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ÅRSMELDING 2015 

 
Styret i Skigruppa har i sesongen 2014-15 bestått av: 
 
Leder:   Turid H Finne 
Styremedlem:  Jann Inge Rosenvinge 
Kasserer:  Kenneth Haug 
Nestleder:   Roar Bach 
Styremedlem:  Magnus Paulsen 
Varamedlem:  Anne Mette Selnes       
 
Løypekomite:   Bjørnar Klingen 
   Per Livik 

Sigfred Rønningen 
 
  

SPORTSLIG 

TRENINGER HØST OG VINTER -14/15 

Treningene på høsten -14 var som vanlig styrketrening på tirsdager, rulleski på onsdager og 
intervall på fredager. Trenere Torger, Knut Inge og Unni Berit.  
De aktive har trent både i Ytre Namdal, Steinkjer vgs, Namsos og i Meråker. Når de har hatt 
mulighet, har de trent sammen hjemme, både vinter og sommer. 
Vi ser positivt på at man kan bo og trene i Ytre Namdal, også når man kommer på juniornivå.  
Vi har gjennomført treninger for barn født 2004 og eldre på lysløyperennene. Det har vært 
generell skitrening i forkant av at disse har deltatt på lysløyperennene.  
 

 

 
 

 
 



EGNE ARRANGEMENT 

LYSLØYPERENN 

Vi greide å gjennomføre 6 lysløyperenn med til sammen 117 deltakere (60 deltakere i 
13/14). Fortsatt er det slik at den største deltakelsen er i aldersgruppene opp til 10-11 år. Vi 
har i år hatt stort fokus på det sosiale, jmf råd fra skikretsen. Vi har hvert løp hatt vaffel, 
kaffe og saft i Skistua etter rennene. Dette har vært et svært godt trivselstiltak, og har 
resultert i at barn og foreldre er lengre tilstede på rennene enn tidligere, og barn har etter 
litt energiinntak tatt fatt på litt mer skigåing før de drar hjem. 
 

 
                                                                                                                                                                                                               

 

 

KOLVEREIDRENNET 

Det var planlagt renn 28. februar. Grunnet snømangel, ble det ikke gjennomført 
Kolvereidrenn i år. 
 
FOLLARENNET  

Det 30. Follarennet gikk av stabelen søndag 8. februar. Som de siste åra benyttet vi oss av 
lysløypetraseen med start og mål på Slåttamyra skistadion. Dårlige snøforhold gjorde at vi 
måtte avgrense traseen til 9 km løype. Trimklassen, som gikk en runde, telte 46 deltakere. I 
turklassen valgte 16 å stille til start, 1 kvinne og 15 menn.  
 

Klasse Navn Klubb Fødselsår Tid 

K41-50 Unni Berit Finne Kolvereid 1971 01:14:35 

M17-20 Sindre Finne Kolvereid 1997 00:56:09 

M17-20 Henrik Henriksen Kolvereid 1997 00:56:49 

M17-20 Johannes Tyldum Hållingen 1998 01:02:28 

M17-20 Adrian Thorsen Elvalandet 1995 01:02:55 

M17-20 Sander Bøe Kolvereid 1998 01:16:05 

M17-20 Vebjørn Klingen Kolvereid 1997 brutt 

M21-30 Johan Hundseth Kolvereid 1993 00:54:29 

M31-40 Jan Olav Smalås Spillum 1976 01:01:14 

M31-40 Bjørn Steinar Rønningen Kolvereid 1977 01:13:28 

M41-50 Svein Oluf Øren Kolvereid 1969 01:00:02 

M41-50 Olav Urdshals Kolvereid 1965 01:02:42 

M41-50 Jann Endre Edvardsen Kolvereid 1968 01:18:35 

M51-60 Arne Ugseth Elvalandet 1961 01:06:30 

M61-70 Rolf Thorsen Elvalandet 1946 01:33:10 

M71-80 Arne Finnehaug Kolvereid   01:12:03 



 
 
Også i år gjennomførte vi Barnas Follarenn. 21 barn deltok i en liten runde rundt Skistua, og 
fikk velfortjent premie etter innkomst. Nytt av året var at vi hadde felles oppvarming før 
Barnas Follarenn. Det var Johan Hundseth som gjennomførte økta.  
 

