gjennom avklarte roller. 
         Sikre oppfølging av NSF’s Strategiplan gjennom handlingsplan på kretsnivå. 
 
Status: 
Organisasjonen 
 
Nord-Trøndelag Skikrets følger opp den ting vedtatte strategiplanen for Norges Skiforbund.  
Vi har tilpasset den og gjort noen prioriteringer, som har endt opp med en to-årig 
handlingsplan. 
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 blir 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  
-  

ORGANISERING: 
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 har hatt fokus på å være: 
- 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 i perioden hatt sentrale posisjoner i NSF.  

 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. 
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 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. 

 Vi har gode økonomiske samarbeidspartnere; Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, 
Grong Sparebank, 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.   

 Nordtrønderidrettens møteplasser; ”Idrettsgallaen og Møteplassen” 

 Møter i NTIK’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 
VeidekkeTrøndelag. 

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

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

 NTIK`s Idrettskretsting. 

 Hedersmakering av store idrettsprestasjoner i perioden. 

 Jubileumsarrangement.  

 KM-arrangement i kretsen. 

 NC-arrangement i kretsen. 
 
Lag og arrangement med jubileum i tingperioden 2013-2015 
 
75 år:  Leksvik IL IL, Helgådal IL 
80 år:  Leksdal IL, Røra IL, Verrastranda IL, Harran IL 
85 år:  Sp.kl. Nessegutten  
90 år:  Stiklestad IL, Vanvik IL, Mosvik IL  
95 år:  Bangsund IL, Følling IL 
100 år:  Henning IL, Kopperå IL  
110 år:  Spillum IL, IL Hållingen  
 
NTS medlemmer i ulike verv, funksjoner og stillinger i tingperioden: 
- Bjørn Bruvoll Steinkjer Skiklubb NSF-styret; ansattes representant (tom juni 14) 
- Tor Bach Inderøy IL NSF-styremedlem (fom juni 14) 
- Ole Hustad                     Frol IL Kontrollkomiteen 
- Martin Bartnes Beitstad IL NSF- Telemarkskomiteen (tom des.14) 
- Iver Tyldum IL Hållingen Smører NSF 
- Fridtjof Rannem             Henning IL Nasjonal TD 
- Trond Iversen  Henning IL Nasjonal TD 
- Tor Olsen Stiklestad IL Internasjonal hoppdommer 
- Johan Svendsen Skogn IL Nasjonal hoppdommer 
- Gerd Marit Svendsen Skogn IL Nasjonal hoppdommer 
- Karl Johan Berg Skatval Skilag Nasjonal hoppdommer 
- Leiv Fornes Namsos IL Hopp Nasjonal hoppdommer 
- Ole Henrik Tisløv Sprova IL Nasjonal hoppdommer 
- Atle Opdahl Namdalseid IL Nasjonal hoppdommer 
- Roger Røyseng Sprova IL NSF- Utstyrskontrollør 
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NTS har fulgt opp NSF`s Strategiplan 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 Nord-Trøndelag Idrettskrets, Team Trøndelag, de 
videregående skolene, NSF sentralt, sponsorer- og samarbeidspartnere. 
NTS har godt samarbeid med nabokretsene og det øvrige kretsapparat i NSF. 
 
Leder og administrasjonssjef har 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. 
I forhold til styremøter, så har vi prøvd ut ulike tidspunkt mht. effektivisering (før og/eller 
etter AU og komitemøtene), men har 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”! 
 
 
Konklusjon/Fremtiden 
 
Vi har et mål at NTS skal være den viktigste utendørs aktiviteten på vinteren. Vi er, og ønsker 
å ha en dyp forankring i nordtrønderen. Skisporten på alle plan står sterkt fra nord til sør i 
fylket. 
 
Vi skal bidra til: 
”Mange, glade og gode skiløpere!” 
 
Vi har de to siste vintrene opplevd noe ujevn snømengder 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  over til det viktige temaet 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 .  
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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 liten fallende 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, fylke er partnere som er 
viktige støttespillere for oss. Vi tror fortsatt at vi har mye å gå på her. Det å fortelle politikere 
både på kommunalt, fylkeskommunalt nivå om den viktige samfunnsoppgaven vi holder på 
med i vårt fylke, er nødvendig. 
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, viser et mere utfyllende 
bilde av aktiviteten i Nord-Trøndelag Skikrets.  
 
NTS har i tillegg til gode sportslige resultater, også bidratt med tillitsvalgte, smørere og 
helsepersonell 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 organisasjon og 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 som vi ofte finner på kretsnivå har i tillegg verv på klubbnivå. Geografisk stor 
krets, mange møter sier at her må vi tenke smart, og se muligheter for en effektiv styreform. 
 
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 lavterskel-
tilbud. Jentesamlinger må prioriteres opp, skirenn og arrangement må det kontinuerlig 
jobbes med, KM må få status, kompetanse må ”selges” ut til lag og klubber, vi må jobbe for  
at anleggene skal kunne ha gode standarder/nok ressurser til drift og vedlikehold, vi må være 
synlige, offensive og fortsatt lærende. 
 
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 bidrar til at Nord-Trøndelag Skikrets er en av de største og beste 
skikretsene i landet. 
 
 
 

Nord-Trøndelag Skikrets, mai 2015 
 
 
Tor Bach (s)               Arvid Steen(s)             Anne Birgitte S.Sklet  (s)      Øyvind Kveli (s)             
     
Arild Lægran (s)  Bjørn Hembre (s)         Olav Rosset (s)           Siv Jørgensen (s)  
 
 
 
 
 



NORD-TRØNDELAG SKIKRETS 
                                                                     Årsberetning 2013-2015                                                                     14 

 

BERETNING fra AK i henhold til Handlingsplanen 2013-2015 
 
Alpinkomiteen har bestått av: 
Leder:  Bjørn Hembre, IL Stjørdals-Blink   
Nestleder: Margunn Støvik, Steinkjer skiklubb (fratrådte 22.09.2013)   
Styremedlem: Olav Snorre Kristiansen, IL Stjørdals-Blink  
Styremedlem: Kurt Are Lona, Grong IL 
Styremedlem: Frede Saugestad, Grong IL 
Observatør:  Stian Wodahl, Steinkjer skiklubb 
  
 
 
 
BREDDEIDRETT 
Mål:  Tilrettelegge aktivitet preget av skiglede, gode opplevelser, samarbeid og sosialt 

samvær. 
 
Status:  
Sesongen 2013/2014 og 2014/2015 har vært preget av manglende snø for de anleggene som 
ligger i lavereliggende strøk. Det betyr at det har vært begrenset eller ingen aktivitet i flere 
anlegg. Når det har vært snø har det vært stor og mye uorganisert aktivitet i alpinanleggene 
rundt om i kretsen (Holand/ Lierne, Bjørgan/Grong, Daltrøa/Stjørdal, 
Torsbustaden/Levanger, Bråten/Namsos, Follafoss, Prestlia/Inderøy, Heggesåsen/Steinkjer 
og i Meråker.) 
Det er flere klubber i fylket som i perioden har begynt med organisert aktivitet. AK har også 
bidratt til dette gjennom å arrangere bredde kretssamlinger for alle løpere. Det er pr i dag 
registrert organisert aktivitet i følgende klubber: Grong IL, Follafoss IL, Steinkjer skiklubb, 
Inderøy IL og IL Stjørdals-Blink. Dette gjennom kretsapparatet med kretstrener. 
Det har vært gjennomført fem åpne samlinger i regi av AK i Nord-Trøndelag skikrets, samt at 
det er arrangert 8 kretssamlinger for klassene U14 og U16 i samarbeid med Sør-Trøndelag 
skikrets. 

 
Videre er det 
arrangert 7 
barmarksamlinger 
i regi av IL 
Stjørdals-Blink, 
som har vært åpne 
for alle løpere i 
kretsen. 
Kretstrener har 
ellers vært 
tilgjengelig for de 
klubbene som 
måtte ha ønsket 
det og har hatt 
behov for bistand. 
Telenor-
karusellen er et 
godt rekrutteringstiltak og favner stor deltagelse. 
 
Ønsket situasjon:  
Å skape mer aktivitet rundt omkring i de klubbene som er i gang med organisert aktivitet, og 
klare og mobilisere til organisert aktivitet i flere klubber. Øke skiaktiviteten innenfor alpint 
slik at vi får en større bredde, et større total-miljø og flere organiserte skirenn i de lokale 
anleggene. Det er positivt at flere klubber og miljø er i gang med organisert alpinsport, og det 
gjør at alpinkomiteen ser lyst på årene som kommer, i forhold til en økende aktivitet og 
registrering. 
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TOPPIDRETT 
Mål:  Nord-Trøndelag skal være en bidragsyter til at Norge er verdens beste skinasjon 
 
Status:  
NTS har pr i dag ingen utøvere på landslag etter at Truls Ove Karlsen, Steinkjer Skiklubb, la 
opp etter sesongen 13/14. Ellers er det Oppdal videregående skole som har 
toppidrettsutdanning innenfor alpint. Ivar Hembre er i dag eneste utøver fra Nord-Trøndelag 
som går på Oppdal videregående skole. Stian Saugestad er i dag med på Lillehammer 
University College, Alpint Team.  I april 2015 ble Oppdal Alpin Akademi stiftet, dette skal gi 
alpinister som er ferdig med videregående skole, men som ikke er på landslag, et tilbud til å 
utvikle seg sportslig til å komme på landslag, samtidig som de får en utdannelse. NTS er en 
av stifterne i Oppdal Alpin Akademi. 
 
Ønsket situasjon:  
Sørge for stor bredde, slik at NTS rekrutterer flere løpere til Oppdal vgs og Oppdal Alpin 
Akademi. 
 
