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Tids og kjøreplan 
Sør-Trøndelag 106. ordinære skikretsting 
 
 
 
 
Program: 
Kl. 17.00 - 17.15        Registrering 
Kl. 17.15 -  17.45   Åpning og hilsninger samt overrekkelse av priser 
Kl. 17.45 - 18.05        VM 2025 v/styreleder Bård Benum 
Kl. 18.05 - 18.25  «Nye Granåsen» v/utbyggingsleder Mona Åsgård 
Kl. 18.30 - 18.45    Kaffe og benstrekk 
Kl. 18.45 -      Tingforhandlinger 
      Avslutning 
 
 
 
 
TINGFORHANDLINGER 
 
Sak 1 
Godkjenning av forretningsorden 
 
Følgende foretningsorden foreslås for  Sør-Trøndelag skikrets sitt ting: 
 
 
1. Ingen representant får rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av 
innledningsforedraget og de som har sendt inn skrift forslag som står på sakslista. Disse gis 
5 minutt i taletid første gang og 3 minutt andre og tredje gang. Man tegner seg til talelista ved 
å «rekke opp hånda» i Teams-applikasjonen.  
 
2. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigent pr chat undertegnet med 
organisasjonsleddets og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står 
på sakslista.  
 
3. Valg forgår hemmelig hvis det fremmes krav om det. Prosedyre for et eventuelt hemmelig 
valg bekjentgjøres på Tinget 
 
4. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort med antall avgitte 
 
Sak 2 
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Navneopprop.  
 
Godkjenning av Ting delegatene 
 
Sak 3 
 
Valg av dirigent, sekretær og  
to representanter til å underskrive protokollen. 
 
 
Sak 4 
 
Årsberetning 2019-2021 
Til behandling foreligger styrets årsberetning for  2019-2021 samt årsrapporter fra 
grenkomiteene. 
 
Styrets innstilling: 
Tinget godkjenner årsberetning for Sør-Trøndelag Skikrets 2019-2021.  
 
 
Sak 5 
 
Skikretsens regnskap for 2019 
 
Styrets innstilling: 
Tinget godkjenner regnskapet for 2019. 
 
Skikretsens regnskap for 2020 
 
Styrets innstilling: 
Tinget godkjenner regnskapet for 2020 
 
Sak 6 
 
Kretskontingent for neste tingperiode. 
For 2020/2021 foreslåes en videreføring av vedtak fattet i 2015: 
 
«Kretskontingenten skal reguleres årlig i samsvar med økningen i Statistisk 
Sentralbyrås konsumprisindeks med basis i indekstallet pr. 15.03. Ny Kretskontingent 
skal rundes opp til nærmeste hele 100,-. Kretskontingenten kan ikke settes lavere 
enn foregående sesong.» 
 
Styrets innstilling 
Tinget godkjenner styrets forslag til kretskontingent for Sør-Trøndelag Skikrets 2021 
og 2023 med regulering i forhold til utviklingen i konsumprisindeksen. 
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6.1 Registreringsavgift for renn. 

 
Foreslåes uendret for 2021/2022 med kr. 250,- 
 
Styrets innstilling: 
Registreringsavgift for 2021/2022 er kr. 250,- 
 
 
 
Sak 7 
 
Styrets forslag 
 
7.1 Budsjettforslag 2021-2022 
Til behandling foreligger styrets forslag til budsjett for 2021 og 2022 
 
Styrets innstilling: 
Tinget godkjenner styrets forslag til budsjett for Sør-Trøndelag Skikrets 2021 og 
2022. 
 
 
7.2 Handlingsplan 2021-2023 
Til behandling ligger forslag til ny Strategiplan for Sør-Trøndelag skikrets 2021-2023. 
 
Styrets innstilling 
Tinget godkjenner forslag til Strategiplan 2021-2023. 
 
7.3 
Forslag sammenslåing av hopp- og kombinert komiteene 
 
Bakgrunn:  
Det har gjennom flere år vært diskutert en sammenslåing av hopp og kombinert komitéene i 
Sør-Trøndelag skikrets. Hovedhensikten er å samle ressursene i en komite, spesielt med 
tanke på rekruttering av barn og bredde aktiviteter. 
Hopp og kombinert miljøene er begrenset, og har mange av de samme interessene i forhold 
til rekruttering, anlegg og kompetanse. Komiteene er derfor utfordret på sammenslåing. 
Begge grener har i dag toppidrettsmiljø som ivaretar junior og senior satsing i henholdsvis 
Granåsen Skiteam (GST) og Trønderhopp. GST er i dag organisert organisatorisk og 
økonomisk under Kombinert Komiteen- (Sør-Trøndelag Skikrets) mens Trønderhopp er 
underlagt skiklubben Trønderhopp. Begge miljøene er knyttet opp mot Heimdal VGS 
idrettslinje med landslinjetilbud.  
Kombinert komiteens hovedarbeid er naturlig nok rettet mot drift av GST, som et av landets 
ledende team i sin gren. Av naturlige grunner blir rekruttering og tilrettelegging for 
aldersbestemte klasser viet mindre oppmerksomhet. 
I dag er under halvparten av utøverne i Trønderhopp fra en klubb i Sør-Trøndelag. I GST er 
mindre en tredjedel fra klubb i Sør-Trøndelag. Landslinjene på Heimdal VGS som er sentrale 
i begge Teamene har også et lavt søkertall fra egen krets.  
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Statistikken i begge grener, har en synkende kurve i antall registrerte utøvere.  På bakgrunn 
av hele bildet er det nå, mer enn noen gang, grunn til å legge større ressursene på 
rekruttering og oppfølging i aldersbestemte klasser for å beholde utøverne lengst mulig. 
Vi mener det gjøres best ved å samle ressursene i en felles komite hvor hovedfokus er på 
barn, bredde og aldersbestemte klasser  
Sammenslåing foreslås etter følgende modell:  
1. Hopp og kombinertkomiteene legges ned i sin nåværende form og en ny felles Hopp og 

kombinert komite etableres etter foreslåtte statuetter:  
x Komiteen etableres med en Leder/nestleder som representerer hver sin Gren. 
x Leder/nesteleder vil representere kretsen i Skiforbundets politiske fora for hver sin 

gren. 
x Trønderhopp og GST har hver sin plass i komiteen på vegne av 

toppidrettsmiljøene. 
 

2. GST skal organiseres med egen styringsgruppe (styret) underlagt Hopp og 
kombinertkomiteen. GST vil fortsatt være underlagt Sør-Trøndelag Skikrets, etter 
følgende retningslinjer: 

x Styret velges av Skikretstinget 
x Gst tar med seg balansen fra tidligere års drift (fratrukket breddetilskudd) inn i 

egent avdelings regnskap. 
x Skikretsen bistår med regnskap og ansettelser av trenere 
x Styret må legge fram budsjett årlig for godkjennelse av Administrasjonen.  
x Styret rapportere sportslig og økonomisk til Hovedkomiteen 

 
3. Ordningen er satt opp som en prøveordning på to år hvor HL komiteen skal evaluere årlig 

til Skikretsstyret.  Skikretsstyret har mandat til å reversere ordningen.  
x Løsningen videreføres automatisk som permanent organisering dersom det ikke 

foreligger grunn til annet.  

 
4. Dagens egenkapital (fratrukket Gst driftsmidler) forvaltes samlet av Hopp og 

Kombinertkomiteen.  Tilskudd og andre generelle tildelinger til hopp og kombinert blir 
samlet overført ny komite.  

x Hopp og kombinert komiteen har felles økonomi med eget avdelings regnskap. 
x Sammenslåingen skal ikke påvirke fordelingsnøkkelen for tilskudd til grenene.  

Styrets innstilling 
Tinget godkjenner forslaget. 

 
Sak 8 
 
Innkomne forslag 
 
 
Sak 9 
 
Valg 
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Styrets beretning 2019 - 2021 
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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 
Tina Lihaug Selbæk Vangslia alpinklubb - styremedlem 
Ketil Aagesen Sp.kl. Freidig - leder AK 
Narve Jostein Langmo Stadsbygd IL - leder HK  
Haakon Kvam/Evy Meisingseth Meldal IL/Byåsen IL - leder KK 
Knut Erling Flataker Hommelvik IL - leder LK  
Eimund Tjostolv Staveløkk Sp.kl. Freidig  - leder FK 
   

Håkon Kvam gikk av midt i perioden og Evy Meisingseth overtok ledervervet i 
kombinertkomiteen, 
For komitéene vises sammensetningene til egen beretning fra fagkomiteene. 
 
Sør-Trøndelag skikrets består pr. 31. mars 2021 av 89 klubber.  
Sør-Trøndelag er fortsatt landets største skikrets i antall medlemmer med 20.207 registrert pr. 
31.12 2019 (tallene pr. 31.12 2020 er ikke klare enda). Dette er en nedgang fra siste Ting 
periode fra forrige måling og i forhold til toppåret 2015 hvor tallet var 24.071 er det en 
markant nedgang 
 
 
MØTER OG ARBEIDSFORM 
  
Hovedfokus på styremøtene har vært økonomioppfølging samt rapportering og diskusjoner 
om sportslige aktiviteter og utvikling.  
 
I perioden har det vært avholdt 15 styremøter.  
 
Det har ikke vært avholdt tradisjonelle Vår og Høstmøter i perioden. Det siste året er de 
imidlertid vært avholdt to digitale informasjonsmøter med klubbene. 
 
Styret har hatt spesiell fokus på følgende saker i denne perioden: 
x Aktivitet 
x Arrangement 
x Økonomi 
x VM 2025 Nordiske grener Trondheim 
x Utvikling av Granåsen 
x Kontakt mot Trøndelag Idrettskrets, NSF, Trondheim kommune og Trøndelag  

Fylkeskommune. 
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HØSTMØTET 2020 
 
Høstmøtet ble gjennomført digitalt da pandemi situasjonen ikke tillot fysisk møte. 
 
Følgende var tema 
• VM2025, hva betyr det for skikrets og klubber v/Styreleder Siri Darell 
• VM 2025, organisasjon og veien videre v/Skipresident Erik Røste 
• Paraidretten, hvilke muligheter finnes innenfor skiidrettten  
v/Anne Ragnhild Kroken NSF 
• Informasjon 
• Covid19, Konsekvenser for rennsesongen 2020/21 
• Fluorforbudet, konsekvenser for rennsesongen 2020/21 
Aktuelle saker fra fagmøter høst Norges Skiforbund 
 
Det ble ikke avholdt Høstmøte 2019 og Vårmøte 2020. Det har isteden vært avholdt digitale 
informasjonsmøter for klubbene. 
 
 
 
SKIKRETSKONTORET 
 
Skikretskontorets bemanning 
Skikretskontoret har i perioden bestått av administrasjonssjef Stian Eckhoff 100%, Erik 
Andresen i 50 % og Bjørn Morseth,  i 100 % stilling frem til 31.12 2020. Bjørn har hovedsak 
jobbet med World Cup i Granåsen. Stillingen har vært finansiert med ca 70% av Granåsen 
Aktivum.  
 
De viktigste oppgavene for administrasjonen har vært 

x Servicekontor for klubbene 
x Oppfølging av den pågående pandemien og de restriksjonene det har gitt for aktivteten 

vår 
x Støttefunksjon for kretsstyret, grenkomiteer, utvalg og kretslag. 
x Økonomi  
x Utarbeidelse og oppfølging av alle typer sponsor og arbeidsavtaler. 
x Administrasjon av Team Elon (Veidekke) Midt Norge, Trønderhopp (sportslig del) og 

Granåsen Skiteam 
x Oppfølging av saker mot NSF, kommune og fylkeskommune 
x Samarbeid med videregående skoler, spesielt Heimdal v.g.s. 
x Idrettsregistreringen 
x Informasjon m/ utvikling av Web-side og Facebook 
x Sportsadmin med support til klubber og utøvere 
x Oppfølging FIS lister 
x Tett samarbeid med Trondheim kommune, spesielt om Granåsen 
x Samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune 
x Bestilling og koordinering av reisevirksomhet 
x Terminliste 
x Utdanning 
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x Lotteri 
 

Kontoret har i perioden hatt tilhold i hoppbygget i Granåsen 
 
 
ØKONOMI 
Styret og administrasjon har jobbet aktivt for å ha god økonomisk kontroll. Skikretsen hadde 
et overskudd i 2019 på kr. 204 444,- og et overskudd for 2020 på kr. 962 042,-. 2020 ble et 
ekstraordinært år på grunn av pandemi. 3 faktorer bidra til het høye overskuddet.  

x Reduksjon i faste kostander gjennom permitteringer av ansatte/trenere. 
x Mindre aktivitet og reise i forbindelse med trening og konkurranse 
x Økt innsalg av sponsorer/bidrag 

2020 ansees som et unntaksår med et betydelig fall i omsetning. Det forventes lavere 
omsetning også 2021.  
 
Det henvises til fullstendig regnskap med noter. 
 
 
 
RAPPORTERING ETTER STRATEGIPLANEN  
 
ARRANGEMENT 
Terminfestede arrangement i skikretsen har gått ned og flere Turrenn er lagt ned. En god del 
av årsaken har vært pandemien og de begrensingene det har lagt. Slutten av rennsesongen 
2019-2020 og hele 2020-2021 sesongen ble amputert p.g.a. pandemien og de begrensningene 
det har gitt. 
 
Skikretsen er en aktiv pådriver overforklubbene og NSF for at større arrangement som Norges 
Cup, NM, Hovedlandsrenn etc. tilflyter vår krets og har årlig et eller flere arrangement av 
denne typen. 
 
Sist sesong ble NM alpint arrangert på Oppdal av Oppdal alpin , NM del 1 langrenn ble 
arrangert i Granåsen av Granåsen Aktivum og og NM hopp stor bakke ble arrangert i 
Granåsen av Byåsen IL. Hoppdelen av NM kombinert ble arrangert i Granåsen av Byåsen IL 
Hovedlandsrennet i Freeski var terminfestet i Surnadal men måtte avlyses pga pandemien. 
 
Skikretsen er involvert og hovedaksjonær sammen med Norges Skiforbund i 
arrangørselskapet Granåsen Aktivum AS som forestår årlige World Cup i Granåsen. 
Trønderhopp har en mindre eierandel. 
 
VM Nordiske Grener til Trondheim 
 
Seks år etter at VM-søknadsprosessen formelt startet og nesten tolv år etter at Sør-Trøndelag 
Skikrets, sammen med skilmiljøet i Trøndelag, Trondheim kommune og støttespillere i hele 
Trøndelag begynte arbeidet med et nytt ski-VM, ble det endelig klart; Trondheim skal 
arrangere VM på ski i 2025!  
 
VM-tildelingen for 2025 skulle egentlig skje på det internasjonale skiforbundet (FIS) sin 
kongress i Pattaya, Thailand 21. mai 2020. Kongressen ble grunnet Covid19 utsatt til 
sommeren 2021 og styret i FIS (FIS Council) besluttet ultimo juli 2020 å organisere VM-
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tildelingen gjennom en videokonferanse. Tildelingen skjedde et halvt år på overtid, men 
omstendighetene gjorde det mulig å feire VM med en markering på hjemmebane. Lørdag 3. 
oktober kunne skifolk og VM-entusiaster fra hele Trøndelag sammen feire på Tapperiet på EC 
Dahls. 
 
Sør-Trøndelag Skikrets sammen med Norges Skiforbund og Trondheim Kommune jobbet i 
perioden frem til desember 2020 med avtaleverk og med opprettelsen av styret for Ski-VM 
Trondheim 2025 AS. Selskapet eies 60% av Norges Skiforbund, 10% av Trondheim 
Kommune og 30% av Sør-Trøndelag Skikrets.  
 
Styret ble presentert av Skipresident Erik Røste på Rådhuset i Trondheim 11.12.2020. Styrets 
ledes av Bård Benum, første og viktigste arbeidsoppgave blir å ansette daglig leder for 
oppstart sommeren 2021. 
 