      
 

Det var stor usikkerhet om vi kunne arrangerer Follarennet i år. Værmeldingene ble fulgt tett 
frem til søndag formiddag. Lørdag formiddag ble det vedtatt at vi skulle gjennomføre 
arrangementet. Sitat leder Røde Kors: "De 5 timene det gikk an, var det faktisk renn". 
Det var stort å kunne gi honnør til Andor Finnestrand og Snefrid Finne – begge har deltatt på 
alle 30 arrangerte Follarenn! 
 

       
 

   
 
                  
 
 
 
 
 
 
                   



BARNAS SKISKOLE 
Telenor-karusellen ble arrangert 3 søndager. Høy deltakelse av aktive barn, og gode 
gjennomførte arrangement.  
 

   
 

SKISKOLE FOR VOKSNE OG UNGDOM 
Unni Berit og Knut gjennomførte skiskole i år. Ikke så høy deltakelse, men et viktig tilbud 
også på snøfattige vintre.  
 
BRÆKKABAKKAN OPP 
Vi arrangerte Brækkabakkan opp sammen med KIL friidrett i år. Positivt å se at aktive 
skiløpere er å se på seierspallen! Johan, Sindre og Henrik på 1.-3 plass herrer og Vilde 1. 
plass damer. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DELTAKELSE I RENN 

Vi har aktive løpere som deltar i renn gjennom sesongen, både junior- og seniorløpere. Vi er 
en liten klubb, men juniorutøverne våre gjør seg bemerket med flere gode plasseringer både 
på kretsnivå og ved større renn, deriblant: 
 
Henrik Henriksen kom på 6.plass KM sprint. I junior-NM, ble det 98. plass på 15 fri og 123. 
plass 10 klassisk. 
  
Vebjørn Klingen tok gull KM sprint og bronse på KM 10 km fri. I Norgescupen ble beste 
resultat 37. plass 10 km klassisk på Nes. 
Under NM junior, ble det 40. plass på 10 km klassisk. 
  
Sindre Finne tok gull på KM 10 km fri og sølv på KM sprint. På Nes ble det 29. plass på 10 km 
klassisk. 
I Junior- NM, gikk han inn til 22. plass på 10km klassisk. 
  
KM-stafett på Steinkjer, tok Vebjørn, Henrik og Sindre en flott bronsemedalje, bak sterke 
klubber som Varden og Steinkjer. 
  
Johan Hundseth, senior, sesong 14/15 

 
 

I tillegg har de mange gode resultater både i Norgescup, kretsrenn og turrenn gjennom en 
lang sesong. 
De har også flotte holdninger og representerer klubben på en utmerket måte. 
 
 
For sesong 2015/2016 står følgende på FIS-lista: Sander Bøe, Sindre Finne, Vilde Finne, 
Vebjørn Klingen, Johan Hundseth, Henrik Henriksen. 
 



ØKONOMI 

Styret har innfridd årsmøtevedtak om inntekt fra enkeltpersoner til drift av lysløypeanlegget. 
Dette er en god årlig inntektskilde til skigruppa, alikevel om det ikke øker medlemsmassen.  
Overskudd fra Kolvereiddagene 2014 var bra, samt god uttelling på LAM-midler og vasking 
av nybåter. I tillegg har vi fått offentlige tilskudd, samt tilskudd til skileikanlegg av 
SinkabergHansen. 
 



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

- Årlig aktivitetskontigent / innbetaling til strøm/diesel  
- 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. Dette med tanke på både 
rekruttering og det økonomiske bidraget som disse løperne får. 

- 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.  
 

ANLEGG 

Løypeanlegget vårt er flittig brukt både sommer og vinter. Akkurat slik vi ønsker det skal 
være!  
 
