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Lederinnlegg 

 

Til tross for.. 
 

Vi skriver september 2015 og etter en knall sommeravslutning har vi såvidt en meget  

slapp vinter i bakhodet når det gjelder snøforhold. Men, til tross for det har aktiviteten 

sjelden vært større i Skatval skilag i nyere tid. Som leder får jeg den gleden å rose det 

enestående arbeidet som gjøres på absolutt alle nivåer i klubben. Det sportslige er vel  

det som er mest synlig for omverden med til tider store avisoppslag. Skiskyting er den 

grenen i klubben som har størst opslutning for tiden, men interessen for hopp begynner  

å ta seg opp igjen og flere jenter har funnet veien til Klempens hoppbakker. Langrenn  

har mange potensielle rekrutter som dykker opp på Telenor- og Dalførekarusellen,  

håper dere står på videre til tross for de siste snøfattige vintrene. 

Lokalt sørger trimutvalget året rundt for et variert tilbud av turer og andre aktiviteter for 

alle, noe fysisk og sosialt for enhver smak!  
 

Skatval skilag har ellers markert seg tydelig i  

landsdelen med mange deltagere på mange renn  

og en god del pallplasseringer. 

Skilaget er en rekrutteringsklubb og våre eldste  

utøvere er nå i junioralder. 7-8 skiskyttere, 2 hoppere  

og 1 langrennsutøver. Enkelte presterer meget høyt  

på nasjonalt nivå og Skatval skilag har faktisk vært representert 

på internasjonale mesterskap i både Europa og USA de senere  

årene. En av våre utøvere er på juniorlandslaget i skiskyting. 
 
 
2 av våre profilerte skiskytterjuniorer, Sverre og Lotte 

 

Bak skilagets aktive utøvere står et solid trenerteam som stiller opp  i Klempen flere 

ganger i uka så å si hele året. Klempen er 

hovedarenaen men når snøen uteblir er Selbuskogen 

skisenter med sine løyper og nye skiskytterstadion 

samt hoppbakkene i Granåsen gode alternative 

treningssteder. Mye kjøring, men trenere og foreldre 

avtaler samkjøring og drar av gårde flere ganger i 

uka.       
 

Hvem kjører løypene både i Klempen, på 

Forbordsfjellet og i bygda når snøen laver ned? Hvem 

holder traséene i Klempen rene og åpen for aktivitet 

om sommeren? Hvem passer på bygningene,     Trenerne Jakob og Geir, i en sjelden 

eiendeler  og anlegg?            pause mellom øktene.. 

Hvem tar tiden når du konkurrerer lokalt? Hvem sørger for servering i Klempen og i 

Svartkamhytta? Hvem produserer snø enten i Klempen eller i Selbuskogen når 

naturen ikke er raus nok? Hvem prøver å holde styr på alt og alle? Det trengs mange 

dedikerte folk for å drifte Skatval skilag, skjønner dere vel.. Og heldigvis stiller veldig 

mange opp! 

 

Klubben vil ha flest mulig unge med og da sier det seg selv at treningsavgiften må 

være lav. Klubben betaler også gledelig alle startkontingentene og støtter utøvere som 

har store reiseutgifter i forbindelse med nasjonale renn. Hvor kommer da pengene fra 

for å drive skilaget?  
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Her er vårt sponsorteam sentralt. Skatval skilag takker alle sponsorer samt 

kommunen for den økonomiske støtten som gjør det mulig å tilrettelegge for både 

utøvere i skilaget og bygdafolk forøvrig! 

 

Idrettsforbundets bidrag til drifta er basert på antall medlemmer, så vi vil gjerne ha 

DEG som medlem i Skatval skilag! Ikke nøl, absolutt ALLE kan bli medlem. 

Innmeldingsskjema finner du i avisa :-) 
Velkommen som medlem i Skatval skilag og takk for støtten ! 

 

Jeg benytter anledningen til å takke grunneierne og alle dere frivillige som bidrar til at 

Skatval skilag er den fantastiske klubben med det flotte miljøet og det formidabele 

anlegget - tusen TAKK ! 