Forventninger fra eierne til Ski VM Trondheim2025 AS 

x Arrangere «The best Nordic WSC ever» 
x Arrangere prøve-VM i 2024 
x Mesterskapet skal være med å sette standarden for fremtidige VM innenfor miljø og 

bærekraft 
x Rekruttere frivillige fra Trøndelag, men et mesterskap for hele Norge – skape et stort 

engasjement 
x Generere et overskudd som går tilbake til skisporten både for å sikre fremtidige 

arrangement i Granåsen og til rekrutteringsarbeid regionalt og nasjonalt 
 
 
 
#påveitilVM2025 
Det lokale forankringsarbeidet i perioden frem til tildeling av VM ble ledet av Sør-Trøndelag 
Skikrets. Det ble avholdt flere samlinger og arrangementer. Pga Covid19, ble 2020 redusert 
betraktelig, men flere mindre samlinger og digitale arrangementer lot seg gjennomføre.  
 

x Workshop 1 og 2 arrangert på Stjørdal for kartlegging målsetting, planlegge aktiviteter 
x Etablering av arbeidsgruppe med blant annet ungdommer fra Heimdal vgs, NTNUI, 

Sør – Trøndelag Skikrets og Trondheim Kommune med flere. 
x Samling /temakveld for elevene ved skilinjene ved de videregående skolene i 

Trøndelag 
x Klubbkvelder/ inspirasjonskvelder/ aktivitetskvelder, fasilitert av soneledere.  
x Sonesamlinger gjennomført, positivt respons og stor aktivitet i yngre grupper. 
x Samarbeid OLT, regionlag langrenn, Trønderhopp og Granåsen Skiteam. Etablere 

fast samarbeid mellom teamene på vei mot VM2025. Arbeidet er i gang og 
organiseres av Olympiatoppen Midt – Norge.  

 
Prosjektet #påveitilVM2025 fortsetter i årene som kommer i henhold til de prosjekter som 
er startet opp med midler fra søkeprosessen. 
 
 

ANLEGG 
Skikretsen er godt representert i de forskjellige brukergruppene ifm planene om utbygging av 
Granåsen. 
For øvrig vises til egen rapport fra Anleggsutvalget. 
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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 Sportsadmin eller Questback. 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.  
 
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 periode  
 STS stimulerer til økt rekruttering bl.a. gjennom  

x Stimulering til nye aktivitets og rennformer 
x Stimulering til bygging av basisanlegg 
x Telenor Karusellen 
x Gitt tilskudd til åpne samlinger for barn og ungdom 
x Subsidierte kurs 

 
 
TOPPIDRETT 
Sør-Trøndelag skikrets befester sin posisjon som den ledende skikretsen 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 Elon (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. 
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ORGANISASJON 
Ingen endringer har skjedd i organisasjonsstrukturen men vi har prøvd å revitaliserer 
sonemodellen og vil ha fokus på å styrke dette fremover. 
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ÅRSRAPPORT 2019/2021 
 
 

Alpinkomitéen 
 

        Foto Scanpix 
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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 

Alpint var tidlig ute med å gjenopprette treningsaktivitet etter at pandemien satte 

inn. Dette i henhold til lokale og regionale tiltak og begrensninger.  

 

Krets-samlinger; vi videreførte høsten 2020 opplegget fra tidligere år med åpne 

kretssamlinger hovedsakelig utenom sesong. Denne gang med spesifike tiltak på 

plassering av samlinger og organisering i pålagte kohorter. 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 lokale 

samlinger før sommeren med gode snø forhold frem til midten av mai. Juvass fra 

midten av mai samt utover høsten. I tillegg er Snøhallen i Lørenskog et viktig 

tilskudd. 

 

Det har i perioden mai – desember 2020 vært avholdt ca 920 samlingsdøgn for 

U14/16. 

 

 

 

 

Rekruttering 
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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. 

 

Pandemien og stengte haller har medført meget stor pågang, spesielt til Freidig Alpin. 

 

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 47 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 syv siste sesonger. 

De sportslige resultatene er svært gode og etter landslag er Trønderalpin det 

vanskeligste laget å komme inn på. 

 

 

Økonomi 

AK har god kontroll over økonomien, med prosjektregnskap for hver 

samling/aktivitet. Vi hadde i 2019 et overskudd på 59.393,- med akkumulert resultat 

249.575,-. For 2020 var overskuddet 169.081,-. Totalt overskudd 228.474,- for hele 

perioden 2019 – 2020. Akkumulert overskudd viser 418.656,- pr. 31.12  2020 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.  
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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 

Alle renn ble stoppet 12.mars 2020. Vinteren 2020/21 har Alpint færre avlysninger 

enn forventet. FIS rennene har blitt kjørt etter plan, mens aldersbestemt har vært 

varierende avhengig av interkommunale begrensninger. Man har likevel i kretsen fått 

avholdt en rekke lokale og interkommunale renn. Sesongen for aldersbestemt ble 

avsluttet med uoffisielt Midt-Norsk mesterskap på Bjorli. 

 

For toppidretten arrangerte Freidig 2 FIS renn i Slalom, og Oppdal 2 FIS Renn 

Storslalom og 1 i Slalom. Dette hvorav 1 SL hhv ett GS var JRI NM og JRII NM. I 

tillegg var Oppdal arrangør av Senior NM Storslalom og Slalom, da begrenset til 50 

best rangerte utøvere. 

 

Anlegg 

Etter Freidig Alpin sitt oppkjøp og etablering av Vassfjellet Vinterpark er det investert 

i høyt tempo i anlegget. Dette har medført stor pågang fra publikum og sterkt 

voksende rekruttering. I tillegg har idretten får svært gode renn og treningsforhold 

ellers ukjent i alpinidretten. Vinterparken fortsetter sine investeringer for ytterligere 

å forbedre tilbudet til idretten og regionens innbyggere.  
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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 World-cup laget. 

 

 

 

Ketil Aagesen 

(sign.) 

Leder AK 
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Komiteen 
 

 

Staverløkk, Eimund Tjostolv Austli  TRONDHEIM Leder 

Bjerkan, Rasmus     KLÆBU  Medlem 

Drøpping, Halvor     SURNADAL  Medlem 

Gråberg, Stig Vemund    TRONDHEIM Medlem 

Kåsen, Ola      ÅLEN   Medlem 

 

Økonomi 
Freeski Sør-Trøndelag skikrets er heldige som har Pipelife Norge med på laget. Selv i 

en sesong med stor fare for avlysninger og mindre synlighet mtp covid-19 sørger 

Pipelife for at FK kan støtte klubber i arrangement og andre rekrutteringsaktiviteter. 

I tillegg er Pipelife hovedsponsor for Team Pipelife Freeski Sør-Trøndelag. Her bidrar 

de til at utøvere som ønsker å delta i NC får oppfølging av trener i løpet av sesong og 

økonomisk støtte til samling og konkurransehelger. 

Freeski har god kontroll på økonomien, og bruker ikke mer penger enn man har. 

 

 

Arrangement 
 
Kretscup – Pipelife Show&Style 

 

Pipelife er inne som hovedsponsor for vår cup innad i kretsen. Show&Style har lange 

tradisjoner i freeskisammenheng i Sør-Trøndelag og har som hovedmål å samle 

utøver på tvers av klubbene til konkurransetrening for å senere delta i Norgescup og 

NM. Løypa tilpasses for yngre utøvere og har enklere og mindre elementer enn NC og 

NM. Dette også for å skape rekruttering i anleggene i kretsen. 

Klubbene som arrangerer Pipelife Show&Style, slopestyle, Big air eller begge deler, 

får et økonomisk tilskudd fra kretsen på kr 4000,- for hvert renn de arrangerer. Dette 

er mulig med en god sponsor i ryggen. 

Dette er også god arrangementstrening for klubbene, som også oppfordres til å søke 

HL, NC eller NM. 

 

 

For sesongen 2020 rakk Ålen IL Freeski og Oppdal Twintip å arrangere sine renn før 

nedstengningen 12. Mars. Begge renn ble gjennomført med god deltagelse fra flere 

klubber. Freidig Freeski ble et synlig offer for nedstengningen, da de skulle arrangere 

NC og Pipelife Show&Style hhv 14. og 15. Mars. 

 

For sesongen 2021 ble det gjennomført renn i Surnadal, Oppdal og Vassfjellet 

(Freidig Freeski).  Ålen ble avlyst av smittevernhensyn i dialog med kommunelege i 

Holtålen Kommune. 

- Surnadal skulle egentlig arrangere HL i Sæterlia samme helg, men på grunn av 

smittevernhensyn ble det besluttet å avlyse HL og kun gjennomføre konkurranse for 

utøvere i Sør-Trøndelag Skikrets. 

- Oppdal IL fikk arrangert sin konkurranse med masse unge lovende freeskiutøvere. 

- Freidig Freeski måtte igjen avlyse NC på grunn av smittetrykket i andre deler av 

landet, da man ønsker at flest mulig skal ha mulighet til å delta. Oppdal hadde også et 

smitteutbrudd i samme periode, og det ble besluttet å utsette Pipelife Show&Style. 
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Anlegg 

Klubbene i Sør-Trøndelag har forskjellige utgangspunkt for hvor gode 

treningsfasiliteter de har i sesong. Noen anlegg drives kommersielt og prioriterer ikke 

park i like stor grad som kommunale eller klubbdrevet anlegg. 

FK har ønsket å etablere en arena for Big air i Granåsen, som kan være 

treningsanlegg og konkurranseanlegg for både klubbmesterskap og worldcup. 

Investeringen er relativt liten, arbeidet vil være effektivt og aktiviteten ville blitt stor. 

Når det nå kommer VM i nordiske grener i Granåsen, ville det vært et formidabelt 

tilskudd til hele Granåsen og Freeski/snowboard med en slik arena, tett på 

treningsbakkene til Byåsen IL. 

 

Kretslag 
 

I forkant av sesongen 2019/2020 ble det etablert et kretslag i Freeski for å samle 

miljøet av satsende utøvere i skikretsen, kretslaget har hatt ekstern finansiering fra 

Pipelife og er navngitt «Team Pipelife». I alt 9 utøvere fikk tilbud om deltakelse i 

«Team Pipelife» sesongen 2019/2020, tilbudet ble videreført også for sesongen 

2020/2021 hvor hele 12 utøvere fikk tilbud. Begge sesongene ble sterkt preget av covid-

19 restriksjon med avlyste arrangementer få muligheter til å samles for trening på tvers 

av klubber. 

 

 

Resultater 
 

2019/2020 

 

Tre utøvere fra skikretsen har deltatt i Norges Cup som ble avkortet med kun 4 av 8 

konkurranser og uten at NM kunne gjennomføres pga covid-19. Vebjørn Gråberg og 

Even Alme Loftås deltok i samtlige 4 konkurranser som ble arrangert. 

 

x Vebjørn Gråberg: tok 2.plass sammenlagt i Norges Cup, junior 

x Even Alme Loftås: 15. plass sammenlagt i Norges Cup, junior  

x Edvard Magga Ødegård, 41. plass sammenlagt i Norges Cup, junior 

2020/2021 

 

Norges Cup: 
To utøvere fra skikretsen har deltatt i Norges Cup som på tross av covid-19 kunne 

gjennomføres som toppidrettsarrangement med smittevernsrestriksjoner. Vebjørn 

Gråberg og Even Alme Loftås har deltatt i samtlige konkurranser i junior klassen og 

har hevdet seg svært godt på resultatlistene. Vebjørn har vunnet 6 av 6 tellende 

konkurranser og Even har vært på pallen med en andre og en tredjeplass 

 

x Vebjørn Gråberg vant Norges Cup sammenlagt i junior 
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x Even Alme Loftås tok 3. plass i Norges Cup junior 

NM: 

NM i slopestyle og Big air ble arrangert i Trysil med 8 utøvere fra skikretsen til stede 

som holdt et svært høyt nivå. I senior klassen deltok Sander Kleivnes og Gustav 

Granøien hvor Gustav kvalifiserte til finale i slopestyle. I junior klassen deltok 6 

utøvere hvor Vebjørn Gråberg og Even Alme Loftås stod på pallen både i slopestyle og 

Big air, flere yngre utøvere fikk sin debut i NM med sterke prestasjoner. Resultater 

for finalister. 

 

x Vebjørn Gråberg: 1. Plass slopestyle og 1. plass big air, junior 

x Even Alme Loftås: 3, plass slopestyle og 3. plass big air, junior 

x Gustav Granøien: 11. plass slopestyle, senior 

 

X-games Norway 2021: 
Vebjørn Gråberg fikk invitasjon til X-games Norway som ble avholdt på Dombås 

11.april hvor det i konkurranse med Norges eliten i Freeski skulle konkurreres om et 

fripass til X-games 2022.  

 

x Vebjørn Gråberg: 4. Plass 

 

Som følge av gode resultater har Vebjørn Gråberg og Even Alme Loftås blitt tatt ut på 

juniorlandslaget for kommende sesong. 

 

Rekruttering 

Freeski har opplevd god rekruttering de siste årene, sesongen 2021 har gitt flere av 

klubbene mange nye freeskiere. Aktiviteten og tilkomsten i klubbene er god, og vi 

håper å få med oss mange flere i årene som kommer. 

Utdanning av trenere, TD og dommere er nødvendig, da foreldregenerasjonen i noen 

år til er for gamle til å drive på med Freeski, slik vi kjenner den i dag. 
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ÅRSRAPPORT 2019/2021 
Hoppkomitéen 
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ÅRSRAPPORT HOPP 2019-2021 
 

Hoppkomiteen (HK) har bestått av:  
Narve Jostein Langmo, (Fjellørnen IL) leder 
Irma Richardsen, (Orkdal IL) 
Anders Aune, (Byåsen IL) 
Tor Kristian Haug, (Byåsen IL) 
 
 
Dommerutvalgets leder Alexander Tetli, har vært invitert og deltatt i møtene i alle 
møter i hoppkomiteen. 
 

ØKONOMI 
Regnskapet for Trønderhopp og hoppkomiteen ble regnskapsmessig splittet i 2018 
for å synliggjøre hva som er Trønderhopp og hva som er kretsaktivitet. Men utgjør en 
betydelig del av den økonomiske aktiviteten. Hoppkomiteen har et mindre budsjett 
som de disponerer. Dette brukes i hovedsak til rektruteringstiltak, samt noe støtte i 
forbindelse med nasjonale renn på aldersbestemt nivå. 
Som vi ser har hoppkomiteen et merforbruk 2019, noe som delvis skyldes splittelsen 
som nevnt over, samt at vi fikk et forholdsvis lite rammetilskudd fra skikretsen. Vi ser 
derimot at merforbruket er snudd i 2020.  
 
Status for regnskapsåret 2020:  
Overskudd:                                    kr.   22.570 
Overført fra tidligere år:             kr. 100.486 
Akkumulert resultat:                   kr. 123.056 
  
Status for regnskapsåret 2019:  
Underskudd:                                 kr.  -48.181 
Overført fra tidligere år:              kr. 148.667 
Akkumulert resultat:                    kr. 100.486 
 
 
ARRANGEMENT OG AKTIVITET SESONGEN  2019/20 og 2020/21. 

Sesongen 2019/2020 startet normalt opp med en kort sesong på plast, med 
Norgescup i Granåsen samt trenings og samlingsaktivitet i regi Trønderhopp, krets og 
nasjonalt. Det ble blant annet gjennomført en regional samling i regi Norges 
skiforbund i Knyken for aldersgruppen 12 -16 år. Dette i samarbeid med Hedmark 
skikrets. Til sammen var det i overkant av 50 deltakere fra Hedmark, Møre og 
Romsdal, Sør – Trøndelag og Nord – Trøndelag skikrets. Dette er et tilbud vi håper 
fortsetter.  
 
I Knyken har det ikke vært stor aktivitet på treningssida disse sesongene. I 
2019/2020, med unntak av samlinga i skiforbundets regi, samt noen 
treningssamlinger med Trønderhopp og GST/ Trønderhopp ung. Anlegget leies også 
ut til en del klubber og kretssamliger utenfor Sør- Trøndelag. Det er nok det anlegget 
i Norge hvor det gjennomføres flest samlinger totalt sett. Det sier noe om et godt 
anlegg og gode fasiliteter rundt anlegget.  
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Sesongen 2019/20 

I Granåsen ble følgende aktiviteter gjennomført: 

NC plast 05.10-19 og 06.10-19 (K90 og K124) 
NC vinter 01.02-20 tre renn (K90 og K124 
 
Høgåsrenn januar 2020 (K40-K60) 
ST-cup Januar 2020 (K5, K10, K16, K28) 
Raw air stars mars 2020 (K5, K10, K16, K28 K40, K60) 
WC RAW air hopp mars 2020 ble avlyst, samme dag som Norge stengte ned. 
 