Langsiktige planer 
Skigruppa har fortsatt et ønske om rulleskiløype og snøproduksjonsanlegg i tilknytning til 
anlegget. 2015 ble rulleskiløype prosjektert, og det jobbes nå for å få rulleskiløype og 
snøproduksjonsanlegg inn i planlagt regional idrettsanleggsplan. 
 
Rekruttering har også i 2014/15 vært et mål for det sittende styret. Vi har jobbet med 
trivselstiltak på lysløyprennene, samt søndagsarrangement, og dette har vi lyktes med. Vi 
har også lånt hoppbakke fra Skikretsen. Det har vært noe trening for barn født 2004 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.  
 
Kortsiktige planer 
Det budsjetteres med oppgradering av løypenettet for sesong 15/16. Det er behov for 
renovering av løypa, samt oppgradering av lysnettet (deling av lys-starter). 
Prosjektering og utvikling av skileikanlegg ved Slåttamyra stadion vil være et godt suplement 
og utviklingsområde for rekruttering og skiglede.  



Siden ferdigstillelse av Skistua har det blitt gjennomført flere renn, der Skistua har vært 
sosialt kontaktpunkt både under og etter rennene. Erfaringa tilsier at det bør settes inn flere 
vinduer mot Moan. Styret foreslår samtidig at det settes inn vindu mot baksiden av Skistua, 
slik at man klargjør for eventuelt løypenett bak huset. 

KOMMENTARER TIL ÅRET SOM HAR GÅTT 

 
Sittende styret vil takke alle trenere som ville bidra til 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!  
 
En vinter uten den store snømengden gir naturligvis utfordringer for ei skigruppe. Det har 
også gjenspeilet seg til aktiviteten i gruppa også dette året. Men fortsatt er det behov for 
dugnadshjelp i gruppa. 
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.  
 
 
 
Stor takk til alle sammen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKTIVITETSPLAN 2015-2016 

Aktivitet Planlagt tidspunkt 

Den store byttedagen November 2015 

Treninger  

Preparering av skiløyper  

Lysløyperenn Januar – mars 

Telenorkarusell Januar – mars 

Aktivitetssøndager Januar – mars 

Kolvereidrennet Januar 

Follarennet/Barnas Follarenn Januar 

Deltakelse i regionale og nasjonale renn  

Allidretten  

Skissmøring – grunnleggende kurs  

Skiskole (ungdom og voksne)  

Vedlikehold anlegg  

Inntekstbringende tiltak  

Utdanning trenere – aktivitetsledere  

Rulleskiløype  

Snøproduksjonsanlegg  

Brækkabakkan opp August 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 12.000,- for sesong 15/16. 

- En seniorløper kan maks motta kr 20.000,- for sesong 15/16. 

- Startkontigent til renn er ikke en del av denne summen. 
 
Revidert årsmøte 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



VALG 

 
Valgkomiteen har bestått av Eskil Laukvik og Ann Kristin Torsvik.  
 
 
Verv Navn På valg 
Leder Ragnhild Wendelbo 2016 
Styremedlem Øyvind Klingen 2017 
Styremedlem Jann Inge Rosenvinge 2016 
Kasserer Geir Asle Edvardsen 2017 
Styremedlem Magnus Paulsen  2016 
Varamedlem Anne Mette Selnes 2016 
   
Løypekjører Bjørnar Klingen Gjenvalg for 1 år 
Løypekjører Per Livik Gjenvalg for 1 år 
Løypekjører Sigfred Rønningen Gjenvalg for 1 år 
Løypekjører         Harald Bangstad                       vara 1 år 
 
Samtlige som er foreslått valgt er forespurt og sagt seg villig til å gjøre en jobb for skigruppa. 
Valgkomiteen har prøvd å få tak i kasserer, men har ikke lyktes med dette. Årsmøte får vedta 
hvordan dette håndteres.  
 
Valgkomite 2016: Roar Bach, Kenneth Haug, Turid Hatling Finne 
 

 

 

 

 