 

Nyt høsten og ta en søndagstur opp til Svartkamhytta !  

 

Med ønske om en snørik vinter,  

sportslig hilsen fra 

Els De Keyzer Lie, leder  

 

 

I  SKUDDET.. 

Fra 5 til 150 , fra 5 til 50, fra 1000 til 50000.. Nei - vi snakker ikke om tallquiz på 

høyt plan, men om aktiviteten i skiskyttergruppa de siste 10 årene (2005 - 2015). 

 
I 2005 deltok 5 unge rekrutter på skiskytterskolen. Den gang ledet Jan Frode 

Holltrø organiseringen. Kretsen delte sin kompetanse villig og stilte med flinke 

instruktører. Siden har rundt 150 unge vært innom skiskytterskolen og både lærere 

og elever ved Meråker videregående skole har bidratt med god instruktørhjelp. 

Flere av foreldrene har etter hvert også kurset seg til meget habile trenere og er en 

ressurs også for skiskytterskolen. 

 

Etter den spede start hvor kun én løper dristet seg ut på skiskytterrenn i løpet av 

debutsesongen begynte det endelig å løsne. Flere og flere kom til. Noen av ren 

nysgjerrighet og kanskje mest fascinert av standplass og skytingen. Men de aller 

fleste hadde nok registrert det gode miljøet og bar på en liten drøm om å bli som 

Ole-Einar Bjørndalen. “Det så jo så lett ut på TV”.  Gruppa har siden vokst jevnt og 

består nå av nesten 50 unge i alderen 10-20 år, fordelt på 5 treningsgrupper. De 

som har vært med lengst har blitt juniorer og 4 av våre 7 går nå på Meråker 

videregående skole - selvsagt på skiskytterlinja. 

 

Fra å være en beskjeden flokk i trøndersk målestokk har vi vokst til en 

medium-stor klubb hvor mange deltar på renn rundt omkring i Midt-Norge. I år har 

vi hatt rekordstor deltakelse på skiskytterskolen samt etablert en egen jentegruppe 

(10-12 år). Det blir lagt merke til både av krets og forbund. 

 
Som i alle andre klubber er det foreldre som drar lasset for å organisere aktiviteten. 

Det være seg som trener, på dugnader, på fellesturer eller med skismøring for å 

nevne noen av oppgavene. Og om man ikke er bevandret fra før, så er det alltid 

noen å spørre. 
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De som tar turen innom Klempen en høstettermiddag på en tilfeldig ukedag vil 
sannsynligvis høre “plaffing” fra standplass og treffe på noen av skiskytterne - uansett 

vær. Denne sesongen er det kanskje løsnet så mye som 50000 skudd.  

 
 

Og om du 
heller 

foretrekker å 
ferdes på 

“fjellet” så bli 
ikke 

overrasket om 
du møter på 

evigunge 
Jostein 

Skatval med 

en lang hale 
av foreldre og 

aktive på 
langtur. 

   

  

     Sesongens første søndagstrening på Forbordsfjellet , 23.8.15 

  

Trening gir ikke bare psykisk og fysisk velvære. Det fører også til fremgang og bedre 

mestring, enten man konkurrerer med seg selv, kameraten eller den det er naturlig å 

sammenligne seg med. Mange av våre skiskyttere har fått med seg medaljer og 

opplevd personlige triumfer i krets-, landsdel- eller norgesmesterskap. 

 
Så lurer du kanskje på poenget med innledningen? Det får bli dagens nøtt og om du 

ikke har skjønt det, så les gjerne en gang til. 

 

Velkommen til Klempen! 
 

 

Ketil 

  
 

 
Visste du at..     S k i s k y t t e r a r e n a e n   i   K l e m p e n 

         
Skatval Skilags skiskyttergruppe er størst i ' miljøklassen'. 

’Ivrige miljøskapende skiskytterforeldre tar utfordringen  

på strak arm og stiller opp i stafettkonkurranser.  

I vinterens KM på Frolfjellet stilte hele 5 lag fra Skatval  

skilag, det vil si 10 spreke foreldre. Gjett om de ble heiet  

fram av både utøvere og publikum!  

