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Styrets beretning for Tingperioden 2017-2019 

STYRET 
 
Styret i Sør-Trøndelag skikrets hatt følgende sammensetning i perioden  
   
Siri Darell Ranheim Skiklubb - leder 
Trond Heggem Byåsen IL - nestleder  
Kathrine Rokke Pedersen Buvik IL - styremedlem.  
Kristian Dahl  Nidelv IL - styremedlem 
Nina Meidell Løsnes Sp.kl. Freidig - styremedlem 
Ketil Aagesen Sp.kl. Freidig - leder AK 
Narve Jostein Langmo Stadsbygd IL - leder HK  
Haakon Kvam Meldal IL - leder KK 
Knut Erling Flataker Hommelvik IL - leder LK  
Eimund Tjostolv Staveløkk 
Kari Hovin Kjølle 
Roald Olsen 

Sp.kl. Freidig  
Byaasen Skiklub 
Byåsen IL hopp/kombinert 

- leder FK 
- leder anleggsutvalget 
- varamedlem  
 
 
 

   
 
Nina Meidell Løsnes flyttet midt i perioden og trakk seg fra styret. Roald Olsen rykket 
opp som fast styremedlem i hennes sted. Ingen ny vara ble oppnevnt. 
For komitéene vises sammensetningene til egen beretning fra fagkomiteene. 
 
Sør-Trøndelag skikrets består pr. 31. mars 2019 av 91 klubber.  
Sør-Trøndelag er fortsatt landets største skikrets i antall medlemmer med 21.447 
registrert pr. 31.12 2017.. Dette er imidlertid en markant nedgang fra siste Ting 
periode tilbake hvor tallet var 24.071 registrerte pr. 31.12.2015 
 
 
MØTER OG ARBEIDSFORM 
  
Hovedfokus på styremøtene har vært økonomioppfølging samt rapportering og 
diskusjoner om sportslige aktiviteter og utvikling.  
 
I perioden har det vært avholdt 17 styremøter.  
 
Det har vært avholdt Høst og Vårmøter med innlagt Fagmøter hopp/kombinert og 
langrenn.  
 
Styret har hatt spesielt fokus på følgende saker i denne perioden: 

• Aktivitet 

• Arrangement 

• Økonomi 

• VM 2021/2023 Nordiske grener Trondheim 

• Utvikling av Granåsen 



 

Årsrapporter Sør-Trøndelag Skikrets 2017-2019 

• Kontakt mot Trøndelag (Sør-Trøndelag) Idrettskrets, NSF, Trondheim kommune 
og Trøndelag (Sør-Trøndelag) Fylkeskommune. 

 
 
 
HØSTMØTET 2017 
 
Følgende var tema 

• Informasjon fra Skiforbundet og skistyret 

• Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) 

               - Status og tiltak i skikretsen 

               - Verktøy og materiell til klubb 

               - Innspill fra klubb 

• Bærekraftig snøproduksjon v/ Bernhard Haver Vagle (NTNU/SIAT) 

 

VÅRMØTET 2018 
 
Følgende var tema 

• Skipresident Erik Røste 

  - Kort status fra NSF 

  - Refleksjoner etter at Trondheim ikke ble tildelt VM 2023 i 

nordiske grener 

  - Hvorfor ble det ikke Trondheim i 2023? 

  - Blir det ny søknad for 2025? 

  - Hva betyr dette for skiidretten i Trøndelag 

• Hva betyr avgjørelsen for fremdriften av «nye « Granåsen v/Trond Heggem 

• SUM (Skiforbundets Utviklings Modell) v/ Atle Rolstadås og to klubber, Byåsen 

IL og Sp.kl. Freidig som aktivt bruker SUM. 

• Hva skjer i norsk alpinsport v/alpinkomiteleder Ola Evjen 

• Fagmøter 

 
HØSTMØTET 2018 
 
Følgende var tema 
• Historien om Freidigs kjøp av Vassfjellet   
 Stian Henriksen - Styreleder i Vassfjellet. 
• Granåsen utbygging, planer og snø 
 Geir Paulsen - Utbyggingsleder i Granåsen og VM på ski  
• Presentasjon av Nrks Superlørdag og Norges Skiforbunds Basis turne. 
 Stian Eckhoff - Adm sjef Sør-Trøndelag skikrets 
• Hvordan fremme aktiviteter i klubb    
 Pål Rise - Norges Skiforbunds utdanningskonsulent  
• Muligheter for klubb gjennom Idrettskretsen 
 Kjell Bjarne Helland - Organisasjonssjef Nye Trøndelag Idrettskrets. 
• Presentasjon av Tour 2020 og lokale muligheter 
 Erik Andresen – Sør-Trøndelag skikrets 
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SKIKRETSKONTORET 
 
Skikretskontorets bemanning 
Skikretskontoret har i perioden bestått av administrasjonssjef Erik Andresen i 100 % 
stilling (ca. 85 % finansiert av Norges Skiforbund), og en rådgiver, Bjørn Morseth, i 
100 % stilling som i hovedsak jobber med World Cup i Granåsen. Stillingen 
finansieres ca. 70% av Granåsen Aktivum. Resterende 30% brukes til oppgaver på 
skikretskontoret. 
1. september 2018 trådte daværende adm. sjef, Erik Andresen, ut av stillingen pga 
oppnådd pensjonsalder og ny person, Stian Eckhoff ble ansatt. Erik Andresen gikk 
over i en rådgiver stilling i 50 %. 
 
De viktigste oppgavene for administrasjonen har vært 
 

• Servicekontor for klubbene 

• Støttefunksjon for kretsstyret, grenkomiteer, utvalg og kretslag. 

• Økonomi  

• Utarbeidelse og oppfølging av alle typer sponsor og arbeidsavtaler. 

• Administrasjon av Team Veidekke Midt Norge, Trønderhopp og Granåsen 
Skiteam 

• World Cup hopp 2016 og 2017  

• Oppfølging av saker mot NSF, kommune og fylkeskommune 

• Samarbeid med videregående skoler, spesielt Heimdal vgs. 

• Idrettsregistreringen 

• Informasjon m/ utvikling av Web-side og Facebook 

• Sportsadmin med support til klubber og utøvere 

• Oppfølging FIS lister 

• Tett samarbeid med Trondheim kommune, spesielt om Granåsen 

• Samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune 

• Bestilling og koordinering av reisevirksomhet 

• Terminliste 

• Utdanning 

• Lotteri 
 

Kontoret flyttet over i Hoppbygget i Granåsen pga rivning av eksisterende langrenns 
bygg 15. august 2018. 
Kontoret har stadig stor frekvens av møter både på dag- og kveldstid.  
Kontoret har også vært rennkontor og” hjerte” under mange arrangement. 
 

ØKONOMI 
 
Styret og administrasjon har hatt fokus på økonomi og økonomistyring. Skikretsen 
hadde et underskudd i 2017 på kr. 10.313,- og et overskudd for 2018 på kr. 336.506,- 
Det henvises til fullstendig regnskap med noter. 
 
 
 
 
 



 

Årsrapporter Sør-Trøndelag Skikrets 2017-2019 

RAPPORTERING ETTER STRATEGIPLANEN  
 

ARRANGEMENT 
 
Terminfestede arrangement i skikretsen har ligget på +/- 100 pr. sesong. 
 
Skikretsen er en aktiv pådriver for at større arrangement som Norges Cup, NM, 
Hovedlandsrenn etc. tilflyter vår krets 
 
Skikretsen er involvert og hovedaksjonær i arrangørselskapet Granåsen Aktivum AS 
som forestår årlige World Cup i Granåsen. 
Skikretsen er også involvert ved ledelse av organisasjonskomiteen samt den daglige 
driften av selskapet. 
 
VM Nordiske Grener 
 
Etter Skitinget i Loen 2014 er det Trondheim Kommune og Norges Skiforbund som 
er eiere av prosjektet, Guri Hetland er ansatt som prosjektleder. Sør-Trøndelag 
Skikrets er involvert ved at styreleder sitter i Søkekomiteen og AU for prosjektet. Ved 
FIS-kongressen i Mexico juni 2016 ble Oberstdorf, Tyskland tildelt mesterskapet i 
2021. Det ble da umiddelbart bestemt av eierne at søknad skulle sendes for VM2023. 
Arbeidet har fokus på forankring nasjonalt og internasjonalt. Det har i regi av 
Trondheim 2023 vært arrangert VM-kvelder med forskjellige tema. I tillegg er det 
arrangert 7 inspirasjonskvelder, der unge trenere fra skikretsen er involvert som 
kursledere. Søknad om VM 2023 Nordiske grener blir levert til FIS 1.mai 2017, 
avgjørelsen for arrangør 2023 ble avgjort 17. mai 2018 i Hellas. Arrangementet ble 
tildelt Planica i Slovenia. 
Det er besluttet å søke på nytt for 2025. Søknaden ble levert innen fristen 1. mai 2019. 
Innen fristens utløp hadde ingen andre levert søknad slik at Trondheim er eneste 
søker. 
 
 
ANLEGG 
 
Skikretsen er godt representert i de forskjellige brukergruppene ifm. planene om 
utbygging av Granåsen. 
For øvrig vises til egen rapport fra Anleggsutvalget. 

 
 
 
KOMMUNIKASJON 
 
Skikretsen følger de målsetninger som er angitt i Strategiplanen.  
Skikretsen har hatt god kontakt med media i perioden.  
 
Facebook og WEB er skikretsen sine viktigste informasjonskanaler.  All påmelding til 
kurs, møter, seminar, reiser, opphold etc. foregår Online via sidene. I tillegg gjøres 
alle rennsøknader også elektronisk via Sportsadmin. Dette går meget bra og de fleste 
klubber og utøvere har vært flinke til å bruke dette. Hjemmesiden er lagt over på en 
ny og felles plattform i NSF. Den er og vil bli forbedret og videreutviklet fremover.  
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Utover FB og WEB er mail den viktigste kommunikasjonsformen både internt og ut 
mot lag og utøvere. Det vil det fortsatt være.  
 
 
BREDDE 
 

Vi registrerer at det jobbes bra med rekruttering i mange lag selv i snøfattige vintre. 
Til tross for dette har vi hatt en betydelig nedgang i medlemsmassen (ca. 10%) i siste 
Ting periode. Målsettingen med 25.000 registrerte var innen rekkevidde frem til 
2016 men det må jobbes målrettet med konkrete tiltak i alle ledd for å oppnå dette i 
løpet av kommende Tingperiode  
 STS stimulerer til økt rekruttering bl.a. gjennom  

• Barnas Skiklubb og Distansekort på Nett 

• Telenor Karusellen 

• Gitt tilskudd til åpne samlinger for barn og ungdom 

• Subsidierte kurs 
 

 
TOPPIDRETT 
 
Sør-Trøndelag skikrets befester sin posisjon som en av de  ledende skikretsene også 
innen toppidrett med flest landslagsutøvere og gode resultater både nasjonalt og 
internasjonalt. Våre kretslagsutøvere er også med på å dominere NM og Norges Cup 
renn. 
 
Innenfor alle grener har vi også et bra samarbeid med Olympiatoppen. 
 
Team Veidekke Midt-Norge (Trøndelag), Trønderhopp og Granåsen Skiteam er 
utvidede region- og kretslag som er et spisset tilbud til utøvere tett opp til 
landslagsnivå organisert gjennom Sør-Trøndelag skikrets. Utøvere fra 10 skikretser 
nyter pr. dato godt av disse tilbudene. 
Teamene rekrutterer årlig utøvere og ledere opp på landslagsnivå 
 
Det er et utstrakt samarbeid med flere skigymnas/videregående skoler. 
 
 
KOMPETANSEUTVIKLING 
 

Det tilbys jevnlig Trener og TD kurs i langrenn og Alpint. 
 

Skikretsen har gitt økonomisk støtte til trenere i langrenn på Toppidrettsstudiet i 
Olympiatoppen og NTNU. 
 
Det er inngått et samarbeid med Idrettskretsen, Fotballkretsen og Håndballregionen 
om felles kompetansegivende seminar/kurs.  
. 
 
