ÅRSMELDING SKATVAL SKILAG 2020 - styret

Skatval skilag hadde pr 31.12.2020 653 medlemmer.
Etter årsmøtet 2020 har
Geir Aspenes
Inge Auran
Gunn Fornes
Pål Martin Daling
John Gunnar Valstad
Ane Teoline Ulseth
Ingrid Reitan

styret bestått av:
- leder
- nestleder
- kasserer
- sekretær
- styremedlem
- varamedlem
– varamedlem

I 2020 gjennomførte styret 11 styremøter, 2 møte med representantene fra utvalgene tilstede
(en sesongevaluering i juni og et oppstartmøte i oktober).
Det er noe møtevirksomhet på kretsnivå og i dalføret ellers. 1 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
Covid-19 førte til avlysing av Equinor familiedag, Barne OL vårrenn i skiskyting og redusert
aktivitet på vårparten. Det er ikke gjennomført sesongavslutninger. Treninger er gjennomført
innenfor smittevernreglene.
Klubbens arrangement beskrives i utvalgenes årsmeldinger.
I år ble det distribuert ei skiavis i hele nedslagsfeltet til Stjørdalsnytt, et samarbeid med
kommunen og idrettslagene i dalføret. En fin presentasjon av skisporten i dalføret.
Sportslig ble 2020 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. Sverre Dahlen Aspenes
og Lotte Lie har vært med på Team Mesterbakeren i 2020. Skatval skilag er stolt og opplever
at vi er representert i nasjonal og internasjonal skiskyting gjennom dette. Det er godt
aktivitetsnivå i alle underutvalgene. Det jobbes godt med rekruttering i både skiskyting, hopp
og langrenn. Men, vi måp trolig gjøre enda mer med dette i en krevende pandemi. Se
underutvalgenes rapporter.
Hederspris gikk i 2020 til Ingeborg Auran for sin sportslige innsats i sesongen. Ståle Kvernrød
ble tildelt hederspris for engasjement og innsats som trener i mange år.
Søndagsserveringa på Svartkamhytta høsten 2020 ble noe redusert på grunn av covid 19, det
har imidlertid vært bra besøk på de dagene som ble åpnet. Styret takker alle ivrige
vaffelstekere.
Aktivitetsløypa i Klempen ble ferdigstilt i løpet av 2020. Oppgradering av skiskytteranlegget er
fortsatt under planlegging og dert arbeides med utvikling av skileikområdet. Det er arbeidet
med bedre sikring av dører til skihytta.
Driften i 2020 har vært god på tross av covid19. Noe redusert aktivitet har ført til reduserte
kostnader, og noe inntektsbortfall er kompensert. Spillemidler til skihytta kom til utbetaling i
2020. Skilagets lånegjeld ble nedbetalt i 2020. Klubben har en ansvarlig økonomistyring.

Skilaget takker Annette Kvaal for donering av gave etter maraton arrangert med base o
Klempen.
Skilaget har en viktig rolle nå med å legge til rette for aktiviteter, i en krevende pandemi.
Drømmen er at barn og ungdom skal oppleve glede og mestring med fysisk aktivitet. For oss
som driver med utendørs vinteridrett er det da betryggende å vite at det er god plass til folk
ute. Det er enklere å overholde smittevernregler på arenaer med god plass. Skilaget vil
opprettholde godt nivå for økonomisk støtte til sine utøvere: alle startkontingenter,
utøverstøtte for deltagelse i HL, Norgescup m.m., og lav medlems- og treningskontingent.
Styret ønsker å takke alle som har bidratt, det er et stort nettverk aktive utøvere, dugnadsfolk,
i sving for at Skatval skilag gjør en viktig jobb i lokalsamfunnet. Takk til alle for god innsats på
dugnader og sportslig.
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