I Byåsbakken ble det gjennomført en samling i regi kretsen og Byåsen skiklubb en 
lørdag i februar. Påfølgende søndag ble det gjennomført renn i K5, K8, K12 og K25 
 
Sesongen 2020/2021 ble sterkt preget av koronasituasjonen. Nasjonalt ble alle 
nasjonale samlinger avlyst på aldersbestemt nivå. Det ble imidlertid gjennomført 
regionale storsamlinger blant annet i Knyken i regi Norges skiforbund. Denne gangen 
ble det noe redusert påmelding noe som kan skyldes koronasituasjonen. Men 
samlingen hadde større aldersspredning, fra 0 -16 år. Arrangør var Trønderhopp og 
samlingen ble gjennomført som Trønderhopp sin faste Trønderhoppskole, hvor 
Trønderhopp administrerte og arrangerte i samarbeid med Knyken. Her var det i 
overkant av 50 deltakere med mulighet til både å delta på hele eller deler av 
samlingen.  
Når det gjelder arrangement og samlinger ble det ut over sesongen vanskelig å 
gjennomføre nasjonale, regionale renn i regi klubb og skikrets. Vi fikk nasjonale 
bestemmelser i forhold til begrensinger i antall og reiserestriksjoner. Derfor lot ikke 
blant annet Midt-Norsk mesterskap seg gjennomføre som planlagt i Knyken. Det ble i 
stedet oppfordret til og regulert til å gjennomføre planlagte renn som klubbrenn 
internt i den enkelte kommune og klubb. For vår delt ble det her gjort unntak for 
noen få utøvere, som stod uten tilbud i egen klubb/ kommune. Disse fikk delta i sine 
treningsgrupper ut over kommunegrensene. Dette gjaldt i hovedsak gruppen GST/ 
Trønderhopp ung. Denne sesongen fikk vi i gang flere miljø, klubber og anlegg på 
aldersbestemt nivå. Byåsen IL Gjennomførte også hoppskoler og skileik aktivitet i 
samarbeid med langrennsgruppa i rekruttsenteret på mandager. 
 
Sesongen 2020/21 

I Granåsen ble det arrangert  

Plastmesterskap (16.10- 20 K124) 
NC 16.10 og 17.10 (K90 og K124) 
NM Stor bakke menn Jr. 18.01. (K124) 
NM Stor bakke damer og menn 19.01. (K124) 
Høgåsrenn januar (K40 og K60) 
ST cup januar (K5, K10, K16, K28) 
RAW air Star (K5, K10, K16, K28, K40, K60) over 80 deltakere 
 
I Mellia hoppanlegg (Rissa)  
3 Poengrenn/ Klubbrenn Januar/ Februar. (K10, K25, K35 og K50) 
 
Knyken 
Klubbrenn i mars (K10, K20) 
 
Byåsbakken har det vært arrangert skileik og hoppaktivitet i K5 – K8. 
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Klubber og aktivitet: 

For junior og senior aktivitet er all trening og konkurranseaktivitet organisert 
gjennom klubben Trønderhopp. Utøvere kan imidlertid representere moderklubb 
eller lokalklubb samtidig.  
 
På aldersbestemt nivå opp til 16 år. Har Trønderhopp tatt tak sammen med 
hoppkomiteen og revitalisert Team Sør- Trøndelag, for aldersgruppen 12 -16 år Det 
ble fra og med sesongen 2019 gitt det nye navnet GST/ Trønderhopp ung. Her har 
Granåsen skitema stått for langrenns treninger og Trønderhopp stilt med to trenere. 
Sesongen 2019/2020 var det 10 utøvere i denne gruppen. I sesongen i sesongen 
2019/20 var det 10 utøvere og i 2020/21 har det vært 13 utøvere i denne gruppen 
fast. Samt noen i tillegg som har hospitert.  
 
Sesongene 2019/2021 hadde vi aktive i følgende klubber som deltok på renn på krets, 
regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå: 
Byåsen IL 
Byaasen Skiklubb’ 
Fjellørnen IL 
Halsa IL 
Orkdal IL 
Tydal IL 
I tillegg var en del andre klubber representert i lokale renn i rekruttsenteret.  
 

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. K40 renovert i 2018, men dårlig grunnarbeid av hopptårn. Ble forbedret høsten 
2020, K5, K10, K28 tilløp renovert høsten 2020. I forbindelse med rivningen av K90 
og K124 har anlegget fått en del utstyr, bommer, vant og 1100 kvm plast som skal 
byttes ut med plasten i anlegget, plasten vil da få 20 år lengre levetid og man vil 
kvalitetssikre underlaget i K60. Spormalene, skinner og vinsj fra storbakken vil 
forhåpentligvis gjøre sporsetting enda mer effektivt og lettdrevet.  Anlegget vil da 
framstå som komplett. Vi ser at det er godt driv i anlegget. Dugnadsinnsatsen er god, 
noen vi ser gjennom at antallet foreldre som er aktivt med på dugnad, trening og 
arrangementer der økende. 
 
Knyken: Har K10, K20, K30, K50 og K68. Har snøproduksjons-anlegg. I disse to 
sesongene har snøproduksjonen fungert bedre og sikret at det har vært mulig å hoppe 
på snø fra januar og ut mars. Som sommeranlegg er anlegget av de aller beste 
rekrutteringsanlegg i landet. Derfor er det mange som bruker det til samlinger i 
sommersesongen. Anlegget er da av landets mest moderne anlegg. I de tre miste 
bakkene er det derimot lite hensiktsmessig å bruke heisen, det jobbes derfor med å 
etablere en heis i tilknytning til de bakkene. Det jobbes også med å etablere en K5. 
Veteranmiljøet er flittige brukere av anlegget og en lokal ildsjel, Olav Jarle Spjøtvold 
har stått i spissen for å dra i gang rekruttaktivitet her. Spjøtvold startet i sesongen 
2019/2020 fikk i gang noen treninger, men lyktes ikke helt med å få i gang foreldrene 
til å etablere ei treningsgruppe. Men i sesongen 2020/2021 lyktes det, det ble 
gjennomført treninger fra januar og ut mars og inn i april. Denne sesongen er 
hoppgruppa igjen etablert i anlegget.   

Side 25



Byåsbakken: K5, K8, K12 og K25. Gjennomførte hoppskoler, men sliter med snø. 
Sesongen 2017/2018 ble de to største bakkene preparert. 
 
Mellia hoppanlegg: K10, K25, K35, K50 
Anlegget har ligget brakk og vært gjengrodd siden 1990 tallet. Ble 
forsøkt ryddet på tidlig 2000 tall. Men i forbindelse med 
hjemmeskole/hjemmekontortida 2020 tok lokale ildsjeler fatt på 
rydding av bakkene. Og restaureringsarbeid ble satt i gang. Fire bakker 
ble ryddet i samarbeid med skole og lokale krefter, bakkene ble nivellert 
på nytt og det viste seg at K35 og K50 trengte bare små justeringer på 
profil. Spormal ble lagt og fartsbru sikret. K25 og K10 ble også tatt i 
bruk for treningsaktivitet, men disse bakkene trenger ny profil og nytt 
tilløp. Her er det søkt om nærmiljøanlegg midler fra Fjellørnen IL. Lyset 
kom tilbake og det kunne gjennomføres treningssamlinger og renn både 
på helg og kveldssamlinger. Sportssjef Clas B Bråthen besøkte anlegget i 
oktober og fullroste innsatsen og bidrog til at lokale sponsorer fikk 
øynene opp for anlegget. Dette har ført til at klubben nå har 16 aktive 
hoppere som har deltatt på renn i Nord og Sør-Trøndelag skikrets.  
 
Andre bakker: 

Meldal: Ingen aktivitet,  
Stadsbygd; Ingen aktivitet. 
Rennebu: Ingen aktivitet. 
Trønder Lyn: Ingen aktivitet.  
 

KOMITE SAKER: 

Komiteen hadde sesongen 2019/ 2020 fem møter tre før jul og to etter jul. Et ble 
avlyst på grunn av koronasituasjonen våren 2020-  
Sesongen 2020/ 2020 har vi hatt tre møter før jul og tre møter etter jul  
Rekrutering 

Komiteen har hatt rekrutering som fast agendapunkt på sine møter. Vi har diskutert 
tiltak både i rekruttanlegget, Knyken og ut i til andre klubber i Kretsen. Miljø i klubb, 
arrangement og anlegg har vi også diskutert i forhold til at disse momentene skal 
styrke rekruteringen.  
 

Terminliste 

Terminlistearbeidet i forhold til antall renn er forholdsvis enkelt. I hovedsak har dette 
dreit seg om å koordinere best mulig i forhold til viktige regionale og nasjonale renn 
slik at utøvere og støtteapparat får et best mulig og bredest mulig tilbud.  
 

Arrangement  

God aktivitet, forutsetter godt renntilbud og godt treningstilbud. Aktiviteten 
bestrebes å være godt koordinert, og at vi har en bredde i arrangement som favner 
bredt i alder, nivå og geografi. Vi jobber for å snu trenden med å få flere renn og et 
bredere treningstilbud.  
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Anlegg 

Anleggene i kretsen må bidra til mer aktivitet. Derfor må de være tilgjengelige og lette 
og drive. Det er viktig at anleggene er sikre og funksjonelle. At man unngår ulykker og 
at det er enkelt å få i gang aktiviteten og at det blir flest mulige hopp.  
Vi trenger både å ta vare på de anleggene vi har gjennom at det framstår best mulig 
og er lettstelte for anleggsbruker og eier.  
Vi trenger også å synliggjøre aktiviteten, derfor kan det være en tanke å få flere anlegg 
i tilknytning nært til der hvor folk både i Trondheim og ut over i kretsen.  
Fagmøter og annet arbeid 

Vi har deltatt på fagmøter fysisk før koronaen i regi Norgesskiforbund og nettbaserte 
samlinger etter koronaen.  
Vi har deltatt på styremøter med fast medlem i styret i skikretsen.  
Vi har deltatt på møter i forhold til arbeidet med VM på ski og anleggsutviklingen her.  
Vi har deltatt på arbeidsmøter i annet utredningsarbeid blant annet samarbeid med 
Trønderhopp og utredningsarbeid i regiskikretsen for sammenslåing av hopp og 
kombinertkomiteen. Dette har resultert i at vi ønsker at disse blir slått sammen for å 
jobbe bedre sammen om rekrutteringsarbeidet. Forutsatt at begge grener er 
representert og at GST og Trønderhopp holdes adskilt.  
 

Noen resultater: 

2019/20 

Hovedlandsrennet 15 -16 år: Beste plassering 2.plass gutter 16 år. 
1. plass i lagkonkurransen.  
Solan Gundersen vinterleker 12-14 år: 1 plass individuelt deltok med 2 lag i 
lagkonkurransen.  
2020/21 
Hovedlandsrenn og Solan Gundersen avlyst. Det ble ingen resultater på region og 
landsrenn p.g.a. Korona. 
 

TOPPIDRETT 

Trønderhopp er ett av fire toppidrettsteam i Norge. I Sør- Trøndelag organiseres all 
toppidrett gjennom dette teamet. 
Trønderhopp er en klubb som gir et sportslig og sosialt tilbud til skihoppere på 
junior- og seniornivå fra både Sør-Trøndelag skikrets og andre skikretser. Klubben 
samarbeider med Heimdal Videregående skole. Aktiviteten foregår i og rundt 
anlegget i Granåsen, Trondheim. 
 
Trønderhopp er organisatorisk en egen klubb, men den sportslige delen er 
organisatorisk plassert under Sør-Trøndelag skikrets hoppkomite (fra 2003), og er 
denne komiteens elitesatsing.  
Trønderhopp ble godkjent som team iht Norges skiforbunds teammodell i 2007. 
 
Styret: Oddny Estenstad, leder, Arve Vorvik, Bjørn Øyvind Søndmør, Inger Marie 
Vaarum Lyngstad, Erik Stenumgaard, Espen Lund (1. vara) 
 
Daglig leder: Håvard Lie 
 

Sportslig utvalg: Hroar Stjernen, Steinar Bråten, Jan Henrik Trøen, Geir Ole 
Berdahl, Arve Vorvik og Oddny Estenstad 
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LAG 2019-20-SESONGEN 2020-21-SESONGEN 

Elitelag 
 

Jonas Sloth Sandell, Espen Røe, 
Kenneth Henningsmo Fredheim, 
Oliver Dahl, Matias Braathen, 
Christian Ingebrigtsen, Bendik 
Jacobsen Heggli, Jo Rømme 
Mellingsæter, Bjørnar Kvaal, 
Jonas Viken, Iver Olaussen 
 

Andreas Varsi Breivik, Mats 
Bjerke Myhren, Jonas Sloth 
Sandell, Matias Braathen, 
Bendik Jacobsen Heggli, Jo 
Rømme Mellingsæter, Iver 
Olaussen, Espen Jacobsen, 
Simen Vikan, Frida Westman 

Trenere: Roar Ljøkelsøy og Andreas 
Stjernen (også 20% i NSF) 
 

Roar Ljøkelsøy og Andreas 
Stjernen 

Gruppe 1 
 

Espen Jacobsen, Bjørnar 
Kristiansen Malm, Peder Isaksen 
Fossum, Fredrik Gran, Børge 
Utby, Simon Osnes 
 

Jonas Viken, Fredrik Gran, 
Børge Utby, Simon Osnes, 
Leonard Taubert, Håkon Eggen, 
Inge Enger, Jo Krogstad, Jesper 
Ingebriktsvoll, Isak Andreas 
Langmo, Karoline Røstad 

Trener: Vegard Haukø Sklett Espen Røe og Geir Johnsen 
Gruppe 2 
 

Pernille Kvernmo, Eirin Kvandal, 
Leonard Taubert, Simen Vikan, 
Håkon Eggen, Inge Enger, Jo 
Krogstad, Jesper Ingebriktsvoll, 
Frida Westman 

Gruppe 2 ble slått sammen med 
gruppe 1. 

Trenere: Johan Martin Brandt og Geir 
Johnsen  

 

NSF-trenere 
i Trondheim 

Christian Meyer, Henning 
Stensrud og Andreas Stjernen. 

Christian Meyer, Henning 
Stensrud  

NSFs 
landslag 

Johann Andre Forfang, Robin 
Pedersen 
 

Johann Andre Forfang, Robin 
Pedersen, Eirin Kvandal 

NSFs 
toppidretts-
satsning 

Andreas Varsi Breivik, Mats 
Bjerke Myhren, Joakim Aune. 
Karoline Røstad deltok i 
jenteprosjektet NSF 2022. 
 

NSF la ned 
Toppidrettssatsningen pga 
dårlig økonomi 

Ant. utøvere 31 24 
Ant. 
skikretser 
representert 

8 + Sverige (Frida Westman)) 8 + Sverige 

 
Iver Olaussen tok spranget fra kombinert til spesialhopping og var med Trønderhopp 
det meste av vintersesongen. Fra og med sesongen 20-21 var han fullt ut 
spesialhopper. 
 
Halvor Enger Granerud fra A-landslaget bor og trener i Trondheim, men 
representerer Kollenhopp. 
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SAMARBEID MED HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 

Skolen er en av grunnpilarene i Trønderhopps aktivitet. Samarbeidet mellom 
Trønderhopp og Heimdal vgs fungerer utmerket. 
 
Geir Johnsen er ansatt heltid ved skolen, og har som ett av sine fag ansvar for 
oppfølging av hopp. 
Trønderhopp har i tillegg over mange r hatt 98% 
 
SAMARBEID OLYMPIATOPPEN MIDT-NORGE 
Trønderhopp har et tett samarbeid med Olympiatoppen Midt-Norge som har som 
oppdrag å kvalitetssikre vår sportslige satsning.  Samarbeidet evalueres årlig for å 
sikre kvaliteten i arbeidet.  
Olympiatoppen Midt-Norge er tydelig på at det er svært viktig at Trønderhopp leverer 
resultater, og stiller gode ressurser til disposisjon for at vi skal nå våre mål.  
 
