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SKATVAL
THOMASOLSEN

I forrige uke ble det nye skytter-
huset Stjørdal pistolklubb på
Skatval til 25 millioner kroner
godkjent av både Stjørdal kom-
mune og politiet. Skytterspor-
tens nye storstue i Stjørdal er og-
så godkjent av en teknisk deleg-
ert fraNorges skytterforbund.
Det betyr at pistolklubben kan

starte å fylle husetmed aktivitet.

Allerede om halvannen uke står
pistolklubben som arrangør av
NM rifle15meter.
– Finn Jarle komog lurte på om

vi ikke skulle arrangere NM i 3.
april. Dette var vel i utgangen av
januar. «Ja, vel», sa jeg. Men vi
har klart å få det til, sier prosjek-
tleder og klubbmedlem Toralf
Pedersenmed et smil.

Fire kilometer kabel
Pedersen, klubbleder Finn Jarle
Sørli og dataansvarlig Ruben
Lindgren har invitert Bladet til
en omvisning inne i skytterhu-
set.
Totalarealet er på 1600 kva-

dratmeter og innholder blant an-
net to skyterbaner (25 meter og
50 meter), fellesområde med
storskjerm, flere møterom, rom-
slig kjøkkenog lager. 4000meter
kabel er strukket og lokalet er
fylt med det siste innen teknolo-
gi. Alt for å skape en god opple-
velse for utøvere og publikum.

– Vi har bygd dette for skytter-
sporten, sier Sørli.
Av klubbens drøyt 160 me-

dlemmer er det bare rundt 30
som skyter aktivt. Det håper
klubben vil endre seg med ny og
moderne skytehall.

– Det er lite rekruttvennlig
med utendørsbane. Jeg håper vi
får til mye bedre rekruttering nå,
sier Sørli.

Stor interesse
Skytterhuset vil være tilgjenge-

lig for aktivitet fra 07 ommorgen
til klokka 23 på kvelden. Det
legges opp til en fleksibel løsning
for dem som ønsker å trene på
tidspunkter ikke såmange andre
er til stede.

– De som har lyst til å skyte
utenom treningstider, kan bare
stikke innom. Men det krever at
dehar fått opplæringpå anlegget
og gjennomgått sikkerhetskurs,
forteller Lindgren.

Praten har gått i lang tid om
det nye skytterhuset på Skatval.
Pedersen forteller atmange skyt-
tere har vist interesse for å be-
søke dem.

– Flere har sagt at dette er et
anlegg somdevil bruke.Det gjel-
der folk fra både Verdal, Levan-
ger og Trondheim, de ønsker å
være endel av dette, sier han.

Klubbleder Sørli sier det nye
anlegget betyr alt for klubben.

– Vi kommer til å bli en helt an-
nen klubb. Det blir en stor om-
stilling som det kommer til å bli
spennende å følge med på, sier
han.

Lindgren er også glad for at ak-
tiviteten framover flyttes innen-

ProsjektlederToralf Pe-
dersen, dataansvarligR
Lindgrenog lederFinn J
Sørli sier dennye skyteh
lenpåSkatval betyr alt f
klubben.

Alle foto: Thomas

Ny skytehall klar til bruk

Landets beste utøvere
fåræren av å innvie
praktanlegget
Stjørdal pistolklubb har
endelig fått den arenaen
de har jobbet for i lang tid.
Nå smeller de tilmedNM
som første arrangement.
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Det er lite rekruttvennligmed
utendørsbane. Jeg håper vi får
tilmyebedre rekrutteringnå.
BårdAudunSørli, leder Stjørdal Pistolklubb

Søndag spiller Stjørdals-Blink sin siste tre-
ningskamp før alvoret begynner.Motstander
er nabo og divisjonskollegaRanheimog
kampen spilles påMUS stadion Sandskogan.
Kampstart er klokka15.00 og kampen sendes
direkte på Bladet.no for de som ikke har tenkt
seg på stadion denne søndagen.27

ISLAND/HOMMELVIK
GUROVOLLEN

Der komJanThomas Jens-
sen fraHommelvik på topp
av pallen i 15 kilometer fri
teknikk fellesstart søndag,
skriver langrenn.com.

På Facebook skriver
hommelvikløperen føl-
gende etter helgas renn:

– Dæsken ta, denher
smakt ekstra godt
Norsk dominans
Det var nordmennene som
dominerte det siste rennet
i Skandinavisk Cup i lan-
grenn.
Ifølge langrennsnett-

stedet tok de norske lø-
perne tidlig ledelse,med
Daniel Stock på offensi-
ven. I de tyngste partiene
på den siste runden fort-
satteDaniel Stock å holde
farten høy,menble ut-
fordret avMagneHaga, Jan
Thomas Jenssen og Iver
TildheimAndersen.

–Mot toppen avmotbak-
ken var det JanThomas
Jenssen somviste seg som
den sterkeste, skriver
langrennsnettstedet.
Jenssen holdt luken inn

motmål. Nummer to ble
MagneHaga og tredjeplas-
sen gikk til Iver Tildheim
Andersen. Daniel Stock,
somgjordemye jobbun-
derveis,måtte nøye seg
med fjerdeplass.

guro.vollen@bladet.no
48279393

dørs.
– Det er ikke så hyggelig å stå

ute i 20 speik, smiler han.

Frir til ungdom
Pedersen advarer om at et flott
bygg alene ikke er nok til å løfte
skyttersporten.