 
SKIRENN og ARRANGEMENT 
Mål:  Sikre så gode og attraktive skirenn og arrangement at mange ønsker å delta 
 
Status:  
De større rennene gjennomføres i Grong, i Meråker, på Storlien, i Vassfjellet og på Oppdal, 
dette av sikkerhetsmessige hensyn. Det er et godt samarbeid med Sør-Trøndelag skikrets 
rundt arrangement. 
Kvaliteten på disse 
rennene øker gjennom et 
godt samarbeid med 
nabokretsene (Sør-
Trøndelag skikrets og 
Møre og Romsdal 
skikrets). Det er krevende 
å arrangere større 
alpinrenn, derfor blir disse 
sentralisert i større anlegg 
som oppfyller sikkerhet og 
standard-krav. 
Det er derimot stor 
aktivitet i de litt mindre 
anleggene, men færre 
terminfestede renn og 
arrangement. 
 
Ønsket situasjon:  
Terminfeste lokale renn, stimulere og legge til rette for deltagelse gjennom å øke arrangør-
kompetansen, være kreativ og utnytte den trenerkompetansen som vi er i besittelse av. 
 
 
 
ANLEGG 
Mål:  Gode og snøsikre anlegg geografisk fordelt i kretsen 
 
Status:  
NTS har et godkjent anlegg for gjennomføring av større renn, som f.eks NM-junior  
(Bjørgan /Grong). Meråker har i løpet av de siste fire årene utviklet sitt anlegg, nye trasse, lys 
og tilrettelagt for snøproduksjon. Stjørdals-Blink Alpint er for 2016 tildelt Landsfinalen for 
U14, og bakkene i Meråker er godkjent for dette. 
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Det er kjøpt inn snøproduksjonsutstyr i Heggesåsen på Steinkjer, og det er planer om å ha 
dette på plass i Prestlia på Inderøy til sesongen 15/16. 
 
Ønsket situasjon:  
Større næranlegg med kunstsnø-produksjon. 
 
 
 
KOMPETANSEUTVIKLING 
Mål:  Heve kunnskap og kompetansen i alle led i vår organisasjon fra klubb til krets 
 
Status: 
Kompetanse og kunnskap er økt i flere foreldregrupper, gjennom fortrinnsvis modulbaserte 
kurs. Disse legger til rette for aktiviteten, spesielt i nærmiljøet. Det er i perioden utdannet 
2 stk TD’er og en av disse har også tatt TD2- kurs. En person har deltatt på NSF sitt 
arrangementsseminar i Oslo i 2014. 
 
Ønsket situasjon: 
Få flere til å gjennomføre T1 og T2 kurs. Legge til rette for klubbutvikling og trener-
kompetanse innenfor flere miljø i kretsen, slik at aktiviteten og kunnskapen øker. 
 
 
 
ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 
Mål:  Ha bærekraftig økonomi til drift av aktiviteten. 
 
Status: 
Alpint har i perioden hatt ei TA-side og hatt inn en sponsor til rekrutteringsarbeidet som er 
gjort i regi av kretsen.  
 
Ønsket situasjon: 
Selge annonser på NTS-hjemmeside, fortsatt jobbe for å selge alpinsporten til gode 
samarbeidspartnere, slik at det er mer til aktivitet. 
 
 
 
INFORMASJON og KOMMUNIKASJON 
Mål:  NTS skal være en viktig informasjons- og kommunikasjonskanal gjennom 

hjemmesiden. 
 
Status:  
All info om hva som skal skje av møter, aktivitet og renn, arrangement, legges ut på NTS’s 
hjemmeside. Alpint tilstreber seg å delta på Idrettens møteplass og her legge til rette for 
aktivitet og dialog med de aktive, trenere og støtteapparat. 
 
 
 
LEDELSE, ORGANISASJON og STYRING 
Mål:  Være bindeledd mellom klubb og forbund, avklare roller og forventninger, samt 

representere trygghet. 
 
Status:  
Adm.sjef er kontinuiteten i kretsen og sitter på historien, nyhetene og er linken til 
Idrettskrets og andre virksomheter. Alpint er tilstede på de ulike møteplassene NSF legger til 
rette for, er aktivt med i forhold til toppsatsning i Oppdal og ønsker å være tilstede og påvirke 
aktiviteten på klubb og kretsnivå. 
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Ønsket situasjon: 
En enda bedre rolle- og forventningsavklaring av hvem som gjør hva, hvordan og når. Dette 
kan lette det frivillige arbeidet og vi kan benytte ressursene der vi ønsker og er mest motivert.  
 
 
 
 
 

Alpinkomiteen, mai 2015 
 
 
 
Olav Snorre Kristiansen ( s)     Frede Saugestad (s)   Kurt Are Lona (s)     Bjørn Hembre (s) 
 
 
 
 
RESULTATER ALPINT 2014-2015 
 

KM 2014 KM 2015 

SSL Stj. Bl:   SL Stj.Bl:   

J 13-14 år: Ingrid Barane, Stj.Blink 
  G 13-14 år: Thomas Bakken, Stj.Blink G 13-14år: Erlend Persen, Stj.Blink 

J 15-16 år: Juni B. Øverland, Stj.Blink  J 15-16 år: Ingrid Barane, Stj.Blink 

G 15-16 år: Markus Fossland, Stj.Blink G15-16 år: Markus Fossland, Stj.Blink 

H Senior Morten Moslett,Stj. Blink 
H jr. 1 
H Senior 

Ivar Hembre, Stj. Blink 
Morten Moslett, Stj. Blink 

SL Stj. Bl:   
SSL 
Grong.   

J 13-14 år: Ingrid Barane, Stj.Blink J 13-14 år: Sigrid Brauten,Grong IL 

G 13-14 år: Erlend Persen, Stj.Blink 
G 13-14år: 
 

Arne M. Okkenhaug, Grong 
IL 

J 15-16 år: Juni B. Øverland, Stj.Blink  J 15-16 år: Ingrid Barane, Stj.Bl 

G 15-16 år: Markus Fossland, Stj.Blink G15-16 år: Ole Gjeitsund, Vemundvik 
H senior 
 
 
 

Lars Otto Berg, Stj. Blink 
 
 
 

H Jr.1 
D Jr.1 
D Senior 
H Senior 

Ivar Hembre, Stj.Bl  
Juni B. Øverland, Stj. Blink 
Kristin Åkerøy, Grong IL 
Fredrik Wågan, Grong IL 

 
 
 
TOPP 10 resultater i mesterskap 2013/14- 2014/15 
 
Hovedlandsrenn 15-16 år 2014 Oppdal: 
Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink: 

- 1. plass superkombinasjon 
- 5.plass Super-G 
- 7. plass Slalåm 

 
Hovedlandsrenn 15-16 år 2014 Hafjell: 
Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink: 

- 1. plass Utfor 
Juni Balstad Øverland, IL Stjørdals-Blink: 

- 8. plass Utfor 
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NM Senior 2014 Hemsedal: 
Stian Saugestad, Grong IL:  

- 7.plass Utfor 
- 10. plass Super-G 

 
Hovedlandsrenn 15-16 år 2015 Geilo/Hemsedal: 
Markus Fossland, IL Stjørdals-Blink:  

- 2.plass Utfor 
- 3. plass Super Kombinasjon 
- 4. plass Super-G 
- 5. plass Slalåm 
- 8. plass Storslalåm 

 
NM Senior 2015 Hemsedal: 
Stian Saugestad, Grong:  

- 3. plass Super-G 
- 8.plass Utfor 
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BERETNING fra HK/KK i henhold til Handlingsplanen 2013-2015 
 
 
Hopp- og kombinertkomiteen har i perioden bestått av: 
 
Leder:   Olav Rosset, Harran IL 
Medlem:   Aasmund Sprauten, Sprova IL 
Medlem:   Ingun Madsen, Steinkjer Skiklubb 
Medlem:  Atle Leon Kvernmo, Steinkjer Skiklubb 
Repr. dommerutv.: Gerd Marit Svendsen, Skogn IL 
Prosjektmedlem:  Stig Viken, Vinne Skilag 
Prosjektmedlem: Ann Kathrin Røstad, Skogn IL 
Prosjektmedlem:  Geir Øien, Skatval Skilag (sesongen 13/14) 
 
 
BREDDEIDRETT                                                                                                                                                              
 
Mål: Øke rekrutteringen til hopp / kombinert gjennom et godt sportslig opplegg fra kretsens 
side. Spesielt fokus på rekruttering av jenter og å øke deltakelsen i kombinert.  
 
Status:  
Etter at vi hadde stor vekst i aktiviteten i forrige periode har de vanskelige snøforholdene lagt 
en sterk demper på aktiviteten for de yngste i siste periode. Få bakker har vært i stand, og de 
fleste bare i korte perioder, har gjort det vanskelig for rekrutteringsarbeidet. Det har vært 
fokus på følgende tiltak i perioden: 
 
TA – cupen. Rekrutteringscup, hopp og kombinert, 12 år og yngre. Svært amputert 
gjennomføring de siste to sesongene. Noen få klubbrenn har blitt gjennomført og vi fikk 
gjennomført finalen i Yrken med 30 deltakere i fjor. Siste sesong ble et klubbrenn 
gjennomført og vi måtte avlyse finalen p.g.a. snømangel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Kombinertprosjektet. Prosjektet ble startet høsten 2011 og er nå inne i sin siste sesong. 
Målet er å øke deltakelsen i kombinert og å bygge opp et kombinertmiljø i kretsen. Prosjektet 
har fått økonomisk støtte fra kombinertkomiteen i NSF.                                                                                               
Etter en stor økning i 
kombinertaktiviteten de to første 
sesongene i prosjektet, har 
dessverre snøforholdene lagt en 
sterk demper på aktiviteten de 
siste to sesongene. Sesongen 
13/14 hadde vi 18 deltakere med 
på kretsrenn, mens det siste 
sesong var 7 deltakere på det 
eneste rennet som ble arrangert. 
I Solan Gundersen har det vært 4 
og 2 deltakere og i HL en 
deltaker de to siste sesongene. 
Positivt var det at vi siste sesong 
stilte med 8 deltakere i 
Kombilekene for 13 – 16 år på Tolga og at vi hadde en deltaker i det første internasjonale 
kombinertrennet for jenter, FIS Youth Cup, som ble arrangert i forbindelse med WC i 
Trondheim.                                                                                                      
                                                                                                                                                      
Jenterekruttering / Jenteprosjektet. Rekruttering av jenter har hatt sterkt fokus også 
de to siste sesongene. Det har blitt arrangert 7 jentesamlinger i kretsen, Steinkjer, Skogn og 
Skatval, i siste periode. 6 – 10 jenter med på hver av disse samlingene. Siste høst hadde vi 
også en felles samling med Nord-Østerdal i Knyken. I tillegg har vi hatt 3-6 deltakere på NSF 
Storsamling i Oslo og Trønderhoppskolen i Knyken.                                                                                                                                
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Siste høst startet vi et eget jenteprosjekt, som skal gå over tre sesonger. Mål for prosjektet er: 
Flere jenter med på klubb – og kretsaktivitet. Jenter med på Solan Gundersen Vinterleker, 
Finale hopptreff og Hovedlandsrennet hvert år og å stille jentelag i lagkonkurransene på 
disse arrangementene. Flere jenter fra rekrutt til junior / senior.                                                                                                                       
Til tross for vanskelige forhold mener vi at Jenteprosjektet har hatt en bra start. Siste sesong 
deltok 8 jenter i renn utenfor kretsen; fra Solan Gundersen – World Cup, Lillehammer. Vi 
klarte også å stille lag på Finale hopptreff og Hovedlandsrennet. Dessverre ble 
lagkonkurransen i Hovedlandsrennet avlyst p.g.a. værforholdene.                                                                                                                                                                   
 
Mobilbakken. Har blitt benyttet på en rekke arrangement og ved flere skoler fra Stjørdal i 
sør og til Kolvereid i nord. I alt har ca 800 unger fått prøvd seg i mobilbakken i perioden.    
 