 



 

Årsrapporter Sør-Trøndelag Skikrets 2017-2019 

ORGANISASJON 
 

Ingen endringer har skjedd i organisasjonsstrukturen men vi har prøvd å revitalisere 
sonemodellen og vil ha fokus på å styrke dette fremover. 
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ÅRSRAPPORT 2017/2019 
 
 

Alpinkomitéen 
 

 
       Foto Scanpix 
 

 

 

 



 

Årsrapporter Sør-Trøndelag Skikrets 2017-2019 

Årsrapport Alpint 2017-2019 
 

Alpinkomiteen har bestått av: 

 

Ketil Aagesen         Freidig Alpin Leder, ansvar; økonomi, FIS, NM, fagmøte                      

Stein Kjartan Vik   Oppdal Alpin Nestleder 

Eirik Sem      Freidig Alpin Medlem; ansvar; rekruttering, terminliste 

Anders Grimsmo   Surnadal Ski            Medlem; ansvar; rekruttering 

Marius Møbius Oppdal Alpin           Medlem, ansvar; Trenerutdanning 

 

Krets-samlinger 

Krets-samlinger; videreførte opplegget fra tidligere år med åpne kretssamlinger 

hovedsakelig utenom sesong. Dette ser ut til å fungere med bra deltagelse på 

samlingene, sett i lys av medlemsmassen i klubbene. Vi har brukt innleide trenere fra 

Freidig i tillegg til foreldretrenere fra både Oppdal og Freidig, dette har gitt oss god 

fleksibilitet og kontinuitet. Det har også vært bra foreldredeltagelse på samlingene 

slik at den praktiske gjennomføringen med transport og losji har fungert bra. 

Hovedmengden av løperne som har deltatt på ski samlingene har vært fra gruppene 

U14 og U16, men det har også vært med yngre utøvere fra U12/U10 klassen da drevet 

i parallell i klubbregi. Det har vært samlinger på Juvass før sommeren; mai og juni 

som fungerte bra. Juvass på høstene. Sommeren 2018 var spesielt varm noe som 

førte til utfordringer på Juvass på sensommer. Det ble derfor arranger samling i hall i 

Landgraf / NL fra U14/16 i august / september.  

 

Samlingene etter høstferien legges i hovedsak til Funäsdalen, Hamrabacken. Dette er 

ett sted hvor aktive er velkomne og det legges svært til rette for klubber. Vi opplever 

at servicen, fasilitetene og kostnadsnivået er bedre enn andre plasser og har fått gode 

tilbakemeldinger fra deltakere og foreldre. Det er stor deltagelse på disse samlingene. 

Den største samlingen er familie samlingen i november med ca 220 løpere og ca 100 

foreldre. Samlingene på Hamra samkjøres i tillegg med Nord Trøndelag Skikrets.  

 

Det har i perioden mai – desember 2018 vært avholdt ca 650 samlingsdøgn for 

U14/16. 

 



 

 

side 9 
 

Etter at Freidig realiserte sitt oppkjøp av høsten 2018 har man ikke videreført felles 

krets romjuls samling på Oppdal, da Freidig endelig har kunnet trene på 

hjemmebane i romjulen. 

 

Rekruttering 

Surnadal Ski har nå vært i Sør-Trøndelag Skikrets i fire sesonger. For alpint har dette 

fungert fint, med mange yngre, ivrige utøvere i et godt miljø i Surnadal. De har 

arrangert Kretsmesterskap for 2019 sesongen etter å ha arrangert kretsrenn siste tre 

sesonger. Vi har 3 klubber i Sør-Trøndelag som rekrutterer til aktivt alpint; Surnadal, 

Freidig og Oppdal Alpin. Ifølge klubbene er det god rekruttering men etterhvert 

frafall når det blir løypekjøring, og deltakelse på renn. Likevel ser vi på enkelte kull at 

arbeidet etter rekruttering har virket og vi ser en god base av løpere fra alle tre 

klubber spesielt i årgangene 2005 og 2006. 

 

Klubbene og AK jobber nå tiltakende etter Skiforbundets SUM modell og det er 

økende fokus på ski livet ut. Dette innebærer økt fokus på treningstilbud i klubb for 

de som ikke begynner på skigymnas og tilbud for Masters.  

 

I alle tre klubber er det nå mange ivrige foreldre og ledere med alpinkompetanse og 

erfaring. Dette viser seg å være svært viktig for videre utvikling av alpinsporten i 

regionen. Men da betinget av god involvering og medvirkning fra resterende base av 

foreldre. Dette synes det som klubbene pr dato lykkes meget godt med. 

 

Vi har mange løpere på skigymnas; Oppdal Alpin elite, og nye rekrutteres inn. Nivået 

for å komme inn er økende, så det er kamp om plassene. Det er pr dato 35 løpere på 

OAe og løperne presterer nå i FIS bedre enn noe annet skigymnas. Det unike er at 

over halvparten av løperne gjennom sesongen er på pallen. Trønder Alpin, Vangslia 

Alpinklubb, vårt universitets lag, er nå etablert og har vært i drift fire siste sesonger. 

Økonomien er utfordrende, men det jobbes godt, og laget er klar for ny sesong med 

finansieringen på plass. De sportslige resultatene er svært gode. 

 

 

 

 



 

Årsrapporter Sør-Trøndelag Skikrets 2017-2019 

Økonomi 

AK har god kontroll over økonomien, med prosjektregnskap for hver 

samling/aktivitet. Vi hadde i 2017 et overskudd på 28.352,- med akkumulert resultat 

210.345,-. For 2018 var underskuddet 20.164,-. Totalt overskudd 8.188,- for hele 

perioden 2017 – 2018. Variasjonen skyldes at årsskiftet er midt i sesong og mye ut og 

inn hvorav enkelte fordringer fra 2018 ikke er betalt i 2018. Akkumulert overskudd 

viser 190.182,- pr. 31.12  2018 og vi mener å  ha god kontroll og solid økonomi. AK 

har støttet løperne med startkontingent til landsfinale (Telenorlekene), 

hovedlandsrenn og nasjonale mesterskap, inntil ett mesterskap pr. løper, samt dekket 

FIS-lisensen.  

 

Administrativt 

Alpinkomiteen har hatt ca 5 formelle komite’ møter hver sesong. Flere uformelle 

møter i skibakken, pr. mobiltelefon og epost for å diskutere løpende saker. 

Planleggingsmøte og evalueringsmøte for samlingsplan og sportslig satsing ble holdt i 

Granåsen hver vår.  

 

Ola Evjen, Freidig Alpin, sitter som leder i Alpinkomiteen, NSF. Ola ble valgt på 

ekstraordinært ting 2017 og gjenvalgt for 2 år i 2018. Lars-Inge Graabak er region-

TD. Dag Herrem er medlem av anleggskomiteen i skikretsen.  

 

Ketil Aagesen sitter som styreleder i Oppdal Alpin elite, OAe. Marius Møbius er daglig 

leder for OAe og TrønderAlpin, Vangslia Alpinlubb. 

 

Arrangement 

De siste to år har terminlisten blitt gjennomført, med noen flyttinger, ingen 

avlysinger, pga snømangel; gode arrangement, selv om det på noen renn har vært 

vær- og føremessige utfordringer.  

 

Sesongen 2018/19 ble med tanke på arrangement en meget stor opptur i regionen på 

grunn av etableringen av Vassfjellet Vinterpark i Freidigs eie. Dette gjorde at klubben 

under svært god tilrettelegging kunne for første gang på 13 år kunne avholde 2 x FIS 

renn i Slalom. På grunn av svært gode tilbakemeldinger på disse rennene ble også 

Freidig forepurt om avholdelse av Landsfinalen / Telenorlekene for 2019. Dette på 3 
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ukers varsel på grunn av snøproblemer i Sauda som opprinnelig skulle avholde 

arrangementet. Uten å være eier i eget anlegg kunne Freidig aldri avholde eller ta på 

seg dette som er ett av Norges største alpine arrangement. På 3 uker ble det anordnet 

stab, fasiliteter og arena for SG, GS og SL for 320 løpere i U13/14. Inkludert foreldre 

og lagledere ble anlegget besøkt av ca 550 i forbindelse med arrangementet. 

Tilbakemeldingene fra alle inkludert skiforbundet var meget gode. Freidig har med 

bakgrunn i dette søkt Hovedlandsrenn i Alpint for 2021. Vassfjellet Vinterpark jobber 

derfor med rettede investeringene for tilrettelegginger mot dette, ref kap «Anlegg».  

 

Telenorlekene 2018, Hovedlandsrenn 2019 og FIS-rennene på Oppdal begge 

sesongene ble også svært gode arrangement. Oppdal Alpin har lang erfaring med 

slike arrangement og kan om heiseier tillater arrangere i et meget godt anlegg for 

Alpint.  

 

Flere av krets/landsrenn i aldersbestemte klasser ble arrangert med 2 renn på en dag. 

Det ble da flere helgedager med skitrening. Dette fungerte meget bra og tenkes 

videreført til neste sesong.  

 

Anlegg 

Den store begivenheten i denne perioden skjedde september 2018 da Freidig kjøpte 

Vassfjellet Skisenter og etablerte Vassfjellet Vinterpark AS - VVP. Dette har gitt 

klubben og miljøet i regionen et stort løft når det gjelder tilrettelegging og tilgang til 

arena for alpint. Oppkjøpet og VVP´s tilrettelegging for idrett og byens befolkning 

har gjordt at den sportslige aktiviteten i anlegget har blomstret sesongen 2018/19. I 

tillegg har VPP lagt til rette for barn, ungdom og byens befolkning slik at flere finner 

veien til alpinbakkene. Deriblant ble kostnad for sesongkort for familier på seks 

personer senket med ca 70% og pris for aktive nær halvert.  

 

Freidig gjennom VVP har store planer for ytterligere oppgradering av anlegget og var 

i tillegg til oppkjøp gitt tilsagn for tippemidler for vann, snøanlegg, lys etc i flere 

bakker. Dette tilskuddet måtte VVP si ifra seg mars -19 da Fylkesmannen i Trøndelag 

nektet kommunen å stille allerede kommunalt vedtatte garantier til VPP. Saken er 

klaget til departement da dette stiller hele prosjektet og oppkjøpet forøvrig i fare og 

derav Freidigs Alpin sin satsning til gode for idretten og regionens barn og ungdom. 



 

Årsrapporter Sør-Trøndelag Skikrets 2017-2019 

Pr dato finnes ingen annen modell enn det opprettede og ideelle AS for idrettens eie 

av et slik anlegg. Fylkesmannen i Trøndelag synes som hovedsak å mene at dette er 

kommersiell drift noe kommunene, Alpinkomiteen og Freidig er meget sterkt uenige 

i. Fra AK sin side er det svært tydelig at tilpassede bakker og tilgang til bynære anlegg 

som VPP vil være avgjørende for rekruttering og vedlikehold av alpin idrett i Norges 

3dje største by. Fylkesmannens vurdering kan gjøre det svært vanskelig for Alpin 

idrett å kjøpe og drive i egne anlegg, noe som igjen gjør at idretten for ettertiden er 

overlatt til anlegg drevet av reelle kommersielle aktører og derav igjen kan ende ut 

som høyterskel idrett. 

 

Det har også vært utfordring for Oppdal Alpin, Oppdal Alpin Elite og Trønderalpin 

vdr tilgang til anlegg for trening. Dette da anlegget i Oppdal drives av en reell 

kommersiell aktør. Alpin idrett trenger anleggseiere som er villige til å satse innen 

snø legging for å åpne bakkene tidligst mulig i sesongen og legge forholdene til rette 

for den aktive alpinist.  Det krever samarbeid og dialog for å skape forståelse for de 

utfordringer som vi har.  

 

Toppidrett 

Flere av kretsens løpere tilknyttet Oppdal Alpin elite har gode plasseringer og flere 

seire i FIS-renn og Jr.-NM. Timon Haugan er etablert i Europa-cup laget men har i 

siste sesong også hatt flere deltakelser i World Cup. 

 

Resultater 

2017/18: 

Timon Haugan oppnådde flere gode resultat i Europacup med bl.a seier i 

Bechtesgarten i GS, debuterte i WC, ble nr 5 NM SL. Karl Erik Jøssund sikret Bronse i 

Jr2 NM Utfor. Aidan Stautland nr 9 NM Sr SL 

 

I Hovedlandsrennet 2018 oppnådde Victor Rygh Kjelsli U16 Sølv Utfor, nr 6 Super G 

og Nr 4 Super Combi. Pia Møller U15 nr 4 Utfor, nr 5 Super G, Nr 4 Super Combi, nr 

5 GS og nr 5 SL som beste resultat. 
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Under Telenorlekene 2018 ble Kristian Strand U13 nr 10 SG og nr 7 SL. Cecilia 

Erlandsen Sem U13 nr 5 SG og nr 7 GS. Erika Berg Nervik nr 10 SG.  Sander Ulstad 

Aspaas U14 nr 7 SL som beste resultat. 

 

2018/19: 

Timon Haugan fikk Sølv sammenlagt i Europacup SL og Bronse Europacup overall. 

