
 

ÅRSMELDING SKATVAL SKILAG 2019 - styret 

 

 

Skatval skilag hadde pr 31.12.2019 573 medlemmer hvorav 481 betalende. En liten økning i 

antall medlemmer samt en liten økning i antall betalende – gledelig!  
 

Etter årsmøtet 2019 har styret bestått av: 
Geir Aspenes   - leder  NY                                                                                                   

Inge Auran   - nestleder                                                                                                                  

Gunn Fornes   - kasserer                                                                                                      

Pål Martin Daling  - sekretær                                                                                                        

Margrete Mære Husby - styremedlem                                                                                                  

John Gunnar Valstad - varamedlem (NY)                                                                                         

Målfrid Røkke  – varamedlem    

 

I 2019 gjennomførte styret 12 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 komitémøter. Det er en god del 

møtevirksomhet på kretsnivå og i dalføret ellers. 2 medlemmer fra Skatval skilag har verv i 

skiskytterkretsstyret. Styreleder er med i idrettsskolestyret. Representanter fra styret er 

tilstede på generalforsamlingene for Selbuskogen skisenter som aksjeeier 

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 Equinor som hovedsponsor. Flere lokale lag 

og sponsorer bidrar i Barne OL- 

Klubbens arrangement beskrives i utvalgenes årsmeldinger. 

Skigang 2019 ble produsert og distribuert på Skatval. Man lyktes ikke å finansiere utgivelse i 

hele kommunen. Det jobbes videre med dette siden profilering av ski- og skiskyttersport i hele 

kommunen anses som et viktig rekrutteringstiltak. Skilaget fikk også anledning til å gi ut 

Skatvalskalenderen En takk til IL fram for det. 

Sportslig ble 2019/20 et bra år for våre eldste skiskyttere. Lotte Lie har tatt overgang til Belgia 

og representert sin andre hjemmenasjon i Verdenscup og VM i skiskyting. Hun ar gjort sine 

saker bra i den internasjonale toppelite, med glimrende skyting. Skatval skilag er stolt og 

opplever at vi er representert i internasjonal skiskyting gjennom dette. Det er godt 

aktivitetsnivå i alle underutvalgene. Det jobbes godt med rekruttering i både skiskyting, hopp 

og langrenn. Se underutvalgenes rapporter.  

Hederspris gikk i 2019 til Henrik Kraft for sin sportslige inspirasjon i den eldste 

skiskyttergruppa som har hatt treninger på Skatval. Prisen ble delt ut på sesongavslutninga i 

Skatval samfunnshus. Els Lie ble tildelt fortjent hederspris for god innsats i skilagets styre over 

mange år. 

Søndagsserveringa på Svartkamhytta høsten 2019 har igjen vært meget vellykket og mange 

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



Det er arbeidet med å utvide aktivitetsløypa i Klempen. Hindere er under bygging og vil bli satt 

ut våren 2020. Det er startet et arbeid med å få tilkoblet skihytta til offentlig avløp. Planlegging 

for oppgradering av skiskytteranlegget er satt i gang. Skihytta er oppgradert med dempet 

belysning og har er blitt et godt egnet sted for små arrangementer 

Skatval skilag har også i år mottatt en pengegave og kjøleskap etter en bursdag. Styret takker 

giveren for et meget raust bidrag!  

Driften i 2019 har vært god, og klubben har en ansvarlig økonomistyring. Hovedinntektene for 

skilaget kom av sponsormidler, lokale aktivitetsmidler, Skatvalskalenderen 

medlemskontingenten og momsrefusjon- Sponsorkomitéen har virkelig levert: kontraktene 

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

rekruttert. – og vi er på budsjett og vel så det. 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 for god innsats på dugnader og sportslig. Stå på videre med gode aktiviteter for 

alle skatvalinger i alle aldre.  

 

 

Skatval, 17. mars 2019 

Geir Aspenes     Inge Auran     Gunn Fornes  Pål Martin Daling 

 

    Margrete Mære Husby   John Gunnar Valstad   Målfrid Røkke 
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