Nord – Trøndelag hopp / kombinert. Sportslig tilbud for kl 12 – 16 år som omfatter 
treningsplaner, treneroppfølging på treninger, samlinger og renn; RC, Solan Gundersen, 
Finale hopptreff og HL. Det har vært med 12 utøvere, 5 og 6 jenter og 7 og 6 gutter, begge de 
to siste sesongene.  
 
Åpne samlinger. I perioden har det blitt arrangert en rekke samlinger på barmark, plast og 

snø. Samlingene blir lagt til forskjellige steder / 
anlegg rundt om i kretsen. Deltakelsen har variert 
fra 5 til 20 utøvere. 
 
Impulssamlinger. I forbindelse med vår – og 
høstmøter har vi hatt treningssamlinger som har 
blitt ledet av våre elitehoppere. 15 – 25 utøvere har 
vært med på disse samlingene. 
 
Ønsket situasjon: Vi ønsker i tett samarbeid med 
klubbene å legge til rette for økt rekruttering til 
hopp og kombinert. 

                                                                                                                                    
TOPPIDRETT                                                                                                                                                              
 
Mål: NTS har i perioden ikke hatt målsetning for toppidrett innen hopp og kombinert. Det 
har ikke vært tilbud på videregående skole for disse grenene, slik at juniorer som ønsker å 
satse har søkt seg til Heimdal Videregående Skole og miljøet i Trondheim. Siste sesong hadde 
vi 11 hoppere i Trønderhopp  og en kombinertutøver i Granåsen Skiteam.   
 
Status: Vi har de siste sesongene blitt godt forvent med gode resultater nasjonalt og 
internasjonalt, og de to siste sesongene er ikke noe unntak. Anders Bardal, Steinkjer 
Skiklubb, har også de to siste sesongene markert seg helt i toppen i internasjonal hoppsport. 
Under OL i Sochi 2014 tok han bronsemedaljen i HS 106. Under VM i Falun var Anders med 
på å ta gull for Norge i laghopp HS 134 og sølv for mix-lag i HS 100. Individuelt ble det to 6. 
plasser. I WC har det blitt 14 pallplasseringer i løpet av de to siste sesongene, 9 individuelt og 
5 i laghopp. Tre seire, to individuelt; Zakopane og Trondheim sesongen 13/14 og en i 
laghopp; Lathi sesongen 14/15. Sammenlagt i WC ble Anders nr. 4 i ses 13/14 og i siste 
sesong, hvor det ble noen færre renn enn planlagt pga. håndleddsbrudd i januar, ble han  
nr. 18.  
 
Andreas Stjernen, Sprova IL og Ole Marius Ingvaldsen, Steinkjer Skiklubb har også 
konkurrert mye internasjonalt de to siste sesongene. Andreas beste resultater kom under WC 
i skiflyging i Vikersund i vinter, hvor han ble nr. 5 og 10 i de to renna. I tillegg ble det seier 
under Sommer – Grand Prix i Courchevel sist høst. Ole Marius beste resultater er nr 13 WC 
Klingenthal og nr. 9 WC Engelberg, sesongen 13/14.                                                                                                                                                                          
I tillegg har fire utøvere til representert Norge i perioden, en i kombinert og tre i hopp. Johan 
Martin Brandt, Steinkjer Skiklubb, har deltatt i COC. Johan Martin hadde sine beste 
resultater på plast i ses 13/14; nr 13 i Klingenthal og nr. 14 på Lillehammer. Karoline Andrea 
Røstad, Skogn IL har vært med på COC, Nordisk Juniorlandskamp i Finland forrige sesong 
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og WC på Lillehammer før jul siste sesong. Beste resultater: Nr 10 COC Falun og nr. 3 i 
Nordisk juniorlandskamp. Begge i ses 13/14. Lars Ringstad, Skogn deltok i kombinert i 
Nordisk Juniorlandskamp i Finland. Han ble nr. 4 individuelt og deltok på norske 1. laget, 
som ble nr. 2 i lagsprint. Siste sesong fikk også Sara Melø, Namdalseid IL internasjonal 
erfaring. Hun deltok på COC, WC Lillehammer og European Youth Olympic Festival.  
Beste resultater: nr. 9 og 10 COC Falun, og nr. 12 under EYOF.                                                                                                      
Innsatsen under NM i hopp 2014 ble historisk: Alle tre norgesmestertitlene for herrer gikk til 
Nord-Trøndelag Skikrets! Anders vant NM stor bakke i Trondheim. I Molde vant Andreas 
NM normalbakke og Nord-Trøndelag Skikrets NM for lag (Johan Martin, Andreas, Ole 
Marius, Anders).  
 
Etter siste sesong er det klart at Anders, Ole Marius, Vegard og Johan Martin velger å legge 
hoppskia på hylla. Alle fire har vært sterkt delaktige i en periode som mangler sidestykke i 
nordtrøndersk hoppsport. Tusen takk for en fantastisk innsats og for fantastiske opplevelser 
og øyeblikk gjennom mange sesonger! Vi ønsker alle fire lykke til videre!                      
                                                                                                                                                                          
Ønsket situasjon:  
NTS skal fortsette med å utvikle hopp – og kombinert talenter som har potensiale til å bli 
topputøvere. Skal vi ha mulighet til det er det en forutsetning at vi igjen får på plass et hopp – 
og kombinerttilbud på Steinkjer Videregående Skole, noe vi håper vil være en realitet fra 
høsten av. 
 
 
ANLEGG                                                                                                                                                                                                 
 
Mål: NTS skal bidra til å utvikle moderne lettdrevne bakkeanlegg, og et godt helårs 
bakketilbud. 
 
Status: Steinkjerbakken er under modernisering. Klart for snøproduksjon i Namsos skisenter 
fra høsten av. To nye rekruttbakker, k 10 og k 20, er bygd i Steinfjellbakken. Det jobbes også 

med planer om rehabilitering av bakkene i Fallhølet på 
Namdalseid.   
 
Ønsket situasjon:  
Bakkesituasjonen er tilfredsstillende, men vi ser et behov for 
flere nærmiljøanlegg. Det er også ønskelig at flere anlegg fikk en 
teknisk oppgradering med tanke på snøproduksjon, preparering 
og sporsetting. 
 
TRENERSITUASJONEN                                                                                                                                                        
 
Mål: Å rekruttere flere klubbtrenere til hopp / kombinert. 
 
Status:  
Trenersituasjonen har bedret seg i perioden. Siste sesong var 

fem trenere i aktivitet i kretsen, men det er behov for flere, spesielt for å ta seg av de yngste. 
 
Ønsket situasjon:  
Antallet kvalifiserte klubbtrenere / aktivitetsledere må økes. Dette må være et prioritert 
område for neste periode. 
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SKIRENN OG ARRANGEMENT                                                                                                                                                      
 
Mål: Hopp – og kombinertrenn i regi av NTS skal ligge på et høyt 
arrangementsteknisk nivå. 
 
Status:  
De få renna som har blitt arrangert de to siste sesongene holder 
et godt arrangementsteknisk nivå. Det som er beklagelig er at for 
få klubber har kunnet arrangere renn grunnet snømangel. 
 
Ønsket situasjon:  
Det må hele tiden holdes fokus på arrangementsteknisk utførelse, spesielt preparering og 
rennavvikling. 
 
KOMPETANSEUTVIKLING                                                                                                                                          
 
Mål: NTS skal gi klubbene mulighet til å holde seg kompetansemessig oppdatert på de mest 
sentrale faglige områder innen hopp og kombinert. 
 
Status: Det har blitt arrangert kurs i E-Hopp, rennkjøring, siste høst. Det var 5 deltakere på 
kurset. 
 
Ønsket situasjon:  
Aktivitetsleder – og trenerkurs, og kursing i E-Hopp må prioriteres i neste periode.  
 
ØKONOMI                                                                                                                                                                                        
 
Mål: HK / KK skal ha balanse mellom inntekter og kostnader. 
 
Status: Den økonomiske situasjonen i komiteen anses som god. Vi har de to siste åra gått 
med et samlet overskudd på ca kr 25000, slik at vi har opparbeidet oss en brukbar 
økonomisk buffer.  Komiteen vil takke sponsorer og annonsører for økonomisk bistand i 
løpet av tingperioden. En spesiell takk til Trønder-Avisa, som gjennom øremerkede midler og 
ved å stille annonsesider til rådighet i avisa har vært en spesielt viktig bidragsyter til 
komiteens økonomi. 
 
Ønsket situasjon:  
HK / KK skal ha balanse mellom inntekter og kostnader, og å jobbe for å få plass flere 
samarbeidspartnere / sponsorer. 
 