Victor Rygh Kjelsli ble tatt ut av Olympiatoppen som en av to i 2002 årgangen til å 

representere Norge i EYOF - European Youth Olympic Festival i Sarajevo februar 

2019. Karl Erik Jøssund ble Norsk Mester Jr2 i Utfor Kombinasjonen, Bronse i NM 

Sr Utfor Kombinasjonen, Bronse Utfor NM Jr2, 7 plass NM Jr2 GS og Nr6 NM Jr2 

Utfor. Tinius Aagesen sikret Sølv i NM Jr1 SL og Bronse NM Jr1 GS.  Guro Hestad 

Vognild ble nr 4 Jr2 NM GS. Våre FIS løpere Aidan Stautland, Ylva Falksete, Esten 

Falksete, Guro Hestad Vognild, Fredrik Møller, Tinius Aagesen og Karl Erik Jøssund 

presterer godt i FIS med flere pallplasser denne sesongen.  

 

På Hovedlandsrennet 2019 på Oppdal ble Pia Møller nr7 i Super Combi og Nr 10 i 

Super G som beste resultat. 

 

Under Telenorlekene 2019 ble Cecilia Erlandsen Sem U14 nr 4 i Super G, nr 6 SSL og 

nr 8 SL. Erika Berg Nervik U14 nr 9 i Super G. Kristian Strand U14 nr 7 i Super G og 

nr 5 SSL. Elias Vik U14 nr 7 SL og Nora Van der Meer Halvorsen U13 nr 7 SL som 

beste resultat. 

  

 

Ketil Aagesen 

(sign.) 

Leder AK 
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ÅRSRAPPORT FREESKI 2015-2017 

 

Medlemmer i komiteen 
Etter kretstinget i 2017 ble Eimund Staverløkk (Freidig SPK) valgt som leder av FK, 
med seg i komiteen fikk han  

- Steinar Trondsetås (Ålen IL) 
- Miriam Nordhus (Oppdal) 
- Stig Brodahl (Freidig SPK) 
- Stig Vemund Gråberg (Freidig SPK) 
- Kjetil Volent (Freidig SPK) 

Komiteen har vært preget av at barn til medlemmer har sluttet i gren, og dermed har 
det vært naturlig å fratre sine verv. Komiteen har likevel vært våken i arbeidet med å 
opprettholde aktivitet og klubbvirksomhet i kretsen. Løsningen har vært at lederne i 
de Freeski klubbene vi har i kretsen har vært deltagende i komiteens arbeid. Halvor 
Drøpping (Surnadal IL), Ola Kåsen (Ålen IL), Anne Stine Mathisen (Oppdal IL), har 
kommet inn for Nordhus, Brodahl og Volent. 
 
Komiteens arbeid har i størst grad handlet om å samarbeide om renn og andre 
aktiviteter i kretsen. 
 
Økonomi 
Freeski har i sesongen 2018/2019 tegnet sponsoravtale med Pipelife. De er for oss en 
super samarbeidspartner som har levert rør (rails) til anleggene som klubbene trener 
i. I tillegg har de kjøpt inn nye startnummer til konkurranseserien Show&Style og 
bidratt med økonomisk støtte til arrangører. 
Utover dette har Freeski ikke brukt mer penger enn vi har, men har brukt noe av de 
frie midlene til Markedsføring av oss selv i beachflagg. 
 
Arrangement 
Hver klubb i kretsen får tilbud om å arrangere ett renn i kretscupen Show&Style. Det 
er arrangert til sammen 5 renn. Oppdal, Vassfjellet, Surnadal og Ålen alle Slopestyle, 
pluss Rødde Folkehøgskole sesongkickoff med railjam. 
Freidig arrangerte NC i slopestyle, god deltakelse og et meget bra arrangement. 
Surnadal og Freidig har også arrangert rekruttcamper i sine anlegg, med stor suksess. 
 
Alle klubbene har felles samling i januar i Funäsdalen (SWE). Her er målet å skape 
vennskap på tvers av klubbene, slik at man får økt deltakelse på konkurranseserien. 
Det sosiale er like viktig som det sportslige denne helga. 
 
 
Anlegg 
Anleggene som klubbene bruker til trening begynner å se verdien av en god 
terrengpark, med hopp og rails. At Pipelife nå har bidratt med rør er veldig bra for 
klubbene. Rørene er lett å sette ut, og man trenger ikke mye snø for å bruke dem.  
Videre har både Ålen og Surnadal svært dyktige folk på bygging av hopp og rails, og 
prioriterer dette i bakkene sine. 
Vassfjellet ble kjøpt opp av Freidig Alpint høsten 2018, det har gitt nytt liv til anlegget 
og utbyggingsplanene er store. I år leide Vassfjellet inn Norges 
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Rekruttering beste parkbygger, noe som ga mye skryt til Vassfjellet. Vinteren og 
parken har vært preget av en vinter med varierende vær. 
Vi er helt avhengige av anlegg som tør å satse på park, som prioriterer å legge snø i 
parken og som er villige til å holde den vedlike gjennom sesongen. 
 
Trondheim Kommune ble høsten 2018 ferdige med vannhoppanlegget på Kyvannet. 
Offisiell åpning 20. Mai 2019. Et supert anlegg som kommer til å gi Frei skimiljøet i 
Trøndelag en flott treningsarena utenfor sesong. 
 
Rekruttering 
Rekrutteringscampene i Surnadal og Vassfjellet er suksess, det er mange som får 
prøvd seg i parken med trenere for første gang. 
I freeski er det tydelig at et stort antall utøvere ikke er organisert i klubb. Vi jobber 
med å få synliggjort verdien av å være i klubb, og jobber med å ta vare på de som er i 
alderen 14-17 år, slik at de fortsetter å være i miljøet og i klubben. 
 
Resultater 
Freidig Freeski har utøvere med disse plasseringene i norges cup og NM 

Junior 

• Vebjørn Gråberg: 4, 3, 7, 6 
• Torjus Bones: 13 
• Vetle Borthne: 18 
• Mads Auran: 22 
• Filip Arnøy: 23 
• Tobias Arnøy: 26 
• Marcus Hjertvik: 27 
• Andreas Sundfær: 28 
• Christoffer Alexander: 29 
• Magnus Berg: 30 

Senior: 

• Sander Kleivenes: 4, 3, 11 

Oppdal IL, Ålen IL og Surnadal har ikke levert resultater på sine utøvere i nasjonal 
sammenheng. 
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ÅRSRAPPORT HOPP 2017-2019 

 

Hoppkomiteen (HK) har bestått av:  

Narve Jostein Langmo, leder 

Irma Richardsen 

Oddny Estenstad 

Robert Krogstad 

 

Dommerutvalgets leder fram til 2018 Petter Smågård Fra og med 2018 Alexander 

Tettli, de har vært invitert og deltatt i møtene. 

 

ØKONOMI 
Hoppkomiteens økonomi er tett forbundet med Trønderhopps økonomi som følge av 

et Ting vedtak i 2003 der Trønderhopps sportslige aktivitet ble organisatorisk 

plassert under Sør-Trøndelag skikrets’ hoppkomite. 

Regnskapet for Trønderhopp og hoppkomiteen ble regnskapsmessig splittet i 2018 

for å synliggjøre hva som er Trønderhopp og hva som er kretsaktivitet.  

  

Status for regnskapsåret 2017:  

Overskudd:    kr.   15.647 

Overført fra tidligere år:  kr. 130.268 

Akkumulert resultat:  kr. 146.268 

 

 

Foreløpig status for regnskapsåret 2018: 

Overskudd:    kr.   2.399 

Overført fra tidligere år:  kr. 146.268 

Akkumulert resultat:  kr. 148.667 
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ARRANGEMENT 
Sesongen 2017/18 var en god gammeldags snøvinter, hvor trening og 

konkurranseaktivitet kunne starte i november og ble avsluttet sent i mars. Sesongen 

2018/19 var noe mer varierende hvor vi fikk snø i starten som forsvant igjen i 

juletider, og kom tilbake i januar og delvis borte i februar, og kom tilbake i mars. 

Dette førte til avlysning av NC i Granåsen, noe som viser at snø fremdeles kan være 

en utfordring, selv på det vi har sett på som snøsikre tider på året.. Det hoppes 

fremdeles mye sommersesongen, og det har vært gjennomført renn på plast både i 

Granåsen og Knyken.  

 

I Knyken ble følgende aktiviteter gjennomført: 

Knykenlekene, 3 2017 (plast) (K10 – K68) 

NM Kvinner 2018, K68 (liten bakke) 

NM Kvinner 2018, Lag konkurranse 

NC hopp 16 august, menn og Kvinner 2018 i forbindelse med Toppidrettsveka. 

 

I Knyken har det ikke vært stor aktivitet på treningssida disse sesongene. I 2017/2018 

var det hoppskole, og det ble med 3-5 aktive som deltok i konkurranser på 

aldersbestemt nivå. I sesongen 2018/2019 har det vært lite og ingen aktivitet utenom 

teamtreninger og samlinger fra andre kretser og landslag i sommersesongen i 

Knyken. På initiativ fra Skiforbundet, skikretsen og NRK ble tv-arrangementet 

Superlørdag forsøkt gjennomført første helg i januar 2019 for å skape synergier og 

aktivitet i hoppanlegget også lokalt. Men arrangementet måtte dessverre avlyses på 

grunn av at snøen forsvant. Det er mulig at det blir gjort et forsøk også neste år. 

 

I Granåsen ble følgende aktiviteter gjennomført: 

NC renn 08. januar 2018 

ST-cup januar 2018 (K5-K60) 

ST-cup mars 2018 (K5- K28) 

Høgåsrennet mars 2018 (K60) 

WC hopp mars 2018 

NC renn 18 og 19 august i forbindelse med Toppidrettsveka (K90 og K124 to dager) 

2018 (plast) 

NC renn 6. og 7. oktober 2018 K124 t (plast)  
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NC renn 15. og 16. desember (K90 og K 124) 

NM jr. stor bakke 14. januar 

NM stor bakke 15. januar 

ST cup mars (K 5- K 28) 

Høgåsrennet 12. mars 2017 (K60) 

WC hopp, Raw Air 14. mars 2017 

 

I tillegg har de arrangert flere lokale hopprenn bade høst og vinter og Granås-

cuprenn hvert år. Hoppskoler har det vært begge sesongene med god deltakelse. Her 

har hoppskolene startet på høsten med hopping på plast og fortsatt så lenge det har 

vært mulig. Det har vært meget god deltakelse. Det er også blitt et lite jentemiljø noe 

som er veldig positivt. Sesongen 2017/2018 var veldig positiv i forhold til aktivitet, en 

lang og snørik vinter hjelper godt på. Ser ut som om tendensen er slik at aktiviteten 

tar seg opp når snøen kommer. På sommersesongen er det stort sett de som er aktive 

fra før som deltar. Men når snøen kommer, kommer også nyrekrutteringen. Begge 

sesongene har Byåsen IL kjørt skileik i anlegget på mandager i samarbeid med 

langrenns avdelingen. Dette har vært en suksess, og bidratt til at også flere har blitt 

med over til de vanlige treningsdagene tirsdager og torsdager. Vi ser også at 

naboklubber og andre klubber i kretsen bruker anlegget flittig både sommer som 

vinter. Vinteren 2018/2019 flyttet Byaasen skiklubb også inn i egen brakke ved siden 

av Byåsen ILs brakke. Det er et godt og utstrakt samarbeid om aktivitet mellom disse 

klubbene.  

 

Andre bakker: 

Byåsbakken: St cup januar 2017 

Meldal: noe aktivitet, men ingen renn 

Stadsbygd; noe aktivitet, men ingen renn. 

Rennebu: noe aktivitet, ingen renn. 

