
Årsmelding 2017 – Leinstrand IL Skøyteavdeling 

 

 

 

Styrets sammensetning i 2017: 

• Astrid Vårvik Nordheim, leder 

• Janne Sandaunet, styremedlem 

• Grunde Njøs, styremedlem 

• Roger Storleer, styremedlem  

• Lars Brechan, styremedlem 

• Sille Jagtøyen, varamedlem 

 

Skøyteavdelinga har avholdt 6 styremøter i 2017. 

 

 

Andre som har hatt verv for skøyteavdelinga i 2017: 

• Einar Holstad, kasserer i Sør-Trøndelag Skøytekrets og overdommer for Leinstrand il 

• Håvard Winter Storler, starter 

• Klaus Ivar Storler, starter 

• Frank Nordheim og Pål Ekren, vært med i gruppe/mulighetsstudie for tak over Leangen 

 

 

 

 

Trenere og løpere: 

Leinstrand Idrettslag har for inneværende sesong 17 forbundsregistrerte løpere fra rekruttklassen og 

oppover. Av disse er 2 seniorer, 5 juniorer og 1 veteran. 

 

Klubben hadde følgende treningsgrupper i 2017: 

• Frode Rønning er trener for vår junior/senior gruppe. Ingeborg Storler, Carina Jagtøyen ,Emilie 

Jagtøyen (Johanne Ekren, Snorre Bonesmo) 

• Grunde Njøs, Sondre Vårvik Nordheim og Merete Tvedt er trenere for den yngste 

treningsgruppa fra ca. 8 år til og med jun C. Dette er ei gruppe med 10-12 barn.  

• Grunde Njøs hadde i febr/mars også ansvaret for skøyteskolen med god støtte fra Johanne og 

Magnhild Ekren. Skøyteskolen besto av en gruppe på ca. 12 ivrige barn i alderen 5 til 8 år. Den 

måtte arrangeres på Leangen da vi slet med å få is på klett pga værforholdene. 

 

Camilla Lund ble i april tilbudt elite-landslagsplass av Norges skøyteforbund noe hun takket ja til. 

Martin Vårvik Nordheim går på Wang Toppidrett skøyter på Hamar, og trenes bl.a. av den tidligere 

Trondheimsløperen Eskil Ervik. 

 

 

Styret ønsker å rette en stor takk til våre trenere for de hundrevis av timene de legger ned til det beste 

for løperne og for klubben.  

 

 



Sportslig aktivitet: 

 

Fra slutten av januar til begynnelsen av mars arrangerte vi skøyteskole for de aller minste (5-8 år) på 

Leangen, med ca. 12 barn på isen. Disse mandagskveldene er preget av mye lek på isen og er en viktig 

del av rekrutteringsprosessen for skøyteavdelingen.  Vi fikk dessverre ikke mulighet til å arrangere 

skøytekarusell for de minste sist vinter, men håper at skøytekarusellen er tilbake igjen kommende 

sesong(17/18). Det er en stor bekymring for klubben at vi ikke har en egen skøytebane å tilby våre 

barn mer enn noen få uker på vinterstid. Dette er årsaken til at vi fortsatt jobber med planer om å 

bygge en 200 meters rulleskøytebane/kunstisbane på Klett.  Vi håper på stabilt vintervær nå for 

sesongen 17/18 slik at vi får holdt skøyteskole og skøytekarusell på Klett gjennom sesongen. 

 
Bilder rekrutt-trening og skøyteskole  

 

Klubbmesterskapet ble arrangert  på Leangen i begynnelsen av mars-17 i samarbeid med sp.kl. Falken.  

 

Rekruttgruppa/10-12års gruppa var på helgesamling i Fosenhallen, Bjugn 20.-22. oktober. 8 løpere 

med foreldre samt 2 trener hadde satt av helga til trening og sosiale aktiviteter. Det ble en svært 

vellykket samling. 