 
INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON                                                                                                                                       
 
Mål: HK / KK skal være en tydelig og tilstedeværende støttespiller for hopp og 
kombinertaktiviteten i klubbene. 
 
Status:  
Klubbene og krets har hatt en tett dialog om terminliste, sportslig opplegg, 
kompetanseaktiviteter etc. Kommunikasjonen har foregått gjennom vår – og høstmøter og 
samlinger, samt gjennom hjemmeside, aviser og epost. 
 
Ønsket situasjon:  
Det må hele tiden jobbes for at informasjonsflyten mellom klubber, krets og andre aktører er 
god. 
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LEDELSE, ORGANISERING OG STYRING                                                                                                                             
 
Mål: HK / KK skal være godt bemannet slik at vi kan få gitt et godt tilbud til våre klubber og 
slik at belastningen med å ta på seg verv i komiteen ikke blir for stor. 
 
Status:  
Komiteen har fungert meget godt i siste periode. Den har vært godt bemannet og hatt en klar 
arbeidsfordeling. 
 
Ønsket situasjon:  
Komiteen må til enhver tid være fulltallig og ha en klar arbeidsfordeling. 
 

 
 
 
 
 
Hopp - / kombinertkomiteen, mai 2015. 
 
 
 
 

Olav Rosset, leder (s)          Aasmund Sprauten (s)          Ingun Madsen (s) 
 
Atle Leon Kvernmo (s)       Stig Viken (s)                           Gerd Marit Svendsen (s)  

 
Ann Kathrin Røstad (s)        Geir Øyen (s) 

 
 
 
 
 
 

 

Resultater sesongen 2013/2014 

Kretsmesterskap 
Steinkjer, 09.02, kombinert: 

J kl 1: Sara Melø  Namdalseid IL  
J kl 2:  Pernille Kvernmo Steinkjer Skiklubb 
G kl 1: Peder Isaksen Fossum Steinkjer Skiklubb 
G kl 2: Simen Vikan Steinkjer Skiklubb 
 
Steinkjer, 09.02, Hopp 

J kl A: Sara Melø Namdalseid IL 
J kl B:  Pernille Kvernmo Steinkjer Skiklubb 
G kl A: Harald Derås Høgden Namdalseid IL 
G kl B: Simen Vikan Steinkjer Skiklubb 
 
Sprova, 26.03, Hopp 

G-junior: Jonas Viken Steinkjer Skiklubb 
M elite: Anders Bardal Steinkjer Skiklubb 
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Hovedlandsrennet, Vang, hopp: 

J 15 år 7 Julie Melø Namdalseid IL 
G 15 år  Harald Derås Høgden Namdalseid IL 
J 16 år 3 Sara Melø Namdalseid IL 
Laghopp 8 Nord-Trøndelag Sara Melø, Edwin Kirknes, Peder Fossum, 

Harald Derås Høgden 
 
NM-junior, Mo i Rana, 15.03, Kombinert normal. 

Y.junior:  4 Lars Ringstad Skogn IL 
 
NM-junior, Mo i Rana, 15.03, Hopp 

J- junior  1 Karoline Andrea Røstad  Skogn IL 
G-Junior 14 Andreas Thyholt Henriksen  
 
NM-senior, stor bakke, Trondheim 21.01. 

Senior  1 Anders Bardal  Steinkjer Skiklubb 
Senior 5 Ole Marius Ingvaldsen Steinkjer Skiklubb 
Senior 10 Andreas Stjernen Sprova IL 
Senior 14 Johan Martin Brandt Steinkjer Skiklubb 
Senior 24 Andreas Thyholt Henriksen Skatval Skilag 
 
NM-senior, normalbakke, Molde, 29.03. 

Senior  1 Andreas Stjernen  Sprova IL 
Senior 4 Anders Bardal Steinkjer Skiklubb 
Senior 14 Ole Marius Ingvaldsen Sprova IL 
Senior 19 Andreas Thyholt Henriksen  Skatval Skilag  
Senior 26 Johan Martin Brandt Steinkjer Skiklubb 
K-Senior 6 Karoline Andrea Røstad Skogn IL 
 

Resultater sesongen 2014/2015 
 
Kretsmesterskap i hopp og kombinert ikke arrangert pga snømangel. 
 

Hovedlandsrennet, Botne, 27.-28.02, Kombinert, normal: 

J 15 år 5 Pernille Kvernmo Steinkjer Skiklubb 
 

Hovedlandsrennet, Botne, 27.-28.02, Kombinert, kombicross: 

J 15 år 2 Pernille Kvernmo Steinkjer Skiklubb 
 

Hovedlandsrennet, Botne, 27.-28.02, Hopp: 

J 15 år 3 Emilie Serina Røstad Skogn IL 
J 15 år 4 Pernille Kvernmo Steinkjer Skiklubb 
J 16 år 8 Julie Melø Namdalseid IL 
G 16 år 7 Harald Derås Høgden Namdalseid IL 
G 16 år 13 Edwin Madsen Kirknes Steinkjer Skiklubb 
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NM-junior, Trondheim, 07.-08.03, Kombinert normal. 

Junior: 11 Lars Ringstad Skogn IL 
 

NM-junior, Trondheim, 07.-08.03, Kombinert Sprint. 

Junior: 9 Lars Ringstad Skogn IL 
 

NM-junior, Trondheim, 07.-08.03, Hopp. 

J Junior: 2 Sara Melø Namdalseid IL 
 

NM-senior, stor bakke, Oslo, 03.02. 

Senior  5 Anders Bardal  Steinkjer Skiklubb 
Senior 6 Ole Marius Ingvaldsen Steinkjer Skiklubb 
Senior 20 Johan Martin Brandt Steinkjer Skiklubb 
 

NM-senior, normalbakke, Notodden, 28.03. 

Senior  5 Andreas Stjernen  Sprova IL 
Senior 14 Ole Marius Ingvaldsen Steinkjer Skiklubb 
K-Senior 7 Sara Melø Namdalseid IL 
Laghopp 5 Nord-Trøndelag Jonas Viken, Vegard H.Sklett, Ole 

Marius Ingvaldsen, Andreas Stjernen 
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Årsmelding for Nord-Trøndelag skidommerlaug 
sesongen 2013/2014 

 
 
 
 
Det har vært en vanskelig sesong med svært lite snø og mye vind og vanskelige 
arrangementsforhold. Mange renn er derfor blitt avlyst og en del er blitt flyttet. 
 
Dommere fra Nord Trøndelag har vært med og dømt: 
 

Kretsrenn 4  KM 2 
RC 4  NC 4 
NM 3  COC 2 

  Tilsammen: 19 renn 
 
 
Styret har bestått av: 
Leder:    Gerd Marit Svendsen, Skogn IL 
Nestleder:   Atle Opdahl, Namdalseid IL 
Sekretær:  Roger Nilsen, Namsos IL hopp 
Utdanningsansv:  Arnold Lysfjord, Grong IL 
Styremedlem:  Ole Henrik Tisløv, Sprova IL 
 
 
Antall dommere er: 
FIS dommer, nasjonal TD hopp 1 
Forbunds TD hopp/komb og forbunds dommer 2 
Forbunds dommer 4 
Kretsdommer 5 
Utstyrskontrollør og forbunds TD hopp 1 
Til sammen 13 medlemmer, hvorav 7 er medlemmer av NSDL 
 
 
Det er avholdt 3 styremøter og høstmøtet. 
 

 Leder eller nestleder har møtt på alle hopp/kombinert møtene i skikretsen, unntatt et 
hvor Ole Henrik Tisløv, Sprova IL møtte. 

 Leder deltok også på skikretstinget 22.mai 2013 på Tingvoll, Steinkjer, og ERFA-
møtet for hopp/kombinert 26.april 2014 på Skogn. 

 Atle Opdahl, Namdalseid IL og Karl Johan Berg, Skatval Skilag møtte på landsmøtet i 
NSDL 25.mai 2014 i Molde. 

 På ekstraordinært landsmøte/høstmøte 5.oktober 2014 på Gardemoen møtte Atle 
Opdahl, Namdalseid IL, Tor Olsen, Stiklestad IL, Johan Svendsen, Skogn IL og Gerd 
Marit Svendsen, Skogn IL. 

 
 
 
 
 
For styret  
Gerd Marit Svendsen (s) 
Leder 
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Årsmelding for Nord-Trøndelag skidommerlaug 
sesongen 2014/2015 

 
 
 
 
Det har vært nok en vanskelig skisesong. Snømangel stort sett hele sesongen har gjort at kun 
et terminfestet kretsrenn er blitt avviklet i Nord-Trøndelag sesongen 2014/2015   
 
 
Dommere fra Nord Trøndelag har vært med og dømt: 
 

Kretsrenn 1  RC 2 (Solan G + Knyken 
NC 4  NM 5 
COC 5  FIS U-Cup 1 
WC 7    

  Tilsammen: 24 renn 
 
Styret har bestått av: 
Leder:    Gerd Marit Svendsen, Skogn IL 
Nestleder:   Atle Opdahl, Namdalseid IL 
Sekretær.   Roger Nilsen, Namsos IL Hopp 
Utdanningsansv:  Arnold Lysfjord, Grong IL 
Styremedlem:  Ole Henrik Tisløv, Sprova IL 
 
I løpet av perioden er Norges skidommerlaug avviklet som laug og blitt en selvstendig 
interesseorganisasjon. 
Av samme grunn er styret i Nord-Trøndelag skidommerlaug blitt dommerutvalg underlagt 
hopp/kombinertkomiteen i Nord-Trøndelag skikrets. 
 
Antall dommere pr 27.april 2015 er: 
 
FIS dommer, nasjonal TD hopp 1 
Forbunds TD hopp/komb og forbunds dommer 2 
Forbunds dommer 3 
Kretsdommer 4 
Utstyrskontrollør og forbunds TD hopp 1 
Tilsammen: 11 medlemmer 
 
Det er i løpet av sesongen avholdt 2 styremøter, 1 medlemsmøte og høstmøtet. 
 