Samarbeidene mellom Heimdal v.g.s og Olympiatoppen bidrar til at 
toppidrettstilbudet i Trønderhopp, er et at landets beste om ikke det aller beste. Dette 
gjør det attraktivt for utøvere utenfor Sør- Trøndelag å delta i teamet også. 
 
UTFORDRINGER 
 
REKRUTTERING 
Antall som rekrutteres til hoppsporten er for lavt. Dette påvirker antall utøvere som 
kommer til Trønderhopp og Heimdal vgs hvert år. 
 
Trønderhopp har ansvar for utøvere fra 16 år og oppover, men engasjerer seg stadig 
sterkere i yngre aldersgrupper. Vi ønsker å gi klubbene som sitter med 
rekrutteringsansvaret bistand slik at vi framover klarer å øke antall utøvere som 
søker på Heimdal vgs. Dette er avgjørende for landslinjetilbudet og det er avgjørende 
for framtida til hoppsporten nordafjells. 
 
ØKONOMI 
Trønderhopp har alltid satt tæring etter næring. Vi er stolte over at vi aldri har hatt et 
medieoppslag om dårlig økonomi. Perioden mai 2021 fram til 1, januar 2023 vil bli 
svært krevende da vi er uten daglig treningsanlegg, og må reise ofte til Lillehammer 
for å trene i stor bakke. Vi trenger 1 million kroner ut over normalt budsjett. 
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KORONAPANDEMIEN 
12. mars 2020 stoppet verden opp da 
koronapandemien slo ut. Siden midten 
av mars 2020 har verden levd under 
omstendigheter ingen av oss noen gang 
har opplevd. RAW Air ble avlyst på 
dagen, alle arrangement avlyst, trening 
stoppet opp! Sparebank 1-hytta ble 
stengt. Trenere og andre ansatte ble 
permittert, videregående skoler ble 
stengt. Men både våre utøvere og 
trenere gjorde det beste ut av 
situasjonen. Etter hvert fant vi måter å 
trene på uten at det var til hinder for de 
restriksjoner som var pålagt. 
Teams/digitale møter ble den nye 
kontaktflaten. Vi stengte som nevnt 
Sparebank 1-hytta allerede 13. mars slik 
alle marka hytter gjorde. Takket være 
Heimdal videregående skole som lånte 
oss treningsutstyr, gjorde vi hytta om til 
et treningssenter fram til vi åpna for 
ordinært kafesalg igjen 1. mai. Deretter 
brukte vi møterommet i 
Svilforsvarsleiren en periode. 
 

 
Fredrik og Espen i «treningsstudioet» 

 
STATUS SPORTSLIG SESONGEN 2019-2020 
 
Høydepunkt: 

x Roar Ljøkelsøy kom «hjem» til Trondheim etter 3 år som assistenttrener i 
Tyskland. Han er ansatt som hovedtrener fram til 2025. 
 

x Eirin Kvandal debuterte og deltok i RAW Air-kvalifiseringen den 11. mars og 
ble nr 14 i sitt første Word-cup-renn. 
 

x Fem utøvere på nest øverste nivå internasjonalt COC, en Sør – Trønder. 
 

x Fire utøvere i JR VM. Hvorav to Sør- Trøndere. 
 

x Fire medaljer I JR NM, sølv og bronse i stor bakke, og gull til Sør – Trøndelag i 
lagkonkurransen.  
 

x I tillegg to utøvere på landslaget, med flere gode plasseringer i verdenscupen. 
Ikke Sør- Trøndere. 
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STATUS SPORT SESONGEN 2020-2021 
 

 

Høydepunkter: 

 

x Krevende sesong for alle:  
Nye restriksjoner omtrent ukentlig. Vanskelig å planlegge når konkurranser 
blir bekreftet tirsdag, og avlyst onsdag.  
Har vært en utfordring å holde motivasjonen opp. 
Idrett handler om å trene for å konkurrere. Denne sesongen har det blitt trent 
og trent… 

 
x Vi klarte ikke vårt mål om å få en utøver ut i WC, vi føler at Covid må ta store 

deler av skylden for dette. Frida har dog hoppet WC. I RAW Air ville vi kunne 
ha hatt med minst 2 og kanskje 3. 

 
x Kun 2 utøvere ut på COC, disse har dog gjort det bra. Covid har også skyld i at 

vi ikke fikk flere ut.. 
 

x Junior VM med tre utøvere, en røk dessverre ut med skade før VM. To Sør- 
Trøndere. 

 
x Herjet i NM, 2,3,4,5,6 plass i Stor bakke, hvorav tre Sør- Trøndere 

 
x JR NM Stor bakke, Gull og Sølv, 6. plass og 10. plass, hvorav tre Sør- Trøndere, 

bronse lagkonkurransen liten bakke til Sør – Trøndelag. 
 

x WC, Eirin Kvandal, 1., 3., og 6. plass, på herresiden Johan Andre Forfang flere 
plasseringer mellom 8. og 15.  

 
 
FRAMTID FOR HOPPSPORTEN I SØR- TRØNDELAG SKIKRETS 

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

 

For de utøverne på toppidrettsnivå går vi nå inn i et og et halvt år som kan se 
utfordrende ut i forhold til anlegg, da de mangler sitt gode treningstilbud i Granåsen. 
Men Trønderhopp har gode erfaringer med å være i samme situasjon før. Godt trykk 
på samlinger skjerper fokus og innsats. I tillegg vil får Trønderhopp et godt 
treningstilbud i nærheten gjennom at Bjørkbakken i Stjørdalen renoveres med plast, 
spor og heis fra Granåsen, det vil bli en helårs plastbakke. Men det er viktig at vi har 
et spesielt øye også vi i hoppkomiteene i denne perioden.  
 
Vi ser at vi kan være i ferd med å snu den negative trenden i forhold til rekrutering. 
Noe skyldes målrettet arbeid fra krets til klubbnivå. I Sør – Trøndelag ser vi dette 
gjennom at vi har flere aktive hoppere på aldersbestemt nivå, og en økning i klubber 
med hoppere. Vi har sannsynligvis også fått god hjelp av koronaen med at flere søker 
aktivitet utendørs. Det gjør at vi må utnytte denne positive situasjonen. Samarbeid på 
tvers av grener og nivåer blir et viktig verktøy. Men samtidig tydeliggjøre viktigheten 
av kretsleddet for å favne rekrutering så bredt som mulig ut i krets til klubb og 
utøvere. Det er også viktig å fortsette det gode samarbeidet mellom kretsene i 
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regionen får å få gode arrangement og samlinger som fremmer og løfter 
rekruteringen. Som vi også sa for to er siden er nøkkelen i fortsettelsen 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 klubber og miljø er viktig i 
fortsettelsen. Derfor er det viktig at vi satser på flere samlinger på tvers av klubber og 
miljøer, samt stimulere aktive barn og unge å delta på samlinger i nabokretser og på 
nasjonalt nivå. VM 2025 er endelig på plass og vil være motivasjon både for 
toppidrett og breddeidrett. Ikke all aktivitet vil skje i Granåsen, men VM i Granåsen 
og det nye anlegget for toppidretten vil ha en helt klar viktig symbolverdi som setter 
hoppsporten i regionen på kartet igjen. Også for de som ikke er en del av miljøet i 
dag. En annen viktig ting er synliggjøring av hoppsporten som aktivitet det er viktig å 
markedsføre tilbudene ut til befolkningen. Norges skiforbund har som strategi i 
anleggsutviklingen å bestrebe å legge små rekruttanlegg i tilknytning til skole, hall og 
annen sentralt beliggende infrastruktur. Her har vi nå en mulighet gjennom blant 
annet gjenbruk av plasten i Granåsen og spre Granåsen ut over i by og land. Lykkes vi 
med for eksempels et slikt tiltak vil vi virkelig få synliggjort hoppsporten og satt VM 
2025 på kartet ut i klubb og krets.  
 
 
 
 
Irma Richardsen     Anders Aune      Tor Kristian Haug   Narve J. Langmo      
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Årsrapport kombinert 2019-2021 

 
KOMBINERTKOMITÈEN 

Kombinertkomitèen er også styret i Granåsen Skiteam (GST). GST er et utvidet 

kretslag i Sør-Trøndelag Skikrets som er åpent for kombinertløpere fra andre kretser. 

Utøverne representerer sine klubber, men treninger og konkurranser administreres 

gjennom skiteamet. De fleste utøverne begynner på Heimdal videregående (HVGS) 

og går det 4-årige studieløpet idrettsfag. Trenerne har lærerstillinger på HVGS og 

resten av stillingsprosentene i kretsen/GST. 

 

Styret har bestått av  

Håkon Kvam   Meldal IL  Leder til 30.08.20, medlem fra 01.09.20 

Evy Meisingseth  Byåsen IL Leder fra 01.09.20 

Finn Arne Graabak   Byåsen IL       

Geir Bjørnstad    Byaasen Skiklub 

Ola Morten Græsli  Tydal IL 

Trond Wanvik         Byåsen IL (ikke aktivt medlem) 

 

Møtevirksomhet 

Det har vært jevnlig styremøter i KK/GST. Felles for de fleste møter er sportslig 

aktivitet, rekruttering, økonomi og drift av GST. Hovedfokuset er på GST og 

spørsmålet er om det blir gjort en god nok jobb i forhold til rekrutteringsarbeidet. På 

bakgrunn av dette er det fremmet forslag om sammenslåing av HK/KK, event. at 

styret i KK skal bestå av andre personer enn styret i GST. Arbeidet pågår i skrivende 

stund. 

 

Økonomi 

Kostnadskontrollen har blitt mye bedre i perioden. Teamet er avhengig at tilskudd fra 

Skiforbundet.  
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Det ble ikke innhentet sponsorer for sesongen 2019/20. Årsaken var at arbeidet ble 

utsatt til mot slutten av sesongen og så kom Covid-19 og trenerne ble permittert. Det 

ble bedring for sesongen 2020/21 da vi fikk inn Gjøco maling som hovedsponsor som 

sponset bekledning til teamet. Dette gav god lagfølelse og synlighet gjennom lik 

bekledning. Sparebank 1 SMN har også gitt et stort bidrag i samfunnsstøtte.  

Det finnes helt sikkert et enda større potensiale, spesielt med tanke på VM2025. 

Utfordringen er at jo mer man får inn jo mer må det jobbes med sponsorene for å 

gjøre dem synlig. Dette arbeidet i hovedsak gjort av trenerne og på dugnad av 

styreleder. 

Representasjoner 

Som leder av komitèen har Håkon Kvam/Evy Meisingseth representert skikretsen på 

fagmøter i regi av NSF. Trenerne har deltatt på alle organisert møter med NSF og har 

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

 

Covid-19 og permisjoner 

Da Norge stengte ned pga pandemien 12.mars 20, ble trenerne permittert fra sine 

stillinger i GST, Bjørn Kåre i litt over en mnd og Thomas april-jun. Andrè hadde 

pappaperm i mars – juni. De hadde hjemmekontor i skolestillingene sine. 

 

AKTIVITET - 16 ÅR OG YNGERE 

Kombinert rekrutterer i hovedsak sine utøvere fra barn og ungdom som kommer til 

hoppanleggene. De fleste barna driver med både hopp og kombinert. Treninger for de 

under 16 år foregår i regi av klubb. Størst aktivitet er det i småbakkene i Granåsen. 

Det har vært økt aktivitet vinteren 2020/21. Spesielt gledelig er det at det har blitt 

mye større aktivitet i Knyken og Rissa.  

 

GST-Trønderhopp ung 12-16 år 

GST-Trønderhopp ung er et samarbeidsprosjekt mellom Trønderhopp (TH) og GST. 

Det har blitt organisert faste hopp- og langrennstreninger gjennom begge sesonger. 

TH stiller med 2 hopptrenere og GST med langrennstrener Trond Kattem.  

 

Arrangement  
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Det har vært arrangert få barne-/ungdomsrenn i perioden. Her må man heller se an 

til region Midt-Norge og nordre deler av Hedmark at det til sammen har vært et greit 

tilbud for 2019/20 sesongen. Pga. Covid-19 restriksjoner ble det få lokale 

konkurranser sesongen 2020/21. Det ble en liten oppsving i mars da det ble åpnet 

opp for konkurranser i Trøndelag fylke. 

Konkurranser som utøvere fra Sør-Trøndelag har deltatt på i 2019/20  

Konkurransene ble avlyst i 2020/21 pga Covid-19 

Kombilekene på Tolga 25.-26.jan 20 12-16 år: 7 gutter og 1 jente.   

FIS-Youth Cup Knyken 15.-16.feb.20 14-16 år: 4 gutter.  

Solan Gundersen Vinterleker på Alvdal 27.feb-1.mars 20 12-14 år: 5 gutter og 1 jente. 

Hovedlandsrennet på Lierberget/Hamar 21.-22.feb 20 15-16 år: 

3 gutter deltok. 1.plass til Johannes Gujord fra Surnadal IL på normaldistanse og 2. 

plass til Isak Andreas Langmo fra Fjellørn IL i combicross.  

 

Norges Cup sesongen 2020/21: 

15-16 åringer har vært med og konkurrerte i klasse NCB på flere Norges Cup helger i 

2020/21 sesongen. Et meget bra tiltak slik at denne aldersgruppen fikk et brukbart 

konkurransetilbud. Fra Sør-Trøndelag har Vebjørn Bergh-Hansen og Eskil Høien 

deltatt. 

 

GRANÅSEN SKITEAM - junior og senior 

Trenere 

Hovedtrenere: Bjørn Kåre Ingebrigtsen og Andrè Nyeng Olsen.  

Hjelpetrenerere: Trond Kattem og Stian Kvarstad hovedsakelig i 2019/20 sesongen.  

Trainee: Christian Ingebrigtsen fra februar – mars 21. 

 

Hovedtrener og landslagstrener for kvinner: Thomas Kjelbotn. Han har hatt 50% 

stilling i GST og 50% i NSF fra 2019/20 sesongen og ut året 2020. 100% 

landslagstrener fra 01.01.21. 

 

Kvinnelandslaget ble opprettet fra 2019/20 sesongen og har begge sesongene bestått 

av 3 jenter fra GST: Gyda Westvold Hansen, Marte og Mari Leinan Lund. Delt stilling 

for Thomas har ikke vært optimalt for GST, for det har i realiteten vært tilnærmet 
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100% NSF fra høsten 2020. Grunnen til dette har bl.a. vært krav fra NSF i forhold til 

prioritering og utfordringer knyttet til Corona tiltak og karantener.  

 

Representasjon trenere 

Andrè og Thomas har vært trenere på internasjonale konkurranser som VM, COC og 

jr.VM. 

Utøvere 

Seniorer herrer:  

Jørgen Graabak, Magnus Krog, Espen Bjørnstad, Emil Vilhelmsen, Nils Ola Kvam, 

Lars Ivar Skårset, Aleksander Skoglund og Simen Kvarstad fra 2020/21 sesongen. 

Seniorer damer: 

Mari Leinan Lund. 

Junior herrer: 

Emil Ottesen, Andreas Skoglund, Trym Brandsegg-Lein, Espen Benjaminsen, Jakob 

Skillingstad, Johan Fredriksen Orset, Harald Martin Øihaugen, Andreas Ottesen, 

Markuss Vinogradovs + Eidar Strøm og Johannes Gujord fra 20/21 sesongen. 

Junior jenter:  

Gyda Westvold Hansen, Marte Leinan Lund, Thea Øihaugen, Oda Leiråmo og  

Mille Moen Flatla (2019/20) 

 
Av disse 25 løperne er 6 utøvere tilhørende klubber fra Sør-Trøndelag Skikrets. 
 

Landslagsutøvere fra GST: 

A-lag herrer: Jørgen Graabak, Magnus Krog og Espen Bjørnstad. 