 

Under sommerisen på Hamar fra 28.07-12.08.17  hadde den eldste gruppa samling. Der fikk de gått 

mye på is og terpet teknikk. 

 

Camilla Lund har vært opptatt med mange samlinger i løpet av sommeren/høsten sammen med elite-

landslaget.  Syklusen har vært 2 uker på samling-1 uke hjem, osv. 

 

Også denne sesongen benyttet våre eldste løpere høstferien til å delta på en ukes treningssamling i 

Inzell. Frode Rønning var med som trener på denne samlingen.  

 
Ingeborg, Martin, Carina og Emilie foran ishallen i Inzell 

 

 



Sportslige resultater: 

 

VM på Hamar 4.-5. mars 2017 

Camilla Lund var en av Norges utøvere under verdensmesterskapet på skøyter som ble arrangert på 

Hamar. En flott opplevelse og erfaring å ta med seg, selv om hun slet med skade. 

 

Camilla deltok på World Cup i Berlin i slutten av januar. Hun ble også tatt ut til World cup i 

Heerenveen 11.-12. november og til World Cup i Stavanger 18.-19. november. Hun gikk en meget god 

5000m under WC i Stavanger på tiden 7,16,01, noe som også var pers med nesten 7 sek. Hun 

oppnådde en fin 12. plass av totalt 27 løpere i B-gruppa. 

 

 

 

Under NM Sprint på Hamar 14.-15. januar 2017 deltok Leinstrand med 2 løpere i damer junior og 1 

løper i menn senior, Carina oppnådde en flott 3. plass sammenlagt i damer junior:  

• Carina Jagtøyen, nr. 3 sammenlagt 

• Emilie Jagtøyen, nr. 20 sammenlagt 

• Ivar Njøs, nr. 17 sammenlagt 

 

Under NM junior allround i Stavanger 4.-5. februar 2017 , deltok Leinstrand med to løpere: 

• Martin Vårvik Nordheim: Sammenlagt nr. 22 (av 35 løpere) 

• Ingeborg Storler, var uheldig å bli disket på 2 av distansene, men fikk en fin 8. pl. På 500m. 

Begge to var 1. års juniorløpere. 

 

                    
Martin og Ingeborg-junior NM Stavanger,   Camilla i fint driv på 3000m 

 

NM enkeltdistanser for senior ble arrangert 27.-29. oktober 2017 i Stavanger. Her hadde vi med 

Camilla Lund.  Camilla gikk inn til en flott sølvmedalje på 3000m.  Dessverre så var Camilla plaget 

med sykdom i forkant av mesterskapet og dermed var formen ikke helt optimal. Hun måtte melde 

forfall til søndagens 2 distanser. 

NM enkeltdistanser i Stavanger i oktober 2017 deltok Leinstrand med 1 løper: 

• Camilla Lund (2. Pl på 3000m) 

 

Norges Cup sesongen 2016/17: 

Vi har hatt 7 løpere som har deltatt på Norges cup i løpet av sesongen, Det er Ivar Njøs, Camilla Lund, 

Ingeborg Storler, Emilie Jagtøyen, Anna Holstad, Carina Jagtøyen og Martin Vårvik Nordheim. Det 

har til sammen vært 8 NC rundt omkring i landet med avsluttende finale i Fosenhallen i mars 2017.  

For Norges Cup sesongen 16/17 fikk Carina fikk en flott 3. plass sammenlagt i damer junior og Martin 

fikk en flott 5. plass sammenlagt i menn junior. 

 

Ivar Njøs, vår veteran i menn 50-55 år satte dessuten ny verdensrekord for klassen på 500m med tiden 

38,23.   



 

Under Landsmesterskapet i Drammen i februar 2017 stilte Leinstrand med kun 1 løper, Emilie 

Jagtøyen. Johanne Ekren måtte melde forfall pga skadetrøbbel gjennom hele sesongen. 

