
Snøen er vår venn. 

 

Hoppavdelinga har gjennomført forrige sesong (2018) der vi arrangerte hoppskolen i januar/februar 

2019 hvor vi hadde en del snø, og vi hadde flere flotte treninger i hoppanlegget vårt på nyåret siden 

snøen lot vente på seg til da. Vi hadde flere treninger i Skatvalshallen, med en elev fra Heimdal vgs 

fra linja Treningsledelse som har ledet 6 treninger. 

Dessverre ble vi nødt til å flytte Skatvalsrennet Hopp til Torsbustaden pga løse snøforhold i bunnen 

av unnarenn på de største bakkene våre. 

 

Vi har 4 hoppere tilknyttet Hopputvalget, der 2 er aktive i Klempen, og Ole Dybvad Alstad har fått 

økt motivasjon, og har så smått begynt å trene litt igjen. 

bI tillegg er Håvard S. Lunnan med i Trønderhopp og konkurrerer i A-klassen, og hopper til daglig i 

Granåsen. Han har deltatt på hopprenn i bl.a. Falun 17 og 18 november, og amerikansk 

hoppturnering i perioden 15 januar til 2 februar sammen med utøvere Finland, Slovenia, Canada og 

USA , i Minneapolis, Minnesota, Chicago og Westby utenfor Chicago i USA, med 7 og 8 som beste 

plassering, og på to av rennene var det rundt 6000 tilskuere. Han har også deltatt i Norgescup med 

5, 7, 8, 9 som beste plassering i bl.a Midtstubakken, Granåsen, Rena og Lillehammer. 

Helt på tampen av februar 2019 har vi fått med ytterligere 2, og kanskje 4 som ønsker å begynne 

med hopp. Kanskje blir vi hele 8 som er tilknyttet Skatval Skilag Hopp kommende sesong. 

 

Vår/tidlig sommer 2018 sluttet Jørgen Vassli for å satse mer på skiskyting, men vi fikk inn en ny 

rekrutt fra Stjørdal som er 9 år. Sommeren 2018 ble det ikke foretatt noen treninger/hopp i 

Klempen, siden det var bare 1 utøver og da ble det ikke spesielt artig å være den eneste. 

Høsten 2018 hadde vi ikke snø, så vi har ikke hatt noen hopp i noen av bakkene på vinterføre. 

 

Vi er for tiden uten trener, men leder i hopputvalget jobber med å få på plass en trener fra 

Trønderhopp. 

 

Vi trener inne i Skatvalshallen tirsdager kl.18.00 – 19.00 og i Klempen når forholdene tillater det. 

 

Aktivitet vi gjennomfører: 

• Skatvalsrennet 10.februar ble flyttet fra Klempen til Torsbustaden i Skogn pga 

sikkerhetsmessige forhold i bakkene. 

• Hoppskole hver torsdag i februar/mars (med snøforbehold). 

• Hoppaktivitet på familiedagen i Klempen (med snøforbehold). 

• Hoppaktivitet under Barne-OL, Selbuskogen. 

 

 

 

 

Espen Klefsåsvold 

leder hopputvalget 

95244352 


