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Å RSMELDING 2018 

ORGANISASJONSPLAN SKIGRUPPA 

Sammensetning 

Styret i Skigruppa har i 2018 bestått av: 
Leder:   Svein Oluf Øren 
Nestleder:  Jann Inge Rosenvinge 
Kasserer:  Ragnhild Wendelbo Melgård 
Styremedlem:  Geir Asle Edvartsen 
Styremedlem:  Katherine Wendelbo 
Varamedlem:  Lars Eirik Lande       
 
Løypekjøring:   Sigfred Rønningen 
   Jann Endre Edvartsen 
 

Sportslig 

Treninger 2018 

• Rulleskitrening på tirsdager for 14 år og eldre. 

• Basistrening med styrke fra høsten og vinter ledet av Rannveig Farestveit.  
Denne treningen kunne gjerne vært en fellestrening for alle grupper i KIL. 

• Intervalltreninger på fredager. 

• Teknikktrening for voksne ble arrangert 2 kvelder i løpet av vinteren 2018. 
 

 

Rammer for aktivitet 

Startkontingent på terminfestede skirenn dekkes av skigruppa for egne medlemmer. Ellers 
har vi liten oppfølging som trenere, smører og lagledere. Det er et ønske at vi kommer oss ut 
på skirenn, og at vi opptrer samlet slik at vi hjelper hverandre med smøring osv på skirenn. 
Busstransport kan være aktuelt å sette opp dersom det er interesse for dette. 

 

Dugnader 

Skigruppa prøver å delta med å skape aktivitet både i skiløypa og ellers i lokalsamfunnet. 

Dette krever at vi får dugnadshjelp fra medlemmene. 

 

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

gang.  

• Kolvereidrennet. 

• Follarennet. 

• Kolvereiddagene. 

Festvakter samme med håndball-, fotball- og svømmegruppa. 
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• Brækkabakkan Opp sammen med KIL, Friidrett. 

• Skifting av lysarmatur. 

 

EGNE ARRANGEMENT 

Lysløyperenn 
I 2018 ble det arrangert 10 renn og totalt var det 134 registrerte deltakere som deltok på et 

eller flere renn. Det ble avholdt premieutdeling og i Kulturhuset etter påske 

Distanse og skimerke ble også delt ut. 20 stk kvalifiserte til skimerket og 14 stk kvalifiserte til 

distansemerket. 

Ordningen med å servere gratis mat i Skistua er videreført. Dette har vært et svært godt 
trivselstiltak etter vår mening. 
 

 
Et av lysløyperennene ble arrangert som Telenor-Karusell. Det vil si skileik og aktiviteter i 
stedet for ordinært renn. 
                                                                                                                                                                                                               

 

Kolvereidrennet 
Kolvereidrennet ble arrangert den 3. februar og dette var en del av NA-karusellen. Det deltok 
55 løpere. Rennet ble greit gjennomført på Slåttamyra Skistadion.  
 

 

Follarennet 
 

Det 33. Follarennet gikk av stabelen søndag 4.mars, med start og mål på Slåttamyra 
skistadion. 

Vilde Finne og Johan Hundseth ble raskeste dame og herreløper. Det stilte 15 stk i 
konkurraseklassen, 58 stk i trimklassen og 40 stk i Barnas Follarenn (2x500 meter). 
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Brækkabakkan opp 
Sammen med KIL, Friidrett arrangerte vi Brækkabakkan i 2018. Løpet på 3 km går fredag 
ettermiddag under Kolvereiddagene. Barnas løp er ca 500 meter. 
Annie Reppen var raskeste dame og Johan Hundseth var raskeste herre.  
28 stk deltok i konkurranseklassen, 26 stk i mosjon og 22 deltok i Barnas Løp. 
Økning i deltakelsen sett i forhold til 2017, og dette på tross av store nedbørsmengder under 
arrangementet. Trafikken i området er en utfordring under arrangementet, som det bør 
søkes løsning på til neste år. 
 

 
 

BYTTEHELGEN 
Sparebank 1 arrangerte på landsbasis Byttehelgen i november. Skigruppa deltok ikke på 
dette i år da det har vært liten respons på tiltaket. 
 
 
Smørekurs. 
Jann Inge holdt smørekurs hos Sport 1 Kolvereid 
 

 

DELTAKELSE I RENN 
Vi er en liten klubb i et område med ustabile snøforhold, men likevel har vi gode 
seniorløpere som har representert klubben på en god måte.  
 
Sindre Finne var 1. års senior i 2017/2018. Han var en del av Nord-Trøndelag skikrets sitt 
kretslag. Etter sesongen valgte han å tre ut av kretslaget og gå inn i Henning skilags 
langrennsatsning. Vi takker Sindre for hans bidrag for KIL og ønsker ham lykke til videre.  
 