A-lag kvinner: Mari Leinan Lund, Marte Leinan Lund og Gyda Westvold Hansen 

Utviklingslag herrer: Lars Ivar Skårset, Aleksander Skoglund, Simen Kvarstad, 

Andreas Skoglund, og Emil Ottesen (2020/21) 

Utviklingslag kvinner: Thea Øihaugen, Oda Leiråmo og Mille Moen Flatla (2019/20) 

 

Resultater VM Oberstdorf Tyskland februar 2021 

Første VM for KVINNER, normal bakke/5km. Norge og GST «tapeserte» pallen: 

GULL Gyda Westvold Hansen  
SØLV Mari Leinan Lund 
BRONSE Marte Leinan Lund 
 
HERRER:  
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GULL i lagkonkurransen til Norge med Jørgen Graabak og Espen Bjørnstad på laget 
 
Normalbakke/10km:              Stor bakke/10 km: 
9. Jørgen Graabak    14. Jørgen Graabak 
10. Espen Bjørnstad 
 
 

 

Resultater World Cup sammenlagt 

2019/20:    2020/21: 

2. Jørgen Graabak    12. Jørgen Graabak  
6. Espen Bjørnstad   13. Espen Bjørnstad  
33. Lars Ivar Skårset  29. Andreas Skoglund 
41. Andreas Skoglund   33. Magnus Krog  
 
Første WC sesong for kvinner: 2. Gyda Westwold Hansen 
     4. Marte Leinan Lund 
     7. Mari Leinan Lund  
 
Det ble arrangert WC i Granåsen 22.-23. feb 2020: 
 
2. Jørgen Graabak   3. Espen Bjørnstad 
4. Magnus Krog   4. Jørgen Graabak 

Andre som deltok var Lars Ivar Skårset og Andreas Skoglund    

 

Resultater Continental Cupen sammenlagt 

2019/20: 

3. Lars Ivar Skårset   2. Marte Leinan Lund 
8. Aleksander Skoglund  3. Gyda Westvold Hansen 
     8. Mari Leinan Lund 
 
Andre deltagere: Andreas Skoglund, Emil Ottesen, Trym Brandsægg-Lein, Thea 
Øihaugen, Oda Leiråmo og Mille Moen Flatla 
 
Den 22. februar 2020 ble det norsk seier i Mix konkurransen i Eisenerz i Østerrike. 
På laget gikk Gyda, Mari, Aleksander og Simen Tiller fra Kollenhopp.   
 
2020/21: 
 
2. Lars Ivar Skårset   2. Gyda Westvold Hansen 
     10 Mari Leinan Lund 
 
Andre deltagere: Emil Vilhelmsen, Andreas Skoglund, Emil Ottesen, Eidar Strøm og  
Marte Leinan Lund 
 
Resultater Sommer Grand Prix 2019 
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I perioden 23. – 1.septamber 2019 ble det arrangert sommer Grand Prix i 
Oberwiesenthal, Klingenthal og Oberhof i Tyskland.  
 
Den 24. august ble den aller første Mix konkurransen i kombinert arrangert i 
Oberwiesenthal. På førstelaget for Norge som ble nr. 2 gikk Magnus Krog, Gyda 
Westvold Hansen og Marte Leinan Lund. På andrelaget som ble nr. 10 gikk Mari 
Leinan Lund og Simen Kvarstad. 
 
Resultater Junior VM 
 
2019/20 Oberwiesenthal Tyskland 
 
Kvinner:  SØLV Gyda Westvold Hansen 

5. Marte Leinan Lund 
21. Thea Øihaugen 

 
GULL i Mix-Team med Marte Leinan Lund, Gyda Westvold Hansen og Andreas 
Skoglund fra GST på laget. 
 
2020/21 Lathi Finland 
 
Kvinner:  GULL Gyda Westvold Hansen 

SØLV Marte Leinan Lund 
 
Herrer:  5. Andreas Skoglund 

10. Eidar Strøm 
19. Emil Ottesen 

 
GULL i Mix-Team med Eidar Strøm, Marte Leinan Lund, Gyda Westvold Hansen og 
Andreas Skoglund fra GST på laget. 
 
 
NM senior 
 
NM del I 23.-24.11.2019 Falun/Beitostølen 
 
Normal bakke/5 km herrer:  Normal bakke/2,5 km kvinner: 
GULL Espen Bjørnstad   GULL Marte Leinan Lund 
SØLV Jørgen Graabak  

Normal bakke/5 km kvinner: 
GULL Gyda Westvold Hansen 
SØLV Marte Leinan Lund 

 
NM del II ble avlyst som følge av Covid-19. 
 
 
NM del I 21-22.nov.2020 Granåsen/Beitostølen 
 
Stor bakke/5 km herrer:    Normal bakke/2,5 km kvinner: 
SØLV Jørgen Graabak   GULL Gyda Westvold Hansen 
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BRONSE Espen Bjørnstad   SØLV Mari Leinan Lund 
12. Simen Kvarstad    BRONSE Marte Leinan Lund 
 
Stor bakke/10 km herrer:   Normal bakke/5 km kvinner: 
GULL Espen Bjørnstad   GULL Gyda Westvold Hansen 
4. Jørgen Graabak    SØLV Marte Leinan Lund 
18. Simen Kvarstad 
 
NM del II som skulle gått i Granåsen i mars 21 ble avlyst pga Covid 19. 
Junior NM 
 
2019/20 Rena 
 
Mass start:     Mass start: 
GULL Gyda Westvold Hansen  SØLV Emil Ottesen 
SØLV Marte Leinan Lund   Andre plasseringer: 4, 8, 9, 10, 11,13 og 14 
Andre plasseringer: 4 og 5 
 
5 km:      10 km: 
GULL Gyda Westvold Hansen  GULL Emil Ottesen 
SØLV Marte Leinan Lund   BRONSE Jakob Skillinstad 
Andre plasseringer: 4 og 5   Andre plasseringer: 7, 8, 10, 11 og 14 
 
2,5 km:     5 km: 
GULL Marte Leinan Lund   SØLV Emil Ottesen 
SØLV Thea Øihaugen   Andre plasseringer: 5, 7, 8, 9, 12,13 og 15 
Andre plasseringer: 4  
 
2020/21 Lillehammer 
 
5 km:      10 km: 
SØLV Oda Leiråmo    GULL Andreas Skoglund 
BRONSE Thea Øihaugen   SØLV Emil Ottesen 
      Andre plasseringer: 4, 7, 8, 10, 12 og 15 
 
2,5 km:     5 km: 
SØLV Thea Øihaugen   GULL Emil Ottesen 
BRONSE Oda Leiråmo   SØLV Eidar Strøm 
      Andre plasseringer: 7, 8, 10, 11 og 13 
 
 
Resultater Norges Cup 
 
Sesongen 19/20 ble brått avbrutt da Norge ble stengt ned 12. mars 2020, og det 
foreligger ingen sammenlagt resultater.  
 
Norges Cupen for 2020/21 har blitt gjennomført som planlagt, bare med flytting av 
noen arrangørsteder og noen få helger. Det foreligger ikke sammenlagtresultater. 
NSF er forespurt og har sagt at det skal bli lagt ut, men slik har det foreløpig ikke 
blitt. Premieutdeling for Norges Cupen vil bli gjennomført i forbindelse med NC i 
Knyken i august 2021. 
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Flere utøvere fra GST har markert seg godt begge sesonger i alle 3 klasser, NCA, NCB 
og NCK. 
 
 
 
 
 
 
Resultater Ungdoms OL Lausanne/Les Tuffes Sveits jan 2020 
 
4. Gyda Westvold Hansen 
 
12. Johan Fredriksen Orset 
 
GULL i Nordic Mix-Team (2 utøvere fra kombinert og 2 fra langrenn) med Gyda 
Westvold Hansen på laget.  
 
Nordisk junior landskamp 

Sesongen 19/20 hadde GST 3 utøvere på Nordisk Juniorlanskamp.  

 

OPPSUMMERING 

Rekrutteringen i Sør-Trøndelag har over tid vært for lav. Vinteren 2020/21 har 

imidlertid vist økt aktivitet flere steder i kretsen. Det er viktig å samarbeide med 

Trønderhopp og klubbene og gjøre tiltak fremover for å ivareta den økte interessen.  

 

GST er det største kombinertteamet i Norge og leverer gode resultater både nasjonalt 

og internasjonalt.  GST ønsker å være best i både topp og bredde. Viktige 

samarbeidspartnere er Olympiatoppen og Heimdal videregående skole. 

 

Kvinnekombinert har kommet for fullt og det gode arbeidet førte frem til gull, sølv og 

bronse i det aller første VM for 3 GST jenter. 

 

Nytt for perioden er at det har kommet Mix-konkurranser på programmet i Sommer 

Grand Prix, COC og Jr.VM. 

 

Det gjøres veldig mye bra arbeid og det er viktig å fortsette med dette mot VM 2025.  

Det er en spennende tid vi skal inn i, men også utfordrende da bakkene i Granåsen 

blir stengt i perioden april 2021 til senhøsten 2022.  
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Til slutt vil jeg takke trenere, foreldre, styremedlemmer, samarbeidspartnere og alle 

andre kombinertinteresserte for innsatsen i 2019 - 2021 

 

Trondheim  

KK/ Granåsen Skiteam 

Evy Meisingseth/leder  
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ÅRSRAPPORT LANGRENN  
2019-2021 
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Langrennskomiteen (LK) har sesongene 2019/2020 og 2020/2021 bestått 

av: 

 

Leder:   Knut Erling Flataker, Hommelvik IL   

Nestleder:  Arnt Harald Aaslund, Fjellørnen IL 

Medlem:  Terje Skulbru, Strindheim ski   

Medlem:  Maj Helen Nymoen, Strindheim ski 

Medlem:   Jens Petter Estil, Byåsen IL  

Medlem:  Live Spilker, Byåsen IL 

Medlem:   Håkon Solvik, Rindal IL 

Medlem:   Kristian Tettli Rennemo, Byåsen IL 

 
Soneledere 2019/20 

Neadalen:  Tor Olav Moslet, Øverbygda IL 
Trondheim:  Live Spilker, Byåsen Langrenn 
Gauldal:  Berit Tovmo, Singsås IL 
Orkladal:  Ida Mogstad, Surnadal IL 
Fosen:   Ubesatt pr. dato 
 
Soneledere 2020/21 

Neadalen:  Tor Olav Moslet, Øverbygda IL 
Trondheim:  Live Spilker, Byåsen IL 
Gauldal:  Berit Tovmo, Singsås IL 
Orkladal:  Erik Husby, Skaun IL 
Fosen:   Ubesatt pr. dato 
 

Sonearbeid: 

LK har arbeidet målrettet for å skape aktivitet i sone arbeidet, og det gis støtte til 

soneleder og aktivitet i våre soner. Det er utarbeidet ”sonelederinnstruks” som LK 

mener vil lette arbeidet til de enkelte sonelederne. 

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

samarbeid mellom klubbene i sonen – rekruttering, samlinger og trenerutvikling. 

Utvikling av velfungerende soner er viktig for langrenn og en modell også Trøndelag 

idrettskrets arbeider etter. LK mener også dette er viktig rekrutteringsarbeid. 

Alle sonene med unntak av sone Fosen fungerer godt og det er i plan å utvide sonene 

på tvers av gren i kretsen, noe som vil være positivt for skisporten generelt. 
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Sportslig utvalg for LK: 

Sportslig utvalg har bestått av ansvarlige fra LK for hver aldersgruppe.  

Kurs og utviklingsarbeid: 

 LK har tatt flere initiativ til blant annet aktivitetsleder og TD-kurs. LK ser det er et 

stort behov for å få utdannet nye TD’ i kretsen, uten TD ‘er blir det ingen skirenn.  

Arrangement:  

Sesongen 2019/2020 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 2020/2021 ble utfordrende da alt ble nedstengt 12. mars 2020 grunnet 

Covid-19. Sesongen en ble brått avslutta samme helg som Jr NM på Beitostølen og 

NC senior Harstad skulle gjennomføres. 

 
Langrenn:  

Totalt var det terminfestet 39 langrenn sesongen 2019/2020 hvorav 1o ble avlyst. 

Totalt var det terminfestet 52 langrenn sesongen 2020/2021 hvorav 29 ble avlyst. 

Turrenn:  

Det var terminfestet 20 Turrenn sesongen 2019/2020 hvorav 11 ble avlyst 

Det var terminfestet 16 Turrenn sesongen 2020/2021 hvorav 14 ble avlyst. 

Avlysningene var i hovedsak pga pandemien og de restriksjonene som kom i 

forbindelse med den. Det skal dog nevnes at noen av de avlyste rennene gikk med 

åpent spor og QR koder som et tilbud til utøverne. Noen avlysninger var også pga 

snømangel.  

 

Sparebank1 Cup og KM. 

SP1-Cup 2019/2020: 

Totalt var det 332 utøvere som deltok på SP1 Cup 2019/20. Av dette var det 125 

jenter/damer og 207 gutter/herrer fra 13 år og oppover, selv om bare 4 av 6 renn ble 

arrangert. Arrangører har vært Tydal il, Leik il, Surnadal il, Selbu il, Rindal il (2x), 

Totalt 6 renn. 

KM normal fri Sp1Cup 2 - KM sprint klassisk Sp1Cup3 - KM langdistanse Sp1Cup4  

KM stafett Sokna IL - KM sprintstafett Ranheim IL 
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SP1-Cup 2020/2021:  

SP1 cup 2020/2021 ble endret til bare å gjelde for 13-16 år pga Covid-19. Junior 

deltok i egen cup og det ble gjennomført få skirenn for senior.  

Totalt har det vært 194 utøvere som deltok på SP1 Cup 2020/21 (13-16 år). Av dette 

var det 65 jenter og 129 gutter fra 13 - 16 år.  

Arrangører har vært IL Nor il, Leik il, Hommelvik il, Skaun il og Selbu il (2x). Totalt 

gjennomført 6 renn.  

KM normal klassisk SP1Cup2 - KM sprint fri SP1Cup3 -  

KM langdistanse klassisk SP1Cup 4 

KM stafett Sokna IL ble avlyst av smittevernhensyn. KM sprintstafett Surnadal IL 

avlyst og omgjort til et ordinært renn grunnet Covid-19. 

 
Midt-Norsk Mesterskap ble arrangert på Selbuskogen 2020. I 2021 skulle MNM 

arrangeres i Molde, men måtte etter flere utsettelser avlyses pga av Korona 

situasjonen. Molde har fått MNM også i 2022. I 2020 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 regionslaget 

● 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 

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

● Dugnadsånden opprettholdes 
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● Sportsplan med årshjul for LK 

 

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

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

terminliste arbeid, utvikling av arrangement samt økonomisk oppfølging gjennom 

sesong.  

 

LK har avholdt ca. 1 møte pr mnd., totalt 14 møter for sesongen 2019/2020 og 

sesongen 2020/2021, 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.  

 
Junior 

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 / tilrettelegger.  Martin Riseth 

2019/2020 og Live Spilker 2020/2021 har koordinert det praktiske under Norgescup 

og NM junior.  
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12 mars 2020 ble Norge stengt ned grunnet Covid-19 og ingen nasjonale skirenn ble 

arrangert. Kretsens hadde tidligere en” pool” med yngre ledere, denne har de siste 

årene blitt redusert i antall, noe som er beklagelig for framtida. Bruk av yngre ledere 

for å løse kretsens ulike oppgaver er fremtidsrettet. 

LK kjøpte til sesongen 2019/2020 en testserie ski for å høyne fellesskap og kvalitet på 

skirenn gjennom felles smøring. 

  
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.  

 
 

 
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 ble laget 7 utøvere i 2019/2020 og 8 utøvere i 

2020/2021. Trener 2019/2020 var Truls Torvik. Trener 2020/2021 har vært Magnus 

Stensås. Det er lagt ned et godt arbeid, forberedt og gjennomført et sportslig opplegg 

med positive tilbakemeldinger fra løperne, noe som har resultert i mange gode 

resultater. Det er betenkelig at ingen dameløpere er aktuelle for et kretslag senior. 

Men, Team Strindheim ivaretar på en god måte 7 damer fra kretsen i sitt klubb 

opplegg. Løpere utenfor lag er i stor grad invitert med på treningsøkter. 

