
 

ÅRSMELDING SKATVAL SKILAG 2018 - styret 

 

 

Skatval skilag hadde pr 31.12.2018 529 medlemmer hvorav 436 betalende. En liten økning i 

antall medlemmer samt en liten økning i antall betalende – gledelig! Ingen nedgang i antall 
aktive utøvere. 

 
Etter årsmøtet 22.1.2018 (fra 7. mai) har styret bestått av: 
Els De Keyzer Lie   - leder                                                                                                     

Inge Auran   - nestleder  (NY)                                                                                                                

Gunn Fornes   - kasserer                                                                                                      

Pål Martin Daling  - sekretær  (NY)                                                                                                      

Margrete Mære Husby - styremedlem                                                                                                  

Espen Klefsåsvold  - varamedlem                                                                                          

Målfrid Røkke  – varamedlem (NY)    

Varamedlem Terje Forbordsaune takket for seg i januar.  

Ingen sekretær er på plass til årsmøtet. Inge Auran, fjorårets sekretær, ivaretar 

referatskriving, valgkomitéen jobber videre med å finne både sekretær og varamedlem. På 

maimøtet konstituerer et fulltallig styret seg: Pål Martin Daling blir sekretær og Målfrid Røkke 

kommer inn som varamedlem. Takk til valgkomitéen for iherdig arbeid!                                                                               

I 2018 gjennomførte styret et årsmøte og 9 styremøter, 2 møter med representantene fra 
utvalgene tilstede (en sesongevaluering i mai og et oppstartmøte i oktober), og et strategimøte 

i forhold til rekruttering med flere utvalg tilstede.  
  
Leder og/eller representant fra styret har deltatt i diverse komitémøter. Det er en god del 

møtevirksomhet på kretsnivå og i dalføret ellers. 3 medlemmer fra Skatval skilag har sentrale 

verv i skiskytterkretsstyret. 3 medlemmer av styret var med i byggekomitéen i forbindelse 

med oppgraderinga av skihytta. Styreleder er med i idrettsskolestyret. Representanter fra 

styret er tilstede på generalforsamlingene for Selbuskogen skisenter som aksjeeier og for 

Skatval samfunnshus som andelseier. 

Klubbhuset ble totalrenovert. Gunnar Skjervold og Tjenesteservice fikk til slutt alle detaljene 

på plass og KlempenVennene med Odd Wangberg i spissen rammet hytta inn med en nydelig 

terrasse. Den offisielle innvielse fant stad mandag 3.9.2018. Sponsorer og publikum ble 

invitert, ordføreren klippet snora, og skilaget serverte grillmat samt kaffe og kake for alle 

fremmøtte. Skihytta er blitt tatt godt imot og blir flittig brukt, her er det plass til alle!  

Barneskifestivalen eller Statoils familiedag samt Barne OL ble begge gjennomført på 

Selbuskogen. Begge arrangement lokket folk fra Stjørdal og omegn samt Trondheim, 2 meget 

vellykkede arrangement selv om det ønskes flere deltagere. Familiedagen er et samarbeid 

mellom Skatval skilag og Stjørdals-Blink ski med Statoil/Equinor som hovedsponsor. Flere 

lokale lag og sponsorer bidrar i Barne OL.  

Landskytterstevnet kom til Stjørdal i august og Skatval skilag fikk oppdraget med å 

gjennomføre skogsløpet. Dette ble et godt forberedt og flott arrangement, takker alle frivillige 

som stilte opp med et stort smil midt i ferien.  

Klubbens øvrige arrangement beskrives i utvalgenes årsmeldinger. 



Skigang 2017 ble produsert og distribuert på Skatval. Forsøk på å få infobladet utgitt som bilag 

i et av lokalavisene har i 2018 ikke ført frem. Det jobbes videre med dette siden profilering av 

klubben i hele kommunen anses som et viktig rekrutteringstiltak. 

Sportslig ble 2018 et toppår for våre eldste skiskyttere. Sverre Dahlen Aspenes ble junior 

verdensmester i jaktstart etter bronsen på sprinten i Otepää og Lotte Lie og Nord-Trøndelag 

ble norgesmester i stafett for damer i seniorklassen. Lotte vant også Norgescupen sammenlagt 

for seniordamene.  

Hedersprisene gikk i 2018 til 2 personer for sitt energiske engasjement i skilaget og 

skiskyttergruppa: Kristel Buan Linset og Kyrre Kraft. Prisene ble delt ut på sesongavslutninga i 

Skatval samfunnshus.  

Søndagsserveringa på Svartkamhytta høsten 2018 har igjen vært meget vellykket og mange 

har tatt turen opp Forbordsfjellet. Styret takker Asgeir Lorås og alle ivrige vaffelstekere.  

Skatval skilag har mottatt en pengegave etter en bursdag. Styret takker giveren for et meget 

raust bidrag!  

Driften i 2018 har vært god, og klubben har en ansvarlig økonomistyring. Utgiftene til 

renovering av skihytta er stor men håndterbar. Hovedinntektene for skilaget kom av 

sponsormidler, lokale aktivitetsmidler, medlemskontingenten og momsrefusjon samt 

godtgjørelse for skogsløpet under LS. Sponsorkomitéen har virkelig levert: kontraktene med 

hovedbidragsytere ble fornyet, flere mindre sponsorer blir med videre og noen nye ble 

rekruttert. En stor takk til Odd Husby og Stig Arild Hofstad.  

Styret ønsker å kunne opprettholde dagens nivå for økonomisk støtte til sine utøvere: alle 

startkontingenter, utøverstøtte for deltagelse i HL, Norgescup m.m., og lav medlems- og 

treningskontingent. Så å si 20 % av inntektene går direkte til utøverne!  

Styret ønsker å takke alle som har bidratt, det er et stort nettverk i sving for at Skatval skilag 

skal kunne være en klubb som vi ønsker å ha i bygda og som vi er stolt av! 

Takk til alle, og stå på videre!  Skatval skilag, det er vi det, og vi er helt avhengig av innsatsen 

vi frivillig legger ned for i det hele tatt å kunne tilby flotte aktivitetstilbud til våre barn og 

ungdom. Og samtidig skape et herlig miljø for alle generasjonene ☺ 

 

Skatval, 17. mars 2019 

Els De Keyzer Lie     Inge Auran     Gunn Fornes  Pål Martin Daling 

 

    Margrete Mære Husby   Espen Klefsåsvold   Målfrid Røkke 
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