Svein-Olaf Linset "Laffen" og Håvard Matberg, herlige pådrivere :-) 
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Hvordan bli medlem i Skatval Skilag? 

Tidligere har Skatval Skilag besøkt alle husstander i bygda for å oppta medlemmer 
hvert år. Dette er en tidkrevende metode som vi ikke lenger vil praktisere, 
derimot kan du via våre nettsider melde deg og din familie inn i Skilaget. Der blir 
du bedt om å fylle inn nødvendig informasjon så vi kan registrere deg i vårt 
klubbregister. Deretter vil du få tilsendt betalingskrav på kontingenten per e-post. 
Registrert medlem blir du først fra den dato vi har mottatt din betaling. Som 
alternativ metode kan du ringe vår kasserer på telefonnummer 416 95 836 og vi 
gjør registreringen per telefon og sender deg betalingskrav i posten. 
Kontingenten for 2015 har vi allerede sendt ut, men har du ikke mottatt denne er 
det fordi vi har tatt i bruk nytt medlemskapsregister som fordrer at vi har 
fødselsdato på deg. Kanskje har vi ikke din fødselsdato og trenger din hjelp til 
det? 

 

Nettadresse for innmelding: 
http://www.skatvalskilag.no/blimedlem  

 
Medlemskap for 2015 koster: 

 
* kr 200,- for enkeltperson 

* kr 400,- for familiemedlemskap. 
 

Vi betrakter deg som medlem helt til du har meldt i fra om du ikke lenger vil stå 
som medlem, derfor vil du hvert år i januar motta nytt betalingskrav fra Skatval 

Skilag for det nye året. 
Alt dette er i henhold til 'Vedtekter for Skatval Skilag' og vår klubbhåndbok. 

 

Har du spørsmål? 
Kontakt  Rune  Dullum: kasserer@skatvalskilag.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi trenger  din støtte  –  bli medlem  i Skatval Skilag !
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I  SPORET .. 

De langer ut, de spreke medlemmene våre... På snø eller asfalt, på vanlige 

langrennski eller rulleski. Ja, også langrenn er blitt helårsidrett! 

 
Skallstuggu i Frolfjellet ble igjen samlingssted for både utøvere og støtteaparat  

for skilagets årlige høstsamling. Trivelig å trene sammen, liten og stor, koselig 

med felles matlaging, quiz og strikkeprat. 

 

Det ble høsten 2014 arrangert utstyrsbyttekveld. Dette er gjennomført for andre 

året på rad og er på god vei til å bli et årlig arrangement hvor det er mulig å 

kvitte seg med skiutstyr man har vokst  fra, og hvor de som har behov for noe 

større kan gjøre et kupp. 

 

Det er sist vinter gjennomført en 
stor dugnadsinnsats for å få 

arrangert både dalførekarusellrenn 
og Skatvalsrennet. Dalførekarusellen 

arrangeres av idrettslagene Lånke 
IL, Skjelstadmark IL, Forra IL, 

Stjørdals-Blink – ski og Skatval skilag 
for alle aldersgrupper. K lubbene 

arrangerer et renn hver fra januar 
av og frem til mars. 

For å få premie må en ha deltatt på 
minst 3 av rennene.  

Mange deltagere ble det på de siste rennene i år, men det har vært flere 
avlysninger og endringer på grunn av dårlige snøforhold. Skatval Skilag 

arrangerte s i t t  dalførekarusellrenn ved skisenteret i Selbuskogen på grunn av 

for lite snø i Klempen, en kveld med rett i overkant av 100 deltagere. 
 

Skatvalsrennet ble også 

flyttet på grunn av for 

 lite snø i Klempen. Dette 

arrangementet ble flyttet  

til Grova skisenter, hvor  

det var stabile og gode 
skiforhold. 

Skatvalsrennet hadde 

totalt 155 deltagere 
som kom fra til 

sammen 50 idrettslag 
fra hele landet! 

