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Ski 
 
Rammer for aktivitet 
Utøvere må i utgangspunktet kommer seg på egen hånd til treninger og ulike arrangementer. 
Skigruppa kan sette opp buss til arrangement. Dette vil i så fall annonseres. Skigruppa har 
begrenset ressurser av støtteapparat i form av trenere/lagleder tilstede på renn, og utøvere må 
belage seg på å ordne seg selv. Startkontigent faktureres idrettslaget man tilhører, og KIL SKI 
dekker denne for egne medlemmer.  
 
Pålagt aktivitet 
Skigruppa er avhengig at medlemmer, utøvere, foreldre og ellers ildsjeler til skimiljøet i Ytre 
Namdal stiller til dugnad ved våre arrangementer. Å arrangere både store og små skirenn 
krever en del poster betjent, og styret klarer ikke dette uten hjelp. Vi setter opp ei dugnadsliste 
som legges ut på vår hjemmeside og facebookside ved sesongstart. Vi setter pris på at folk 
skaffer stedfortreder selv.  
 

• Lysløyperenn arrangeres fra starten av januar til påske, med ca 3 voksne på vakt hver 
gang.  

• Kolvereidrennet er et terminfestet karusellrenn som krever omkring 15 dugnadsvakter. 
 

• Follarennet er et terminfestet turrenn som krever omkring 15 dugnadsvakter. 
 

• Skigruppa har på i 2017 vegne av KIL inngått ny fem årsavtale med Kolvereiddagene 
om å stille med vakter til martnan, sammen med håndball-, fotball- og svømmegruppa. 
Vi er fortsatt interessert i å ta del av dette for å tilstrebe oss inntekter. 
 

• Skigruppa har innimellom egne dugnader på rydding, skoging, vasking etc. Dette er 
frivillige dugnader. 

 
• Skigruppa har de siste årene arrangert Brækkabakkan Opp og Follalunken. Dette 

arrangementet krever dugnadshjelp. 
 
 
EGNE ARRANGEMENT 
Lysløyperenn 
Vi greide å gjennomføre 7 lysløyperenn hvor hele 54 møtte på det første rennet 4.januar. Fire 
av disse ble arrangert på barmark på grunn av manglende snø men 13-20 deltok likevel uten 
snø under beina! Totalt 78 barn og voksne deltok på ett eller flere renn i løpet av vinteren og 
fikk sin velfortjente premie på sesongavlutningen i Kulturhuset etter påske. 
 
Fortsatt er det slik at den største deltakelsen er i aldersgruppene opp til 11 år. Vi har i år hatt 
stort fokus på det sosiale, jfr. råd fra skikretsen. Vi har etter hvert renn servert mat gratis i 
Skistua. Dette har vært et svært godt trivselstiltak etter vår mening. 
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                                                                                                                                                                                                           Kolvereidrennet  

Det terminfestede NA-karusellrennet 26.februar ble dessverre avlyst grunnet få påmeldte (ca 
10 påmeldte når fristen gikk ut). Vi meldte fra til skikretsen om det uheldige tidspunket som 
var siste helga i vinterferien, og ble for 2018 tildelt ei annen helg. Sist gang vi arrangerte 
Kolverennet var 2012 med hele 133 deltakere.Follarennet 
 
Det 32. Follarennet gikk av stabelen søndag 5.mars, med start og mål på Slåttamyra 
skistadion. Imponerende har hele 4 utøvere har nådd 30 eller 31 deltakelser pr 2017. 

Årets vinner i konkurranseklassen 20 km for menn senior ble vår egen Sindre Finne på tiden 
48:12 (raskeste tid notert) bare 8 sekunder foran vår egen Henrik Henriksen. Ingen stilte i 
dameklassen. På juniornivå 10 km 13-16 år ble Arne Jostein Edvardsen vinner med tiden 
39:57. Totalt 8 deltakere stilte i konkurranseklassen. Trimklassen telte 61 utøvere, og i Barnas 
Follarenn (2x500 meter) stilte hele 38 barn til start. 

For 2016 var tallene: 
Konkurranseklasse: 15 
Trim                          : 55 
Barnas Follarenn    : 30 

Barnas skiskole 
 
På grunn av variabelt vær og føre ble Telenor-karusellen arrangert én søndag 12.mars. Rundt 
30 barn stillte opp og hadde en flott dag oppe ved stadion med ulike skileik-aktviteter. 
 