Trønder Lyn: Arrangert hoppskole vinteren 2018 

Halsa: en aktiv løper  

 

For begge sesongene: På ST-cup og andre lokale renn har det deltatt mellom 20 - 

100 løpere. Det er innledet et samarbeid med Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og 

Hedmark skikrets for aldersgruppen 13-16 år. Sesongen 2017/2018 har vært avtalt 6 
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samarbeidsrenn, 1 i Nord-Trøndelag og 2 i Sør-Trøndelag og 2 Hedmark. I 

utgangspunktet skulle det ha vært 2 i Nord- Trøndelag, men på grunn av snømangel 

ble det avlyst. Det siste rennet som var Høgåsrennet ble arrangert som Midt-Norsk 

mesterskap i hopp. Sesongen 2018/2019 Ble det avtalt 4 samarbeidsrenn mellom 

Nord- Trøndelag, Sør – Trøndelag og Møre og Romsdal. 1 I Nord – Trøndelag 2 i Sør 

– Trøndelag og 1. i Møre og Romsdal. Denne sesongen ble som nevnt et av disse 

avlyst, som var Superlørdag i Knyken. Rennet i Møre og Romsdal ble arrangert i 

Skaret som Midt-Norsk mesterskap for hopp og kombinert, kombinert med trening 

og sosial aktivitet. Dette var en suksess som vi øsker å bygge videre på. Nord – 

Trøndelag har overtatt stafettpinnen for 2020. Hedmark har denne sesongen et 

samarbeid med Oppland om regioncup. Men det må nevnes at utøvere fra vår krets 

reiser på renn i norddelen av Hedmark, Tolga, Dalsbygda, Folldal, Vinstra. Vi får også 

deltakere fra disse områdene på våre renn. Dette er et samarbeid som hever 

kvalitetene og deltakelsen på rennene, så vi ønsker å fortsette med dette. Vi ser 

imidlertid at når Youth cup ble flyttet tidligere på sesongen, mistet vi den store 

deltakelsen som vi over år har opparbeidet oss med Høgåsenrennet, som i sesongene 

fram til 2019 har blitt avviklet i forkant av Youth cup arrangementet. Da gikk 

deltakelsen ned fra over 100 deltakere fra store deler av landet, til ca. 30 deltakere i 

2019.  

 

ANLEGG 
Status anlegg:  

Granåsen: K5, K10, K16, K28, K38 og K60. Det har i perioder vært utfordringer 

med sporet i K60. Man sliter man med sporet så snart det blir mildvær. 

Sommersporet i K60 er helt nedslitt. Det er ikke økonomi i klubben til å bytte dette 

nå. Sommeren 2018 ble ny K40 bygget. Det ble jobbet så godt at det til og med ble 

lagt plast i unnarennet høsten 2017. Sommeren 2019 skal det etter planene legges 

nytt porselensspor i K 40. Anlegget vil da framstå som komplett.  

Knyken: Har K10, K20, K30, K50 og K68. Har nå fått snø produksjonsanlegg, men 

sliter fremdeles med å få lagt nok og tidlig nok kunstsnø i bakkene. Dette skuldes 

både klima, at man må ha minusgrader for å produsere snø. Men det må også 

erkjennes at når det blir få utøvere så blir ikke tråkking og produksjon prioritert. 

Sesongen 2017/2018. Ble anlegget istandsatt til NM for kvinner individuelt og lag. 

Det ble også gjennomført treninger på snø i de minste bakkene og i forhold til et 



 

Årsrapporter Sør-Trøndelag Skikrets 2017-2019 

aktivt veteranmiljø. Vinteren 2018/2019 ble utfordrende i forhold til vær. Det er som 

sagt vanskelig å produsere snø uten minusgrader. Bakkene ble istandsatt til enkelte 

treninger for veteranmiljøet.  

Byåsbakken: K5, K8, K12 og K25. Gjennomførte hoppskoler, men sliter med snø. 

Sesongen 2017/2018 ble de to største bakkene preparert. 

Rennebu: K20. Godt engasjement, men få frivillige. 

Meldal: Hadde treningsaktivitet i sesongen 2018/2019.  

 

Hoppsporten i Sør-Trøndelag har gode anlegg for rekruttering. Men vi må innse at vi 

har en utfordring med å rekruttere barn og unge inn i hoppsporten. Rekruttering har 

vært fast agendapunkt på komitemøtene. Meningene er mange og det er ikke mangel 

på forklaringer og forslag på tiltak. Snø har vært nevnt som en faktor. Vi ser at 

tendensen er klar på at barn kommer til bakken når snøen kommer. En annen faktor 

er foreldrene. Hvordan rekruttere de inn i frivillig arbeid? Tendensen er vel felles 

med annet frivillig arbeid at det er lettere å rekruttere barn i aktiviteter der foreldrene 

ikke trenger å være så aktiv deltakende som de er nå i hoppsporten. Vi ser at det blir 

få å spille på noe vi ser i forhold til både aktiviteten i Knyken, og i rekruttsenteret i 

Granåsen. Men forklaringen ligger nok ikke bare i foreldreengasjementet. En tredje 

faktor er at vi trenger flere miljø for å ikke være så sårbare. Vi ser at miljøene i 

Meldal, Rennebu, Trønder-Lyn og på Stadsbygd er borte. Hvis vi ser på nabokretser 

har de fleste flere aktive klubber som er spredt geografisk. Det gjør at når ting går 

trått i det ene miljøet er det andre der og opprettholder et godt treningsmiljø og 

konkurransemiljø. Sist, men ikke minst ligger det en god nøkkel i det å sette pris på 

det vi har både når det gjelder utøvere og klubber og spille disse gode. Vi ser at 

Byåsen klarer å trekke nye utøvere til seg fra eget nærmiljø, samtidig som de har et 

anlegg som framstår ganske oppdatert og komplett, og da gir et godt tilbud til både 

lokale utøvere og utøvere fra andre klubber.  

 

REKRUTTERING 
Status rekrutering er at vi har et anlegg hvor der er aktivitet året rundt for barn opp 

til og med 16 år, sommer som vinter. Det er Granåsen rekruttsenter. Byåsen IL er 

driver og eier av anlegget, og får noe hjelp og støtte fra Trondheim kommune for 

tråkking av bakkene. I Knyken er det få lokale utøvere. De utøverne som hopper for 

Orkdal IL hopper stort sett bare i K 68 og må til Granåsen for å finne bakker. Dette er 
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vel og merke bare utøvere over 16 år. Noen utøvere fra andre klubber har brukt 

bakken. Dette har vært utøvere tilknyttet Team Sør-Trøndelag. Men også noen yngre 

utøvere har brukt dette anlegget. I tillegg er anlegget flittig brukt av veteranhoppere. 

De bruker anlegget sommer som vinter. De yngre hopperne bruker anlegget stort sett 

om sommeren.  

 

Sør – Trøndelag skikrets 2017/18 Sør – Trøndelag skikrets 2018/19 

16-åringer 4 

15-åringer 5 

14-åringer 5 

13 åringer, 0  

Under 13år ca. 40 

16-åringer 5 

15-åringer 4 

14-åringer 0 

13 åringer, 6  

Under 13år ca. 40 

Team Sør-Trøndelag er et samarbeidsprosjekt mellom hopp- og 

kombinertkomiteen for ungdom i kretsen i alderen 13-16 år, i tillegg er det også åpnet 

for at eldre utøvere kan være med å trene.  

Det har i sesongen 2017/2018 vært 15 utøvere på trening. I sesongen 2018/2019 har 

det vært 14 aktive utøvere med på treningene, av disse er det to jenter. 

 

Sesongen 2016/17: 

Team ST har i år fått nye trenere. Bjørn Iver Restad (tidligere Trønderhopp-utøver) 

og Lorentz Fannemel (tidligere Stryn og NTG) samt trener fra GST/kombinert. 

Teamet trener 2-3 ganger pr uke, en fysisk økt og to hoppøket og en langrennsøkt for 

de som trener kombinert. I tillegg har det vært noen helgesamlinger. Deltar på 

hovedlandsrenn, Solan Gundersen vinterleker. Det var planlagt felles hopprenn med 

Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark hver vinter, dessverre har bare noen 

få blitt arrangert grunnet dårlige snø og værforhold. Derfor har det vært mye trening 

og få konkurranser.  

Det ble gjennomført en samling på Knyken, Tolga og Skaret i Molde med stor suksess 

i forkant av hovedlandsrennet, mye hopping og deltakelse i både Hopptreff, 

Tolgaspretten, Nansen lekene, Midt – Norsk mesterskap i Molde samt lokale renn i 

Nord og Sør-Trøndelag.  
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Noen resultater: 

2017/18 

Hovedlandsrennet 15 -16 år: Beste plassering 3.plass gutter 16 år. 

Solan Gundersen vinterleker 12-14 år: 4 plass individuelt og 3. plass i 

lagkonkurransen. 

Fra Trøndelag deltok 2017 med 12 på NSFs storsamling i Midtstulia 

 

2018/19 

Hovedlandsrennet 15-16 år: 4. pass individuelt i gutter 15 år, Sør-

Trøndelag fikk 2. plass i lagkonkurransen.  

Solan Gundersen vinterleker 12-14 år: 3.plass i lag konkurransen. Individuelt 

ble det en 4. plass som beste plassering- 

Fra Trøndelag deltok i år 13 utøvere på NSFs storsamling i Midtstulia. 

Hoppskoler: 

Trønderhopp har arrangert sommerhoppskoler begge sesongene. I 2017 og 2018 ble 

det arrangert Trønderhoppskole i Granåsen. I 2017 med ca. 40 utøvere og i 2018 med 

i overkant av 30 utøvere. Nedgangen skyldes for 2018 at sommerferien var over i 

andre deler av landet. I 2017 kolliderte den med Hedmarks sommersamling.  

 

I tillegg har det gjennom høstene - vinteren vært hoppskoler i Knyken og Granåsen. 

 

TOPPIDRETT 
HK i Sør-Trøndelag skikrets fungerer som utvidet kretslag hopp gjennom teamet 

Trønderhopp. Utvidet kretslag betyr at teamet er åpent for løpere fra andre kretser. 

Disse utøverne representerer fortsatt sine klubber, men trening og konkurranser 

administreres gjennom Trønderhopp/hoppkomiteen. 

 

Det er i møtene fortløpende rapportert fra Trønderhopps aktivitet.  

Klubben Trønderhopp har egen årsmelding og årsregnskap, men deler av regnskapet 

går via STS. 

Noen resultater fra sesongene for Trønderhoppere: 

 

 
 
 



 

 

side 25 
 

2017/18 
 
Sesongens høydepunkt var OL i Pyeongchang i Sør-Korea med gull i lagkonkurransen 
der Trønderhopperne Andreas Stjernen og Johann Andre Forfang deltok. Videre tok 
Johann Forfang sølv i normal bakke. 
 
Joakim Aune kom inn på NSFs toppidrettssatsning etter 18. plass i Raw Air i 
Granåsen 2017, og var bort imot fast ute på COC fra nyttår og ut. 
 
Beste plasseringer: 

• COC Rena (Norge) 10.plass 

• COC Iron Mountain (USA) 14.plass 

• FIS cup Notodden (Norge) 3.plass 
 
Espen Jakobsen: 
Junior NM 1. plass normal bake, 3. plass stor bakke 
13 pl NM Holmenkollen 
2 pl Jr NM Stryn 
3 pl Jr NM Lillehammer 
Tatt ut til COC, og presterte godt, men ble disket.  
 
Oliver Dahl: 
3 pl NC elite Sprova 
3 pl NC elite Sprova 
 
Christian Ingebrigtsen: 
4 pl NC elite Huka 
7 pl NC elite Huka 
 
Sør-trøndere i Trønderhopp: 
Joakim Larsen Aune 
Christian Ingebrigtsen 
Espen Jakobsen 
Oliver Dahl 
Bjørnar Kristiansen Malm 
Fredrik Gran 
Jo Rømme Mellingsæter 
Bendik Jacobsen Heggli 
Bjørnar Kvaal 
 

 

2018/19 
Trønderhopperne Andreas Stjernen og Johann Andre Forfang fortsatt på A-
landslaget. 
Robin Pedersen, Jonas Sandell, Mats Bjerke Myhren og Joakim Aune fortsatte på 
NSFs toppidrettssatsning. 
 
Beste plasseringer  
 
Christian Ingebrigtsen:  
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2. Plass NC elite 
 
Oliver Dahl:  
1. Plass NC A 
 
Bendik Jacobsen Heggli:  
1. Plass NC A 
 Junior NM: 9. plass normalbakke, 12. plass storbakke  
  
Joakim Aune: 
COC Zakopane (Polen) 7.plass 
COC Iron Mountain (USA) 7.plass 
COC Iron Mountain (USA) 9.plass 
FIS-cup Notodden (Norge) 3.plass 
 
Jonas Viken  
1 pl NC A Vikersund 
11 pl NC Elite Vikersund 
 
Bjørnar Kristiansen Malm 
2 og 3 pl NC B Falun og Lillehammer 
1 pl NC A Holmenkollen 
 
Fredrik Gran 
Tre 11 pl i NC A 
 
Bendik Jacobsen Heggli 
1.plass NC A 
9.plass junior NM 
 
Jo Rømme Mellingsæter 
7.plass Elite 
 
Bjørnar Kvaal 
3.plass NC B 
 
Inge Enger 
6.plass NC C 
 
Kristian Ljøkelsøy 
8.plass NC C 
 
 
Sør-trøndere i Trønderhopp: 
Joakim Larsen Aune 
Christian Ingebrigtsen 
Espen Jakobsen 
Oliver Dahl 
Bjørnar Kristiansen Malm 
Fredrik Gran 
Jo Rømme Mellingsæter 
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Bendik Jacobsen Heggli 
Bjørnar Kvaal 
Kristian Ljøkelsøy 
Inge Enger 
 

 
UTDANNING 
Kompetanse 

HK arrangerer og deltar på fagmøter både i egen regi og i NSF etter behov og 

mulighet. Vi arrangerer fagmøter i kretsen sammen med kombinertkomiteen. 