 
God stemning i Grova under Skatvalsrennet 28.2.2015 :-) 
 
Men utover rennene så er det de ukentlige treningene som er det viktige i 

langrennsgruppa. Treningene har gjennom den siste vinteren foregått både på 

barmark i Klempen og på ski i Selbuskogen.

 

Treningene er en sosial arena hvor barn, 

ungdommer og voksne møtes, og her er det alltid plass til flere !

 

 

 

Roar 
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Ungt talent 

Skilaget har i sesongen 2014/2015 hatt 2 juniorhoppere i aksjon. Her ser dere en av dem, 

Håvard Svingen Lunnan. Han har oppnådd topp-plasseringer både i Norgescupen og lokalt i 

Trøndelag. Han har hatt anledning til å utforske bakkene i Lillehammer, Örnsköldsvik i Sverige og 

Planica i Slovenia. Denne meget motiverte skihopperen fortsetter karrièren i klasse A 

kommende sesong etter opprykk som følge av gode resultater. Håvard er nå i sitt fjerde og siste 

år på hopplinja ved Heimdal videregående skole. Lykke til videre, Håvard ! 

 

 

 

 

        

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
      Visste  du  at.. 

 
    I fra §4 i Skatval Skilags vedtekter fra 1936 leser vi at  
«Som medlemmer av laget opptas enhver hederlig mand eller kvinde som har fylt 16 år……» 

 
 

I skrivende stund nærmer vi oss 500 hederlige medlemmer i alle aldrer i Skatval Skilag,  
 og vi vil gjerne bli flere! 
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Skatval skilag samarbeider med IL Fram og det gagner oss alle ! Bygda's to idrettslag går sammen om trim og 
idrettskolen/allidrett. 
 

1. TRIMGRUPPA 
 

ei allsidig gruppe som driver mange aktiviteter gjennom hele året som for eksempel 
 

 aerobic - arrangeres mandager og torsdager på Skatval samfunnshus. Dette er et populært tilbud som har 
eksistert i mange år.  

 basistrening for ungdom 13-19 år og for voksne (Friskgården) 

 trimposter - trimkasser med bøker settes ut på nye steder hvert år og de som har       

 besøkt alle trimkassene i løpet av et år blir med i trekninga om en premie. Dette er en flott måte å bli kjent 
med nye turmål i nærområdet på! 

 sykkelturen ' Skatval rundt' - august 

 Forbordsfjellet rundt - sommer/vinter  

 Forbordsfjellet Opp - mai (i samarbeid med friidrettsgruppa i IL Fram)  

 Romjulsmarsjen - desember 
Trimgruppa har vært initiativtaker samt stått veldig på for å få gjennomført en ny sti opp til Svartkamhytta på 
Forbordsfjellet. 14. juni 2015 klippet ordføreren snora og stien ble offisielt åpnet. Storprosjektet, med 
'Svartkamhytta tilgjengelig for alle' som mål, var i havn etter en beundringsverdig innsats fra mange 
sambygdinger ! 
 

2.  IDRETTSKOLEN for unger fra 7 til 12 år, samt ALLIDRETT for 5-6 åringer 
 

tilbyr lek og innføring i flere idretter og ønsker å stimulere til gode basisferdigheter og holdninger for alle. 
Særidrettene i både IL Fram og Skatval Skilag har sine hovedsesonger både sommer og vinter, og idrettskolens 
aktiviteter følger disse sesongene. Andre aktiviteter kan selvfølgelig legges til, det handler om gode fysiske og 
sosiale opplevelser samt mestring for alle deltagere !  
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Skiskytterrekruttene på KM stafett i Frolfjellet vår 2015 
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Hopp i det ! 

Hoppsesongen har vært bra med ca. 8 utøvere. Vi har hatt en samling for Nord-Trøndelag  i 

Klempen på sommerstid. Når det gjelder vinteren så har snøen nesten uteblitt, men vi kjørte 

hoppskole da det var snø, og vi har vært på treninger i Granåsen. 

Noen av jentene har også vært med på Solan Gundersen samling.  

 

Vi har innetrening hver onsdag kl. 18 i Skatvalshallen og det er populært. Der trener vi spenst,  

balanse og tøying. Dette er noe som kommer godt med ellers også. 