 Leder eller nestleder har møtt på alle hopp/komb møtene i skikretsen, unntatt 
julemøtet, der møtte Ole Henrik Tisløv, Sprova IL 

 På vårmøtet i Namsos 25.april møtte Stephan Schuler, Namsos IL Hopp 

 Atle Opdahl, Namdalseid IL,  Johan Svendsen, Skogn IL og Gerd Marit Svendsen, 
Skogn IL møtte på landsmøtet i NSDL 31.mai 2014 i Balestrand.  

 Tor Olsen, Stiklestad IL var på FIS kurs på Gardemoen 19.-20. september 2014 

 På NSDLs høstmøte 8. november 2014 på Gardemoen møtte Atle Opdahl, Namdalseid 
IL  og Gerd Marit Svendsen, Skogn IL 

 
 
                                                                                       
For styret  
Gerd Marit Svendsen (s) 
Leder 
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Beretning fra LK i henhold til NTS Handlingsplan i perioden 2013-2015 
 
LK har i perioden 2013-2015 bestått av; 
Leder:  Siv Jørgensen, Inderøy IL     
Nestleder: Dagfinn Hynne, Følling IL  permisjon fra januar 2015 
Medlem: Bente Estil, Lierne IL   område bredde, ungdom 
Medlem: Knut Helge Haug, Ekne IL  område kompetanse, ungdom 
Medlem: Fridtjof Rannem, Henning IL sportslig leder, junior 
Medlem: Ståle Kvernrød, IL Stjørdals-Blink økonomi, permisjon fra august 2013 
 
 
 
BREDDEIDRETT 
Mål: Flere gode glade skiløpere 
 
Status:  
Innenfor bredde har det disse to sesongene blitt arbeidet ut i fra målet «Flere gode glade 
skiløpere» 
 
Ski er den nest største særidretten i Nord-Trøndelag når det gjelder idrettsregistreringen.  
Aktivitetstallene viser en nedgang de to siste årene, med 14304 i 2013 og 13695 for 2014, 
fordelt på 78 klubber.  
 
Innenfor breddeidrett ble tiltakene det skulle jobbes med satt opp med utgangspunkt i 
skiforbundets handlingsplan vedtatt på Skitinget våren 2012.  
 
FIS- World Snow day:  
Det ble orientert om dette på høstmøtet høsten 2013, og klubbene  
ble oppfordret til å ha egne arrangement for å markere denne dagen.  
Noe varierende deltagelse på denne dagen. Mange steder er denne  
dagen blitt markert sammen med «åpen bakke»  
 
 
På ski der du bor: 
Her ble det også på høstmøtet gitt 
oppfordring til klubbene om samarbeid med 
skoler og barnehager i forhold til oppkjøring  
av løyper med utgangspunkt i «ski i skolen» 
tenking. Snøforholdene både vinteren 2014  
og 2015 har dessverre gjort at det har vært en 
utfordring å få lagt løyper i nærområder til 
skoler og barnehager.   
 
 
Telenorkarusell 
Tross snøfattig vinter i 2014 var det en økning i antall barn 
i Telenorkarusellen i Nord- Trøndelag. Vinteren 2013 
deltok 5525 barn, mens det i 2014 steg til 5800.  Økningen 
i antall barn kommer selv om antall klubber gikk noe ned, 
fra 47 i 2013 til 44 i 2014. I 2015 var det også 44 
arrangører og 5340 barn som deltok.  
 
Årslisenser: 
Det har vært et fokus på å få flere til å tegne årslisens. Her var det en nedgang fra 2013 med 
457 årslisenser til 428 i 2014. I 2015 er det innløst 410 årslisenser. 
Dette er et godt stykke unna mål som var satt med 1000 lisenser bl.annet på 
ungdomsgruppen. 
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Basistrening: 
På høstmøtet og på sonemøter er klubbene oppfordret til å legge til rette for mer basisterning 
på tvers av idretter. Dette er spesielt viktig i de mindre klubbene og dette er også et lavterskel 
tilbud. Vinteren 2014 ble det fra forbundet lyst ut prosjektmidler med lavterskel tilbud og 
mål om å holde flest mulig lengst mulig innenfor idretten. Flere klubber fra Nord- Trøndelag 
søkte her, Steinkjer og Beitstad IL fikk tilslag på disse søknadene.  
 
 
Variasjon i konkurransetilbudet: 
Gjennom terminlistearbeidet forsøkes det å legge til rette for gode og varierte renntilbud. 
Vinteren 2015 ble lagt inn en skicross som et av rennene i NTE-cupen.  
Klubbene oppfordres til å arrangere ulike typer renn i sine telenorkaruseller.  
Med de snøfattige vintrene som har vært, har det blitt en del endringer i opprinnelig 
planlagte stilarter. Det viktigste har vært å få arrangert skirenn.  
 
   
Ungdom og junior 
Satsningen på åpne samlinger for ungdom og juniorer har blitt videreført disse to sesongene. 
Disse har blitt arrangert i samarbeid med klubb og krets, hvor krets stiller med engasjerte 
trenere som har fokus på riktig trening, sosialt felleskap og at alle, uansett 
prestasjoner/resultat skal føle seg like velkommen.  
 
Høsten 2014 ble det arrangert en felles ungdomssamling i samarbeid mellom Nord-
Trøndelag Skikrets(NTS), Nord-Trøndelag skiskytterkrets(NTSSK), Olympiatoppen(OLMNT) 
og Nord-Trøndelag Idrettskrets(NTIK) på Meråker. Dette var en flott samling med over 100 
deltagere.  
 

 
 
 
Ønsket situasjon;  
Det må fortsatt jobbes med å etablere et godt samarbeid med kretsen klubber, det er her 
grunnmuren for flere gode glade skiløpere legges. Gjennom prosessarbeid på ERFA-møtet 
våren 2014 fikk LK gode signaler på hva vi skal prioritere i vår jobbing. Blant annet var det et 
tydelig ønske å gjeninnføre sonemøtene, her møtes klubb og krets i et lite fora og det gir gode 
muligheter for en god og konstruktiv dialog.  
 
Vi har registrert nedgangen i antall deltagere både ordinære «kretsrenn» og på turrenn 
omkring i fylket. Dette må vi ta på alvor, er det kun snøfattige vintre som har skylden eller er 
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det vi ser en trend som ikke kan forklares med snømangel? 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 «ski der du bor».  Dette må fortsatt være et satsningsområde, da vi ser at det 
er her mulighetene ligger for å stimulere til gode og glade skiløpere.  
 
Sist men ikke minst, vi ønsker oss masse snø over hele Trøndelag neste vinter 
 
 
TOPPIDRETT 
Mål:  Ta medaljer i NM og internasjonale renn og mesterskap                                                      
 
Status: 
Gjennom vårt samarbeid med klubbene, de videregående skoler/skilinjer i Steinkjer og 
Meråker, og gjennom vår satsning på eget seniorkretslag med egne trenere i engasjement, og 
smøreopplegg, 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 Trøndelag 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 formidler 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/Hint/Olympiatopp og 
krets. Gjennom åpnesamlinger og lagsstruktur som kan være i endring tilpasses dette 
behovet og etterspørselen.  
 
 
Løpere 
Vi har i løpet av sesongene hatt følgende nordtrøndere på team og lag; 
 
Marthe Kristoffersen, IL Varden Meråker  NSF/Elitelag   
Eldar Rønning, Skogn IL    NSF/Elitelag allround 
Kathrine Harsem, IL Varden Meråker  NSF/Elitelag (TVT 2013/14) 
Emil Iversen, IL Varden Meråker   NSF/Rekrutt (TVT 2013/14) 
Eirik Lorentsen, Henning Skilag   TVT 
Pål Trøan Aune, Steinkjer skiklubb   Team Leaseplan 2014/15 (TVT 2013/14) 
Johan Kjølstad, Skogn IL    Team United Bakeries 
Martin Hammer, Skogn IL    Team Jobzone 
 
 
 
 
SKIRENN og ARRANGEMENT 
Mål:  Vi skal sikre så gode og attraktive skirenn og arrangement at mange ønsker å delta. 
 
Status:  
Vi har en prosess på utarbeidelse av terminlisten gjennom sportslig utvalg, høring på 
sonemøter og vedtak før høstmøtet. Denne terminlista skal inneholde ulike rennprogram, 
sprint, skibytte, distanse, stilart med mer. Vi ønsker å være i dialog med klubbene om 
arrangement slik at hvert renn blir tilpasset de lokale forhold, utøvere på alle nivå og 
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reglementet fra Norges Skiforbund. Vi har motivert til bruk av klubben Online, til å følge 
forbundets oppfordring til forhåndsbetaling, og vi har en terminliste med renn geografisk 
spredt i hele kretsen. Vi legger vekt på at det skal være renn i overkommelig avstand for de 
minste, samt at det skal være spredt cup og KM plassering. 

 
Ønsket situasjon;  
Vi har ennå et stykke vei å 
gå, både i samarbeid og 
kommunikasjon for å 
komme i gang med 
prosessen i rett tid, og med 
tanke på å beholde utøverne 
i vår egen krets når det i 
nabo-kretsen arrangeres 
attraktive renn hvor de 
finner bedre konkurranse i 
sin klasse.  
Vi må jobbe videre for at 
våre renn skal bli så gode og 
attraktive at vi beholder 
våre løpere og kanskje 
”stjeler” noen fra nabo-
kretsen. Dette handler om 
avviklingen tidsmessig, men like mye om rammen rundt i forhold til bespisning, 
høytidelighet, presse, avkortet ventetid, god speakertjeneste mm. 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. 
 
 
ANLEGG 
Mål:  Gode og snøsikre anlegg, geografisk fordelt i kretsen 
 
Status:  
Vi viser til anleggsplan, på våre sonemøter og ERFA-møter gis det info om at vi har et eget 
anleggsutvalg, og dette utvikler og følger opp en egen anleggsplan, hvor vi som komite får 
komme med innspill. Vår anleggsplan har gitt oss anlegg i Kvelifjellet, Frolfjellet, Grova i 
Meråker og i Leksvik. Snøproduksjon i Skatval, rulleskianlegg og snøproduksjon står på lista 
flere steder bl. annet Selbuskogen. Vårt anleggsutvalg i samarbeid med styret og komiteen 
følger opp og har ansvar for at anleggsområdet blir ivaretatt. Og det jobbes med stadig 
forbedringer i anlegg, både rulleski og snøproduksjon, i klubber alene og felleskap  
 
 
KOMPETANSEUTVIKLING 
Mål:  Heve kunnskap og kompetanse i alle ledd i vår organisasjon fra klubb til krets. 
 