Det er ikke iverksatt andre tiltak ut over det som foregår på trenersiden i Team ST og 

Trønderhopp med trenere som løpende oppdaterer seg faglig for å utvikle verdens 

beste skihoppere. 

 

Fagmøter: 

Høstmøte I regi av STS 2017 

Regionalt høstmøte i regi av NSF 2018. 

Fagmøte ifm skitinget NSF 2019 i Rødde. 

Fra og med tinget i 2016 har STS ingen medlemmer i NSFs hoppkomite. 

 

FRAMTID 
Og hva skal til? Hoppkomiteen mener følgende utfordringer må tas tak i: 

Å skape aktivitet og et godt sosialt miljø for både utøvere og foreldre er viktig. Det at 

det er høy grad av trivsel og positivitet blant både utøvere foreldre og trenere er viktig 

for å holde på utøverne. Et godt samarbeid mellom de ulike miljøene som er slik at de 

kan dra nytte av hverandre både faglig og sosialt. Når miljøene er så små er det viktig 

å beholde båndene mellom dem. Hopp vil ikke i overskuelig fremtid bli en stor idrett i 

antall utøvere, men det å være en idrett der alle trives og viser idrettsglede er noe vi 

kan være stolt av. Ved å jobbe aktivt for trivsel med ulike trivselstiltak på og rundt 

treningene skaper en mye positiv omtale som igjen kan trekke nye utøvere. Team Sør 

– Trøndelag er et tiltak som har fungert i mange år og fremmer nettopp dette 

samholdet mellom utøvere og foreldre. Koordinering av renn mellom nabokretser 

gjør det mulig til å legge opp til fellesskap og opplevelser. Her ser vi at flere drar til 

Tolga spretten og Nansen rennet. Vi ser også at flere drar på Stor samling. Vi så ser 

også at Midt – Norsk mesterskap holder på å etablere seg igjen som et slikt tiltak som 

skaper samhold, felles opplevelser og sosialt miljø innad blant utøverne i kretsen, 
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men knytter også bånd til nabokretsene. Dette samholdet er viktig for å skape et solid 

fundament for trøndersk hoppsport både lokalt og ut i nabokretsene. Vi ser at det er 

tyngre å arrangere renn. Som vi har vært inne på tidligere er opplever vi at det er 

tyngre å rekruttere inn foreldrene i hoppsporten. Det å få folk til å ta ansvar for å 

gjennomføre renn og samlinger er vanskeligere, det må vi bare erkjenne. Miljøene er 

blitt færre derfor er det blitt enda viktigere å få satt i gang noen tiltak. Forrige periode 

ble det pekt på at VM- prosjektet kan være en mulighet. Det synes som vanskelig å 

knytte rekrutteringsprosjekt inn i VM- prosjektet. Men vi i hopp komiteen har tatt tak 

i ett av punktene som vi ønsker å arbeide videre med i samarbeid med skiforbundet, 

trønderhopp og eventuelt andre.   

• Rekruttkoordinator som kan være drivkraft for trening og aktivitet, og som bistår de 

lokale miljøene i det daglige arbeidet  

En slik koordinator kan støtte de foreldre og frivillige som tar tak både lokalt i 

klubber og i kretsens arbeid, trøndersk hoppsport skal også leve godt etter et 

eventuelt VM. Vi har sett på dette i komiteen og vært i samtale med skiforbundet om 

dette. Dette må videreføres i 2019, og materialiseres som et prosjekt. Skal VM fungere 

som en drivkraft for hoppsporten fram mot 2025, finner vi nok utøvere som kan nå 

sine mål i et slikt mesterskap enten i team Sør – Trøndelag, eller Trønderhopp. Det er 

viktig at disse utøverne for god oppfølging av et godt fungerende trenere og 

støtteapparat. Å slå sammen hopp og kombinert komitéen kan gjøre 

rekrutteringsarbeidet enklere. Hoppkomiteen synes dette er en god løsning for å 

samle krefter i et felles rekrutteringsarbeid. Det er her pekt på at det er vanskeligere å 

få frivillige og foreldre inn i roller. Dersom vi står sammen står vi sterkere. 

Trønderhopp og Granåsen skiteam må være godt representert og ha selvstendige 

styrer som i dag for at dette skal være et vellykket tiltak. 

 

Hva skal til i de enkelte anleggene for å skape ei framtid for Trønderskhoppsport: 

Knyken: Fungerer godt, men trenger flere aktive utøvere og foreldre. 

Granåsen: Nytt tilløp i K60, og ferdigstillelse av K 40.   

Byåsbakken: fungerer godt med eget anlegg for de minste opp til 25 m. Deretter må 

utøverne bli en del av miljøet i Granåsen rekruttsenter.  

Vi trenger også flere små bakker ut i klubber. Det planlegges et slikt anlegg i Lensvik i 

tilknytning til nytt snøsikkert lysløypeanlegg. Vi ser at i Nord- Trøndelag har de greid 

å restaurere anlegg som ligger brakk, og fått i gang aktivitet i klubber som ikke har 
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hatt aktivitet. Fokuset her må ligge på små bakker fra K5 – K30. Gjerne knyttet til 

skileikanlegg. Dette sammen med en rekrutteringskoordinator er nok det viktigste 

arbeidet for å sikre framtidig rekrutering for tida etter et eventuelt VM i Trondheim.   

Men på kort sikt det neste avgjørende år for en eventuell VM søknad. Vi må 

videreformidle bildet av et velfungerende miljø i miljøet rundt Granåsen, 

Trønderhopp, Granåsen skiteam, VM- organisasjonen og Olympiatoppen i Midt- 

Norge. Som faktisk hver dag jobber for og med Trønderske utøvere og utøvere for at 

de skal nå sine sportslige mål, ikke bare i VM. Men også i nær framtid og framtida 

etter 2025. Da trenger vi oppgraderte og tidsriktige bakker i storbakkene i Granåsen, 

som kan profilere trøndersk og norsk hoppsport i framtida.  

 

 

Irma Richardsen     Narve J. Langmo      Oddny Estenstad     Robert Krogstad  
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Årsrapport kombinert 2017-2019 

Granåsen Ski Team er et utvidet kretslag for Kombinert i Sør-Trøndelag Skikrets. 

Det vil si at kretslaget er åpent for løpere fra andre kretser, men det er 

kombinertkomite som utgjør styret i Granåsen Ski Team. Utøverne representerer 

fortsatt sine klubber, men trening og konkurranser administreres gjennom skiteamet. 

 

Styret har bestått av  

Håkon Kvam   Meldal il  Leder 

Roar Eggen   Byåsen il                    

Finn Arne Graabak   Byåsen il        

Geir Bjørnstad   Byaasen Skiklub 

Trond Wanvik         Byåsen IL 

 

Trenere 

Andrè Nyeng Olsen, Stian Kvarstad og Thomas Kjelbotn har fungert som trenerer for 

våre utøvere.  Andre var trener sesongen 2018 sammen med Stian Kvarstad, og Andrè 

sammen med Thomas har fungert som trenere for GST sesongen 2019.  Stian 

Kvarstad har også vært med som trener i sesongen 2019, men har vært delvis utleid 

til KK som trener for elitelaget i sesongen. GST har i sesongen 2018/19 startet opp 

"jentekombinert" i samarbeid med KK. Thomas har hatt hovedansvaret for jentene i 

GST.  Styret i GST er veldig godt fornøyd fremgangen til alle gruppene og er spesielt 

spent på fremtiden for jentekombinert. 

 

For utøvere i alderen 12-16 år gis et tilbud om å være med i Team Sør-Trøndelag. Her 

har vi organisert faste hopp og langrenns treninger gjennom hele året i samarbeid 

med Trønderhopp. GST`s bidrag i dette samarbeidet ledes av Trond Kattem. 

 

Utøvere 

Seniorer:  

Magnus Moan, Jørgen Graabak, Jan Schmid og Magnus Krog, Espen Bjørnstad, 

Petter Tande, Emil Vilhelmsen, Nils Ola Kvam, Jarl Sander Nyaas Grue, Lars Ivar 

Skårset. 
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Gutter junior: 

Emil Ottesen, Andreas Skoglund, Simen Kvarstad, Iver Olaussen, Trym Brandsegg-

Lein, Espen Benjaminsen, Aleksander Skoglund, Jakob Skillingstad. 

Jenter junior:  

Gyda Westvold Hansen, Marte Leinan Lund, Mari Leinan Lund, Mille Moen Flatla, 

Thea Øihaugen. 

 

Representasjon: 

Magnus Moan (kun sesongen 17/18), Jørgen Graabak, Jan Schmid og Magnus Krog 

har vært på A-landslaget i kombinert og representert Norge i OL, VM og WC. 

Espen Bjørnstad har vært hospitant på A-laget og representert Norge i WC og VM 

Simen Kvarstad, Andreas Skoglund, Aleksander Skoglund og Emil Ottesen har vært 

på juniorlandslaget. 

Vi har hatt utøvere i alle internasjonale konkurranser slik som OL, VM, WC, COC, jr. 

VM og Nordisk Juniorlanskamp. 

Som leder av komiteen har Håkon Kvam representert skikretsen på fagmøter i regi av 

NSF. Treneren har deltatt på alle organisert møter med NSF og har jevnlig kontakt 

med Olympiatoppen for råd og veiledning samt til tester av utøverne. 

 

Arrangement 

Sesongen  17/18 var en fin snøvinter med mange arrangement i ST-Cup, Vinteren 

18/19 har vært mere utfordrende i forhold til snø, noe som har ført til færre 

arrangement. Arrangører av St cup er i dag i hovedsak Byåsen il, Byaasen Skiklubb. 

Byåsen il har i tillegg arrangert flere Norgescuprenn i disse sesongene. Det har blitt 

gjort forsøk for å stimulere Orkdal IL og Meldal IL til å arrangere renn i perioden, 

men det mangler fungerende miljøer. Det har også i disse sesongene vært arrangert 

Youth cup i Granåsen rekruttsenter med stor internasjonal deltagelse, GST er en 

viktig bidragsyter i dette arrangementet. Løpere fra Sør-Trøndelag har i tillegg deltatt 

på Solan Gundersen vinterleker, Kombilekene og på Hovedlandsrennet.  
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Kombinertskole 

Vi har arrangert kombinertskole i begge sesonger med ca. 30 deltager begge år. Dette 

arrangementet får vi gode tilbakemeldinger på og en av suksess faktoren til dette er at 

landslaget er med som instruktører for de som er med. Vi har deltagere fra Oslo til 

Harstad og både jenter og gutter deltar. 

 

Møtevirksomhet 

Vi har jevnlig hatt styremøter i KK/Granåsen Skiteam. Felles for de fleste møter er 

sportslig aktivitet, rekruttering, økonomi og drift av Granåsen Skiteam. 

 

Økonomi 

Kombinert har høy omsetning grunnet GST aktiviteter. Kostnads kontrollen har til 

tider vært krevende grunnet forsinkelser med fakturering og rapportering. Dette vil 

bedre seg til neste periode, med varslet prosjektbasert regnskap.  Resultatet i 2017 og 

2018 gir ikke et riktig økonomisk bilde for Kombinert siden kostandsperioden i 

praksis følger skoleåret/sesong og ikke kalenderåret.  

 

Årsregnskapet i 2017 viser et overskudd på kr 125.001 

Årsregnskapet i 2018 viser et underskudd på kr 258.630 

 

Årsaken til årets store underskudd skyldes hovedsakelig regnskapsmessig føring og 

innbetaling av støtten fra skiforbundet sentralt. I årsregnskapet for 2017 er det ført 

opp 100 000 kr som skulle tilfalt 2018. Utbetalingen for sesongen 2018/2019 fra 

Skiforbundet kom i regnskapsåret 2019 etter anmodning fra Skiforbundet. I 

budsjettet skulle 150 000 av støtten 2018/2019 tilfalt 2018.  