– Tor Idar Aune (sportssjef) i
forbundet var tydelig på at vi og-
såmå være flinke til å jobbemed
miljøet, sånn at vi får inn nye
rekrutter, forteller han.

– Hvordan skal dere få flere
ungdommer interessert i spor-
ten?

– Vi arrangerer treninger og så
tror vi det sprer seg mellom
kompiser. Vi har våpen til utlån
ogegen trener somtar segav rek-
ruttene, forteller Sørli.

Med bredde kommer det også
en og annen topp.

– Har du bredden får du også
toppskyttere. Det henger sam-
men,mener Pedersen.

Dagognatt pådugnad
Foruten litt mer trafikk opp til
skytterhuset vil ikke naboene
merke mye til aktiviteten. Huset

er lydisolert og alle smell fra av-
trekkene holdes innenfor veg-
gene. Arbeidet er utført av MT
Byggteknikk i samarbeid med
klubben. Totalt er det lagt ned
12.000 dugnadstimer av me-
dlemmene i pistolklubben.

– Seniorgjengen har gjort en
fantastisk innsats, og dere har
også jobbet dag og natt, skryter
Pedersen henvendt mot Sørli og
Lindgren.

Han får kjapt svar.
– Ja, du har vel også vært her

dag og natt, sier de.
Alle tre retter en stor takk til

alle somhar bidratt til byggingen
av det praktanlegget.

– Vi har hatt et godt samarbeid
med næringslivet og vi må også
takke kommunen, avslutter
trioen.

PS: Stjørdal pistolklubb plan-
legger en åpen dag hvor alle
nysgjerrige kan komme og ta en
kikk inne i huset.

thomas.olsen@bladet.no
97199336

-
Ruben
Jarle
hal-
for

Olsen

I publikumsområdet er detmulig å følge skytingen fra banene live
på storskjerm.Alle konkurranser sendes livepåYouTube-kanalen
til Stjørdal pistolklubb. Toralf Pedersen (t.v.), RubenLindgrenog
Finn Jarle Sørli håpermange tar turen innomanlegget.

Pistolklubbenkjøptedenåttemål store tomtahøsten 2020.Nå
er det oppført et splitter nytt anlegg somvil betymye for sky-
tesporten i området.

Skytterne får alle infode trenger omavtrekkene sinepådenne
monitoren.

SURNADAL/LÅNKE
GUROVOLLEN

USAs Michaela Shiffrin, og de
norske heltene Aksel Lund Svin-
dal og Kjetil Jansrud, er forbilder
for Mathilde Uthus Nilsen fra
Lånke.
– Det artigste med alpint er å

stå på ski, fær fort og alt det so-
siale, sier Mathilde til Bladet
søndag.

FørsteKM
Hun har vært i Surnadal på kret-
smesterskap i alpint, for Sør-
Trøndelag krets. Nilsen kjører
for SPK Freidig, og trener til van-
lig i Vassfjellet i Trondheim.
– I går lå jeg på 2. plass og

trodde jeg kom inn på andre,
men så var jeg på første. I dag
starta jegpå3. plass,menskjerpa
meg i andreomgangen, og så ble
det førsteplass, sier hun.
–Hva gjordedu annerledes i 2.

omgangen i dag?

– Jegvar litt forsiktig ogbakpå i
førsteomgangen, for da hadde
jeg ikke kjørt løypa før, men
andre omgangen kjente jeg løy-
pa og visste hvor jeg skulle gasse
på, og det gjorde jeg, sier hun.

Vil holdepå lenge
–Hvahardu lyst til fremoverda?
– Jeg kommer til å gå lenger

med alpint, selv om jeg ikke vet
ennå om jeg vil satse, så tror jeg
at jegvil holdepå lenge, sier hun.
Hun syns slalåm er artigste

øvelse, men storslalåm er også
gøy.

– Det er veldig gøy med fart.
Men jeg har ikke prøvd super-g
ogutfor såmye, jegmå trenemer
for det, sier hun.

–Bramiljø
Hun synes miljøet i klubben er
veldig bra.

– Jeg har holdt på siden jeg var
seks år. Det er et veldig fint miljø
i Freidig-klubben med masse
snille folk og mange gode ven-
ner, sierMathilde.
I helga ble det opptur, det er

ikke alltid sånn, men det er også
noe av det som er best med al-
pinsporten, forteller hun.

– Når du får oppturer, og vin-
ner, det er en veldig deilig fø-
lelse.

I helga sto hun selv på toppen
av pallen, i slalåm lørdag og stor-
slalåm søndag.
Kretsmesterskapet for Sør-

Trøndelag skikrets ble arrangert
av Surnadal ILAlpin.
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Mathilde (12) toppet
pallen to ganger på
to dager
Hunhar stått på ski halve
livet og elsker farten, det
godemiljøet og opptu-
rene i alpint. Som i helga,
da hun vant begge øvel-
sene i kretsmesterskapet.

MathildeUthusNilsenvar på sitt aller første kretsmesterskap i
helga, ogdet gikk såbra somdet går an,med førsteplass på
beggeøvelser. Foto: Privat

y Det artigstemed
alpint er å stå på

ski, fær fort og alt det
sosiale.

Best av alle
på Island. Nå
venter NM

Det siste rennet i
årets Skandinaviske
Cup i langrenn ble
gjennomført i is-
landskeAkureyri
søndag.

JanThomas Jenssen fra
Hommelvik ble best
under søndagens15 ki-
lometer friteknikk i
Skandinavisk cup.
Foto: Terje Pedersen /NTB