 

  Bernt 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Tøying og bøying skal til! 

Plasthopping i K20 i Klempen. 
 

   
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

3 meters bakke ved Lånke barneskole høst 2014 

 

        På med skian, jenter! 
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Intervju   med   6     jenter   fra Tirilgruppa 
Tirilgruppa er en av treningsgruppene innen 
skiskyting. 

Hvorfor starta du med skiskyting? 
Ingrid Reitan (12) : Hadde prøvd en gang med 

skyting, så var det så morsomt. 

Ane Teoline Ulseth (12) : Sofie og jeg fikk prøve skyting 

i Klempen en gang, og da fikk jeg lyst til å begynne. 

Sofie Lorås (12) : Sammen med Ane fikk jeg prøve 

skiskyting i Klempen, jeg syntes det var kjempegøy, 

og meldte meg på skiskytterskolen. 

Maren Vassli (12) : Pappa maste på meg om at jeg 

måtte starte, jeg ble med for å prøve det.      Ane T (foran), Ingrid, Marie NS, Sofie og Maren 

Marie Nielsen Solberg (12) : Det så artig ut, og Ane, søsteren min, holdt på med det. 

Marie Dullum (11) : Syntes det så artig ut, broren min holder på. 

 

Hva er artig med skiskyting? 
Ingrid : Alt er artig, men det er kjedelig med strafferunder. En gang måtte jeg gå ti stykker i et 

renn fordi kolben på børsa var løs, det var ikke artig. 

Ane : Det er artig å treffe bra på skytinga. 

Sofie : Alt er artig bortsett fra strafferundene.  

Maren : Etter å ha prøvd skiskyting en stund ble det artig. 

Marie NS : Det er artig å være sammen med de andre jentene og være på 

skiskytter renn. 

Marie D : Det er gøy å treffe blinken. 

 

Hva er det som er så fint med jentegjengen i Tirilgruppa? 
Ingrid : Vi har det artig sammen, både på trening og på fritiden. 
Ane : Vi er gode venner og har det artig sammen. Vi tuller og prater mye. 
Sofie : Alle vi jentene er gode venner og har det artig sammen. 
Maren : Alle er så snille. 
Marie NS : Har det veldig fint sammen. Det er artig at det er egen jentegruppe. 
Marie D : Artig å være sammen med jentene. 

 

           Hva drømmer du om og hvor god skal du bli? 
Ingrid : Jeg skal bli sånn passe god. Vet ikke hvor 
lenge jeg skal holde på.. 
Ane : Jeg skal bli veldig god! 
Sofie : Jeg skal bli god nok. 
Maren : Jeg skal bli god, men kan hende i en 
annen idrett. 
Marie NS : Drømmer ikke om å bli kjempe 
god, men sånn passe. 

Marie D : Jeg vil bli flinkest på kornett. 

 

Har du noe forbilde?  
Ingrid : Tiril Eckhoff.  

Ane : Tiril Eckhoff.  Bra oppmøte på trening i Klempen :-) 
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Sofie : Magnhild. Hun driver med fotball og skiskyting.  
 Maren : Lotte, Magnhild og Ane.      
Marie NS : Marit Bjørgen.                              
Marie D : Lotte og Magnhild. 

 
Holder du på med andre ting enn skiskyting?  
Ingrid : Fotball, riding og langrenn. 
Ane : Fotball og piano. 
Sofie : Fotball, ski, piano og sang. 
Maren : Fotball, håndball og ski. 
Marie NS : Orientering, fotball, ski og spiller piano. 
Marie D : Fotball, kornett, drill (skal slutte nå) og orientering 
(skal starte nå). 

 

Fortsetter   du   neste  sesong? 
Ingrid : Ja, det gjør jeg. 
Ane : Ja, jeg gjør det.  Sofie : Ja, jeg fortsetter.     M a r i e  D u l l um 
Maren : Ja,det gjør jeg.  Marie NS : Ja, selvfølgelig!  
Marie D  : Ja, jeg gjør det. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra venstre : Ingrid, Kristina, Maren, Marie N.S., Ada , Marie D., Ane Teoline, Lotte, Selma, Ingelinn, Guro,  
Sofie, Frida 

 
Visste  du  at.. 

