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Jeg takker for denne økta!

Leder
En lang og innholdsrik vinter er i ferd med å gå over i en ny 
årstid. Først skal vi nyte de fine vårskiturene med lange lyse 
dager, klisterføre og hvor lyngen så smått kommer til syne. I år 
kommer påsken sent og bidrar til å forlenge skisesongen til langt 
ut i april.

Vi kan se tilbake på en vinter med mye aktivitet og stor interesse 
rundt våre arrangement. Regjeringen har besluttet at 2022 skal 
markeres som Frivillighetens år. Frivillighetens år skal være et 
flomlys på frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken, 
og skal bidra til økt deltakelse og mangfold, og synliggjøring av 
merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet. Trondhjems 
Skiklub er en stor bidragsyter, -og det legges ned flere tusen 
timer i frivillig arbeid årlig. Trondhjems Skiklub ønsker å takke 
medlemmer som legger ned en ekstraordinær innsats for klubbens 
aktiviteter. 22.april inviteres frivillige i Skiklubben til fest på 
Skistua.

I tillegg til all aktivitet som skjer i klubben er Trondhjems 
Skiklub aktiv pådriver i ulike sammenhenger. I samarbeid med 
Trondheim kommune jobber Skiklubben med Skistua som 
markaportal. Intensjonen er å vedlikeholde, utvikle og tilrettelegge 
for aktivitet i Skistuaområdet.  Som en stor aktør innen friluftsliv 
i Trondheim, har Skiklubben også i år hatt fokus på å delta i 
forvaltningen av markaområdene. Skiklubben har gitt sine 
innspill til statsforvalteren i forbindelse med oppstart av arbeid 
med revisjon av forvaltningsplanen for Bymarka naturreservat og 
besøksstrategi for verneområdet. Skiklubben ser det som en viktig 
oppgave å delta i diskusjoner vedrørende forvaltningen av frilufts- 
og markaområdene rundt byen og vil fortsatt ha stort fokus på 
dette. Skiklubben deltar også i arbeidet for å realisere Næranlegg 
Øst. Ved å etablere flere skileikområder bidrar vi til rekrutteringen 
av flere barn til skiaktivitet og friluftsliv. 

Om litt står barmarksesongen for tur og et sikkert vårtegn er 
Skiklubbens treningsgrupper for voksne i Bymarka. Her er det plass 
for alle som ønsker en god og effektiv treningsøkt. Man kan velge 
ferdighetsnivå, enten markatraver eller aktiv mosjonist. Den 10. 
utgaven av Multisportsuka for barn mellom 8-12 år begynner også 
å bli en tradisjon i starten og slutten av sommerferien. Allerede to 
uker etter påmeldingen åpnet 1.mars var 500 plasser fylt opp. Vi 
gleder oss til yrende liv av små multisportere til sommeren!

Skiklubben ønsker alle en riktig god påske!

Daglig leder 
Trondhjems Skiklub
Line Selnes

TRONDHJEMS SKIKLUB
Postboks 1185, Nyborg 

7420 Trondheim

Daglig leder: Line Selnes, 
line@skiklubben.no

Besøksadresse:  
Skistua, Fjellseterveien 501,  

7020 Trondheim
Telefon: 72 56 03 31
www.skiklubben.no

Forsidebildet
SKIKLUBBEN

Finn din nærmeste Bunnpris på mobil.bunnpris.no

Alt til turen,
også på søndager!
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Multisportsuka 2022

Påmeldingen er åpen!
www.skiklubben.no

- Aktivitetsuke for barn 8-12 år i uke 26 og 32

kajakk
skiskyting
rulleski
stand up padling
skateboard
terrengsykling
friidrett
orientering
og mye mer

Etter påske starter en ny treningssesong med UTE-treninger. Våre UTE-treninger har base fra Ferista, og gruppene her 
trener ulike former for intervalltrening og styrketrening. Vi har grupper ut fra hvor mye erfaring du har med trening, noe 
som betyr at man kan være både aktiv mosjonist og markatraver. Du bestemmer selv om du vil løpe, gå eller en ting midt 
i mellom. En typisk trening består av oppvarming med gå/løp og noen oppvarmingsøvelser. Deretter blir det en form for 

intervalltrening på vei, sti eller kanskje i en trapp. Vi avslutter g jerne med noen styrkeøvelser.  Velkommen på trening! 

Påmelding og informasjon finner du på skiklubben.no 

SKIKLUBBENS UTE-TRENING VÅREN 2022
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FJELLSETERVEIEN
AVISKLIPP FRA GAMLE DAGER

I Trondheim er vi heldige som har så kort avstand til friluftsområder, og 
Bymarka er vel det området som har vært mest benyttet til alle årstider 
gjennom flere generasjoner. Nå er det stor trafikk både på lørdager og 
søndager, og det er mye folk ute i marka også på ukedagene.

Går vi tilbake til årene 1920 -1940 var det også stor trafikk opp i Bymarka, 
men det var lenge før en også kunne ta lørdagene i bruk. Derfor ble 
søndagen den store utfartsdagen. Hvis en leser i avisene fra den tiden, ser 
vi at byens befolkning var flinke til å benytte seg av denne muligheten, 
spesielt om vinteren.

Aking var populært, og byens beste 
akebakke var Fjellseterveien. Den gangen 
var den mye smalere enn den er i dag, og 
det kunne oppstå farlige situasjoner når 
folk også spaserte oppover til Fjellseter og 
Skistua. 
Enda verre ble det når de første bilene 
kom til byen. De fikk kjøre oppover på 
sommeren og høsten, men når den første 
snøen hadde lagt seg ble all bilkjøring 
forbudt. Det skapteogså konflikter.

