
Årsmelding hopp 2021. 
 

Hopputvalget startet 2021 slik vi avsluttet 2020. Pandemisituasjonen skapte utfordringer i år også for 

vår aktivitet. Nedstenging av organisert aktivitet er «dårlig deal» for kontinuerlig rekrutteringsarbeid. 

Til tross for dette har vi jobbet videre med å få flere hoppere med i gruppa. Anlegget i Klempen var 

klar til plasthopping allerede 21/4-2021, det første anlegget i Norge (som både har snø og 

plasthopping) som var operativ. Dette fikk vi bekreftet av Norges Skiforbund v/Claes Brede Bråten. 

Kjekt at han følger oss på vår FB side.  

Vi har økt tilbudet til de minste for ved å inngå et samarbeid med Nybrot. Vi har hatt flere treninger og 

forsøkt å få på plass mer regelmessig aktivitet i verdens minste hoppbakke, KRÅKA, på Haraldreina. 

Det ble varierende resultat våren 2021, men ganske stor suksess da vi fikk kjørt et opplegg sammen 

med all idretten både på Skatval og Haraldreina, høsten 2021. Dette ble gjennomført i tillegg til egen 

organisert trening.  

I 2021 gjorde vi en ny vri på den tradisjonelle hoppskolen vi har arrangert tidligere. Vi åpnet heller opp 

for 1 kveld pr uke hvor vi inviterte alle til å komme å hoppe sammen med oss. Godt resultat fram til 

snøen forsvant, men beklageligvis var det vanskelig å få med de samme utøverne over på plasthopping 

og videre aktivitet da våren/sommeren kom. I 2022 gikk vi tilbake på en tradisjonell hoppskolevariant, 

med 3 kvelder med aktivitet. Etter vår bedømming, med gode resultater. Avsluttet hoppskolen 10/3-

22 med uformelt hopprenn og premieutdeling.  

Ut over dette kan vi trekke frem følgende fra året 2021 hvor vi fra Skatval skilag Hopp har deltatt:  

• Namsosrennet, 14/3-2021 

• Mini Raw Air, Granåsen Trondheim 16/3-2021 

• Vårhopprenn Torsbustaden 21/3-2021 

• Åpen dag Klempen 2/5, 9/5 

• Trøndersk hoppskole, Knyken 10-13 august 2021 

• NT skikretssamling Steinkjer, 21/8-2021 

• Knykenlekene Orkdal 29/8-2021 

• NT skikretssamling Klempen, 18/9-2021 

• Trønderhopp/GST samling Knyken 26/9-2021 

• NT skikretssamling Steinkjer, 23 og 24/10-2021 

• NT skikretssamling Klempen, 20/11-2021 

• NT skikretssamling Skogn, 8/1-2022 

• Skognrennet 22/1-2022 

• Hopprenn Knyken 14/2-2022 

• Kollenleken Oslo, 25-27/2-2022 

• Mini Raw Air, Granåsen Trondheim, 8/3-2022 

 

Gjennom høsten 2021 har vi gjennomført 2 kretssamlinger i Klempen. Det er bestandig stas! Her har 

vi hatt med oss hoppere fra Namsos, Skogn og Steinkjer. Avsluttet den siste samlingen i høst med 

hopprennet, «Skatvalsrennet – light» på plast. Her var det hoppere i alle bakker og vi fikk god hjelp fra 

gjengen i Bjørkbakken.  



Vi har gjennom 2021/2022 hoppet mye i eget anlegg på Skatval, og vært rundt om i anleggene i 

Trøndelag, Spesielt Skogn og Knyken har fått mye besøk av oss, i tillegg til Granåsen og Tolga.  

2021 er også preget av at Skatval Skilag Hopp ble involvert i et stort utbyggingsprosjekt som gav ossen 

helt unik mulighet. Vinteren 2021 hadde vi møter med gjengen i Bjørkbakken i forhold til hva som skal 

og bør gjøres i Stjørdalsdalføret, for å få mer fart i rekruttering og utvikling av hoppsporten. Det endte 

med at vi fikk delta på deres prosjekt med å bygge og ruste opp Bjørkbakken til plastbakke.  

Arbeidet startet i 3 mai 2021 og første økt, for vår del, avsluttet 2,5 uker senere. Da hadde vi fått på 

plass ca 2000 kvm terrassebord i unnarennet av bakken i samarbeid med Br.Hofstad. En spektakulær 

og interessant operasjon. For å få dette på plass kjørte vi 2 skifts ordning med dag og kvelds skift.   

Andre del, startet 10 juni, med forberedelse til plastlegging av hoppbakken. Dette var en stor jobb. 

Plast fra Granåsen (som ble revet) ble levert i Bjørkbakken i container. Vår jobb var å gå igjennom hver 

enkelt plate, sortere ødelagt/ok plater, forberede plast + sikkerhetsplate og legging av disse, i tillegg 

til legging av PE skum, geonett og kunstgress på enden av sletta Totalt ca 14.000 plater ble lagt i fase 

2, og vi avsluttet vårt arbeid 9/7-2021. Da var ca 2000 kvm plast lagt. Som et resultat av jobben fikk vi 

med oss et bra bidrag til framtidig bruk i rekrutteringsarbeid av hoppavdelingen. I tillegg har vi fått en 

bedre sammensveising av hoppmiljøet i dalføret, noe som var utgangspunkt for samarbeidet. Takket 

være stor innsats fra alle involverte klarte Bjørkbakkenprosjektet å åpne opp for plasthopping i 

Bjørkbakken 24 august 2021. Hele 42 personer i vår regi – her skilagsrepresentanter, bekjente, 

besteforeldre og arbeidsvillige ungdommer var involvert. En stor takk til alle. 

Av større vedlikehold/endringer har vi gjort forbedringer på heis trasee og fått på plass et nytt lyspunkt 

toppen av K20. Vi har flere oppgaver som ligger foran oss i 2022, her lekeområdet inkl utbygging av K6 

bakken samt generelt vedlikehold av anlegget.  

Trenere har igjennom sesongen vært undertegnede, med bidrag både fra Kjell Brage Lunnan, Kim 

Risan, Leif Fiskvik, Ole Kristian Sætran, Kai Berg, Erlend Aagesen og Erlend Vold. 

Igjennom året har vi forsøkt å legge til rette for minimum 2 treninger i uken Vi har vekslet på hopping 

i bakker, styrketrening og halltreninger. Et opplegg som vi mener kan passe for de aller fleste. Dette er 

noe av det mest viktige vi jobber etter, både gjennom 2021 og i det videre - legge til rette for muligheter 

for å delta, muligheter for alle å utvikle seg fra sitt nivå, både for nybegynneren og de som er ekstremt 

ivrig. 

Vi kan se tilbake på et interessant år, med mye aktivitet. 

 

 

Bård Fleischer 

Leder Skatval Skilag Hopp 