• Jenter 15 år: Emilie Jagtøyen (8. pl. 500m, 9 pl. 1000m, 4. pl. 1500m og 7. pl 3000m) 

 

Kretsmestre 2017. 

KM enkeltdistanser ble arrangert i Fosenhallen i januar 2017 

Her fikk vi følgende kretsmestre: 

Emilie Jagtøyen 

 

KM supersprint ble arrangert på Leangen i mars 2017. Her var distansene 100m, 300m og 500m. 

Kretsmestre ble: 

• Emilie Jagtøyen, jun B 

• Carina Jagtøyen, Jun A 

 

Rekruttene/10-12 åringene har deltatt på kretsstevner/rekruttløp på Leangen. 

 

Sandefjordløpet 2017 ble arrangert i Vikingskipet i slutten av vinterferien i februar. Dette stevnet er et 

barne- og ungdomsstevne fra rekrutt til 16 år. Her tilbyr vi alle våre løpere å være med. Dette er årets 

sosiale tur og for mange av de små er det stort å få gått i Vikingskipet og å være med på et så stort 

stevne med over 300 deltagere. Det ble rekordras på personlige rekorder og alle løperne gikk rundt 

med et stort smil. På lørdag kveld var det felles middag på Pizzanini for Leinstrand-gjengen. 

 

 

 
En fornøyd gjeng under Sandefjordløpet på Hamar 2017 

Fra v: Karoline, Tuva, Alessandra og Thomas. 

 

 

Anlegg 

Vinteren på Klett ble veldig mild også denne sesongen (16/17), og dette gjorde at vi kunne tilby is på 

vår egen bane på Klett i kun 4-5 dager. Dette går dessverre ut over rekrutteringen. Vi fant ut at vi 

skulle prøve å arrangere skøyteskolen på Leangen. Fra slutten av januar til begynnelse av mars hadde 

vi skøyteskole på mandager. Ca 12 barn deltok på Leangen.  

 

Arbeidet med planlegging av kunstisbane/rulleskøytebane på Klett går fremover. Anleggskomiteen 

jobber fortsatt med avklaring rundt tomta. Kommunen er veldig interessert i prosjektet. Man har også 

fått bekreftet at nabokommunene Skaun og Melhus også er interessert i å bli med i interkommunalt 

samarbeid. Håper at mye er avklart i løpet av 2018 og at evt. bygging kan starte i 2019/2020.. 

 

 



 

Arrangementer 

I 2017 arrangerte Leinstrand 3 kretsstevner på Leangen. KM supersprint i mars og kretsstevne 18. 

november og 9. desember.  Samt medarrangør på kretsstevne 11. nov. og 28. des. 

 

 

Økonomi 

Skøyteavdelinga fikk et år med god aktivitet og en omsetning på ca 365000,- og et driftsresultat på ca 

kr 5000,-. 

  

De største inntektene kom fra Dugnader (ca. 70000 kr), Sponsor/reklameinntekter (ca. 77.000 kr.) og 

idrettsbingo (ca. 94.000 kr).  

 

De største utgiftspostene har vært reisekostnader for trenerne og løpere med (kr 65.000), dekning av 

startkontingenter/inngang i haller/egenandel WC (kr 65000), kjøregodtgjørelse (ca.kr 62000).  

 

Styret ønsker å berømme løpere og foreldre for en formidabel dugnadsinnsats også dette året. Vi 

ønsker også å takke for de veldig viktige bidragene vi får fra Idrettsbingoen i Trondheim. 

 

 

Vi takker også våre sponsorer som har stilt opp med viktige bidrag til aktiviteten i skøyteavdelingen.  

 

Våre sponsorer i 2017 har vært:  

• Terminalen Rigg AS 

• Sparebank 1 Melhus 

• Ekra Gartneri og Hagesenter AS 

• Haugnæss AS 

• Sport-1 Melhus AS 

• Fiskå Mølle Trøndelag AS 

 

 

 

For styret 

 

Astrid Vårvik Nordheim 

Skøytestyrets leder 