Follalunken 
 
Skigruppa arrangerte 3.september Follalunken nr 40 i samarbeid med erfarne folk fra 
friidrettsmiljøet på Kolvereid. Hele 90 deltok i trimklassen, hvor Harald Lorentzen jubilerte 
med 40.ende deltakelse - med andre ord alle år. To damer konkurrerte på den 11 km lange 
løypa, og Andrine Finne vant med tiden 58:35 foran Unni Berit Finne. Herreklassen på frem 
deltakere ble vunnet av Sindre Finne med tiden 43:14 foran Henrik Henriksen på 47:38. 
Dermed står fortsatt Ole Marius Back sin løyperekord på 39:06 fra 2013 fortsatt. 
 
Brækkabakkan opp 
 
Vi arrangerte Brækkabakkan opp alene som arrangør i 2017. Løpet på 3 km går fredag 
ettermiddag under Kolvereiddagene. Barnas løp er ca 500 meter. 
34 stilte i klassen konkurranse, 17 mosjon og Barnas Løp med hele 38 barn. Dette er vi godt 
fornøyd med. Gledelig å se at vi har deltagere fra både nært og fjernt. 
Raskeste dame var Siri Ag fra IK Hind med tiden 13:59. Raskeste mann var vår egen Johan 
Hundseth på 11:31 
 

 
For 2016 var tallene: 
Konkurranse: 47 
Mosjon         : 17 
Barnas løp    : 45 
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BYTTEHELGEN 
Sparebank 1 arrangerte på landsbasis Byttehelgen i november, og Skigruppa gjennomførte 
dette for tredje gang i Klubbhuset på fotballstadion. Det kom mer utstyr i 2015 enn 2016, og i 
2017 var det bare noen få skipakker som ble levert inn. Etter vår mening er midten av 
november noe tidlig å arrangere skibytte, men tiltaket er veldig bra. Styret vil vurdere 
arrangementet i 2018, eventuelt kjøre egen byttedag i starten av januar. 
 
DISTANSEMERKET og SKIMERKET 
På grunn av en snøfattig vinter var det få som regisrerte seg på distansemerket.no samt 
Skimerket. 

 
 

DELTAKELSE I RENN 
Vi har aktive løpere som deltar i renn gjennom sesongen, både junior- og seniorløpere. Vi er 
en liten klubb, og flere av våre løpere gjør seg bemerket med flere gode plasseringer både på 
kretsnivå, Norgescup og NM. Junior og seniorløpere som har godt for Kolvereid i sesongen 
2016/17, og som har stått på FIS lista er: 
 
Henrik Henriksen  
Sindre Finne 
Johan Hundseth 
 
De har flotte holdninger og representerer klubben på en utmerket måte! 
 
For sesongen 2017 står følgende på FIS-lista fra Kolvereid il:  
Johan Hundseth, Sindre Finne, Henrik Henriksen. 
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Klubbdrakt 
Egen klubbdrakt har i flere år vært etterspurt, og høsten 2017 designet vi vår egen klubbdrakt 
i samarbeid med Sport 1 Kolvereid. Med topp kvalitet fra Swix fikk vi ordre på rundt 40 
drakter med leveranse i desember 2017. Forrige år ble vi tildelt 5000,- for klubbdrakt av NTE. 
For første bestilling ble prisen ut til våre medlemmer satt til 50% av veiledende. 
Klubbdraktsponsorer ble signert inn, og nye totalsponsorer til skigruppa fikk også sette sin 
logo på drakta.  
 
Sport 1 Kolvereid dekket 20% av veiledende pris, og skigruppa resten ned mot 50%. For 
første bestillingsrunde utgjorde dette kr 24.406,- for skigruppa. I runde to landet vi på total 
30% medlemsrabatt.  
 
 

 
 
 
ØKONOMI 
Regnskapet fra oppføring av Skistua og omlegging av løype Lyarhaugen er sendt til 
kommunen høsten 2017. I januar 2018 ble det hold befaring og møte med Nærøy kommune 
og Gisle Løseth fra fylket. Anleggene ble godkjent og regnskap er nå sendt til revisjon. 
 