Status: Det er forsøkt solgt klubbutvikling i moduler til lag og klubber, aktivitetsbanken er 
gjort kjent og det gjennomføres stadig kurs slik at nye læres opp både i trener-rollen og til 
kursholdere. Vi har avholdt arrangørkurs for klubber, og forsøkt å få i gang trener 1 og trener 
2 kurs i samarbeid mellom klubb og krets. Kretsens kursholdere er dyktige.  Kretsen har 
gjennom sitt samarbeid med de videregående skoler, Team Veidekke Trøndelag og NSF 
invitert til ulike kurs i form av kompetanseheving, smørekurs og trenerseminar. Våre 
engasjerte trenere er tilbyd plass på NSF`s trenerseminar og vi har fokus på at dette er viktig.  
Vi har dyktige unge ledere som representerer vår krets dette bidrar til kompetanseheving for 
disse samt for alle de som deltar i arrangement og samlinger der disse er ledere.  Vi bestreber 
oss på å sette opp grenledere av begge kjønn, rekruttert fra hele kretsen, og vi arrangerer 
ledermøter i forkant av rennsesongen. På alle våre møtepunkt; sonemøte, vårmøte og 
høstmøte tilbys kurs som et ledd i kompetanse heving, og vi legger vekt på å innhente 
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fagpersoner til formidling og foredrag av ulike temaer. Vi registrerer alle kurs og seminarer i 
regi av NTS for dokumentasjon.  
 
 
Ønsket situasjon:  
Vi skulle ønske at det var flere som tok sjansen hver gang det arrangeres et kurs, vi må ha 
fokus på kompetanseheving og jobbe for at flere deltar på kurs og dermed kan bidra i klubb 
på ulike arenaer.  
Det «nye» trenerkurset kan oppleves heftig for mange nye, men med å dele det opp i moduler 
slik at det som var T1 kan gjennomføres lokalt og de følgende moduler kan samles vil vi 

forhåpentligvis få større deltagelse. 
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. 
 
 
 
 
 

 
ØKONOMISK RAMMEVILKÅR 
Mål:  Ha en bærekraftig økonomi til drift av aktivitet, samt ha et eierforhold til de 
rammebetingelser vi jobber under. 
 
Status:  
Vi jobber med fornying og videreføring av sponsoravtaler. Vi tilbyr kurs og annonse plass på 
skikretsens TA-sider. Vi skulle gjerne sett at dette var et punkt vi kunne sagt at vi har full 
kontroll. Det koster å drive langrenn i Nord Trøndelag, vi må hele tiden sørge for at vi ikke 
bruker mer enn vi har og det begrenser oss. 
 
Ønsket situasjon;   
Vi sliter med å jobbe økonomisk i forhold til å skaffe sponsorer, og vi skulle gjerne sett at det 
var et økonomiutvalg som hadde som arbeidsoppgave å bistå komiteene med 
inntektsbringende tiltak. Dette er meldt inn til styret og valgkomiteen. Det er ikke alltid vi 
kan ”selge” prestasjoner, verdier og holdninger samt reel kompetanse. Vi må tørre å be om 
hjelp og få støtte til dette arbeidet utenfra. 
Det er mulig å bruke prosjekt til å innhente midler for aktivitet, og dette i tillegg til å arbeide 
for å synliggjøre hva som gjøres til hvilken pris, vil kanskje utløse midler som skaper en bedre 
økonomisk ramme. 
 
 
INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 
Mål:  Klubber og utøvere(samt andre) skal finne det de trenger på hjemmesiden. 
 
Status:  
Våre møtepunkter; sonemøter, vår og høst møte er steder hvor det utveksles informasjon og 
erfaringer deles. Her har vi formidlet NTS sine verdier både for deltagere på møtene, for 
deltagere på våre samlinger og vårt kretslag. Vi har jobbet med å gjennomføre ”fra ord til 
handling” og lagt vekt på at ”sagt” er lik ”gjennomføring”. 
Vi har informert og lagt ut på vår hjemmeside nyttig informasjon, men vi ser ennå at vi kan 
bli bedre på informasjon i forkant og underveis. Vi har en dyktig administrasjonssjef som er 
bindeledd mellom klubb/publikum og komite-medlemmer, som gjennom telefon og e-post 
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besvarer og videreformidler spørsmål, svar og kontakt for øvrig. Også her er ressursene 
marginale, og vi må ha forståelse for at ett menneske har sine begrensninger. 
 
Ønsket situasjon;  
Dette gjør vi ikke bra nok. 
Vi må også bli flinkere til ”å oppdra” oss alle til rett bruk av hjemmesiden som bygger på 
forbundets hjemmeside, og til å kanalisere informasjon begge veier.  Vi kunne ønske oss 
større ressurs på kretskontoret, flere med tilgang til å legge ut informasjon, vi må forplikte 
oss til stadig å bli bedre på frister innad slik at vi kan være i forkant med den info som er 
viktig for brukerne. 
 
 
LEDELSE, ORGANISASJON OG STYRING 
 
Mål:  Være bindeledd mellom klubb og forbund, avklare roller og forventinger, samt 
representere trygghet 
 
Status:   
Vi har en kretsansatt som hjelper komiteen med planlegging og gjennomføring av møter og 
arrangement, som sikrer oss fordi det her ligger erfaring og stor kompetanse, som vi frivillige 
nyter godt av. Vi har hatt startsamling som avklarer en god del roller og forventinger, hvor vi 
helt klart kan bli bedre og tydeligere i vår krav og forventinger til det å være komitè i en krets 
med AU, styre og ansatt. Det ble gjort til inneværende periode, og vi ser verdien av ei slik 
samling ved inngang av hver ny sesong. Som politisk valgte er det stor overgang fra 
klubbstyre til komite arbeid i krets, det er en stor fordel å komme inn med rutinerte(men dog 
ikke fastlåste) medlemmer, og å etablere en møtekultur hvor det er rom for uenighet og 
skjemt, mens sak og person ikke skal blandes. Det er i LK utarbeidet et årshjul som er til stor 
hjelp og som vil være et nyttig verktøy, dersom det revideres og tilpasses i overgang til en ny 
periode. Her fremkommer våre faste og viktige møtepunkter, hvor målet må være å øke 
deltagelse. Arbeid med handlingsplan er nytt og uvant for mange og må fordøyes og gjøres til 
eget på det nivå komiteen er. Vi fremholder viktigheten av å avklare roller og forventninger, 
samt innfrielse av påtatte oppgaver.  
 
KONKLUSJON 
Oppgavene i langrennskomiteen er store og mange, det er lett å miste oversikten, men 
erfaringen viser oss at en organisasjon i utvikling, står ikke stille og engasjementet for 
skiidretten er bærekraften i arbeidet som gjøres. Det legges ned mange timers arbeid i frivillig 
innsats, det kommer mye tilbake, og det er fullt mulig å jobbe mer slik at det kan komme 
flere, nye og motiverte, engasjerte krefter inn i ulike oppgaver og verv som bidrar til at 
skiidretten står sterkere og sterkere i det som har vært omtalt som Norges beste skikrets. 
Som vist ovenfor har vi ikke greid å gjennomføre alt i henhold til handlingsplan, f.eks 
opprettholde en god kvalitet på informasjon i tidlig fase, men dette vil være et av flere 
fokusområder inn i neste periode. Arbeidsmengden er så stor at i overgang fra sittende til 
nytt LK er det lagt vekt på å la noen av de som går ut, fortsette å ta ansvar for enkeltoppdrag 
inn i kommende sesong slik at det glir lettere og et ett nytt LK skal kunne ta fatt på 
oppgavene og vite at grunnarbeidet er gjort og at deler av arbeidet hviler i trygge og kjente 
hender. 
 
Vi må hele tiden ha fokus på hva som skaper de gode prestasjonene og 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 ved å representere sin klubb i NTS.  
 
Vi må fortsatt jobbe med plassering av KM og heve statusen på denne gjennom blant annet 
arrangement og premie-seremoni. Likeså må vi fortsatt ha fokus på at kompetanse på å 
arrangere renn kan deles, slik at flere klubber tør ta sjansen på å søke og å arrangere renn. Så 
skal sant sies at komiteen har brukt penger på aktivitet; seniorkretslag, oppstartsprosess av 
kretslag for juniorene i samarbeid med OLT og SVGS/MVS, avtaler for trenere og smørere, 
utøvere til ungdommens Holmenkollstafett, som representanter for kretsen med en liten 
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egenandel. Vi skulle gjerne gjort mer, men rammene; både økonomisk og i form av 
menneskelige ressurser har begrenser oss. Det er tross alt frivillighet dette er tuftet på. 
 
Tilslutt vil vi takke våre 78 klubber for det arbeidet som gjøres på ”hjemmebane”, våre 
samarbeidspartnere, og alle frivillige som stiller opp. Vi takker for løpere, trenere og 
støtteapparat, prestasjoner, innspill og kritiske bemerkninger. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langrennskomiteen, mai 2015 

 
 
 

Siv Jørgensen (s) Bente Estil (s)  Dagfinn Hynne (s)      
     

 
  Knut Helge Haug (s)      Fridtjof Rannem (s) 

 
 
 
 
 
 
RESULTATER SESONGEN 2013/2014 
 
KM – Normal klassisk 25. januar 2014. Arrangør Lierne IL, arrangert på 
Steinkjer Skistadion. 