I byens fem aviser var det hver mandag reportasjer fra søndagens 
aktiviteter i Bymarka, og vi fårhøre om flotte søndager med stor utfart. Hvis 
noen hadde vært så uheldige at de skadet seg, så bledet behørig omtalt. 
Personvern var tydeligvis et ukjent begrep.

AV: Torgeir Aalberg og Fridtjof Simonsen
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Å sikte mot “den høyeste tinden” eller den nære og lave med den flotte nedkjøringa 
har fristet mang en skientusiast i mange ti- eller hundreår bakover. Bratt friluftsliv har 
hatt en enorm interesse de siste årene og stadig flere oppsøker bynære høydedrag som 
blant annet Gråkallen. Selv om man tar turen i nære områder bør man ha kunnskap 
om hvordan man ferdes i terrenget vinters tid. 

Trygg på 
TOPPTUR

Skredfaget er ganske komplekst og tar tid 
både teoretisk og praksis å bli god på, men 
her er noen forslag til hva det kan være lurt 
å starte med for å få mange fine opplevelser 
med trygge toppturer for hele eller deler av 
familien.

UTSTYR
I tillegg til selve skiutstyret, hjelm og klær 
etter forholdene er det lurt å skaffe seg 
og alltid bruke de tre S-ene: skredsøker 
(sender/mottaker), søkestang og spade. 
Disse selges ofte samlet i en “skredpakke”. 
Har dere minst to slike pakker i familien 
eller får lånt kan dere sammen trene på å 
finne og grave frem den ene senderen med 
den andre i søk-modus.

I tillegg er et papirkart i målestokken 
1:50.000, kompass (gjerne med klinometer) 
og skredkortet fra Varsom alltid lurt å ha i 
lomma. 

Trondhjems Skiklub leier ut randoneeuts-
tyr for barn og voksen (randoneesko, ski , 
feller og staver) med tilleggsprodukter som 
søkestang og spade. Se vår hjemmeside for 
med informasjon. 

APPER
Installer appen Varsom Regobs for Android 
eller iPhone. Den gir deg bratthetskart, 
skredvarsel og snøobservasjoner, de siste 
også utenfor regionene for skredvarsling.

Mye av den samme informasjonen om 
skredfaren og observasjoner i ulike regioner 
finner du på varsom.no/snoskredvarsling. 

For å få forklaringer på begrepene og 
generelt lære mer om skred finnes det 
veldig mye god informasjon på varsom.no/
snoskredskolen

TURPLANLEGGING
Følg gjerne oppskrifta og tenkinga i det 
nevnte skredkortet når dere planlegger 
turen.

Velg tur og terreng ut fra:
• Skredvarselet - varsom.no faregrad, 

skredproblem og mest utsatt 
himmelretning og høyde

• Værmelding - sikt, vind, nedbør og temp

• Gruppe - størrelse, utstyr, erfaring 
kunnskap og ferdigheter

Når dere sjekker skredvarselet i appen 
eller på nettsida får dere opp konkrete 
ferdselsråd. Det er alltid lurt å følge disse 
selv om det betyr at favorittoppen må vente 
til en annen dag med mer stabile forhold. 

Det kan dere finne ut i kartet i Varsom-
appen, på papirkartet med skredkortet og i 
terrenget ved å observere og måle. 
De skredtypene som utgjør en risiko for oss 
som skiløpere trenger minst 30 grader for å 
løses ut, så holder du tilstrekkelig avstand 
til slikt terreng er du trygg på tur. 

Skredfaget er ganske komplekst og tar 
tid både teoretisk og praksis å bli god på, 
men her er noen forslag fra Håvard Engen, 
skredinstruktør, tur- og kursleder utdannet 
i Norsk fjellsportforum, til hva det kan være 
lurt å gjøre:

• Fjellet står der neste helg eller neste år. 

• Det er alltid lurt å velge tur etter evne og 
forhold.

• Lær dere å kjenne igjen terreng over 30 
grader.

Tegnene i terrenget på høy skredfare 
Observerer du flere av disse tegnene bør 
turen legges helt utenom skredterreng: 

• Mye snø og/eller vind de siste to døgnene

• Rask temperaturstigning, særlig forbi 0 
grader celcius

• Ferske skred i området

• Drønn (“wooof”) i snøen og skytende 
sprekker fra skiene når du går

Ta et skredkurs! Skredteorien blir bare 
viktig når den settes ut i praksis på kurs 
eller tur.

Trondhjems Skiklub leier 
ut randoneeutstyr for barn 
og voksen (randoneesko, 
ski , feller og staver) med 
tilleggsprodukter som 
søkestang og spade. 

Se vår hjemmeside for med 
informasjon. 

Utklipp fra Skredkortet varsom.no



@skiklubben @skiklubben @skiklubben

Hold deg oppdatert, følg oss i sosiale medier Vil du støtte oss med din grasrotandel?
TRONDHEIM SKIKLUB

Org.nr 982694655

HOVEDSPONSOR

MIDT-NORGES STØRSTE 
BOLIGBYGGELAG! 
Bli medlem og få forkjøpsrett  
på 13 000 boliger i Midt-Norge,  
og 90 000 boliger i hele landet.
I tillegg får man som medlem  
over 50 medlemsfordeler, blant  
annet hos Trondhjems Skiklub!
Oppdag alle fordelene  
på tobb.no

Mandag-fredag 10-15

Lørdag og søndag 10-15

Skistua
ÅPNINGSTIDER

Velkommen inn!


