Hedersbevisninger Sør-Trøndelag skikrets 2021
Hedersbevisningskomiteens innstilling til hedersbevisninger 2021:
Æresmedlemskap:
Marthe Margrethe Gjestland og Truls Gjestland, Trondhjem Skiklub
Kari Hovin Kjølle, Byaasen Skiklub
Hedersnål i gull:
Oddny Estenstad, IL Leik
Jan Schmid, Sjetne IL
Siri Darell, Ranheim Skiklubb
Bordfanen:
Granåsen Aktivum AS

Begrunnelse for innstillingene er som følger:

Æresmedlem
Marthe Margrethe Gjestland og Truls Gjestland, Trondhjems Skiklub
Innstillingen om utnevning til Æresmedlemskap i Sør-Trøndelag skikrets er begrunnet i
Marthe og Truls Gjestland sin sterke og viktige innsats gjennom 32 år som frivillige i
Gråkallen Skileik i Trondhjems Skiklub.
Deres felles innsats for å fremme skiglede og veilede barn i skileiken er uvurderlig mht å
vise bredden av aktiviteter og muligheter på ski. Dette arbeidet har vært svært viktig for å
opprettholde og fremme ski som viktig kultur i vår landsdel, og det har bidratt til betydelig
rekruttering til klubber og lag i skikretsen. Deres innsats har vært svært viktig for å styrke
selve fundamentet i skiidretten.
Marthe og Truls Gjestland var i 1989 initiativtager til at Trondhjems Skiklub skulle
etablerere en skileik ved Skistua i Bymarka i Trondheim, med tanke på at alle barn skulle
kunne få oppleve gleden av være ute i skog og mark med ski på bena. Siden oppstarten har
de drevet Gråkallen Skileik på frivillig basis. Nesten alle skoler i Trondheim og omegn
besøker skileiken hver vinter på dagtid og den er åpen for alle i helgene gjennom vinteren.
Totalt er det i dag et sted mellom 12-15.000 barn på besøk i løpet av en vinter.
Arbeidet innebærer rundt 700 frivillige timer i løpet av en vinter. Tidlig oppstart om

morgenen for å gjøre området klart til barna kommer og veiledning underveis mens barna er
på besøk.
For at alle barna skal føle seg velkommen og inkludert har de samlet sammen brukte ski til
utlån for de som ikke har eget utstyr, samt varmt tøy til utlån og bytte der det er nødvendig.
Det er ikke mange barn i Trondheim som ikke kjenner til Marthe og Truls i Skileiken,
noe som har stor betydning for skikretsen og vår målsetting om å få flest mulig barn
ut på ski i lekbasert aktivitet med mestring gjennom moro og felleskap.
Skikretsstyret vil hedre Marthe Margrethe Gjestland og Truls Gjestland ved å
utnevne dem til Æresmedlem i Sør-Trøndelag Skikrets.

Æresmedlem
Kari Hovin Kjøle, Byaasen Skiklub
Kari Hovin Kjølle var styremedlem i skikretsen perioden 1996 - 1998, og i perioden 1998 –
2002 styreleder. Videre har hun vært leder i skikretsens anleggsutvalg siden 2003 hvor hun
har vært meget aktiv, bl.a. foretatt grundige registreringer og kartlegging av
anleggssituasjonen i kretsen. I dette inngår også utarbeidelse av statusrapporter for
anleggene. På anleggssiden må spesielt framheves hennes innsats for planlegging og
igangsetting av rulleskianlegget i Granåsen, et utbyggingsprosjekt som har gått over 3
etapper. Første etappe sto ferdig høsten 2014, 2. etappe ble åpnet i 2020, og 3.etappe er
ferdig, men åpnes først etter koordinering med pågående VM-anleggsutbygging. Uten Karis
iver, pågangsmot og arbeid med prosjektplanene ville dette anlegget neppe stått der det er i
dag.
Det må også framheves at hun deltar aktiv i skiidrettspolitiske debatter hvor enn hun er
representert, dvs. både på krets og nasjonalt nivå. Dette selvsagt med tanke på å fremme så
vel skirekruttering som anleggenes betydning for utøverne, arrangement, og skiidretten
generelt.
Kari Hovin Kjølle var leder for arbeidet med utarbeidelse av skikretsens 100-års
jubileumsbok.
Kari var styremedlem i Granåsen skisenter as i perioden 1998 – 2002, og styremedlem i SørTrøndelag Idrettskrets i 2004 – 2006.
Videre har Kari hatt oppdrag for Skiforbundet, bl.a. leder i en arbeidsgruppe for
anleggsrådgivning i 2006-07, medlem av valgkomiteen i 2000 – 2001, og medlem i
organisasjonskomiteen i 1999 – 2001, og nasjonal TD siden 2009.
Skikretsstyret vil hedre Kari Hovin Kjølle ved å utnevne henne til Æresmedlem i Sør-Trøndelag
Skikrets.