Kretslag 19/20: 

Martin Julian Buvarp  Byåsen IL 

Vegard Sivertsgård    Tydal IL 

Magnus Øyaas Håbrekke  Byåsen IL 
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Ole Morten Flataker   Hommelvik IL 

Jo Svinsås    Rindal IL 

Lone Johansen   Melhus IL 

Magnus Harr Lian   Klæbu IL 

 

Kretslag 20/21: 

Martin Julian Buvarp  Byåsen IL 

Vegard Sivertsgård    Tydal IL 

Magnus Øyaas Håbrekke  Byåsen IL 

Ole Morten Flataker   Hommelvik IL 

Even Solem Michelsen  Byåsen IL 

Olve Johansen Rye   Byneset IL 

Magnus Harr Lian   Klæbu IL 

Andreas Fjorden Ree  Støren sportsklubb 

 
Hovedsponsorer kretslaget 2019/2020. Asko, KLP og Fjøssystemer. 

Hovedsponsorer kretslaget 2020/2021. Asko, KLP og Mardahl Maskin. 

 
Team Veidekke Midt Norge 2019/2020 

Team ELON Midt Norge 2020/2021 

Administrasjon 

Stian Eckhoff  / Erik Andresen  Sør-Trøndelag Skikrets 

 
Styringsgruppe 
Knut Erling Flataker   Leder 

Arnt Harald Aaslund    Sør-Trøndelag Skikrets 

Ketil Fiskvik     Nord-Trøndelag Skikrets 

Petter Myrset    Møre og Romsdal Skikrets 

Daniel Myrmæl Helgestad   Markedskontakt 

Eirik Myhr Nossum    NSF 

Atle Kvålsvoll /Arnstein Finstad  Olympiatoppen 

 
STS/LK står for 1/3 eierandel av dette laget og eierstyring skjer gjennom eiergruppen 

bestående av kretsledere i de 3 eier kretsene med Astrid Eide Stavseng, Siv Jørgensen 

og Siri Darell. 

 

Side 49



 

 

Løpere 2019/2020 

Martine Lorgen Øvrebust  Stordal IL 

Anne Kjersti Kalvå   Lundamo IL 

Astrid Stav    Varden IL 

Marte Skaanes   Strindheim IL 

Jan Thomas Jenssen  Hommelvik IL 

Fredrik Riseth   Byåsen IL 

Ole Jørgen Bruvoll   Lierne Ski 

Jørgen Sæternes Ulvang  IL Varden 

Magnus Stensås   Tydal IL 

Sindre Grønflaten   Fjellørnen IL 

Pål Trøan Aune   Steinkjer skiklubb 

Håkon Skaanes   Strindheim IL 

Trener: Kristian Sveaas Skrødal  

 

Løpere 2020/2021 

Anne Kjersti Kalvå,    Lundamo IL 

Marte Skaanes   Strindheim IL  

Martine Lorgen Øvrebust  Stordal IL  

Kathrine Harsem   Varden IL  

Hanne Wilberg Rofstad  Byåsen IL 

Pål Trøan Aune   Steinkjer IL 

Jørgen Ulvang   Varden IL  

Sindre Grønflaten   Fjellørnen IL  

Ole Jørgen Bruvoll,    Lierne IL  

Håkon Skaanes   Strindheim IL 

Trener: Kristian Sveaas Skrødal 

 
Hovedsponsorer 2019- 2020- 2021 

Veidekke 19-20/ Elon 20-21 
Sparebank1 SMN 
Melby 
KS-struktur 
Spar 
Pipelife 
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Regionslaget har hatt et sportslig opplegg på rundt 60 samlingsdøgn i året. Utøverne 

har prestert i toppen i Norgescup, Skandinavisk cup og WC. Teamet har hatt et 

velfungerende smøreteam som også har fungert som en kunnskapsbase for regionen. 

Teamet er et prioritert A-prosjekt for Olympiatoppen Midt-Norge, og får gjennom de 

tilført god fagkompetanse. Regionslaget har som mål å være det beste regionslaget i 

Norge, og rekruttert utøvere, smørere og støttefunksjoner inn til NSF og landslag. 

En spesiell takk til smørere og støtteapparat som har bidratt til at regionslaget har 

hatt veldig gode ski og gode opplegg sesongen 2019/2020 og sesongen 2020/2021.  

 

 

Representasjon: 2019/2020 og 2020/2021 

 

Landslag 2019/2020: 

Kvinner elite:   
Kari Øyre Slind  Oppdal IL 
 
Kvinner rekrutt: 
Julie Myhre   Byåsen IL 
 
Herrer allround: 

Didrik Tønseth   Byåsen IL  

Niklas Dyrhaug   Tydal IL  

Johannes Høsflot Klæbo  Byåsen IL 

Junior: 

Hanne Wilberg Rofstad Byåsen IL 

 

Landslag 20/21: 

Menn allround: 

Didrik Tønseth  Byåsen IL 

Menn sprint: 

Johannes Høsflot Klæbo Byåsen IL 

Rekrutt: 

Julie Myhre   Byåsen IL 

Jan Thomas Jenssen Hommelvik IL 
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Ungdomsstafetten i Holmenkollen 2020 og 2021:  

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

Grunnet Covid-19 ble stafetten ikke arrangert i 2020 og 2021.  

 

Økonomi  

Langrennskomiteen har en stram, men sunn økonomi. 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 ellers.  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 vet hvorfor. 

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

tingperiode har vært svært påvirket av Covid-19 og gjeldende smittevernforskrifter. 

 

 

Knut Erling Flataker 

Leder LK 
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ÅRSRAPPORT 2019/2021 

 
Anleggsutvalget 

 

 

  Skileikområde Haraldstu/Øyangen  
Foto: Heidi Selnes 
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Årsrapport anleggsutvalget 2019-2021 
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 de anleggene som omtales i rapporten kun er de som har 

meldt inn til skikretsens administrasjon eller til anleggsutvalget om anleggsbehov, 

anleggsutvikling, oppgraderinger, eller endringer i anlegget. 

 

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 Hommelvik Langrenn bygger 

skileik/skicross/basis-anlegg på Jervskogen. Anlegget blir ferdigstilt i 2021.  

 

Andre planlagte nyetableringer er satt på vent i en periode, og er dermed i en lengre 

prosess. Blant annet kan nevnes at reguleringsarbeid for anlegg i randsonen av 

Trondheim har møtt til dels sterk motstand, og prosessen med regulering ifbm 

renovering/reetableringer og utvikling av anlegg har tatt mye lengre tid enn hva som 

var planlagt. Dette gjelder Gråkallen Vinterpark og Skiarena Øst som er 

stoppet/bremset av politiske årsaker etter mye uventet motstand (se lenger bak for 

begge anleggene).   

Haraldstu/Øyangen skileikområde 
Foto: Heidi Selnes 

Merlia hoppanlegg 
Foto: Adresseavisen 
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Presset på areal generelt og markagrensa rundt byer og tettsteder gjør det spesielt 

utfordrende med etablering eller renovering av anlegg. Dette gjelder både tidligere og 

planlagte tilrettelagte areal, stier og løyper i randsonen av bebyggelsen og nære der 

folk bor. Samtidig er det en meget bærekraftig løsning å tilrettelegge med anlegg for 

skiaktivitet og annen idrettslig aktivitet inntil bebyggelsen og i grensa til 

markaområder. Det fremmer god folkehelse og et aktivt liv for store deler av 

befolkningen i alle aldre, også for personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

 

Anlegg alpine grener 

Vassfjellet vinterpark 

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

Vassfjellet skisenter 17.09.2019. Vassfjellet brukes som treningsarena for Freidig 

Alpin og Freidig Freeski.  

 

Anlegget er blitt betydelig oppgradert. Det er bygget opp økt kapasitet for 

snøproduksjon, og en ny familiebakke. Nedre del av Sørløypa og Familiebakken har 

fått kunstsnø. Det er montert LED-lys i hele anlegget. Det er snart tynnet 1.000 mål 

skog for frikjøring.  Arbeidene er utført på budsjett.  

 

2021 sesongen ble svært vanskelig med en svak førvinter og store smittevern-

begrensninger. Anlegget har vært åpent 10 – 21 alle dager, det har vært fullt selv på 

lørdag kveld. Nesten 70% av brukerne av anlegget er yngre enn 20 år. Omsetningen 

ser ut til å lande på rundt 30 mill, 3 ganger høyere enn før Freidig overtok. Alle 

sesongkortene for 2022 ble utsolgt på mindre enn 2 minutter.  

 

I april stadfestet Bystyret ny reguleringsplan for Vinterparken.  Sommeren 2021 skal 

det bygges dam på Ulvtjønnøa som ekstra reservoar for snøproduksjon. Det skal 

monteres kunstsnø i hele Sørløypa og Familiebakken. Parkeringsplassen utvides med 

ytterligere 1.000 plasser. Det skal legges avløpsledninger til kommunalt anlegg, og ny 

høyspent. Til hovedlandsrennet 2023 bygges det ny utforløype, med kulvert over den 

planlagte langrennsløypa Trondheim -Klæbu 
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Det er bestilt en ny 6 seters stolheis, på grunn av rekkefølgekrav vil denne 

sannsynligvis ikke kunne bli montert før sommeren 2022. Med stolheis vil dagens t-

krokheiser bygges til en til en ny barnebakke og en til rene treningsformål.  

 

Stolheisen åpner for sykkel på sommeren og helårs drift av anlegget fra tidligst 2023.  

 

 
 
 
 

Oppdal  

Situasjonen for alpint på Oppdal er fortsatt krevende. Det er vanskelig å få til et 

samarbeid med heisen som gjør det mulig å drive sporten uten betydelige kostnader. 

Det jobbes med et prosjekt for å få til en slags idrettslig løsning innenfor dagnes 

anlegg.  

 

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 
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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 og 

Trondhjem skiklubb. Med kjøp av Vassfjellet trakk Freidig Alpin seg ut av prosjektet. 

 

 

 
  

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. Prosjektet har vært meget krevende å f 

gjennomført, blant annet pga politisk motstand. Prosjektets omfang og planer er 

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

 

Gråkallparken drives i dag som egenorganisert anlegg, primært for brettkjørere. Det 

er betydelig aktivitet i parken, alt arbeid gjøres i hovedsak på dugnad ledet av Stian 

Karlsen og Mats Møllerup Larsen. Det er behov for oppgradering av heisen og en ny 

liten heis.  

 

Parken har mer enn 40 elementer. Gråkallparken ble kåret til årets park i 2020.  

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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Kyvannet vannhopp 

I forrige toårsperiode ble nytt vannhoppanlegg for freeski etablert 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 skjedde i mai 2019, og det 

har siden vært mye aktivitet i vannhoppet med utøvere fra flere aldersgrupper. 

 

    
 

 

 

Anlegg nordiske grener 

Merlia  

Merlia rekruttanlegg hopp i Rissa er kategorisert i planen som et nærmiljøanlegg og 

et klubb- og kommunalt anlegg for trening og lokale konkurranser. Anlegget består i 

dag av to eldre bakker fra i størrelse, som begge viser seg å ha noenlunde riktig 

bakkeprofil ihht dagens krav. De to minste bakkene fra ca 1970 ønskes oppgradert 

med riktig bakkeprofil og til næranlegg i størrelse til hhv K20 og K8. Når disse blir 

ombygd vil anlegget framstå som et komplett rekrutteringsanlegg.  

 

Merlia har fått tauheisen som tidligere ble brukt i Bjørkbakken (Stjørdal), som har 

fått plast og heis til gjenbruk fra Granåsen. Strøm må koples til på nytt da hovedlinja 

er blitt plukket ned tidligere i forbindelse med omlegging av strømnettet. Videre er 

det behov for renovering av armaturer og lysanlegg.  

 

Det har ikke vært aktivitet i bakkene de siste 30 år da og bakkene hadde etter hvert 

grodd igjen. De siste tre årene har Fjellørnen IL gjenetablert hopp og kombinert som 

Begge foto: Kari Hovin Kjølle  

Bildene er fra den offisielle åpningen av vannhoppet ved Kyvannet i mai 2019. 
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grener.  Klubben har hovedfokus på breddeaktivitet, men har også utøvere på 

regionalt og nasjonalt nivå i langrenn, hopp og kombinert. 

 

Det er svært viktig for hoppsporten at et lokalt rekruttanlegg som Merlia holdes 

vedlike for å gi mulighet til aktivitet for unge hoppere i Rissa og på Fosen. Det er 

viktig for å holde interessen for hoppsporten vedlike, motvirke frafall og gi mulighet 

for rekruttering av nye utøvere. Renovering av Merlia hoppanlegg utføres på dugnad, 

hvor utøvere i på aldersbestemt nivå og foreldre deltar i arbeidet med å få ryddet og 

renovert bakkene.  

 

For å skape eierskap 

og engasjement for 

anlegget i lokalmiljøet, 

er det etablert et 

samarbeid med skolen 

og alle elever på 

mellomtrinnet. Rundt 

140 elever har deltatt i 

ryddingen av skog.  

 

Bakkene K 20, K 30 og K 48 er ryddet, og renovering av stilas i storbakken er satt i 

gang. Det skal bygges avsatser i K 30, og spormaler skal legges an i de to største 

bakkene for å sikre hopping på 20 cm snø.   

 

«Kjølbrottet» skiarena - 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.  

 

Planskisser for området er utarbeidet og med en løypetrase på 5 km. 

Grunneieravtale er klar for signering våren 2021, etter noe diskusjon om prising av 

ulike skogstyper. Et kostnadsoverslag for anlegget er under utarbeidelse. 
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Reguleringsplan skal utarbeides, med plankart for skiløypetrase, stadionområde, 

eventuell plassering av nybygg, parkeringsplass og vegatkomst, samt tilhørende 

reguleringsbestemmelser. Trøndelag fylkeskommune bekoster og gjennomfører 

arkeologiske undersøkelser av området. Videre må det bl.a gjennomføres en 

trafikkanalyse og en naturmangfoldsvurdering.   

 

Haraldstu/Øyangen 

Lensvik IL har etablert et kompakt skileikområde ved Øyangen for hele familien, med 

lysløype, turløype, skileikanlegg og et klubbhus med etterlengtet toalett og kjøkken. 

Dette er et område som vil bli brukt hele året og ikke bare om vinteren.  

 

Skihytta har fått navnet Haraldstu etter skikongen vår Harald Grønningen. Den er 

oppgradert og brukes som klubbhus/kafé. Hytta åpnet i februar i 2020, men måtte 

dessverre stenge allerede i mars samme år pga covid19-nedstengingen. 

 

Sesongen 2020/2021 har det vært brukbare forhold i januar og februar, delvis i mars, 

i påska og ut april. Skitrening og skiaktivitet er utfordrende å planlegge, og mye tas på 

sparket. Snøproduksjonsanlegg er av den grunn neste prosjekt på planen for anlegget. 

 

   
 Bildene viser område for skileik, startområde for løyper og hytta Haraldstu. 

Alle foto: Heidi Selnes 
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Skiarena Øst  - Strindamarka næranlegg 

Hensikten med prosjekt Skiarena Øst er å etablere et nært og attraktivt rekruttanlegg 

for barn og unge innen de tradisjonelle vinteridrettene på østsida av byen, et 

breddeanlegg som også omfatter orientering, terrengløp og terrengsykling. Østsiden 

av byen er i sterk vekst og behovet for anlegg nære der folk bor er økende.  

 

Skiarena Øst er et samarbeidsprosjekt fra 2012 og hvor sju idrettslag med tilknytning 

til området er initiativtagere - Strindheim IL, Utleira IL, Nidelv IL, Ranheim 

Skiklubb, Jonsvatnet IL, NTNU og Trondhjems skiklub. Disse klubbene representerer 

flere tusen aktive skiløpere. Klubbenes skiavdelinger har inngått et formelt 

samarbeid, og arbeidet med etablering av Skiarena Øst er forankret i en 

intensjonsavtale.  

 

I dag er det Granåsen som er treningsarena for de fleste av disse klubbene. Det er lite 

bærekraftig mht transport. Anlegget er tenkt å redusere behovet klubbene har med å 

reise til Granåsen og andre løyper/anlegg på vestsiden av byen. Det plasseres i 

randsonen av byen, nære der folk bor og nære bussholdeplass. Samtidig er 

plasseringen inngangen til store bymarkområder hvor mange km med stier og løyper 

gir muligheter for de som ønsker det å komme lengre bort fra byen og inn i mer 

uberørt mark.  