Johan Hundseth var også del av krestlaget i sesongen 2017/2018. I sesongen 2018/2019 
satser han i egen regi. Johan hadde en rekke gode plasseringer i sesongen og toppet det hele 
med 19. plass på den tunge NM-femmila i Alta. 
 
Takker begge to for deres gode holdinger og at de har representert klubben på en utmerket 
måte! 
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For sesongen 2018/2019 står følgende på FIS-lista fra Kolvereid il:  

Johan Hundseth, Henrik Henriksen. 
 
 

Klubbdrakt 
Det ble kjørt en ny bestilling av klubbklærne våre i høst. Disse ønsket vi levert før jul, men 
Swix leverte ikke til avtalt tidspunkt dessverre. 
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ØKONOMI 
 

Sluttregnskapene for prosjektene Skistua og Lyarhaugen ble godkjent og det ble utbetalt 
følgende: 

• Skistua   198.000,- 

• Lyarhaugen  44.000,- 

I MVA kompensasjon, har vi fått:  

• Skistua   150.260,- + 12.079,- 

• Lyarhaugen   65.570,- + 10.019,- 

 
 
I forbindelse med prosjekt PCB-lysbytte er det sendt inn fornyet Spillemiddelsøknad for 
prosjektet med anleggsnr 29564. Godkjent kostnad i opprinnelig søknad var kr 1 200 000 
med et tilskudd på 600 000. Denne ble oppgradert i 2018 til kr 1 723 250. Dugnad kr 492 000 
var ikke lagt inn i opprinnelig kostnadsoverslag. 
Dette gav et økt grunnlag for tilskudd på kr 240 000 som er fremmet som gjentatt søknad i 
2018/2019 
 

Prosjekt Innvilget 
beløp 

Utbetalt 2017 Rest 

Lysløype PCB-LED (2017) 60000,- 15000,- 45000,- 

Fornyet søknad PCB-LED 
(2019) 

24000,-  24000,- 

 
 
Driftsinntekter:  826.775,- 
Driftskostnader :  634.294,- 
Driftsresultat :  192.481,- 
Eiendeler :   508.342,- 
Fordringer:    16.490,- 
Gjeld :    80.315,- 
 
Sponsorstøtte for 2018 utgjorde  192.500,- 
Offentlige tilskudd utgjorde  296.300,- 
 
 
Se vedlegg for ellers hele regnskapet og revisormelding. 
 
 
VIPPS.  
Skigruppa har eget VIPPS-nr 123191 med navnet KIL SKI. 
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Sponsoravtaler: 

• Elcom AS, ett-årlig avtale for 2018 kr. 125.000,-,  

• 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. Sponsormidlene for 2018 

kom inn i 2019 og føres på neste års regnskap. 

• NTE, 3 år x 5000,-. Første utbetaling var 2017. 

 
 
 
Sponsorgaver 2018: 

• NorBolig AS 50.000,- 

 

 

 

Prisliste for 2019: 
- Trening/deltakeravgift 200,- 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 eller 500 pr familie (full premiering fra første 
renn) 
 

 

Det vil fremover være viktig å holde balanse i regnskapet, det vil si ha fokus på:  
- Årlig aktivitetskontingent   
- 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. 
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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 to 
utøvere ble innvilget støtte for 2017/18: Johan Hundseth 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 19/20 som vil gå fra 
01.05.2019 til 30.04.2020 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. 
 
 
 

Kortsiktige planer 
 
Søknad om spillemidler til å bytte alle 180 pcb-innholdige lysarmaturer ble godkjent som 
omsøkt med en støtte på 600 000,- Det er imidlertid søkt om ytterligere støtte slik at denne 
utgjør 840 000,- Denne er inne til behandling nå. 
Utførelsen av prosjektet anslås til å være halveis. Det ble prioritert å bytte de gamle lysene 
slik at det ble bedre lys i traseen i vinter. Det gjenstår ca 60 lysbytter, men i tillegg kommer 
en del stolpeskifter. Dette må utføres nå på slutten av vinteren og våren. Prosjektet må være 
ferdig innen utgangen av 2019. 
 
Det er prøvd å rette på problemene med frysing av vannet til skistua. Røret lå noe høyt og 
det var mye vann i massene rundt røret i veien opp mot der vi slår på lysene. Det er gravd 
dypere, vannet er forsøkt drenert ut og røret er isolert. 

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. 
 
