
ERFA-møte HK/KK mai 2021. 

 

Deltagere: 

Terje Moen, Steinkjer skiklubb 

Anders Bardal, Steinkjer skiklubb 

Aasmund Sprauten, Sprova IL 

Bård Fleischer, Skatval Skilag 

Tine Ringstad, Skogn IL 

Gerd Marit Svendsen, HK/KK, Skogn IL 

Tore Svendsen, HK/KK, Skogn IL 

Jan Skevik, HK/KK, Skogn IL 

Olav Rosset, HK/KK, Harran IL 

Marit Landrø, HK/KK, Steinkjer skiklubb 

Bjørn Bruvoll, Adm.sjef NTS 

 

Innledning: 

Komiteen forteller om aktivitet som har vært i regi av HK/KK siste sesong. Mange av klubbene 

jobber godt med rekruttering og har flere aktive utøvere enn i fjor. 

HK/KK har fått gjennomført lite planlagt aktivitet da det har vært lengre perioder med restriksjoner 

i forhold til arrangement på tvers av kommunegrenser eller på tvers av klubb. Vi ønsker derfor å 

videreføre planlagt aktivitet, bl.annet jenteprosjektet. 

Kretsrenn i Namsos, Steinkjer og Skogn. 

Toppidrett: deltagere fra NTS i NC hopp, NC kombinert, NM jr. og NM sr. 

 

 

Info fra klubbene: 

Steinkjer skiklubb v/Terje Moen: 

Bra med deltagere i vinter. 15-20 utøvere ved hver trening. 

Mye kunstsnø og gode forhold. 

Ny trener; Edwin Madsen Kirknes, i tillegg til Aasmund Sprauten (følger opp ungdomsgruppa). 

Steinkjer skifestival gikk ikke som planlagt, men ble arrangert kveldsrenn midt i uka med svært god 

deltagelse. 

Trenger mer hopputstyr. 

 

Skatval skilag v/Bård Fleischer: 

Flere utøvere i bakkene enn på lenge. Halltrening barmark, men hopptrening i Klempen når det har 

vært nok snø. Tidlig i gang med plasthopping i vår. 

Ønske om å samarbeide tettere med langrenn. 

Allidrett for 6-8-åringer: Kråka og Klempen. 

Er involvert i renoveringsprosjektet i Bjørkbakken. 

 

Sprova IL v/ Aasmund Sprauten: 

Flest jentehoppere. Har ca. 30 stk. «faste» utøvere på treningskvelder. 

Skiløype ved Steinfjellet får ny trasè etter utbygging av R17. 

Arrangert kveldsrenn. 

Involvert i bygging av liten bakke i Beitstad v/ lysløype der. 

NC Steinfjellet og NM jr. ble avlyst pga coronasituasjonen. 

 

Namsos v/Olav Rosset: 

Positiv rekruttering, 45 utøvere hvor ca. 50 % er jenter. 

Snøproduksjon, kommunalt anlegg med nye Riedel-spor. 

Namsosrenn gjennomført med god deltagelse. 



 

Skogn IL v/Tine Ringstad og Jan Skevik: 

68 ulike hoppere innom bakkene. 

Snøproduksjonsanlegg sikrer tidlig snølegging. 

Vært fine forhold i hoppbakkene og i den nye langrennsløypa i hoppanlegget; 600m og 1250 m, 

Strava registrert. 

Fått tildelt HL 2023 i samarbeid med IL Varden Meråker. 

Har trenerne Lars og Sivert som gir utøvere god oppfølging i anlegget. 

 

Leksvik og Namdalseid ikke representert ved møtet. 

 

Aktivitetsplaner 2021/2022: 

- Nå har vi mange jente-rekrutter i anleggene, ønskelig å videreføre jenteprosjekt.  

- Dagsamlinger og helgesamlinger både barmark og på snø. Gjerne samlinger med overnattinger,  

  ser det er positivt for det sosiale for utøvere og foresatte. 

- Raw Air stars 

- Trøndersk hopphelg 13-16 år, evt over 2 helger for å dekke nord og sør i fylket. Namsos-  

  Torsbustaden- Granåsen- Knyken aktuelle anlegg. 

- Skisportens dag i samarbeid med alpint/ langrenn/ kombinert/hopp. 

- Fokus på kreative arrangement. Nytt i år var 24-t- løp langrenn og «sammenlagt lengde» i hopp  

  hvor alle lengder hoppet i løpet av en gitt tid ble summert og utfordring sendt videre til ny klubb. 

 

Bredde/rekruttering/kompetanseutvikling: 

Bjørn B. Orienterer om spørreundersøkelse som straks legges ut på NTS sin hjemmeside. Alle 

klubber oppfordres til å delta. 

 

NSF ønsker kartlegging av behov for rekrutteringsutstyr. Behov for flere skipar i Sprova, Skogn og 

Steinkjer, Skatval har behov for ski lengre enn 170 cm. 

Uforpliktende svar foreløpig. Søknad om midler til hopputstyr vinklet mot jenteprosjekt. Ønskelig 

at HK/KK bistår klubbene i søknadsprosess eller søker på vegen av alle i en felles søknad. 

 

NTS eier allerede noe utlånsutstyr som er i bruk i flere klubber allerede. Innkjøpt for flere år siden. 

 

Innkomne saker: 

Ingen saker. 

 

 

Referent 

Marit Landrø 

 

 

 