 

Planområdet ligger nær bebyggelse i Strindamarka, og er et mye brukt friluftsområde 

for den østlige delen av byen, med godt preparert skiløypenett på vinteren og turveg 

og stinett resten av året. For mange i Østbyen er dette inngangen til Strindamarka. 

Det er et spesielt populært friluftsområde for beboere, barnehager og skoler i 

området, et naturlig sted for tilrettelegging for flere idretter og allsidig aktivitet.  

 

Det foreløpige forslaget til løypetrasé er et løypenett på totalt 3,3 km, fordelt på fire 

sløyfer. Det er lagt opp til en etablering av et stadionområde med alle nødvendige 

fasiliteter slik som arenabygg med funksjoner for tidtaking og speaker, kafe/kiosk, 

garderober og lager av utstyr. Det er også avsatt områder nært skistadion som skal 

opparbeides for skileik, inspirert av skileiken ved Skistua.  
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Det finnes ingen rulleskiløype på denne siden av byen, og klubbene har et ønske om å 

få etablert ei rulleskiløype på minimum 2 km i deler av ny skiløypetrasé. 

Anleggsutvalget for Skiarena Øst har, etter den svært store oppmerksomheten rundt 

anlegget, gitt uttrykk for at rulleskiløype ikke vil være avgjørende viktig for at 

Strindamarka næranlegg skal bli et verdifullt rekrutt-/breddeanlegg for skiidretten. 

De lokale snøforholdene i Estenstadmarka betegnes imidlertid som moderate. 

Kunstig snøproduksjon vurderes derfor som nødvendig for å sikre stabile muligheter 

for aktivitet i anlegget. 

 

 

Granåsen skisenter 

Helse- og arenabygg ved langrennstadion sto midlertidig ferdig og deler av bygget ble 

tatt i bruk til SkiTour 2020, og ble ferdigstilt sommeren 2020.  

 

   
 

Fase 2 av utbyggingen av Granåsen er i gang med rivingsarbeider og tilrettelegging 

for etablering av nye hoppbakker, arenabygg med garderobefasiliteter i kombinasjon 

tribuner, flerbruks skytterhall inni bakken og fleraktivitetsområde på taket, skibru og 

flytting av skiskytterarena.  

 

Skiidretten har i tingperioden 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:  

x Langrenn/skiskyting – skikretsens leder Siri Darell 

x Hverdagsanlegg – Kristian Dahl 

x Hopp/kombinert – Roald Olsen 

x Store arrangement – Erik Andresen 

Illustrasjonene er laget av Asplan Viak Trondheim 
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Trinn 2 av rulleskiløypa i Granåsen, en sløyfe på 4,2 km i Søremsåsen, ble ferdigstilt 

sommeren 2020. Åpningen av løypa skjedde 22.08 ifbm siste rennet i 

Toppidrettsveka 2020. 

 

Et permanent basisanlegg mellom 

Litjåsen/Høgåsen og rekruttbakkene er 

imidlertid utsatt til fase 3 av utbyggingen.  

 

Illustrasjonen viser ett av flere alternativer for 

løypetrasé i basisanlegget. 

 

Etablering av gapahuker og varmestue ifbm 

rekruttbakkene vil kunne gjøre denne delen av 

Granåsen til et familievennlig hverdagsanlegg 

ved porten ut i marka.  

 

 

I forbindelse med søknaden om VM i nordiske grener har Trondheim kommune 

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

Granåsen. Erfaringer fram til nå er at svinnet av total produsert mengde snø utgjør 

ca. 20%. 

 

 

Skipolitiske målsettinger og skikretsens anleggsarbeid  

Anleggsutvalgets oppgaver og rolle  

Anleggsutvalget har i tingperioden bestått av de tre ting-valgte representantene Dag 

Herrem (alpinanlegg og PBL (Plan-og bygningsloven)), Gunnar Smiseth (ansv. 

løypekjøring Jervskogen og omkringliggende løypenett, FIS TD langrenn) og Kari 

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

 

Anleggsutvalget og administrasjonen har i perioden 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 

Illustrasjonen er laget av NSF v/Erik Aas Andersen 
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nytt anlegg eller oppgradering/ endringer i eksisterende anlegg, som valg av 

løypetrasé, endring av stadion, bakkeprofiler etc.  

 

Anleggsutvalget har levert innstillinger til ulike høringsutkast ifbm skianlegg for 

behandling i skikretsstyret, samt innstilling til årlig prioritering av skianlegg i 

Trondheim kommune i forbindelse med idrettsrådets rullerende prioriteringsliste for 

tildeling av spillemidler.  

 

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, 

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 anleggsdrivere 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. 

 

 

x Skiforbundet, skikretser og skiklubbene skal legge til rette for helårsanlegg der 
folk bor, og som skaper variert aktivitet på ulike underlag. 
 

x Skikretsene skal til enhver tid ha en gjeldende anleggsplan som skal være 
førende for størrelse, plassering og prioritering av anlegg. 
  

x Skiforbundet skal arbeide for snøsikre skianlegg gjennom å bidra til utvikling av 
klimavennlig snøteknologi 
 

x Skiforbundets grener skal ha kvalifiserte anleggsrådgivere 
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Anleggsplan og prioriteringer 

Alle anlegg må være forankret i skikretsens anleggsplan for at man skal være 

berettiget til å søke om spillemidler. Dette er svært viktig at alle anleggseiere og -

drivere forholder seg til, og sørger for å melde inn til skikretsen/anleggsutvalget.  

 

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

gjennom vår anleggsplan. Anleggsplanen skal gi informasjon om skiidrettens egne 

prioriteringer for anleggsutviklingen i årene fremover. Målet for gjeldende 

anleggsplan 2017-2020 har vært å legge til rette for anlegg der folk bor, og gi bistand, 

råd og tilslutning til hhv utbedring og oppgradering av anlegg og til nyetableringer i 

tråd med utviklingsmodellen i NSFs Skipolitisk Dokument (SPD) 2016-2020.  
 

Skianleggene i kretsen er kategorisert for å kunne gjøre de nødvendige prioriteringer 

mtp spillemiddelsøknader og søknader om midler til nærmiljøanlegg. Alle anlegg som 

er meldt inn, er i bruk, eller under konkret planlegging, er lagt inn i planen og 

kategorisert. Dette er planlagt videreført i en revidert anleggsplan for en ny periode. 

Et nytt skipolitisk dokument vil legges frem på Norges Skiforbunds ting i juni 2021, 

og skikretsens anleggsplan for en ny periode vil justeres mht eventuelle endringer i 

mål nasjonalt.  

 

18.05.2020 

 

Kari Hovin Kjølle, leder    Dag Herrem  Gunnar Smiseth 
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Sør-Trøndelag Skikrets 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Sør-Trøndelag Skikrets. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 
2019 

• Resultatregnskap for 2019 
• Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle 
stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og 
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 

Trondheim, 3. august 2020 
BDO AS 
 
 
 
Erik Horghagen 
registrert revisor 
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Årsregnskap 2020
for

Sør-Trøndelag Skikrets

Foretaksnr. 971377771
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REGNSKAPSPRINSIPPER:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har
videre fulgt relevante bestemmelser  i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse.

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.  Sponsorinntekter  og tilskudd
periodiseres og inntektsføres i den perioden/det år de gjelder.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter  normalt  poster  som  forfaller til betaling innen ett år
etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost  og
antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell
vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert
avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Disponering av årets overskudd

Årets overskudd er på 962.042. Overskuddet overføres annen egenkapitalen og er fordelt på de
enkelte komiteenes akkumulerte resultat i forhold til hver enkelts årsresultat .
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Sør-Trøndelag Skikrets

Resultatregnskap

Note 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Sponsorer/salg 637 439 440 298
Tilskudd 2 758 344 2 879 227
Medlemskontingenter/deltakeravgift renn 760 020 876 970
Egenandeler/kontingenter team 2 088 783 3 724 312
Andre inntekter 227 886 303 807
Fra kretsen 400 000 219 998
Sum driftsinntekter 6 872 473 8 444 612
Driftskostnader
Materiell 706 738 401 865
Varekostnad 0 69 144
Lønnskostnad 4 2 036 225 2 376 103
Avskrivninger 0 0
Kostnader lokaler 236 616 221 949
Leiekostnader 92 557 196 493
Honorarer 5 745 732 1 740 853
Kontorkostnader 95 362 65 667
Reisekostnader 1 261 825 2 390 288
Kontingenter/gaver 204 146 246 858
Prosjektmidler 27 000 187 748
Forsikringer/andre kostnader 71 871 92 321
Til komiteene 400 000 219 998
Tap på fordringer 50 106 50 000
Sum driftskostnader 5 928 178 8 259 287
DRIFTSRESULTAT 944 294 185 325

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 6 24 790 24 658
Annen finansinntekt 138 2 782
Sum finansinntekter 24 928 27 439
Finanskostnader
Annen rentekostnad 2 814 1 420
Annen finanskostnad 4 367 6 901
Sum finanskostnader 7 181 8 321
NETTO FINANSPOSTER 17 747 19 119

ÅRSRESULTAT 962 042 204 444

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer til annen egenkapital 3 962 042 204 444
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 962 042 204 444

Årsregnskap for Sør-Trøndelag Skikrets Organisasjonsnr. 971377771
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Sør-Trøndelag Skikrets

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

EIENDELER
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i Granåsen Aktivum AS 1 51 500 51 500
Lån til Granåsen Aktivum AS 6 712 500 712 500
Sum finansielle anleggsmidler 764 000 764 000

Omløpsmidler
Kundefordringer 1 397 425 1 726 227
Andre fordringer 6 199 604 662 430
Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 3 379 186 1 710 450
Sum omløpsmidler 4 976 215 4 099 107
SUM EIENDELER 5 740 215 4 863 107

EGENKAPITAL OG GJELD
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 3 4 899 428 3 937 387
Sum egenkapital 4 899 428 3 937 387
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 296 364 203 220
Skyldig offentlige avgifter 192 373 200 013
Annen kortsiktig gjeld 352 049 522 487
Sum kortsiktig gjeld 840 786 925 720
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 740 215 4 863 107

                                                                Trondheim 30. april 2021

Stian Kampenhaug Eckhoff        Ketil Håvard Aagesen Kristian Dahl Siri Darell
Daglig leder Styremedlem Styremedlem Styreleder

Trond Heggem              Eimund Tjostolv Staverløkk        Håkon Kvam                  Knut Erling Flataker
Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Kathrine Rokke Pedersen Narve Jostein Langmo Tina Lihaug Selbæk
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Årsregnskap for Sør-Trøndelag Skikrets Organisasjonsnr. 971377771
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Sør-Trøndelag Skikrets

Noter 2020

Styret og administrasjon

Avdelingen "styret og administrasjon" har et overskudd på 393.889.

Komite Årets resultat Akk. resultat

Styret 400.998 3.586.413

Alpinkomiteen 169.081 418.656

Freestyle 42.728 111.084

Hoppkomiteen 22.570 123.056

Kombinertkomiteen 322.152 321.452

Langrennskomiteen 19.882 337.320

Telemark  0 34.876

Team Elon Midt-Norge - 8.517 - 79.229

Team Sør-Trøndelag - 6.850 13.082

Team Elon Midt-Norge har tre likeverdige eiere i Nord - og Sør-Trøndelag Skikrets samt Møre
og Romsdal  Skikrets,  men juridisk sett ligger teamet  under Sør-Trøndelag Skikrets.  Dette er
beskrevet i en avtale mellom  eierne. I praksis  betyr dette at hver eier hefter for 1/3 av det
påløpte underskuddet selv om økonomien håndteres av Sør-Trøndelag Skikrets.

Note 1 - Aksjer i Granåsen Aktivum AS
Sør-Trøndelag Skikrets eier 47,5% av aksjene i Granåsen Aktivum AS. Det tilknyttede selskapet
har forretningskontor i Trondheim. Granåsen Aktivum AS hadde et overskudd på 770.112 i 2020
og en egenkapital pr. 31.12.20 på - 2.100.306.

Note 2 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 99 607 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 103 719.

Noter for Sør-Trøndelag Skikrets Organisasjonsnr. 971377771
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Sør-Trøndelag Skikrets

Noter 2020

Note 3 - Annen egenkapital
Annen Sum

egenkapital egenkapital
Pr 01.01. 3 937 387 3 937 387
Tilført fra årsresultat 962 042 962 042

Pr 31.12. 4 899 428 4 899 428

Note 4 - Lønnskostnad
I år I fjor

Lønn 2 209 763 2 491 587
Arbeidsgiveravgift 330 236 380 540
Pensjonskostnader 221 934 206 444
Andre lønnsrelaterte ytelser -725 708 -702 468
Totalt 2 036 225 2 376 103

Det er kun daglig leder som mottar lønn direkte fra Norges Skiforbund.

Norges Skiforbund  har også ansvaret  for pensjonsordningen  for daglig leder. For daglig leder
betaler Sør-Trøndelag Skikrets  kun en egenandel på kr 100.000,-.  Sør-Trøndelag Skikrets har
nå plikt til å ha tjenestepensjonsordning  for selskapets ansatt jfr. lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Denne ordningen er etablert.

Note 5 - Honorar
Revisjons-/regnskapshonorar samt honorar selvstendig næringsdrivende i all hovedsak
undervisning (trenere).

Det er kostnadført godtgjørelse til revisor på totalt 37.500,- inkl. moms. Av dette gjelder kr
31.250,- ordinær revisjon.

Noter for Sør-Trøndelag Skikrets Organisasjonsnr. 971377771



Sør-Trøndelag Skikrets

Noter 2020

Note 6 - Lån til Granåsen Aktivum AS
Lån iflg.:
1) Låneavtale datert  17.12.14 mellom Sør-Trøndelag Skikrets  og Granåsen Aktivum AS. Lånet
ytes ved at en del av utestående mellomværende mellom Sør-Trøndelag Skikrets og Granåsen
Aktivum AS gjøres om til et ansvarlig lån.

2) Låneavtale datert 19.12.18. Iflg. ny låneavtale gjøres kr 503.500,- av mellomværende mellom
Sør-Trøndelag Skikrets  og Granåsen Aktivum AS om til et ansvarlig  lån, dvs.  at ny lånesaldo
eks. renter pr. 31.12.18 er kr 712.500,-.

Renter beregnes med 3% p.a. og skal ikke være gjenstand for justering. Lånet skal nedbetales
senest innen utgangen av 2025. Påløpte renter pr. 31.12.20 er kr 81.711.

Note 7 - Hendelser etter balansedagen
Korona-pandemien med tidvis aktivitetsforbud fra myndighetene medførte til tider store endringer
i rammebetingelsene  for driften. Selskapets  styre og ledelse  har og vil til en hver tid vurdere
nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig drift av selskapet.  Slik situasjonen  er i dag ser ikke
selskapets styre eller ledelse at det er usikkerhet  for videre drift. Regnskapet er dermed avlagt
etter prinsippet om fortsatt drift.

Noter for Sør-Trøndelag Skikrets Organisasjonsnr. 971377771
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BDO AS
Klæbuveien 127B
7031 Trondheim

Uavhengig revisors beretning Sør-Trøndelag Skikrets - 2020 side 1 av 2

Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Sør-Trøndelag Skikrets

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Sør-Trøndelag Skikrets.

Årsregnskapet består av:

x Balanse per 31. desember
2020

x Resultatregnskap for 2020
x Noter til årsregnskapet,

herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle
stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO,
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Trondheim, 19. mai 2021
BDO AS

Erik Horghagen
statsautorisert revisor
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Kontrollutvalget 
Sør-Trøndelag skikrets 
 
 
 
 
 
Skikretstinget 2021 i Sør- Trøndelag Skikrets 
 
 
 
 
 
Rapport fra Kontrollkomiteen for tingperioden 2019 – 2021. 
 
 
Kontrollutvalget er opprettet i henhold til Skikretsens lovparagraf 20 pkt 1, og på Idrettstinget 
i 2019 ble det bestemt at alle organisasjonsledd innen idretten som har engasjert revisor, skal 
utvalget ha (minst) 2 medlemmer samt ett (minst) varamedlem. 
For tingperioden 2019 – 2021 har kontrollutvalget bestått av Arve Withbro – leder , og Lars 
Inge Graabak. 
 