•Skatval er så heldig å ha 2 idrettslag som tilsammen sørger for et allsidig tilbud av aktiviteter. 

Skatval skilag har hovedkvarteret i Klempen og IL Fram på Framnes. 

 

•Klempen utendørsårena er ikke lenger unna enn Åsveien. Kjør opp Åsveien fra Prix’n og 

fortsett på grusveien til du kommer til ‘Skatval skilag portalen’. P arkering. Området kan 

brukes året rundt.  

 

•Jostein Skatval er 78 år og fremdeles fører han høstens søndagstreninger på 

Forbordsfjellet. Han er spretten og lett til fots som aldri før. Kom og bli kjent med Jostein 

og ‘fjellet’, du også! Oppmøte ved Skatval kirke kl 10.30. Åpent tilbud. 
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Snøproduksjon i Klempen 

I år har vi for første gang på flere år klart å produsere snø i Klempen. Den milde 
vinteren har imidlertid satt kjepper i hjula slik at det bare har vært to dager det har 
vært kaldt nok til å produsere snø. Vannforsyningen til anlegget er den lille tjønna 
som ligger ved hoppbakken, og dette vannet har en temperatur på 3-4 grader. 

 

Dette betyr at vi må ha minst 6-7 minusgrader sammenhengende  i mange timer for 
å kunne starte anlegget. Det vi har sett er at med litt mer kaldvær, kan vi klare å 
forlenge sesongen i Klempen. Takk til alle som har bidratt med snøproduksjon i 
vinter! 

PS ! Snøproduksjon  krever  døgnkontinuerlig  tilsyn  og  dermed mye folk. Vi håper 

at så mange som mulig kan bidra med å sitte snøkanonvakt  til  vinteren. 

 
Visste  du  også  at.. 

 
•Skatval Skilag organiserer servering i Svartkamhytta hver høst. Denne hytta på 

Forbordsfjellet er et flott turmål og ferske vafler er en herlig belønning for strevet. 

Ny sti som gjør området tilgjengelig for funksjonshemmede og barnevogn. Treffes 

på fjellet! 

 
•Skilaget tar gjerne imot masse folk på arrangementene sine. Dette gjelder blant 

andre familiedagen 17. oktober, skiskytterskolen for 5. klassinger og eldre i 

oktober og dalførekarusell, barneskifestival, kretsrenn, hoppskole og 

Telenorkarusell om vinteren - alle velkommen! 

 

•Skihytta i Klempen kan leies til diverse arrangementer. Mer info finner dere på 

nettsiden www.skatvalskilag.no. 

 
•Styret i skilaget har iherdig jobbet med å få på plass en ny og oppdatert 

klubbhåndbok. Den ble presentert på årsmøtet og er tilgjengelig på nettsiden vår 

www.skatvalskilag.no. 

 

*Idrettskolen håper å få på plass et 

skileikområdet til høyre for hoppbakkene i 

Klempen til vinteren. 

 

• Skiskyttergruppa i Skatval skilag er den 3.  

største i fylket basert på statistikken om antall 

lisensbetalere. Steinkjer og Stiklestad ligger 

såvidt fremfor oss  :-) 

 

*I Klempen finner dere en lysløype på 2,5 km,  
3 plastbelagte hoppbakker - K10, K20 og K35, 

en skiskytterarena med foreløpig 10 skiver, en 
påbegynt aktivitetsløype, gapahuker og et 

grillområde. Velkommen og takk for at dere tar 
vare på området! 
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Finn frem dine brukte mobiltelefoner og bli med på mobilretur! 
 