 

Rapporter etter sesongen viser et overskudd for sesongen og perioden og vitner om 

overordnet økonomisk kontroll.  

  

Vi har fått inn noen sponsorkroner for sist sesong, men dette arbeidet bør 

intensiveres og kanskje profesjonaliseres mer til neste periode. Potensialet blir ikke 

hentet ut, da jobben gjøres på dugnad og ikke har blitt tilstrekkelig 
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Konklusjon 

GST/KK Sør-Trøndelag skikrets ser lyst på fremtiden, men rekrutering fra egen krets 

er fortsatt en stor utfordring. Samtidig er det både spennende og utfordrende å bygge 

opp en god nok struktur/kvalitet for fremtidig satsning på jentekombinert, noe GST 

ønsker å sitte i førersetet for. 

 

Til slutt vil jeg takke trenere, foreldre, styremedlemmer, samarbeidspartnere og alle 

andre kombinertinteresserte for innsatsen i 2017 - 2019 

 

Trondheim  

For 

KK/ Granåsen Skiteam 

Håkon Kvam 

Leder 
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Langrennskomitéen 
 
 

                 Foto, Erik Andresen 
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ÅRSRAPPORT LANGRENN 2017-2019  
 

Langrennskomiteen (LK) har sesongene 2017/2018 og 2018/2019 bestått 

av: 

 

Leder:   Knut Erling Flataker, Hommelvik IL   

Medlem:  Marianne Aune Granheim, Utleira IL 

Medlem:  Terje Skulbru, Strindheim ski   

Medlem:  Bjørn Jarle Hofsmo, Selbu IL 

Nestleder:   Arnt Harald Aaslund, Fjellørnen IL   

Medlem:  Silje Benum, Byåsen IL (permisjon i 2018 og ut perioden)  

Medlem:   Håkon Solvik, Rindal IL.  

 
Soneledere 2017/18 

Neadalen:  Ole Ingebrigt Dyrhaug, Tydal IL 

Trondheim:  Trond Heggem, Byåsen Langrenn 

Gauldal:  Ole Ingebrigt Eid, Leik IL 

Orkladal:  Oddvar Myrmo, Rennebu IL 

Fosen:  Roar Dybdal, Fjellørnen IL 

 

Soneledere 2018/19 

Neadalen:  Tor Olav Moslet, Øverbygda IL 

Trondheim:  Trond Heggem, Byåsen Langrenn 

Gauldal:  Berit Tovmo, Singsås IL 

Orkladal:  Oddvar Myrmo, Rennebu IL 

Fosen:  Roar Dybdal, Fjellørnen IL 

 

Sonearbeid: 

LK har sett behov for å” blåse nytt liv” i sonearbeidet, og det er igangsatt et arbeid for 

å støtte de som har sonelederoppgaven. Det er utarbeidet et forslag til” soneleder 

instruks” som LK tror vil lette arbeidet til de som skal gjøre denne jobben. 

I hovedtrekk nevnes; koordinere terminliste-arbeid, skaffe TD til renn, og koordinere 

samarbeid mellom klubbene i sonen – samlinger og trenerutvikling. Utvikling av 

velfungerende soner er viktig for langrenn og en modell også Trøndelag idrettskrets 

arbeider med. LK mener også dette er viktig i rekrutteringsarbeidet. 
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Sportslig utvalg for LK: 

Bjørn Jarle Hofsmo (leder), Petter Halseth (trener senior 2017 0g 2018), Rune Kjøsen 

Talsnes (trener senior 2018 og 2019) Kristian Tettli Rennemo (oppmann senior 

kretslag) Sigrid Nordgården, (trener junior 2017/2018) Martin Riseth (trener junior 

2018/2019). Knut Erling Flataker (medlem) og lærere fra HVS. 

 

 

Kurs og utviklingsarbeid: 

 LK tok høsten 2018 initiativ til TD-kurs, da vi så at det er et behov for å få utdannet 

nye. Påmeldingen var for lav til dette kurset, men det kom et gledelig initiativ fra en 

sone, og således ble det kjørt et kurs. LK har ambisjoner om flere kurs i samarbeid 

med skikretsen. Fra kommende sesong vil LK stille som krav at søkere(klubber) til 

renn må dokumentere at de har TD som kan benyttes på andre renn i kretsen. 

 

 

Arrangement: 

Sesongen 2017/2018 startet bra, men det ble også noen utfordringer på grunn av 

snømangel. Her ble det noen flyttinger som gjorde at vi fikk gjennomført de fleste 

renn. Mange klubber er flinke til å se løsninger for å få gjennomført sine terminfesta 

skirenn.  

 

Sesongen 2018/2019 har vært en bra skisesong i Trøndelag. Det har vært bra med snø 

og nesten ingen avlyste skirenn.  

 

Langrenn: 

Totalt var det terminfestet 54 langrenn sesongen 2017/2018. 

Totalt var det terminfestet 50 langrenn sesongen 2018/2019 

 

Turrenn:  

Det var terminfestet 23 Turrenn sesongen 2017/2018. 

Det var terminfestet 20 Turrenn sesongen 2018/2019 

 

SP1-Cup 2017/2018: 
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Totalt var det 428 utøvere som deltok på SP1 Cup 2017/18. Av dette var det 144 

jenter/damer og 284 gutter/herrer fra 13 år og oppover. Arrangører har vært IL Nor, 

Skaun IL, Rindal il, Byåsen il, Selbu Il (2x), Totalt 6 renn. 

 

 

SP1-Cup 2018/2019:  

Totalt har det vært 405 utøvere som deltok på SP1 Cup 2018/19. Av dette var det 135 

jenter/damer og 270 gutter/herrer fra 13 år og oppover.  

Arrangører har vært Tydal il, Oppdal il, Byåsen il, Surnadal il og Rindal il (2x). Totalt 

6 renn. 

 

KM: 

KM ble i 17/18 arrangert av følgende klubber: Skaun IL, Byaasen Skiklubb og Rindal 

IL 

I 18/19-sesongen ble KM arrangert av: 

 

Midt-Norsk Mesterskap ble arrangert i Valldal 2018 og Røros 2019. Her deltok ca. 

250 utøvere i aldersgruppen 13-16 år fra Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og 

Romsdal.  

 

Generelt 

Strategidokument for langrenn i Sør-Trøndelag skikrets (STS) har som overordnet 

målsetting at STS skal være landets ledende innen langrenn. 

 

For å oppnå dette skisseres følgende hovedpunkter: 

● Godt og inkluderende miljø på alle plan og i alle ledd 

● Åpent samlingsopplegg for junior 

● Seniorkretslag forankret i kretsen 

● Aktiv eier og bidragsyter inn i regionlaget 

● Tett samarbeid mellom skoler og krets og Olympiatoppen. 

● Barn og ungdom må tilbys attraktive konkurranseformer. 

● Tilgjengelige anlegg med snø. 

● Instruktører til å ta seg av rekrutteringen 

● Kompetanse 



 

 

side 39 
 

● Talentene må tas hånd om – uten press – allerede i ung alder 

● Dugnadsånden opprettholdes 

● Sportsplan med års hjul for LK 

 

På bakgrunn av dette har langrennskomiteen (LK) sitt arbeid vært konsentrert om 

følgende hovedoppgaver: breddeidrett, toppidrett, reise – og lederopplegg, 

terminlistearbeid, utvikling av arrangement samt økonomisk oppfølging gjennom 

sesong.  

 

LK har avholdt ca. 1 møte pr mnd., totalt 20 møter for sesongen 2017/2018 og 

sesongen 2018/2019, samt telefonmøter etter behov.  

 

Breddeidrett / rekruttering 

LK konstaterer at klubbene fortsatt jobber svært godt med rekruttering og tilbud til 

egne aktive ved klubbsamlinger, samarbeid med naboklubber og allsidige 

treningsformer. Men vi ser også at flere snøfattige vintre har vært krevende for en del 

klubber. Snømangel i flere anlegg har nok for flere klubber gått ut over rekruttering 

og engasjement både blant barn og voksne. Selv om det arbeides godt med 

rekruttering i mange klubber, ser vi at antall barn/unge til start på skirenn har gått 

betydelig ned i forhold til tidligere.  

På bakgrunn av mange barn på trening i mange klubber og langt færre på skirenn, er 

det en utfordring vi må ta fatt på i fellesskap, spesielt i klubb er dette viktig. 

Rekruttering er også et viktig fokusområde overfor barn/unges foreldre/foresatte for 

å bygge gode og solide ski miljø.  

 

 

Langrennskomitéen har også denne perioden utfordret de fem sonene i kretsen til å 

arrangere samlinger for aldersgruppen 13-16 år. Byåsen IL arrangerte 2017-2018 

samling for gruppen 13- 16 år i Nilsbyen. (17-20 år var også med).  I 2018/19 var 

samlingen for 13-junior, der senior også deltok på samlingen. 

Noen av samlingene har også inkludert juniorer.  

Samling Hommelvik med rekrutt trener i NSF Anders Bystrøm. 

Utleira IL bidro med jentesamlinger 15-16 år i Granåsen i sommer. 

Junior 
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Skikretsen har valgt å videreføre et åpent opplegg for juniorene. Etter oppstart i 

2007/2008 har skikretsen og Heimdal Videregående skole utviklet dette videre. 

 

STS/LK har sammen med Heimdal Videregående skole stått for det sportslige 

opplegget sammen med koordinerende juniortrener Sigrid Nordgården (17/18) 

Martin Riseth (18/19).  

Sigrid og Martin har koordinert det praktiske under Norges Cup og NM junior. 

Sammen med kretsens” pool” med yngre ledere, har de sammen på en forbilledlig 

måte vært ledere på renn. LK har hatt en bevisst strategi i dette arbeidet for å 

rekruttere fremtidige ledere. Bruk av yngre ledere for å løse kretsens ulike oppgaver 

er fremtidsrettet. 

 

Takk til alle som har bidratt med å få til gode opplegg for kretsens løpere under 

nasjonale renn. 

Finansieringen dekkes i det vesentligste gjennom egenandeler/felleskostnadene til 

løpere/klubber.  

 

Det ble satt opp et samlingsopplegg 2017-2018 med 11 samlingsdøgn for 19-20 år og 

11 dager for 17-18 år. For 2018-2019 ble det gjennomført 17 samlingsdøgn. 

Tilbakemeldingene fra løperne er positive, både når det gjelder sted for samlingene, 

trenere og opplegg for øvrig. LK vil ta en runde for tilbakemelding på eksisterende 

opplegg, blant annet med åpne samlinger. LK er i store trekk fornøyd med opplegget, 

men det finnes forbedringspotensialer i deler av det sportslige opplegget – vi erfarer 

at det også er store sprik i ønsker og behov til deltakerne i kretsens junioropplegg.  

Det åpne junioropplegget evalueres årlig. 

Vinteren 18/19 er det jobbet målrettet mot å samle utøvere/ledere/foreldre når man 

er på NCJ-helger. Dette er gjort med bruk av FB-side, beachflagg på stadion/servise 

område osv. – svært positive tilbakemeldinger. 

 

Våren 2018 ble det gjennomført et klubbmøte for alle som har juniorløpere i STS, 

oppmøtet var meget bra, og LK fikk mange gode innspill, samtidig som rammen til 

junioropplegget ble presentert – dette skal vi videreføre høsten 2019. 
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Klubbtrenere bør engasjeres i større grad for å sikre bedre helhetlig oppfølging av 

utøverne. På denne måten skal kretsen arbeide for å få til et best mulig opplegg for 

alle kretsens utøvere. I tillegg vil et viktig fokusområde være å tilpasse 

junioropplegget til skiforbundets utviklingsmodell. 

Tidlig høsten 2018 ble det fra skoleeier (Trøndelag fylkeskommune) satt fokus på 

spisset satsing, og de forskjeller som da fantes på det videregående skoletilbudet. 

Arbeidet pågår, og LK er faglig bidragsyter inn i dette arbeidet. 

 

 

 

Kretslag – senior 

LK har valgt å fortsette ordningen med uttak av kretslag. Kretsen tok ut et lag 

bestående av 1-4 års seniorer. Totalt 10 utøvere i 2017/2018 og 10 utøvere i 

2018/2019. Trener 2017/2018 var Petter Halseth. Trener 2018/2019 har vært Rune 

Kjøsen Talsnes med Kristian Tettli Rennemo som oppmann. Det er lagt ned et godt 

arbeid, forberedt og gjennomført et sportslig opplegg med positive tilbakemeldinger 

fra løperne.  Det ble 2017/2018 gjennomført ca. 30 samlingsdøgn. I sesongen 

2018/2019 ble det gjennomført 41 samlingsdøgn fordelt på 8 samlinger. Det er også 

gjennomført 20 fellesøkter åpen for alle. 