Gutter 13  1. Oddmund Haugnes, Frol IL 
2. Jonas Hågensen Kokås, Leksdal IL 
3. Remi Andre Sørdahl, IL Asgutten 

Gutter 14  1. Hallvard Granli, Grong IL 
2. Kristian Strømhylden Himo, Overhalla IL 
3. Bjørn Ellev Steinsli, Leirådal IL 

Gutter 15  1. Sondre Torp Hynne, Henning Skilag 
2. Jonas Veie Daling, Frol IL 
3. Fredrik Brørs, Beitstad IL 

Gutter 16  1. Geir Kristian Hoås, Lånke IL 
2. Johannes Tyldum, IL Hållingen 
3. Magnus Norøy, Frol IL 

Gutter 17 1. Vebjørn Klingen, Kolvereid IL 
2. Magnus Sivertsen, Leirådal IL 
3. Sindre Finne, Kolvereid IL 

Gutter 18  1. Jonas Austad, Inderøy IL 
2. Hans Erik Sørensen Overrein, Henning Skilag 
3. Ola Brosveet Rannem, Inderøy IL 

Gutter 19-20  1. Thomas Hjalmar Westgård, Steinkjer Skiklubb 
2. Jørgen Sæternes Ulvang, IL Varden Meråker 
3. Georg Lande, Terråk IL 

Senior 
 
 
 

1. Jonas Austmo Kolstad, Henning Skilag 
2. Andres Myran Steen, Leksvik IL 
3. Pål Trøan Aune, Steinkjer Skiklubb 
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Jenter 13  1. Nora Lerfald, Lierne IL 
2. Tale Bruheim Breding, Leksdal IL 
3. Ida Helland Iversen, Steinkjer Skiklubb 

Jenter 14  1. Vilde Austad, Inderøy IL 
2. Maren Smulan Sagland, Vinne Skilag 
3. Nora Sagvold, Leirådal IL 

Jenter 15  1. Ragnhild Sivertsen, Leirådal IL 
2. Astrid Stav, IL Varden Meråker 
3. Synne Anita Iversen, IL Hållingen 

Jenter 16  1. Sigrid Flatås Aune, Steinkjer Skiklubb 
2. Anne Bertine Sklet, Grong IL 
3. Trine Berg Hansen, IL Varden Meråker 

Jenter 17 1. Ingvild Skogan Brensholm, Steinkjer Skiklubb 
2. Julie Victoria Berg, Leksvik IL 
3. Sigrid Hallem Solum, Leksdal IL 

Jenter 18  1. Solveig Bøgseth, Henning Skilag 
2. Maren Grande, Inderøy IL 
3. Anne Strid, Sp.kl Nessegutten  

Jenter 19-20  1. Charlotte Myhre, IL Varden Meråker 
2. Line Sundsvik, Frol IL 
3. Ida Sonflå, IL Varden Meråker 

Senior 1. Anne Lise Grubbmo, Lierne IL 
2. Tonje Lerfald Nilssen, Grong IL 
3. Anniken Jørgensen, Inderøy IL 

 
 
 
KM – Stafett 26. januar 2014. Arrangør Snåsa IL. 

Jenter 13 /14 Vinne Skilag 
Jenter 15/16  Steinkjer Skiklubb 1.lag 
Kvinner jr.  IL Varden Meråker 
Kvinner sen.  Henning Skilag 
Gutter 13/14 Steinkjer Skiklubb 1.lag 
Gutter 15/16  IL Hållingen 1.lag 
Menn  junior  IL Varden Meråker 
Menn senior Lierne IL 1.lag 

 
 
KM pursuit 22. mars 2014- arrangør Henning IL.  

Gutter 13  1. Oddmund Haugnes, Frol IL 
2. Marius Ressem, Frol IL 
3. Jonas Hågensen Kokås, Leksdal IL 

Gutter 14  1. Hallvard Granli, Grong IL 
2. Bjørn Ellev Steinsli, Leirådal IL 
3. Einar Østnor, Lierne IL 

Gutter 15  1. Sondre Torp Hynne, Henning Skilag 
2. Jonas Veie Daling, Frol IL 
3. Truls Kjøglum Hjellsand, IL Hållingen 

Gutter 16  1. Anton Elvseth, Lierne IL 
2. Magnus Norøy, Frol IL 
3. Johannes Tyldum, IL Hållingen 

Gutter 17 1. Magnus Sivertsen, Leirådal IL 
2. Marius Landsem Melhus, Steinkjer Skiklubb 
3. Sindre Finne, Kolvereid IL 

Gutter 18  1. Jonas Austad, Inderøy Il 
2. Hans Erik Overrein, Henning Skilag 
3. Iver Anton Flatås Aune, Steinkjer Skiklubb 



NORD-TRØNDELAG SKIKRETS 
                                                                     Årsberetning 2013-2015                                                                     36 

 

Gutter 19-20  1. Ole Jørgen Bruvoll, Lierne IL 
2. Jørgen Sæternes Ulvang, IL Varden Meråker 
3. Truls Torvik, IL Varden Meråker 

Senior 1. Eirik Lorentsen, Henning Skilag 
2. Johan Hundseth, Kolvereid IL 
3. Halvard Riseth Fjone, Steinkjer Skiklubb 

 
Jenter 13  1. Tale Bruheim Breding, Leksdal IL 

2. Nora Lerfald, Lierne IL 
3. Mari Kilskar Grevskott, Frol IL 

Jenter 14  1. Vilde Austad, Inderøy IL 
2. Maren Smulan Sagland, Vinne skilag 
3. Nora Sagvold, Leirådal IL 

Jenter 15  1. Astrid Strav, IL Varden Meråker 
2. Ragnhild Sivertsen, Leirådal IL 
3. Synne Anita Iversen, IL Hållingen 

Jenter 16  1. Sigrid Flatås Aune, Steinkjer Skiklubb 
2. Frida Dahl, Steinkjer Skiklubb 
3. Anne Bertine Sklet, Grong IL 

Jenter 17 1. Julie Victoria Berg, Leksvik IL 
2. Hanna Mørkved, Spillum IL 
3. Ingvild Skogan Brensholm, Steinkjer Skiklubb 

Jenter 18  1. Maren Grande, Inderøy IL 
2. Solveig Bøgseth, Henning Skilag 
3. Anne Strid, Inderøy IL 

Jenter 19-20  1. Line Sundsvik, Frol IL 
2. Ida Sonflå, IL Varden Meråker 
3. Ane Appelkvist Stenseth, Grong IL 

Senior 1. Kathrine Harsem, IL Varden Meråker 
2. Anne Lise Grubbmo, Lierne IL 
3. Anniken Jørgensen, Inderøy IL 

 
 
Midt-Norsk mesterskap 15.-16 februar 2014, Steinkjer - arrangør Beitstad IL 
Klasse/medalje Distanse/Øvelse Løper 
J 13  
1.plass 
2.plass 

4 km klassisk  
Tale Bruheim Breding, Leksdal IL 
Nora Lerfald, Lierne IL 

J 14 
3.plass 

4 km klassisk  
Maren Smulan Sagland, Vinne Skilag 

G 15 
1.plass 

5 km klassisk 
 

 
Sondre Torp Hynne, Henning Skilag 

J 16 
2.plass 

5 km klassisk  
Sigrid Flatås Aune, Steinkjer Skistadion 

 
Klasse/medalje Distanse/Øvelse Løper 
J 13  
1.plass 
2.plass 

Friteknikk  
Nora Lerfald, Lierne IL  
Ingrid Brørs, Beitstad IL 

J 14 
1.plass 
2.plass 

Friteknikk  
Maren Smulan Sagland, Vinne Skilag 
Vilde Austad, Inderøy IL 

G 15 
1.plass 

Friteknikk   
Sondre Torp Hynne, Henning Skilag 

J 16 
2.plass 

Friteknikk  
Sigrid Flatås Aune, Steinkjer Skistadion 
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NM junior 14.-16. mars 2014, Mo i Rana 

Medalje Distanse/Øvelse Klubb Løper 
Sølv Stafett herrer NTS 1. lag Thomas Hjalmar Westgård, Jonas 

Austad, Truls Torvik, Ole Jørgen 
Bruvoll 

Bronse 5 km fristil Leksvik IL Julia Viktoria Berg 
 
NM senior 2014, Lillehammer 16.-19.januar og Gålå 28.-30. mars 
Medalje Distanse/Øvelse Løper Klubb 
Sølv sprint Kathrine R. Harsem  IL Varden Meråker 
Sølv sprintstafett Kathrine R Harsem og 

Marthe Kristoffersen 
IL Varden Meråker 

 
 
 
 
 
SESONGEN 2014/2015 
 
KM sprint- klassisk 24.01.2015, Arrangør Steinkjer Skiklubb 

Gutter 13  1. Trym Malmo, Grong IL 
2. Simen Heggstad, IL Aasgutten 
3. Johan Kjeldsen Dahlen, Ekne IL 

Gutter 14  1. Oddmund Haugnes, Frol IL 
2. Jonas Hågensen Kokås, Leksdal IL 
3. Erik Sorger Olsen, Frol IL 

Gutter 15  1. Hallvard Granli, Grong IL 
2. Kristian Evenhus, IL Aasgutten 
3. Erik Tyldum, IL Hållingen 

Gutter 16  1. Sondre Hynne, Henning Skilag 
2. Johan Gundersen Høyslo, Frol IL 
3. Truls Kjøglum Hjellsand, IL Hållingen 

Gutter 17 1. Gaute Lund, Vinne Skilag 
2. Anton Elvseth, Lierne IL 
3. Espen Elstad, Spillum IL 

Gutter 18  1. Vebjørn Klingen, Kolvereid IL 
2. Sindre Finne, Kolvereid IL 
3. Magnus Sivertsen, Leirådal IL 

Gutter 19-
20  

1. Tølløv Trønsdal Lyngstad, Inderøy IL 
2. Truls Trøan Aune, Steinkjer Skiklubb 
3. Torstein Buan Røvik, IL Varden Meråker 

Senior 1. Ole Skrove, Henning Skilag 
2. Thomas Albertsen Dahlen, IL Varden Meråker 
3. Ola Raaum Jansen, Spillum IL 

 
Jenter 13  1. Kari Elise Øksnes Jørstad, Inderøy IL 

2. Ane Bjørkeng, Leirådal IL 
3. Guro Haugmark, Vinne Skilag 

Jenter 14  1. Tale Bruheim Breding, Leksdal IL 
2. Nora Lerfald, Lierne IL 
3. Ingrid Brørs, Beistad IL 

Jenter 15  1. Vilde Austad, Inderøy IL 
2. Maren Smulan Sagland, Vinne Skilag 
3. Nora Sagvold, Leirådal IL 

Jenter 16  1. Ragnhild Sivertsen, Leirådal IL 
2. Amanda Aalberg, Follafoss IL 
3. Solveig Øksnes Aal, Rygg IL 
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Jenter 17 1. Charlotte Aasvold, Steinkjer Skiklubb 
Jenter 18  1. Sigrid Hallem Solum, Leksdal IL 

2. Ingvild Skogan Brensholm, Steinkjer Skiklubb 
3. Maria Bredal, IL Varden Meråker 

Jenter 19-20  1. Ane Appelkvist Stenseth, Grong IL 
2. Anne Strid, Spkl Nessegutten  
3. Embla Stod Øyan, IL Varden Meråker 

Senior 1. Tonje Lerfald Nilssen, Grong IL 
2. Helene Albertsen Dahlen, IL Varden Meråker 
3. Anne Lise Grubbmo, Lierne IL 

 
 
KM – Stafett 25. januar 2015. Arrangør Steinkjer Skiklubb. 