NÅ kan du være med på et løft for miljøet og for Skatval Skilag. Skatval 
Skilag vil i samarbeid med Telenor og Norges idrettsforbund samle inn 
brukte mobiltelefoner i Norges største miljødugnad. 
Har du også brukte mobiltelefoner i kjøkkenskuffen eller andre lure plasser? 
Finn frem alle, og neste gang du skal på Prix Skatval kan du levere dem i en 
spesialpose/Telenorveske som henger i tippekroken. Husk å ta ut SIM-kortet! 
Skatval Skilag får 30,- pr innsamlede telefon, og er den i bra stand vil den bli 
restaurert og brukt igjen i Afrika og Asia. 

 
Hvor mange finner du? Lever brukte mobiler på Prix Skatval snarest. På forhånd 
takk for støtten!  Mer informasjon finner du på: 

www.telenor.no/om/samfunnsansvar/mobilretur.jsp 

Et knippe av våre utøvere ved sesongavslutningen i Skatval samfunnshus 12. april 2015.  
Fra venstre på podium :Knut, Jonas L., Rasmus, Kasper, Jonas M., Ole, Mats Mb. 

Fremfor podium : Audun (med lue), Odin, Herman, Andreas, Thomas, Jørgen med Martin bak, Ingrid 
med Bjørnar bak, Marie NS med Mats M. bak, Sofie, Henrik bak, Marie D., Ane, Ane Teoline, Sverre, 
Maren, Lotte, Tuva, Magnhild. 
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Oppmuntring fra trener i løypa !     
           Bak fra venstre : Emilie Røstad, Sara Melø, Pernille Kvernmo, Agnes 
                 Johansen, Karoline Røstad, Guro Aunet, Ole Alstad, Joakim Fløan og 
                 Odin Kristoffersen. Foran : Iris Kristoffersen Og Julian Sommerchield. 

     (hoppgruppa i Klempen høsten 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        skiskytterjunior i posisjon.. 
   Ut på tur, aldri sur - Arne fører an ! 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På toppen av Storskarven 30.8.2015 (fotograf, Svein-Olaf Linset, har bidratt med flere bilder) 
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Hvem, hva, når? 

 
Vi vil gjerne vite om noen kan fortelle mer om dette skibildet. 

     Det er tatt på Skinner’n, eller Skinnarvollen, antagelig rett før andre verdenskrig, 

en  gang mellom 1935 og 1940. 

Mann nr. seks fra høyre (svart kåpe+slips) er Johan A. Alstad, 

og mannen til høyre for han er Lars Meland. 

Opplysninger sendes leder@skatvalskilag.no, takk :-)        

Takk til Solveig Alstad for lån av bildet. 

 

 

 

Familiesamling på Frolfjellet siste helg i november 2014, noen av deltagere :-) 
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Kontaktpersoner 2015 / 2016 

 

 

FUNKSJON NAVN          TELEFON E-POST 

STYRET    

Leder Els De Keyzer Lie 92209448 elsdklie@gmail.com 

Nestleder Ståle Kvernrød 97646116 stale.kvernrod@enova.no 

Kasserer Rune Dullum 41695836 rune@dullum.no 

Sekretær Bjørg Helland Daling 97129039 bjorg_helland@hotmail.com 

Styremedlem Harald Trettenes 46962970 harald@resman.no 

Varamedlem  Svein-Olaf Linset 98099256 sveinolaflinset@outlook.com 

Varamedlem Egil Aadne Alstad 97737200 egal@frisurf.no 

UTVALGENE    

Leder langrenn Roar Størseth 97036623 rstorseth@getmail.no 

Leder skiskyting Kristel Buan Linset 47758737 kristel.linset@malvik.kommune.no 

Leder hopp/kombinert Frode Aune 91726723 f.aune@frisurf.no 

Kontaktperson trim Laila Olsrud 92212557 laila-olsrud@hotmail.no 

Kontaktperson idrettskole Jo Bjørn Skatval 92637028 jbskatv@gmail.com 

Leder skihytta kiosk Aurora Valstad 91855688 aurora@stjordal-dyreklinikk.no 

Utleie skihytta Steinar Berget 45214236 steinar.berget@netcom.no 

 

 
 

Takk for hjelpa til elevene ved Mediis UB, uten dere hadde Skigang antagelig ikke blitt til. 

 

Vi takker våre største sponsorer for støtten og et godt samarbeid ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