 

Kretslag 17/18: 

Marte Skaanes   Strindheim IL 

Wenche A. Snildalsli  Strindheim IL 

Berit Mogstad   Strindheim IL 

Julie Stendahl Spets  Strindheim IL 

Sivert Grøtan Eriksen  Byåsen IL 

Thomas Ekren   Strindheim IL 

Jo Svinsås     Rindal IL 

Gjermund Løfald   Rindal IL 

Sindre Grønflaten   Fjellørnen IL 

Erik Husby    Skaun IL 

Martin Riseth   Byåsen IL 
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Kretslag 18/19: 

Synne Brovold   Byåsen IL 

Alise Einmo     Surnadal IL 

Erik Husby    Skaun IL 

Sindre Grønflaten    Fjellørnen IL 

Jo Svinsås     Rindal IL 

Gjermund Løfald   Rindal IL 

Martin Julian Buvarp  Byåsen IL 

Vegard Sivertsgård   Ålen IL   

 

Hovedsponsorer kretslaget 2017 - 2019. Asko, KLP, Fjøssystemer og AF gruppen. 

 

Team Veidekke Midt Norge  

Administrasjon 

Erik Andresen / Stian Eckhoff  Sør-Trøndelag Skikrets 

 

Styringsgruppe 

Olaf Lurvik     Leder 

Knut Erling Flataker   Sør-Trøndelag Skikrets 

Knut Helge Haug    Nord-Trøndelag Skikrets 

Petter Myrset    Møre og Romsdal Skikrets 

Vidar Løfshus    NSF 

Oddvar Brå     Olympiatoppen 

 

STS/LK” eier” 1/3 av dette laget og eierstyring skjer gjennom eiergruppen bestående 

av kretsledere i de 3 eier kretsene. 

 

Løpere 2017/2018 

Anne Kjersti Kalvå,    Lundamo IL 

Silje Øyre Slind,    Oppdal IL  

Kari Øyre Slind,    Oppdal IL  

Berit Mogstad,    Strindheim IL  

Hallvard Løfald,    Rindal IL 

Lars Ove Aunli,    Strindheim IL 
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Eirik Telebond,    Klæbu IL  

Even Northug,    Strindheim IL  

Fredrik Riseth,    Byåsen IL  

Ole Jørgen Bruvoll,    Lierne IL  

Trener: Kristian Sveaas Skrødal 

 

Løpere 2018/2019 

Julie Myhre    Byåsen IL 

Martine Lorgen Øvrebust  Stordal IL 

Ane Appelkvist Stenseth  Grong IL 

Lone Johansen   Melhus Ski 

Even Northug   Strindheim IL 

Jan Thomas Jenssen  Hommelvik IL 

Fredrik Riseth   Byåsen IL 

Ole Jørgen Bruvoll   Lierne Ski 

Jørgen Sæternes Ulvang  IL Varden/Meråker 

Magnus Stensås   Tydal IL 

Mathias Rundgreen   Byaasen skiklubb 

Pål Trøan Aune   Steinkjer skiklubb 

Trener: Kristian Sveaas Skrødal  

 

Hovedsponsorer 2017- 2019 

Veidekke 

Spar 

Bendit 

Trønder Energi 

Pipelife 

Fjellseth 

Trønder Energi og Fjellseth gikk ut som sponsorer etter 17/18 sesongen. 

 

Regionlaget har hatt et sportslig opplegg på rundt 60 samlingsdøgn i året. Utøverne 

har prestert i toppen i Skandinavisk cup og Norgescup. Enkelte utøvere har også gått 

WC, og hevdet seg bra. Teamet har hatt et velfungerende smøreteam som også har 

fungert som en kunnskapsbase for STS. Teamet er et prioritert prosjekt for 
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Olympiatoppen Midt-Norge, og for gjennom de tilført god fagkompetanse. 

Regionlaget har som mål å være det beste regionslaget i Norge, og har de senere år 

rekruttert utøvere og smørere oppover i systemet. 

Ellers en spesiell takk til smørere og støtteapparat som har bidratt til at TVMN har 

hatt veldig gode ski og gode opplegg sesongen 2017/2018 og sesongen 2018/2019.  

 

 

Representasjon: 2017/2018 og 2018/2019 

 

Landslag 2017/2018: 

 

Kvinner elite: 

Marit Bjørgen  Rognes IL  

Kari Øyre Slind  Oppdal IL 

 

Herrer allround: 

Didrik Tønseth   Byåsen IL  

Niklas Dyrhaug   Tydal IL  

Petter Northug   Strindheim IL 

 

Menn sprint: 

Johannes Høsflot Klæbo  Byåsen IL 

 

 

Landslag 18/19: 

Kvinner elite: 

Kari Øyre Slind  Oppdal IL 

 

Menn allround: 

Didrik Tønseth  Byåsen IL 

Niklas Dyrhaug  Tydal IL 

 

Menn sprint: 

Johannes Høsflot Klæbo Byåsen IL 
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Petter Northug jr.  Strindheim IL 

 

Rekrutt: 

Anne Kjersti Kalvå  Lundamo IL 

Silje Øyre Slind  Oppdal IL 

 

Junior: 

Håkon Skaanes  Strindheim IL 

 

Ungdomsstafetten i Holmenkollen 2018 og 2019:  

Sør-Trøndelag har årlig stilt to lag i Kong Haralds ungdomsstafett med hovedleder. 

På lagene gikk følgende løpere: 

 

1. laget 2018: 

G 16 Sivert Granheim Utleira IL 

G 15 Henrik Kvennås Byåsen IL 

J 16 Frida Haugskott Buvik IL 

J 15 Ingrid Beate Østbyhaug Tydal IL 

 

2 laget 

G 16 Sivert Tjelle Wulff Børsa IL 

G 15 Even Opland Leik IL 

J 16 Oda Pernille Groth Brodtkorb Strindheim IL  

J 15 
Mabel Ovedie Herskedal 
Amundsen Byaasen Skiklub 

 

Lag 1 2019: 

G 16 Morten Skaanes Strindheim IL  

G 15 Casper Kvam Grindhagen Byaasen Skiklub 

J 16 Mabel Ovedie Herskedal Amundsen Byaasen Skiklub 

J 15 Eva Ingebrigtsen Bratsberg IL 

 

Lag 2: 

G 16 Henrik Kvennås Byåsen IL 

G 15 Nils Oscar Bryøen Strindheim IL  

J 16 Ingrid Beate Østbyhaug Tydal IL 

J 15 Selma Nevin Byaasen Skiklub 
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Økonomi  

Langrennskomiteen har en stram økonomi, og det er kostnadskrevende å holde en 

høy aktivitet i en stor skikrets.  Det vises til fullstendig regnskap for skikretsen. 

Takk til gode samarbeidspartnere og sponsorer. 

 

Oppsummert 

Aktiviteten innen langrenn i Sør-Trøndelag Skikrets er stor. Vi er mange og vi har 

både stor bredde og topp med gode løpere, ikke minst takket være godt arbeid og 

stort engasjement fra klubber, videregående skoler i fylket, trenere, foreldre og 

støtteapparat for øvrig.  Sør-Trøndelag skikrets er fremdeles en stor og markert 

skikrets, det som er bekymringsfullt er rekruttering av løpere som stiller til start på 

skirenn, det har de siste årene vært en markert nedgang uten at krets/LK egentlig vet 

hvorfor. Rekruttering av foreldre / voksen personell må få økt fokus fremover.   

 

 

Knut Erling Flataker 

Leder LK 
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Anleggsutvalget 
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Årsrapport anleggsutvalget 2017-2019 

Skianlegg er en forutsetning for å kunne drive med skiidrett og skiaktivitet. Ideelt sett 

er det ikke noe mål for idretten å bygge, eie og drifte anlegg, men det offentlige er 

langt unna å tilfredsstille behovet for anlegg til sommer- og vinteraktiviteter utendørs 

så vel som innendørs landet rundt. Det betyr at den innsats som legges ned av 

ildsjeler og frivillige i lag og klubber i skikretsen er uvurderlig og nødvendig for at 

barn og unge, eliteutøvere og mosjonister i alle aldre skal kunne utøve allsidig 

skiaktivitet, trene og konkurrere i alpine og nordiske grener.   

  

   

 

Anleggsutvikling – eierskap, nybygging, oppgradering og drift 

Det er viktig å merke seg at det som omtales i rapporten kun er innmeldt 

anleggsbehov, anleggsutvikling, oppgraderinger eller endringer i anlegg, meldt til 

skikretsens administrasjon eller anleggsutvalget.  

 

I tingperioden har enkelte anlegg vært under oppgradering og fornying for å gi økte 

muligheter til helårs og allsidig aktivitet, og enkelte planlagte nyetableringer er satt i 

prosess. Blant annet kan nevnes at reguleringsarbeid pågår for fellesprosjekt Skiarena 

Øst (næranlegg – skileik, langrenn, orientering, terrengløp og terrengsykling), et 

samarbeidsprosjekt fra 2012 og hvor sju av Trondheims skiklubber er involvert. 

 

Vassfjellet vinterpark 

Noe av det viktigste som har skjedd i tingperioden er at Freidig Alpin overtok 

Vassfjellet skisenter 17.09.2019. Freidig Alpin har Vassfjellet som prioritert 

treningsarena, men manglende oppgradering av anlegget og stadig mer krevende 

klima- og snø situasjon bidro til å gjøre treningsforholdene uforutsigbare. Et 

Foto: NTB Scanpix Foto: NTB Scanpix 
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omfattende arbeid med å få kjøpt anlegget har pågått i en toårsperiode. Det er blitt en 

klar suksess for skianlegget at det er overtatt av et driftsselskap som eies av idretten. 

NSF v/Marit Gjerland har bistått Freidig Alpin i selskapsdannelse av Vassfjellet 

Alpinpark AS. Prinsippet er at idrettens rettigheter og anleggseier sine 

driftsforpliktelser kan reguleres i egen driftsavtale, og man kan «bytte» spillemidler 

mot drift.  

 

Freidig. Alpin har søkt om spillemidler for oppgradering av snøproduksjonsanlegg og 

LED-lys i første fase. Varmestue/kafé er oppgradert, og i barnebakken er et område 

planert ut med tre graders fall for de minste. Antall besøkende i anlegget har vært 

langt større enn budsjettert og forventet. I fase to planlegges stolheis, og sykkel 

planlegges som en sommeraktivitet og del av helårs drift av anlegget. T-krokheiser 

skal bygges om.  

 

Anlegget står ikke på prioriteringslista for Klæbu kommune. Samtidig ønsker Klæbu 

kommune å stanse en utbygging av Gråkallen vinterpark, som blir vurdert til å være 

en konkurrent til anlegget i Vassfjellet, i motsetning til skikretsen som anser de to 

anleggene som kompletterende til hverandre og svært viktig for rekruttering til alpine 

grener i vår krets.    

 

Gråkallen Vinterpark 

Skikretsens ting i 2013 ga sin tilslutning til etablering av Gråkallen vinterpark i 

Trondheim, og anleggsutvalget har i hele tingperioden vært involvert i prosjektet og 

gitt det høyeste prioritet. Det er planlagt utviklet i hovedsak som en fornying av 

eksisterende løype traséer i Lille Gråkallen-området til et moderne skiparkanlegg og 

rekrutteringsarena for all ski- og brettsport. Et slikt anlegg mangler i Trondheim og 

vil være et tilbud i nærområdet for uorganisert og organisert aktiv ungdom, studenter 

og andre aktive, og med et lavterskelområde for barn og foreldre og personer med 

nedsatt funksjonsevne. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NTNUI, 

Trondhjem skiklubb og Freidig Alpin. 
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Det har vært endel motstand mot etablering av et slikt anlegg i Bymarka, på tross av 

at det ble arrangert hopp- og alpinrenn i Nordrenna allerede i 1906, og verdens første 

FIS-renn alpint ble arrangert her i 1926. Noe av motstanden har forsterket seg 

spesielt etter at reguleringsplanen ble vedtatt i oktober 2014, med innsigelser mot 

etablering av anlegget levert fra Klæbu kommune og Fylkesmannen. Både Klima- og 

miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente 

våren 2015 planene om en utbygging og anlegning av vinterparken.   

 

Anlegget er i hovedsak ferdig prosjektert, og kommunen gitt de nødvendige 

dispensasjoner. Det er søkt rammetillatelse, vilkårene for å utstede denne er tilstede. 