Kontrollutvalget har hatt 2 møter i løpet av tingperioden, ett i etterkant av skikretsstyrets 
behandling av regnskapet for 2019, og nå den 11. mai (2021), regnskapet ’20. Ellers har 
lederen vært innom kretskontoret et par tre ganger i løpet av perioden, og fått nødvendige 
orienteringer. Det første året i tingperioden haltet det noe med å få ta del i referatene fra 
skikretsstyrets møter, men fungerer nå. 
 
 
Mandat 
 
Kontrollutvalgets (KU)  mandat er nedfelt i NIF’s lov § 2-12, jfr. STS lov § 20. 
 
Hovedpunktene i mandatet er: 
 
    # føre tilsyn med organisasjonens økonomi og økonomisk disposisjoner er i henhold til de 
vedtak 
       som blir fattet av skikretstinget og skikretsstyret 
 
    # påse at skikretsens regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap (og delrapporter) gir 
et 
       riktig bilde av organisasjonens drift og finansielle stilling. 
 
    # kontrollutvalget skal ha adgang til samtlige regnskaper og styreprotokoller /referat mv. 
 
    # kontrollutvalget skal avgi en beretning av det enkelte regnskaper 
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Det kan her tilføyes at NIF har utarbeidet veiledere for kontrollutvalg, og her skisseres både 
kontrollutvalgets arbeid og samarbeid med styret. Bl.a. påpekes det at etter valg bør styret og 
KU møtes for å drøfte samarbeidsopplegget. 
 
Ad årsregnskapet for 2019 
 
Kontrollutvalget har fått seg forelagt både regnskap og revisors beretning for årene 2019 og 
2020 
 
Kontrollutvalget hadde møte vedr. årsregnskapet 2019 den 29.september 2020. 
Egentlig skal KU ha behandlet regnskapet før skikretsstyret behandler regnskapet, men pga 
videresendelse for momsrefusjon mv.., fikk en opplyst at det ble det noe hastverk. En bør ikke 
glemme at en på denne tiden ikke «taklet» Covid 19 på samme måte som nå. 
 
Regnskapet viste et positivt årsresultat på kr. 204.444. 
 
Revisjonen hadde ikke merknader til regnskapet for 2019. 
 
Kontrollutvalgets rapport/referat fra møtet 29.sept.20 ble sendt til skikretskontoret. 
Administrasjonssjef Stian Eckhoff var til stede i deler av møtet. 
 
KU hadde ikke merknader til regnskapet utover at utvalget hadde merket seg at Granåsen 
Aktivum AS, i sum lån og andre fordringer, sto med en gjeld til skikretsen på kr. 1.374.930 pr. 
31.12.19. Og mente at det burde utarbeides en plan for inn-/nedbetaling for «andre 
fordringer» overfor selskapet- forelå nedbetalingsavtale for lånet. 
Videre at for poster hvor det er større endringer fra forutgående år bør det gis en 
fotnoteforklaring. Skikretstingets delegater er nødvendigvis ikke like godt kjent med 
regnskapsgrunnlaget som styret og administrasjonen. 
 
 
Ad årsregnskapet for 2020 
 
Kontrollutvalget hadde møte nå 11. mai (2021) hvor administrasjonssjefen var med. Ikke 
skrevet referat fra dette møtet utover det som nedenfor framgår om årsregnskapet for 2020 – 
regnskapet’20 var tema. 
 
Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 962.042. 
 
Revisors beretning datert april 2021 forelå. Revisor har ikke merknader til årsregnskapet og 
uttrykker at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
dokumentasjon av regnskapsopplysningene. 
 
Administrasjonssjefen orienterte om tiltak og konkurransesituasjonen/arrangement i 
skikretsen som følge av Covid 19. Våren ’20 ble det gjennomført permittering /reduksjon av 
administrasjonssjefstillingen med 50 % for en tid, men at det høsten(’20) ble permisjonen 
redusert til 20 % - nå i full stilling. 
Regnskapspostene lønn, honorar(trenere), egenandeler, reisekostnader o.l.  i regnskapet 
reflekterer dette. 
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Så langt KU kan vurdere har ledelsen i skikretsen gjort det de kunne i forhold økonomi og 
ellers sportslig oppfølging , tilknyttet pandemisituasjonen. 
 
Ellers kan tilføyes at Granåsen Aktivum har nedbetalt utestående fordringer under posten 
«andre fordringer», størrelsesorden 1,2 mill kroner. 
 
 
 
Kontrollutvalget vil gi honnør til såvel styret som administrasjonen for sitt arbeid gjennom 
tingperioden, og anbefaler at Skikretstinget godkjenner de framlagte regnskap for 2019 og 
2020. 
 
 
 
Rennebu, 14.05.2021 
 
 
Kontrollutvalget STS 
 
 
  Arve E. Withbro                                                                       Lars Inge Graabak. 
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Budsjett 2021 -2022

Budsjett for 2021 er hensynstatt mindre aktivitet pga Pandemi og bygger på erfaringstall fra 2020
Budsjett for 2022 er budsjettert med normal aktivitet

2021 2022
Driftsinntekter og Driftskostnader
Driftsinntekter
Sponsorer/salg 650 000,00kr         650 000,00kr             
Tilskudd 2 750 000,00kr      2 800 000,00kr          
Medlemskontogenter/deltageravgift renn 750 000,00kr         750 000,00kr             
Egenandeler/kontingenter Team 2 400 000,00kr      3 600 000,00kr          
Andre Inntekter 250 000,00kr         300 000,00kr             
Fra Skikrtsen 250 000,00kr         300 000,00kr             
Sum Driftsinntekter 7 050 000,00kr      8 400 000,00kr          

Driftskostnader
Matriell 700 000,00kr         700 000,00kr             
Lønnskostnader 2 200 000,00kr      2 400 000,00kr          
Avskrivning -kr                      -kr                         
Kostnader lokaler 250 000,00kr         260 000,00kr             
Leiekostnader 125 000,00kr         130 000,00kr             
Honorarer 1 400 000,00kr      1 750 000,00kr          
Reisekostnader 1 400 000,00kr      2 200 000,00kr          
Kontingenter 200 000,00kr         250 000,00kr             
Prosjektmidler 100 000,00kr         110 000,00kr             
Forsikringer/andre kostnader 100 000,00kr         100 000,00kr             
Til komiteene 250 000,00kr         300 000,00kr             
Tap fordringer 50 000,00kr           50 000,00kr               
Sum Driftskostnader 6 775 000,00kr      8 250 000,00kr          

Sum Driftsresultat 275 000,00kr         150 000,00kr             

Finansinntekter (overskudd renter) 20 000,00kr           20 000,00kr               

Budsjettert resultat 295 000,00kr         170 000,00kr             
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HANDLINGSPLAN 2021-2023 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skikretsens mål  
 
Skikretsen skal:  
 
1. Aktivitetsutvikling  

1.1. Gjennom oppsøkende virksomhet, generell service og samarbeid med andre særidretter 
sikre at klubben kan tilby et helhetlig skitilbud  

1.2. Arbeide for åpne tilbud for alle, og bistå med kostnadsbesparende løsninger knyttet til 
utstyr, reise og opphold  

1.3. Styrke trenerutviklingen gjennom god kvalitet og økt tilgjengelighet på kurs og 
kompetansetiltak  
 
 
2. Anleggsutvikling  

2.1. Utarbeide anleggsplan som definerer langsiktige behov og god fordeling av anlegg på 
ulike nivåer, samt være pådriver og starthjelper til skiklubbens egen anleggs-utvikling  

2.2. Være pådriver og bistå skiklubben med å etablere snø soner og snøsikre 
nærmiljøanlegg  

2.3. Bistå klubbene i å finne gode finansieringsmodeller ved etablering og drift og sammen 
med skiforbundet bidra til å sikre arealtilgang for skianlegg og turløyper  

 
 
3. Arrangementsutvikling  

3.1. Iverksette nye arrangementskonsepter gjennom oppsøkende virksomhet og 
kompetansehevende tiltak  

3.2. Synliggjøre gjennom egne skirenn gode konkurranseformer som setter utøveren i 
sentrum  

3.3. Tilby opplæring av arrangører og bidra til at frivillige får gode opplevelser på 
arrangement  
 

 

  



 

 

Prioritet hovedmål perioden 2021-2023 

 
1) Aktivitetsutvikling 

Oppsøkende virksomhet ut i sone/klubb for å hjelpe med artige aktiviteter for barn og 

unge. Økt aktivitet i sone 

Trenerkompetanse. Samarbeid, felles utvikling.  

Enda mer tydelig aktør fra 15 år og opp. Samlinger, kretslag, fellesaktiviteter, VGS 

mm. Styrke samarbeid.  

Legge til rette for / pådriver for å styrke samarbeid mellom klubb / VGS / Høyere 

utdanning. 

Kretsen er påkoblet løpere gjennom vgs., skigymnas, kretslag, høyere utdanning. 

2) Arrangementsutvikling 

Større spenn i arrangement. Bistå klubbene og sørge for at flere større arrangement 

for junior/senior holdes i    regionen – kostnadsreduksjon. 

 Finne spennende arrangementsformer 

  bidra med penger til arrangement 

  arrangere arrangementsfora 

  løfte fram klubber som har varierte arrangement 

  være «på» når arrangement søkes 

3) Anleggsutvikling 

Flere skicross/skileikanlegg 

 Sikre tilgang til trening, der aktivitet drives i kommersielle anlegg. Bidra med 

 avtalekompetanse mm. (Alpine grene) 

 Bidra til noen kraftsenter/regionanlegg med snøproduksjon f.eks. 

 

  



 

 

 Hva Hvorfor Tiltak Hvem Når Ressurse

r 

Bevis ? 

 Delmål Hvilken 

effekt 

ønsker vi å 

oppnå 

Hvordan 

gjøre dette i 

praksis 

Hvem 

har 

ansvar 

for at 

det blir 

gjort 

Når 

skal 

målet 

være 

nådd 

Hvilke 

ressurser 

har jeg til 

rådighet 

Når vet 

vi at 

målet er 

nådd 

A
k

ti
v
it

et
 

Økt 

aktivitet i 

klubb 

Flere på ski 

Bedre 

aktivitet. 

Senke 

terskelen for å 

bidra som 

tillitsvalgte. 

Viktig å 

komme i 

kontakt med 

klubber som i 

dag ikke har 

mye kontakt 

med krets. (Er 

det noe vi kan 

ta med oss 

videre fra 

Corona 

aktiviteten 

som er 

gjennomført 

siste åra?) 

 

Oppsøkende 

virksomhet 

(fysiske møter) 

for å bistå til 

god aktivitet. 

Viktig at alle 

grener omfattes 

av aktiviteten 

og at aktiviteten 

er 

«grenuavhengig

» 

 

Skiutvikler 

 

Løpende 

mål og 

aktivitet 

Soneansvarlig 

Kursveiledere 

Grenledere 

Styremedlem

mer 

Administrasjo

n 

Teamressurse

r 

Minimum 

20 besøk 

pr år. 

Desentraliserte 

kurs 

(trener/arrange

ment/ 

leder mm) 

(sone/klubb) 

 

Skiutvikler 

 

Løpende 

mål og 

aktivitet.  

Kursveiledere 

Soneansvarlig

e 

Min 1 

årlig 

trenerkurs 

i hver sone 

ila 

perioden. 

Økt 

aktivitet i 

sone 

Bedre 

samarbeid 

mellom 

klubber og 

grener. Mer 

sosialt og 

utfordrende 

for utøverne. 

 

Sonesamlinger Soneansvar

lig  

Løpende 

mål og 

aktivitet. 

Administrasjo

n 

Skiutvikler 

Grenledere 

Minimum 

1 

sonesamli

ng i hver 

sone, hver 

sesong. 

A
rr

a
n

g
em

en
t 

Større 

spenn i 

arrangeme

nt. 

Arrangem

ent på 

tvers med 

elementer 

fra flere 

av 

grenene. 

Få flere til å 

delta på 

konkurranser, 

lengre.  

 

Bistå klubbene 

med ideer og 

gjennomføring, 

arrangementsfo

rum, bidra til at 

flere 

junior/senior 

renn arrangeres 

i kretsen. 

 

 

 

AU Større 

spenn i 

arrangem

ent 

allerede 

vinteren 

2022 

Grenledere 

Administrasjo

n 

Deltagelse 

på 

arrangeme

nt går opp. 

A
n

le
g
g

 

Flere 

skileikanl

egg 

Gjøre det 

lettere å 

arrangere 

leikbasert 

aktivitet for 

klubbene 

Bistå klubbene 

med ideer og 

kompetanse. 

Pådrivere for at 

det skal 

tilrettelegges 

Anleggsutv

alg 

 

Flere 

anlegg 

blir 

supplert 

med 

Administrasjo

n 

Skiutvikler 

AU 

Fylkeskomm

unen 

50 % av 

alle anlegg 

med 

aktivitet 

utvikles 

med bedre 



 

 

for flere 

permanente 

skileikanlegg/ 

basisanlegg. 

Når det 

planlegges nye 

anlegg, må det 

alltid 

planlegges 

område for 

skileik.  

 

basisanle

gg.   

tilrettelegg

ing for 

skileik i 

perioden. 

Sikre 

tilgang til 

trening i 

kommersi

elle 

anlegg. 

 

Sikre 

treningsmulig

heter 

Bidra med 

avtalekompetan

se 

Grenleder 

 
 Styre 

Administrasjo

n 

Skiforbundet 

 

 

 

Handlingsplan rapporteres på vårmøte 

Fast punkt på alle styremøter 

 

 
 



STYRET
Mæhlumsveen Torbjørn Byåsen IL Leder Ny
Lauglo Eva Leinstrand il Nestleder Ny, tidligere varamedlem
Heggem Trond Byåsen IL Medlem Gjenvalg (tidligere nestleder)
Selbæk Tina Oppdal alpin Medlem Gjenvalg
Grøv Kristian Byaasen Skiklub Medlem Ny
Olsen Roald Byåsen IL Hopp og kombinert vara Gjenvalg
Mogstad Ida Surnadal vara Ny

ALPIN
Aagesen Ketil SPK Freidig Leder Gjenvalg
Aasgård Nils Inge Surnadal IL Ny
Møbius Marius Oppdal alpin Gjenvalg
Sem Eirik SPK Freidig Gjenvalg
Sande Odin Oppdal alpin Ny
Enoksen Normann Hege SPK Freidig Ny

FREESKI
Gråberg Stig SPK Freidig Leder Ny, tidligere medlem
Bjerkan Rasmus SPK Freidig Gjenvalg
Drøpping Halvor Surnadal IL Gjenvalg
Kåsen Ola Ålen IL Gjenvalg
Bones Anita SPK Freidig Ny 

HOPP
Langmo Narve Jostein Fjellørnen IL Leder Gjenvalg
Aune Anders Byåsen IL hopp og kombinert Gjenvalg
Richardsen Irma Orkdal IL Gjenvalg

KOMBINERT
Græsli Ola Morten Tydal IL Leder Ny, tidligere medlem
Wesche Fossheim Jo Byåsen IL Ny 
Gujord Jon Bjarne Surnadal IL Ny

HOPP/KOMBINERT

GRANÅSEN SKITEAM

LANGRENN
Solvik Håkon Rindal IL Leder Ny, tidlgere LK medlem
Skulbru Terje Strindheim IL Gjenvalg
Ingebrigtsen Ronny Bratsberg IL Ny 
Estil Jens Petter Byåsen IL Gjenvalg

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRE OG KOMITEER
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Nymoen Maj Helen Strindheim IL Gjenvalg
Spilker Live Byåsen IL Gjenvalg
Rennemo Kristian Tettli Byåsen IL Gjenvalg
Holmvassdal Gøril Ranheim IL Ny

ANLEGG
Kjølle Kari Hovin Byaasen Skiklub Leder Gjenvalg
Herrem Dag SPK Freidig Gjenvalg
Smiseth Gunnar Hommelvik IL Gjenvalg

KONTROLLKOMITE
Graabak Lars Inge SPK Freidig Gjenvalg
Hansen Tor Helge Hommelvik IL Ny
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