Skistueprosjektet; for å unngå å falle utenfor når det gjelder MVA kompensasjon, ble to 
regninger fra 2008 (Ca 30.000,-) tatt ut av tippemiddelregnskapet. MVA kompensasjon 
gjelder fra 2010. 
På skistueprosjektet ble ikke tildelt kostnadsramme brukt opp. Det ble derfor kjøpt inn 
dieseltank, som dekkes inn av dette prosjektet. 
Med forbehold om at regnskapene for disse prosjektene blir godkjent forventes følgende 
tildelte tippemiddelbeløp til utbetaling i 2018: 

• Skistua   182397,- 
• Lyarhaugen 44000,- 

MVA kompensasjon har søknadsfrist 1.mars, og det kan ikke søkes før regnskapene er 
godkjent. Det er her viktig at neste styre søker om dette når regnskapene er godkjent. Hvor 
mye som utbetales her er avhengig av hvor stor søknadsmengde det er i forhold til avsatte 
beløp. Beregnet MVA kompensasjon som forventes til skigruppa i 2019 er: 

• Skistua   160.279,- 
• Lyarhaugen   69.949,- 
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Her har skigruppa fått tildelt 20.000,- i grasrotmiddler øremerket til dette prosjektet. Dette er 
inntektsført på 2017 regnskapet. 
Kommunale tilskudd 10% av opprinnelige tilsagn om tippemiddler.  
Etter en gjennomgang med kommunen viste det seg at det var rot i oversikten om kommunale 
tilskudd til skigruppa. Dette bl.a. pga sammenblanding av anleggsnummer og prosjekt. Vi har 
derfor kommet til enighet om følgende status for kommunale tilskudd for tippemiddelprosjekt 
skigruppa 

Prosjekt Innvilget 
beløp 

Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Rest 

Skistua (2011) 53900,- 0 0 53900,- 
Lyarhaugen (2013) 29400,- 0 29400,- 0 
Lysløype PCB-LED (2017) 60000,- 0 15000,- 45000,- 

 
 
Driftsinntekter: 256.615,- 
Driftsutgifter : 233.803,- 
Driftsresultat : 23.111,- 
Eiendeler : 233.489,- 
Fordringer: 40500,- 
Gjeld : 104.353,- 
 
Sponsorstøtte for 2017 utgjorde 77.500,- 
Offentlige tilskudd utgjorde 100.557,- 
 
 
Se vedlegg for ellers hele regnskapet og revisormelding. 
 
 
mCASH ble i 2017 nedlagt, og erstattet med VIPPS. Skigruppa har eget VIPPS-nr 123191 
med navnet KIL SKI. 
 
 
Sponsoravtaler: 

• Holand sport, utgått 2016, siste utbetaling i 2017 
• K-Sport, utgått 2016, siste utrbetaling 2017. Er sponsor for hovedlaget. 
• Paulsen Maskin tråkkemaskin, utgår i 2018. 
• Elcom AS, ett-årlig avtale for 2017 kr. 10.000,-, her forhandles det om en større avtale sett 

opp mot eventuell avtale om kjøp av lys. 
• BYN AS, Byggmesteren Ytre Namdal. 3 år x 10.000,-. Første utbetaling var i 2017. 
• YN Møbelsenter. 3 år x 2500,-. Første utbetaling var i 2017. 
• Hansvik Sport, 3 år x 7000,-. Starter 2018. Rabattavtale. 
• NTE, 3 år x 5000,-. Første utbetaling var 2017. 

 
 
Sponsorgaver 2017: 

• Namsen Auto  30.000,- 
• Sinkaberg+Hansen 20.000,- (gapahuk) 
• Sandnes Transport -transport. 
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Sponsorer 2018 
• Paulsen Maskin AS 
• NTE 
• Sport 1 Kolvereid 
• Intersport Hansvik Sport AS Rørvik 
• Byggmesteren Ytre Namdal 
• Møbelringen Ytre Namdal 
• Elcom AS 

 
Prisliste for 2018: 

- Trening/deltakeravgift 100,- pr deltaker 
o Denne benyttes også til medlemmer av KIL (uten lysløypekontigent) som 

deltar på ulike renn hvor vi blir fakturert for startavgift. 
- Lysløypekontigent kr 200,- pr deltaker (full premiering fra første renn) 

 
Det vil fremover være viktig å holde balanse i regnskapet, det vil si ha fokus på:  

- Årlig aktivitetskontigent   
- Dugnadsarbeid som gir inntjening  
- Medlemsregister 
- Årets styre vil foreslå at det nye styret jobber med å utarbeide avtaler med aktive 

løpere som står oppført på FIS-lista, da med tanke på bidrag til blant annet 
lysløyperenn, skirenn, inntekstbringende tiltak. 