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 som har bidratt til aktivitet og til rekruttering i 2018. Det er 
viktig at det oppnås skiglede lokalt og at dette kan føre til at vi deltar på skirenn hos andre 
klubber.  Det er få aktive utøvere, og vi har stort behov for å få med yngre aktive 
medlemmer 
En stor takk til de aktive unge utøverne og trenerne!  
 
Vi har et flott anlegg som vi håper flest mulig kan føle seg velkommen i, og som de kan være 
stolte av. 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. Retter også en 
spesiell takk til de som har byttet til nye ledlys i storparten av traseen i høst. Alt dette er helt 
avgjørende for at vi kan opprettholde aktiviteten og gi et tilbud til både bredden og de som 
er aktive. 
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AKTIVITETSPLAN 2019 

Aktivitet Tidspunkt 

Basistrening/styrke September – mars 

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, søke månedsskiftet 
januar / februar 

Follarennet/Barnas Follarenn Terminfestet søke på tidlig i februar 

Deltakelse i regionale og nasjonale renn  

Skismøring – grunnleggende kurs  

Inntektsbringende tiltak  

Utdanning trenere – aktivitetsledere  

PROSJEKT: bytte alle 180 lysarmaturer 2018 – 2019 

Sesongavslutning April 

Brækkabakkan opp August 

Utvikle søknad om spillemidler til 
renovering løypetrase og skileikanlegg 

Bruke 2019 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 2019/20 

- En seniorløper kan maks motta kr 25.000,- for sesong 2019/20 

- Startkontigent til renn er ikke en del av denne summen. 
 
Revidert årsmøte 2019. 
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VALG 2019 

 
Verv Navn På valg 
Leder Svein Oluf Øren På valg 
Styremedlem Katherine Wendelbo Ikke på valg 
Styremedlem/nestleder Jann Inge Rosenvinge På valg 
Styremedlem Geir Asle Edvardsen Ikke på valg 
Styremedlem Ragnhild W Melgård  På valg 
Varamedlem Lars Erik Lande På valg 
   

Valgkomite: Rune Morten Lien og Øyvind Klingen. 
 
Løypekjørere 2018/2019 er Sigfred Rønningen, Bjørnar Klingen og Steinar Livik. 
 
 
 

 
 

 

 









Budsjett 2018 Regnskap 2018 Differanse Budsjett 2019
3110 Salgsinntekter, avgiftsfri 15221 10000

3120 Sponsorinntekter, avgiftsfri 30000 192500 55000

3121 Barteravtaler, avgiftsfri 10000

3210 Kiosksalg etc 2000 5755 2000

3250 Inntekter fra egne arrangementer 10000 2500

3251 Andre arrangement 15000

3400 Offentlige tilskudd 576000 296300 600000

3440 Andre tilskudd 40000 268895 5000

3600 Leieinntekter 1000 1200

3920 Medlemskontingenter 17200 15000

3930 Treningsavgifter 900 2000

3960 Lotterier, bingo etc 1500 1500

3990 Andre inntekter 10000

3997 Gaver/frivillig løypekontingent 15333 5000

3998 Dugnadsinntekter 14671

Sum inntekter 695500 826775 131275 699200

4997 kjøp av lodd -4716

4998 matinnkjøp arrangementer 5939 5000

Sum kostnader 0 1223 -1223 5000

5997 personalkost 2000

5998 Subsidiert skidratk 7000 3000

Sum 9000 0 -9000 3000

6300 Leie lokaler 2500 5714 8500

6340 Lys, varme 12000 17000

6545 Datautstyr 5574 2500

6580 Idrettsutstyr 3000 3000

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 5000 5500

6620 Reparasjon og vedlikehold anlegg, utstyr etc 5000 557982 500000

6820 Trykksaker, kopiering, trykking 1071

6700 Revisjonshonorar 20000

6860 Møte, kurs, oppdatering etc 10000

7000 Drivstoff og andre bilkostnader 32000 35000

7162 Bevertning 1944

7210 Sponsorkostnader 75000 28713 35000

7320 Reklame og annonser 1000 1200

7400 Medlemskontingenter 5000 500 1000

7410 Påmelding serier, turneringer etc 13000 15973 15000

7420 Gaver og premier 10000 14162 14000

7746 Øreavrunding 1000

7770 Bank og kortgebyrer 921 500

7790 Diverse kostnader 15000 517 2000

7997 Anleggskostand bygg og rehabilitering 600000

sum tekniske kostnader og andre utgifter 778500 633071 -145429 671200

Sum driftsutgifter 787500 634294 679200

Driftsresultat -92000 192481 20000

8040 Renteinntekter 500 2058 2300

8140 Rentekostnader 500 600

Sum inntekter/utgifter 0 2058 2058 1700

over-underskudd -92500 194539 21700
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