Prosjektet har vært meget krevende blant annet pga noe politisk motstand. NSF og 

skikretsen deltok på befaring høsten 2018. Prosjektets omfang og planer er justert 

ned noe, og Nordrenna er foreløpig tatt ut av planen.  

 

Kyvannet vannhopp 

I denne toårsperioden er nytt vannhoppanlegg for freeski ferdig prosjektert og bygget 

ved Kyvannet i Trondheim. Anlegget erstatter et tidligere anlegg ved Jonsvannet og 

som kommunen måtte fjerne for en del år siden. Offisiell åpning av anlegget vil skje i 

mai 2019. 

 

Foto: Thor Arne Falkanger 

Bildet til høyre er fra Åpen 
dag i Instruktør-bakken i 
Lillegråkallen i 2011. 
 
Utøverne venter fortsatt på 
nye heiser og at de gamle 
rennene Nordrenna, 
Rustadrenna og 
Udbyeløypa fra tidlig 1900-
tallet og skal utbedres og 
ryddes for gjenvoksing. 
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Granåsen skisenter 

Grunnarbeider for trinn 2, av rulleskiløypa i Granåsen er ferdig, en sløyfe på 4,2 km i 

Søremsåsen. Asfaltering er planlagt utført i sommerhalvåret 2019.  

 

Skiidretten har vært godt involvert i flere av brukergruppene i tilknytning til 

planleggingsarbeid og utvikling av anlegget av i Granåsen, med blant annet flg 

representanter fra skikretsens styre og administrasjon:  

• Langrenn/skiskyting – skikretsens leder Siri Darell 

• Hverdagsanlegg – Kristian Dahl 

• Hopp/kombinert – Roald Olsen 

• Store arrangement – Erik Andresen 

Administrasjonen v/ Erik Andresen har også vært involvert i utarbeidelsen av 

romprogram for arenabygg langrenn, som er under bygging og skal ferdigstilles til 

januar 2020. 

 

I forbindelse med søknad om VM i nordiske grener har Trondheim kommune siden 

sommeren 2015 lagret kunstsnø med 40 cm tykt dekke av ren kutter-flis i Granåsen. 

Erfaringen hittil er ca. 20% svinn av total produsert mengde snø. 

 

Jårakjølen  

IL Leik ønsker å etablere et nytt skianlegg, fortrinnsvis beregnet på langrenn og 

skileik, for å være føre var for klimaendringer og sikre snøsikkert område for 

skiaktivitet. Det påtenkte området er erfaringsmessig meget snøsikkert noe som 

naturlig nok er en stor fordel, spesielt i snøfattige vintre. En god sesong med tidlig 

Foto: Rallar Arkitekter Fotomonstasje: Rallar Arkitekter 

Bildene viser vannhoppet ved Kyvannet, som fotomontasje og under bygging. 
 



 

Årsrapporter Sør-Trøndelag Skikrets 2017-2019 

start vil være viktig for bl.a. rekruttering men også for «folk flest». Høsten 2018 var 

Erik Andresen fra administrasjonen og leder i anleggsutvalget på befaring i det 

aktuelle området på Jårakjølen sammen med representanter fra IL Leik. Planskisser 

for området er under utarbeidelse av landskapsarkitekt tilhørende idrettslaget. 

Skissene vil danne grunnlaget for videre behandling i laget og kommunen.  

 

Haraldstu/Øyangen 

Lensvik IL har planer om etablering av skileikområde ved hytta Haraldstu og 

rekruttbakker ned mot vannet Øyangen. Hytta er oppgradert og skal brukes som 

klubbhus/kafé. Senhøsten 2018 var Erik Andresen fra administrasjonen og leder i 

anleggsutvalget på befaring i det aktuelle området ved Øyangen sammen med 

representanter fra Lensvik IL. Planer er under utarbeidelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisanlegg – anlegg for basistrening på tvers av gren 

I sesongen 2017/2018 startet NSF med kurs i opparbeidelse av basisanlegg for 

løypekjørere i skikretsene. Basisanlegg kan opparbeides på skistadioner, på flate 

områder og i slake helninger, dvs nesten hvor som helst. Det kreves nok 

snø/snøproduksjon og en løypemaskin som kan flytte på snøen og bygge kuler og 

kurver og preparere for lek, moro og balansetrening.  

 

Trondheim skiklubb opparbeidet basisanlegg på myra nedenfor Skistua tidlig i 

sesongen 2017/2018.  

Skikretsens kurs ble avholdt i Granåsen i mars 2018, og basisanlegget på skistadion 

ble en meget populær alternativ treningsløype for barn og unge under trening i 

Granåsen. 

Bildet viser område for skileik, og med start for løype/turløype til venstre og 
hytta Haraldstu kan skimtes til høyre. 
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Anleggsutvalgets oppgaver og rolle  

Anleggsutvalget har i tingperioden bestått av de tre Ting valgte representantene Dag 

Herrem (alpin og PBL (Plan-og bygningsloven)), Egil Aune (anleggsrådgiver 

langrenn) og Kari Hovin Kjølle (skipolitikk, bygg og anlegg/PBL).  

 

Anleggsutvalget og administrasjonen har i tingperioden bistått med aktiv rådgiving 

og deltagelse i konkrete prosjekter, eller henvist videre til annen rådgiver eller annen 

instans for bistand. Det har dreid seg om råd både i forbindelse med planlegging av 

nytt anlegg eller oppgradering/ endringer i eksisterende anlegg, som valg av 

løypetrasé, homologering av løype, endring av stadion, bakkeprofiler etc.  

 

I tingperioden har vi gjennomført møte med TRFK og Trondheim kommune og 

oppdatert hverandre vedrørende innmeldte planer og arbeid for skianlegg i kretsen. 

Anleggsutvalget har levert innstillinger til høringsutkast for behandling i 

skikretsstyret, samt innstilling til årlig prioritering av skianlegg i Trondheim 

kommune i forbindelse med idrettsrådets rullerende prioriteringsliste for tildeling av 

spillemidler. Videre har vi forberedt prioritering og skikretsens innstilling til NSF til 

hhv treårige ordning med programsatsingsmidler øremerket prepareringsutstyr.  

Fire av ti søkere fra vår krets fikk fordelt midler til prepareringsutstyr i 2018. 

 

Skipolitiske målsettinger  

Skiaktivitet er stadig i sterkere grad knyttet til og avhengig av skianlegg for variert 

utøvelse av allsidig skiferdighet, fra nærmiljøanlegg for aktiv start til treningsanlegg, 

Alle foto: Kari Hovin Kjølle 

Bildene er fra kurset i opparbeidelse av basisanlegg i Granåsen i mars 2018. 
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konkurranseanlegg og anlegg for aktivitet livet ut. I NSFs strategiplan 2016-20 er det 

formulert fire hovedmål for anlegg som følger:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er skikretsens oppgave som en del av Norges Skiforbund å stimulere til og bistå i 

tilrettelegging for skiaktivitet. Dagens tekniske og planmessige krav til skianleggene 

gjør det nødvendig for alle anleggseiere og -drivere å ha kontakt med anleggsutvalget 

for å sikre den nødvendige ekspertise og forankring i kommunale planer.  

 

Anleggsutvalget sin rolle vil fortsatt være å bistå med og/eller videreformidle 

kompetanse til lagene i anleggsarbeidet, og arbeide for at anlegg videreutvikles og 

fornyes. 

 

Anleggsplan og prioriteringer 

Ny anleggsplan for STS 2017-2021 ble vedtatt på skikretsens ting i mai 2017. 

Skikretsen har som mål å sikre arealer for utvikling av skianlegg for alle grener 

gjennom anleggsplanen vår. Anleggsplanen gir informasjon om skiidrettens egne 

prioriteringer for anleggsutviklingen i årene fremover.  

 

Alle anlegg må være forankret i anleggsplanen for at man skal være berettiget til å 

søke om spillemidler.  

 

22.04.2019 

Kari Hovin Kjølle, leder     Dag Herrem    Egil Aune 

 

 

• Skiforbundet, skikretser og skiklubbene skal legge til rette for helårsanlegg der 

folk bor, og som skaper variert aktivitet på ulike underlag. 

 

• Skikretsene skal til enhver tid ha en gjeldende anleggsplan som skal være 

førende for størrelse, plassering og prioritering av anlegg. 

  

• Skiforbundet skal arbeide for snøsikre skianlegg gjennom å bidra til utvikling av 

klimavennlig snøteknologi 

 

• Skiforbundets grener skal ha kvalifiserte anleggsrådgivere 

 



 

 

side 55 
 

 

 
 
 
 

ÅRSRAPPORT 2017/2019 
Hederbevisningskomitéen 
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Årsrapport for tingperioden 2017 – 2019 
 

 
Hedersbevisninger etter STS egne statutter for hedersbevisninger 

 

Statuttene er vedtatt av skikretsstyret i møte 19.februar 2013. 

 

 

Skikretsen har følgende hedersbevisninger: 

 

Æresmedlemskap 

Kan tildeles medlemmer av at lag i STS som gjennom en årrekke har nedlagt en særlig stor og 

verdifull innsats for skikretsen, enten gjennom idrettslig innsats eller som på en spesiell måte 

har fremhevet seg i arbeide for sør-trøndersk skiidrett. For aktive skiløpere først etter endt 

karriere. 

 

 

Hedersnål i gull 

Både til aktive skiløpere, administratorer og tillitsvalgte som gjennom mange år har 

representert skikretsen særlig godt. For aktive skal oppnådd gullmedalje i OL, VM og WC 

sammenlagt vektlegges. For administratorer og tillitsvalgte skal innsatsen ha pågått over en 

lengre periode med særlig krevende og ansvarsfulle ansvarsområder. 

 

Bordfanen 

Til lag for særlig godt arbeide med skiidretten, og delesogså ut ved 50. 75, 100 og 125 

årsjubileum, eller høyere. Til norske og utenlandske idrettsorganisasjoner og samarbeidende 

organisasjoner ved spesielle anledninger. 

 

 

Hedersbevisninger i 2017 ble beskrevet i årsrapporten for 2015 – 2017. 

 

I 2018 ble det ikke utdelt hedersbevisninger, men arbeidet kandidater for hedersbevisninger i 

2019 ble påbegynt i førjulsvinteren2018. 

 

Hedersbevisninger i 2019: 

 

 

Æresmedlemskap: 

 

Marit Bjørgen, Rognes il. 

 

Magnus Moan, Byåsen il. 

 

Petter Northug  jr, Strindheim il. 

 

 

Hedersnål i gull: 

 

Terje Schjølberg, Røros il. 
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For utnevnelser og tildelinger av hedersbevisninger utarbeides det en begrunnelse for enkelte 

tildeling. 

 

 

 

NSF’s Jubileumspokal 

 

Denne hedersbevisningen ble opprettet av Norges Skiforbund somforbindelse  som gave til 

Kongeparet ved deres 75 årsjubileum, og skal gå til utøvere i alderen 17 – 20 år. En pokal til 

hvert kjønn i hver skikrets. Følgende skal vektlegges ved tildeling; være inkluderende, 

humørspreder, deltagende, stå for rette verdier, framstå som en «ambassadør» for skiidretten, 

vise stort frivillig engasjement og vise uegennyttig innsats for sin idrett, og sportslig resultat 

skal i liten grad vektlegges. Denne hedersbevisningen ble for første gang i vår krets utdelt i 

2016. 

Hedersbevisningen består av en vandrepokal, «Jubileumspokal», med inngraving av årstall, 

navn og klubb. Vandrepokalen varer i 10 år, og gis deretter tilbake til skikretsen. Den enkelt 

utøveren får en miniatyrpokal til odel og eie. 

 

Det er lagt opp til at grenkomiteene skal fremme forslag med begrunnelse på kandidater 

innen/fra sin gren, som går til hedersbevisningskomiteen som utarbeider innstilling for 

skikretsstyret som gjør endelig tildeling. 

 

 

Følgende fikk Jubileumspokalen i 2019: 

 

Oda Pernille Brodtkorp, Strindheim il. 

 

Sivert Tjelle Wulf, Buvik il. 

 

Begge utøverne gikk i klasse 17 år. 

 

 

Hedersbevisningskomiteen 

 

Hedersbevisningskomiteen har bestått av følgende perioden 2017 – 2019: Kari Hovin Kjølle, 

Roald Olsen, og Arve E. Withbro – leder. 

 

 

 

 

Rennebu, 8.5.2019 

 

Arve E. Withbro 

  

 
 
 



 

Årsrapporter Sør-Trøndelag Skikrets 2017-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