- Vi har store verdier sammen med Hovedlaget i både løypenett, Skistua og 
løypemaskina. Årets styre har den formening om at det er viktig at vi har god 
egenkapital, og god økonomisk styring, slik at man har midler til uforutsette tiltak. 

 
STØTTE TIL AKTIVE LØPERE 
Som tidligere år ønsker vi å støtte opp rundt våre utøvere som satser aktivt. Det er gjort avtale 
om støtte inntil 25.000,- pr deltaker for sesongen 17/18 – det vil si fra 01.05.2017 til 
30.04.2018. I tillegg kommer startkontigent for aktuelle renn. Det refunderes etterskuddsvis 
mot faktura. Støtte gis kun til den aktive utøver og ikke hans støtteapparat. Følgende tre 
utøvere innvilges i dag støtte: Johan Hundseth, Henrik Henriksen og Sindre Finne. Vi legger 
til grunn profilering av KIL på bekledning (hentes gratis på Sport 1 Kolvereid) og ved omtale. 
Vi forutsetter utøvere vi støtter er betalende medlem til KIL SKI. 
 
Sittende styre har budsjettert med å videreføre støtte for neste sesong 18/19 som vil gå fra 
01.05.2018 til 30.04.2019 med inntil 25.000,- pr deltaker på elitenivå for junior og senior. Vi 
utvider vårt krav til utøverne med å ha gjennomført antidopingkurs. Årlig samarbeidsavtale 
forventes signert før utbetaling kan skje. 
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ANLEGG 
Løypeanlegget vårt er flittig brukt både sommer og vinter. I tillegg til turgåere fra hele Ytre 
Namdal, har skoler og barnehager dagsturer ute i løypa samt på Slåttamyra stadion. 
 
I samarbeid med Nærøy kommune/turskiltprosjektet og Folkehelsa, fikk vi montert to nye 
store info-tavler. Den ene står ved parkeringsplassen opp mot stadion, og den andre der løypa 
starter ved sentrum. De inneholder kart over løypenettet samt en tekst som sier litt om 
historien til området/løypa. En stor takk til Steinar Flasnes for god hjelp til teksten! 
 

 
 
Kortsiktige planer 
Skigruppa fikk tildelt en gapahuk fra Sparebank1 SMN gavefond. Med sponsormidler fra 
Sinkaberg Hansen AS og støtte fra Sandnes Transport og Terminal AS til transport ble den 
plassert oppe ved Slåttamyra stadion over en dugnad høsten 2017. Det ble bygd sittebenker og 
ordnet med et grillsted.  

 
 
Søknad om spillemidler til å bytte alle 180 pcb-innholdige lysarmaturer ble godkjent som 
omsøkt, og dette vil være et prioritert prosjekt for 2018. Søknaden gjelder for to år, og har en 
ramme på inntil 50% støtte for maksimalt 600.000 i støtte. 
 
Også denne vinteren frøs vannet opp til Skistua. Problemet må lokaliseres og forsøkes å 
utbedres utover 2018 før neste kuldeperiode kommer. 
 
Langsiktige planer 
2015 ble rulleskiløype prosjektert, og det jobbes fortsatt for å få rulleskiløype og 
snøproduksjonsanlegg inn i regional idrettsanleggsplan. Det vil være nødvendig for å kunne 
lykkes offentlig støtte at Idrettsrådene i Nærøy og Vikna er samstemt.  
 
Men vi setter likevel renovering av eksisterende løypetrase øverst på aktivitetslista. Uten en 
god løypetrase blir det vanskelig å arrangere renn. Som prioritet nr 2 ønsker vi oss et 
skileikanlegg oppe ved Slåttamyra stadion, og dialog med grunneier og prosjektering vil 
gjøres etter hvert. 
 
Rekruttering har også i 2017 vært et mål for det sittende styret. Vi har jobbet med 
trivselstiltak på lysløyperenn, samt søndagsarrangement, og dette har vi lyktes med. Det har 
vært noe trening for barn født 2005 og tidligere i forbindelse med lysløyperennene, men det 
må enda sterkere satsing på trening for denne aldersgruppen for å få til et sterkere aktivt 
skimiljø.  
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KOMMENTARER TIL ÅRET SOM HAR GÅTT 
 
Sittende styret vil takke alle trenere som ville bidra til aktivitet og rekruttering i året som har 
gått. Vi vil anbefale at det jobbes videre med tiltak rundt rekruttering og løypeanlegg i året 
som kommer. Det er få aktive utøvere, og vi har stort behov for å få med yngre aktive 
medlemmer, samt at det er viktig å vedlikeholde anlegget vårt. 
 
