
Årsmelding hopp 2019. 

 

Hoppavdelinga har gjennomført forrige sesong (2019) 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. Vi 

hadde flere treninger i Skatvalshallen, og en del treninger i Klempen. 

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

av unnarenn på de største bakkene våre. 

 

Det har vært godt driv i hoppinteressen, og økende aktivitet i anlegget i løpet av 2019 har gjort 

underverker. Vi har vært med på og deltatt på det meste av aktivitet bade i regi av NT krets og 

deltatt aktivt i sør-regionen, i Granåsen. Gjennom året har noen fra oss blitt godt kjent med både 

rekrutthoppere, trenere og foreldre der. Dette ser vi på som viktig for å bygge hoppsporten videre, 

samtidig som å legge til rette for at utøverne trives og blir kjent med hverandre. 

Vi kan trekke frem følgende fra året 2019 med deltakere fra Skatval skilag Hopp på: 

¤ Skognrennet (31/33-19) 

¤ Plaståpning i Granåsen (15/6-19) 

¤ RawAir Storsamling Midtsuen, Oslo (24-28/8-19) 

¤ Trønderhoppskole (12-15/9-19) 

¤ Kretssamling Steinkjer (7/9-19) 

¤ Kretssamling Knyken (22/9-19) 

 

Vi hadde bakkene klare for plasthopping 4.mai 2019 og har hoppet her gjennom hele 

sommersesongen. Vi har hatt besøk både fra Skogn og Byåsen. Det har vært mange kjekke 

treninger, med gode økter i hallen og styrkerommet, dvs minimum 2 treningsøkter i uka gjennom 

høsten. Det kommer vi til å legge opp til også i 2020.   

 

Vi har 5 hoppere tilknyttet Hopp. 

I tillegg har Håvard S. Lunnan vært med i Trønderhopp og konkurrerer i A-klassen, og hopper til 

daglig i Granåsen. Skilagets seniorhopper, har lagt hoppskiene på hylla i sommer. Håvard har 

representert Skatval Skilag i både inn- og utland gjennom mange år og han kan se tilbake på gode 

opplevelser i flerfoldige bakker rundt omkring i verden. En 7. og en 8. plass i 

Wisconsin og Illinois i USA i 2019, sammen med hoppere fra Slovenia, Finland og USA var en 

desidert høydare. Han la hoppskiene på hylla sommeren 2019. 

 

Kjell Brage Lunnan og Bård Fleischer er trenere. 

 

Vi trener inne i Skatvalshallen tirsdager kl.18.00 – 19.00, samt styrketrening i styrkerommet i 

Skatvalshallen på torsdager 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. Avlyst pga Covid-19. 
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