Hedersnål i gull:
Oddny Estenstad, IL Leik
Det er ikke vanskelig å se at denne kandidaten er en leder som liker organisasjonsarbeid,
samt å lede grupper av mennesker mot et felles mål. Hennes første engasjement i Granåsen
var allerede ifm. WC langrenn i 1991 som leder for attasjeene, og i 1992 under NM i
Granåsen. Hun var ansatt i LOOC fra februar 1993 til mai 1994 ifm. OL på Lillehammer.
Fram til VM i Trondheim i 1997 var hun leder for Arrangementsstøtte med fagområdene
deltagerlandsby, innkvartering, akkreditering, bespisning og hospitality (som inkluderte
attasjeer og gjesteprogram), og ledet attacheene til en strålende gjennomføring under VM i
Trondheim.
I 2004 gikk Oddny Estenstad inn som leder i Trønderhopp, og har siden ledet denne klubben
med stødig hånd, og over tid vært med på å løfte klubben til en solid merkevare innenfor
hoppsporten i Norge. Trønderhopp har gjennom årene levert mange landslagsutøvere, og
fått både OL- og VM-vinnere.
Oddny har i tillegg hatt verv som styremedlem i Sør-Trøndelag skikretsvært, medlem og
leder i hoppkomiteen i Sør-Trøndelag, og medlem i hoppkomiteen i NSF, og var en tid også
med skistyret i NSF. Videre har hun vært med i styret i Granåsen Aktivum gjennom flere år.
Hun har en positiv og tydelig tilstedeværelse i de organisasjoner og styrer hun er med i, noe
som er med på å gi et godt grunnlag for utvikling og resultater.
Sør-Trøndelag Skikrets vil tildele Oddny Estenstad Hedersnål i gull.

Hedersnål i gull:
Jan Schmid, Sjetne IL
Jan Schmid har vært medlem i Sjetne IL siden 1990, og startet sin inntreden i skimiljøet i
Hallstenkollen i Sjetnemarka. Jan viste tidlig gode skiferdigheter, og kombinert ble et naturlig
valg for han.
Jan ble inkludert i det internasjonale kombinertmiljøet allerede i 2001, først som deltaker for
Sveits, og siden sommeren 2006 representert Norge da han ble norsk statsborger.
Av sportslige resultater kan nevnes:
#
#
#
#
#
#
#

OL-sølv lag stor bakke i 2018
VM gull 4 x 5 km lagkonkurranse i 2019
2 VM-sølv lagsprint og stor bakke i 2019
VM sølv i normalbakke i 2009
VM-bronse lag stor bakke i 2009
2 VM-bronser, lag stor bakke og lag normalbakke i 2011
5 enkeltseirer i verdenscupen

Sør-Trøndelag skikrets vil tildele Jan Schmid Hedersnål i gull.

Hedersnål i gull:
Siri Darell, Ranheim Skiklubb
Som styreleder gjennom nesten 11 år for landets største skikrets har kandidaten vært en
synlig og viktig kretsleder. Hun kom inn i styret i skikretsen som nestleder i 2009, og ble
styreleder fra 2012. Hun har gjort seg bemerket i den lokale skiidretten blant kretsens lag og
utøvere og ledet arbeidet med å legge til rette for utvikling av skiidretten i fylket, i samarbeid
med Sør-Trøndelag idrettskrets, Trondheim kommune, idrettsråd og fylkeskommunen. I en
periode har hun sittet i styret for arrangørselskapet Granåsen Aktivum.
Kandidaten har lagt ned en solid innsats for skikretsen gjennom aktiviteter knyttet til vervet
som leder i skikretsen. Hun har deltatt i arbeidet med å få VM til Trondheim siden 2010, og
vært sentral fra skikretsens side siden 2014 i VM-arbeidet. Hun er oppnevnt som et
styremedlem i selskapet for VM Trondheim 2025.
Hun har hatt en framtredende rolle blant landets kretsledere og i samarbeidet med Norges
skiforbunds styre, og i en periode sittet i kretsledernes arbeidsutvalg. Hun har vært medlem
av flere komiteer og utvalg i NSF.
Som tillitsvalgt er kandidaten Siri Darell nyvalgt medlem i valgkomiteen i NSF fra 2021, og har
vært varamedlem av valgkomiteen i Sør-Trøndelag idrettskrets i 2014. Hun har tidligere hatt
verv som leder i Ranheim Skiklubb i årene 2001-2007.
Sør-Trøndelag skikrets er med dette derfor stolte av å kunne hedre Siri Darell med SørTrøndelag skikrets’ Hedersnål i gull.

Bordfanen:
Granåsen Aktivum AS
Granåsen Aktivum as ble etablert høsten 2011 for å stå for større skiarrangement i anlegget i
Granåsen. Selskapet har stått for verdenscup hopp hvert år siden 2012, og verdenscup
kombinert siden 2014. Og i 2020 arrangerte Granåsen Aktivum verdenscup langrenn, sprint
og 30 km, som en del av Ski Tour. I 2021 sto selskapet for NM del 1. I perioden 2015-2018 er
det arrangert Youth Cup fire ganger.
Gjennom disse årene har selskapet bygd opp en meget solid og dyktig kompetanse i staben
av frivillige.
Sør-Trøndelag skikrets vil tildele Granåsen Aktivum as sin hedersbevisning Bordfanen.

Når det gjelder Jubileumspokalen har Hedersbevisningskomiteen ikke fått inn forslag på
kandidater, og hedersbevisningskomiteen har ikke tilstrekkelig kjennskap til utøvere i denne
aldersklassen til å foreta innstilling. Komiteen mener en bør ta opp dette etter sommerferien
med tanke på tildeling på skikretsens Høstmøte’21.
Hedersbevisningskomiteen består av Arve Withbro (leder), Kari Hovin Kjølle og Roald Olsen.

