
 

ÅRSMELDING SKATVAL SKILAG 2022 - styret 

 

 

Skatval skilag hadde pr 31.12.2022 673 medlemmer.  

 

Etter årsmøtet 2022 har styret bestått av: 

Geir Aspenes   - leder                                                                                                     

Bente Bakken  - nestleder                                                                                                                  

Gunn Fornes   - kasserer                                                                                                      

Pål Martin Daling  - sekretær                                                                                                        

Elin Kolden   - styremedlem                                                                                                   

Inge Auran   - varamedlem                                                                                          

John Gunnar Valstad  – varamedlem    

 

I 2022 gjennomførte styret 12 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 medlem fra Skatval skilag har 

hatt verv i skiskytterkretsstyret Vi er også representert i hopputvalget på kretsnivå. Styreleder 

er med i styret for allidretten. Representanter fra styret er tilstede på generalforsamlingene for 

Selbuskogen skisenter som aksjeeier. 

2022 ble et tilnærmet normalår etter lang nedstenging. Noen covidrestriksjoner var det i 

starten på året. 

Klubbens arrangement beskrives i utvalgenes årsmeldinger. 

Årets skiavis ble distribuert på nyåret 23 i hele nedslagsfeltet til Stjørdalsnytt, et samarbeid 

med kommunen og idrettslagene i dalføret. En fin presentasjon av skisporten i dalføret. 

Sportslig ble 2022 et bra år for våre eldste skiskyttere. Lotte Lie hadde flere fine prestasjoner i 

verdenscup for Belgia og deltok i OL i Kina. Sverre Dahlen Aspenes ble Europamester i 2 

disipliner, og hadde flere topplasseringer i ibu-cupen og debuterte i verdenscup. Dette 

inspirerer våre yngre utøvere. Det er godt aktivitetsnivå i alle underutvalgene. Det jobbes godt 

med rekruttering i både skiskyting, hopp og langrenn. Det er god deltakelse i de yngre 

årskullene. Se underutvalgenes rapporter.  

Hederspris for 2022 gikk til Knut Dahlen Aspenes for sportslige innsats over mange år og for å 

være en aktiv bidragsyter på treninger for yngre klasser. Asgeir Lorås ble tildelt hederspris for 

engasjement og innsats med organisering av kaffesalg på Svartkamhytta over mange år og for 

aktiv bistand i idrettslige aktiviteter i skilaget. 

Søndagsserveringa på Svartkamhytta høsten 2022 har hatt godt og økende besøk. Styret 

takker alle ivrige vaffelstekere.  

2022 ble et aktivt år på anleggsfronten. Skiskytteranlegget er ryddet for blyforurensing, og 

oppgradert til 15 kurvinen skiver med blyoppsamling. Det er bygd ny K6 bakke i 

skileikområdet. Videre oppgraderinger og sluttføring av de nevnte anleggene er planlagt. 

Trimutvalget har kjøpt ny tråkkemaskin til fjellet med skilaget som formell eier. Klubben har en 

ansvarlig økonomistyring.  



Skilaget yter støtte til aktive utøvere og vil opprettholde godt nivå her: alle startkontingenter, 

utøverstøtte for deltagelse i HL, Norgescup m.m., og lav medlems- og treningskontingent er 

viktig for skilaget. 

Styret ønsker å takke alle som har bidratt, det er et stort nettverk aktive utøvere og 

dugnadsfolk, i sving for at Skatval skilag gjør en viktig jobb i lokalsamfunnet. Takk til alle for 

god innsats på dugnader og sportslig.  

 

 

Skatval, 15. mars 2023 

Geir Aspenes     Bente Bakken     Gunn Fornes  Pål Martin Daling 

 

    Inge Auran   John Gunnar Valstad   Elin Kolden 
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