En stor takk til de aktive unge utøverne og trenerne!  
 
Skigruppa retter derfor en stor takk til alle som stiller opp for gruppa. Her nevnes firma som 
gir gavepremier, bidrag/sponsing av prosjekt og arrangement, løypekjørere, trenere, utøvere, 
foreldre som er med barna på skirenn, dugnadsinnsats mm. Alt dette er helt avgjørende for at 
vi kan opprettholde aktiviteten og gi et tilbud til både bredden og de som er aktive.  
 

 
 
 

AKTIVITETSPLAN 2018 
Aktivitet Tidspunkt 
Basistrening/styrke Hele året 
Skitrening Snø, men også som løping utendørs 
Skileik for de minste barna Snø 
Preparering av skiløyper Snø 
Lysløyperenn Januar – mars 
Telenorkarusellrenn Januar – mars 
Kolvereidrennet Terminfestet søndag 3.februar 
Follarennet/Barnas Follarenn Terminfestet søndag 4.mars 
Deltakelse i regionale og nasjonale renn  
Skismøring – grunnleggende kurs  
Inntektsbringende tiltak  
Utdanning trenere – aktivitetsledere  
PROSJEKT: bytte alle 180 lysarmaturer Oppstart våren 2018 
Sesongavslutning April 
Frostsikre vannrør opp til skistua Vår-sommer 2018 
Dugnad Kolvereiddagan August 
Brækkabakkan opp August 
Follalunken 2018 September 
Byttedagen November 
Utvikle søknad om spillemidler til 
renovering løypetrase og skileikanlegg 

Bruke 2018 til å jobbe frem en søknad 
som noteres i Nærøy kommune 
1.4.2019 som bli med inn mot 
Trøndelag skikrets november 2019. 
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RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL KLUBBENS LØPERE 
- Deltakeravgift på treningssamlinger for junior- og seniorløpere i regi av Nord -Trøndelag 

Skikrets og Namdal Ski eller tilsvarende dekkes av klubben.  
- Startkontingent på kretsrenn, skandinavisk cup og nasjonale renn dekkes av klubben 

(ikke turrenn). 
- Ved klubbens egne arrangement betaler løper selv startkontingent.  
- Ved felles transport som KIL selv organiserer, dekker klubben kostnad utover 

egenandel som kreves inn.  
- Når det gjelder nasjonale renn (Norges Cup, SC, NM, Hovedlandsrenn, Midt Norsk) 

og samlinger på nasjonalt nivå er dette som regel et samarbeid med kretsen. Kretsen 
fordeler kostnadene på deltakerne og fakturerer klubbene. Klubben dekker slike 
kostnader for løperne. Klubben dekker ikke utgifter til overnatting og reise utover 
kretsens satser. 

- Ved deltakelse på nasjonale renn hvor utøver ikke benytter seg av kretsen sitt opplegg, 
må eventuell støtte avklares på forhånd. Når noen kjører selv i stedet for å benytte seg 
av felles transport i regi av kretsen, godtgjøres egen kjøring med samme beløp som 
kretsen fakturerer klubben pr. utøver. 

- Utgifter til foresatte/ledsagere dekkes ikke. 
- Det føres eget regnskap for hver løper. I de tilfeller klubben betaler utover vedtatte 

satser og foresatte/ledsagerkostnader blir dette fakturert til ledsager/foresatt ved 
årsslutt.  

- Kostnad med smøring av ski dekkes av utøveren. 
- Dersom noen melder seg på arrangement og blir forhindret fra å delta, dekkes 

utgiftene av utøveren selv. (Utøver oppfordres til å bruke egen reiseforsikring) 
Retningslinjene skal evalueres av årsmøtet hvert år. 
 

- En juniorløper kan maks motta kr 25.000,- for sesongen 2018/19 
- En seniorløper kan maks motta kr 25.000,- for sesong 2018/19 
- Startkontigent til renn er ikke en del av denne summen. 

 
Revidert årsmøte 2017. 