Jenter 13 /14 Beitstad IL 1.lag 
Jenter 15/16  Inderøy IL 
Kvinner jr.  Spillum IL 
Kvinner sen.  Henning Skilag 
Gutter 13/14 Frol IL 1.lag 
Gutter 15/16  Frol IL 1.lag 
Menn junior  IL Varden Meråker 
Menn senior Leksvik IL 

 
 
 
KM – Fristil, normaldistanse, 21.mars. Arrangør Leksdal IL,   
arrangert på Frolfjellet 

Gutter 13  1. Simen Heggstad, IL Aasgutten  
2. Johan Kjeldsen Dahlen, Ekne IL 
3. Trym Malmo, Grong IL 

Gutter 14  1. Marius Ressem, Frol IL 
2. Oddmund Haugnes, Frol IL 
3. Jonas Hågensen Kokås, Leksdal IL 

Gutter 15  1. Hallvard Granli, Grong IL 
2. Henrik Einangshaug, IL Aasgutten 
3. Einar Østnor, Lierne IL 

Gutter 16  1. Sondre Hynne, Henning Skilag 
2. Fredrik Brørs, Beitstad IL 
3. Jonas Veie Daling, Frol IL 

Gutter 17 1. Anton Elvseth, Lierne IL 
2. Johannes Tyldum, IL Hållingen 
3. Daniel Estil Brissach, Lierne IL 

Gutter 18  1. Sindre Finne, Kolvereid IL 
2. Magnus Sivertsen, Leirådal IL 
3. Vebjørn Klingen, Kolvereid IL 

Gutter 19-20   
Senior 1. Ole Marius Bach, Leksvik IL 

2. Sindre Stiklestad, Henning Skilag 
 

Jenter 13  1. Kari Elise Jørstad Øksnes, Inderøy IL 
2. Louise Ronglan, Ronglan IL 
3. Ane Bjørkeng, Leirådal IL 

Jenter 14  1. Tale Bruheim Breding, Leksdal IL 
2. Nora Lerfald, Lierne IL 
3. Eline Haugen Kleppa, Beistad IL 

Jenter 15  1. Maren Smuland Sagland, Vinne Skilag 
2. Vilde Austad, Inderøy IL 
3. Nora Sagvold, Leirådal IL 
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Jenter 16  1. Astrid Stav, IL Varden Meråker 
2. Ragnhild Sivertsen, Leirådal IL 
3. Ragne Kjeldsen Dahlen, Ekne IL 

Jenter 17 1. Lea Fischer, Henning Skilag 
2. Charlotte Aasvold, Steinkjer Skiklubb 

Jenter 18  1. Julie Victoria Berg, Leksvik IL 
2. Ingvild Skogan Brensholm, Steinkjer Skiklubb 
3. Hanna Mørkved, Spillum IL 

Jenter 19-20  1. Ane Appelkvist Stenseth, Grong IL 
2. Solveig Bøgseth, Henning Skilag 
3. Anne Strid, Spkl. Nessegutten 

Senior 1. Anniken Jørgensen, Inderøy IL 
2. Anne Lise Grubbmo, Lierne IL 
3. Hanne Bøgseth, Henning Skilag 

 
 
 
Midt-Norsk mesterskap 7.-8. februar 2015, Molde  
Klasse/medalje Distanse/Øvelse Løper 
G 13   
3.plass 

4 km fristil  
Emil Persgård, Steinkjer Skiklubb 

J 14 

1.plass 
4 km fristil  

Tale Bruheim Breding, Leksdal IL 
J 15 
2. plass 

6 km fristil 
 

 
Maren Smulan Sagland, Vinne Skilag 

G 16 
3.plass 

6 km fristil 
 

 
Sondre Torp Hynne, Henning Skilag 

J 16 
1.plass 

6 km fristil 
 

 
Astrid Stav, IL Varden Meråker 

 
Klasse/medalje Distanse/Øvelse Løper 
J 13   
1.plass 

2 km klassisk  
Lovise Ronglan, Ronglan IL 

J 14 
2.plass 
3.plass 

2 km klassisk  
Tale Bruheim Breding, Leksdal IL 
Ingrid Brørs, Beitstad IL 

J 15 
3. plass 

2 km klassisk   
Vilde Austad, Inderøy IL 

G 13 
2.plass 
3.plass 

2 km klassisk   
Trym Malmo, Grong IL 
Emil Persgård, Steinkjer Skiklubb 

G 14 
2.plass 

2 km klassisk   
Oddmund Haugnes, Frol IL 

G 16 
2.plass 

2 km klassisk   
Sondre Torp Hynne, Henning Skilag 

 
 
 
NM-junior 6.-8. mars 2015 på Jervskogen i Hommelvik 

Medalje Distanse/Øvelse Løper Klubb 
Bronse 3,75 klassisk Julie Viktoria Berg  Leksvik IL 
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NM-senior 2015 på Røros 28.-31. januar og Harstad 26.-28. mars 

Medalje Distanse/Øvelse Løper Klubb 

Sølv Sprint kvinner Kari Vikhagen Gjeitnes Henning Skilag 
Bronse Sprint herrer Emil Iversen  IL Varden Meråker 
Bronse Stafett Menn Anders T. Rennemo 

Kristian T. Rennemo 
Anders Myran Steen 

Leksvik IL 

Sølv Sprintstafett kvinner Marthe Kristoffersen 
Kathrine Harsem  

IL Varden Meråker 

 
 
Ungdoms OL, Steg, Lichtenstein 2015 
Medalje Distanse / Øvelse Løper Klubb  
12 plass 7,5 km klassisk Julia Viktoria Berg Leksvik IL 
15 plass 5 KM fri Julia Viktoria Berg Leksvik IL 
12 plass Sprint klassisk Julia Viktoria Berg Leksvik IL 

 
 
  Junior VM, Almaty, Kasakhstan 2015 

Medalje Distanse/ Øvelse Løper Klubb 
Bronse Stafett Ole Jørgen Bruvoll Lierne IL 
12 plass Duathlon Ole Jørgen Bruvoll  Lierne IL 

 
VM-Falun 2015 
Nr Distanse/ Øvelse Løper Klubb 
5 plass Sprint Kari Vikhagen Gjeitnes Henning Skilag 
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BERETNING FRA ANLEGGSUTVALGET 2013 - 2015 

 
 
Anleggsutvalget har i tingperioden 2013 – 2015 hatt følgende sammensetning: 
Leder:  Paul Elvebø, Stiklestad IL    
Medlem: Fridtjof Rannem, Henning IL 
Medlem: Even Bjørnstad, Steinkjer skiklubb 
Medlem: Finn Åge Søråsen, Steinkjer skiklubb 
Medlem: Randi Helene Torås, Stod IL 
 
 
Generelt: 

 Samarbeidet i utvalget har fungert godt og kontakten med klubbene, Nord-Trøndelag 
Idrettskrets, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og kommunene er god. 

 De fleste målsetningene i strategiplanen for tingperioden er oppnådd. 

 Det er avviklet 9 møter der 47 saker er behandlet, utskrift fra møtene er sendt 
møtedeltakerne, NTS’s styre, Nord-Trøndelag Idrettskrets, Nord-Trøndelag 
Fylkeskommune og Norges Skiforbund. 

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

 Steinkjer Skiklubb ble innstilt til årets anleggsutvikler i NSF for 2014 og fikk prisen. 
 
Noen av sakene som er behandlet: 

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

 Revidering av Anleggsplanen 2015-2019 – aktuelle uttalelser, høringer sendt NSF og 
NTIK.  

 Arrangert Temakveld om snøproduksjon og Temadag om morgendagens 
alpin/aktivitetsanlegg, begge med god deltakelse. 

 Følgende møter med klubber avviklet: Skiklubbene i Levanger (3), Skiklubbene i  
Verdal (3), Skiklubbene i Stjørdal, tilførselsløype Steinkjer videregående/Steinkjer 
skistadion (2), - møter angående snøproduksjon, Kolvereid IL, Steinkjer skiklubb, 
Namsos og Meråker.  

 Representert på aktuelle anleggsseminar i NSF, NIF 
 
 
Befaringer i perioden: 

 Alpint/aktivitelsanlegg: Meråker alpinsenter (2), Inderøy, Prestlia (2), Steinkjer, 
Heggesåsen (2) Namsos, Bråten. 

 Langrenn: Kolvereid IL, Stiklestad IL (2), Skatval skilag, Ogndal IL, Steinkjer 
skiklubb (2), Inderøy IL, Sp.kl. Nessegutten, Skorovatn, Ytterøy IL, Stod IL, Jøa IL, 
Røra IL, Skjelstadmark IL, Grong IL, Skogn IL, Leksdal IL. 

 Hopp: Sprova IL, NIL hopp (2), Steinkjer skiklubb, Namdalseid IL. 

 Skileikanlegg: Jøa IL. 
 

 
 

Mai 2015 
 

Paul Elvebø (s) 
  

Fridtjof Rannem(s) Even Bjørnstad (s)  Finn Åge Søråsen (s)   Randi Helene Torås (s) 
 
 
 
 
 


