
 
 

Årsberetning fra Skiavdelinga 2019-2020 
 
Styret i Skiavdelinga i 2019-2020: 
Asbjørn Hepsø  Leder 
Anita Eidem             Nestleder 
Kjetil Hulsund  Kasserer 
Gunn Anita Ler        Styremedlem (kiosk/skihytta) 
Per Egil Bjørgen              Styremedlem (sportslig leder) 
Vegard Fjeseth                Styremedlem (scooter/trasè) 
Kjetil Ivan Ler  Styremedlem (Skøytebane) 
Glenn Ove Antonsen  Styremedlem (stadion) 
Kjersti Krogstad  Styremedlem (treningssamarbeidet/skihytta) 
 
 
Styrets arbeid; 
Vi har hatt 8 styremøter siste året. Arbeidet består hvert år i mye av det samme som tidligere; 
Som de siste årsberetningene kan de nå også sies at kommentarene under her også dekker de 
10 første ukene av 2020, slik at det blir en beretning fra mars 2019 til mars 2020.  
Styret har ledet an arbeidet med;  

- skaffe trenere og kontaktpersoner, koordinere samarbeid med Flå, Lundamo og 
Hovin vedrørende treninger. 
- Vi har hatt flere møter med anleggsansvarlige i de andre skiavdelingene i kommunen 
for å stå sammen i dialog med kommunen om en forutsigbar støtte til 
løypeprepareringen i kommunen.  

 - treningsplaner og terminlister er gjort i samarbeid med de andre klubbene 
- organisert preparering og vedlikehold av lysløype, skilekbakke, skøytebane, utstyr og 
øvrige anlegg, 
- arrangert poengrenn (6), klubbmesterskap, kretsrenn, Elgdilt og Elgkalvdilt 
- vi hadde stor deltakelse på Trønder-Lyn Rennet, over 140 stilte til start.  

 - arrangert dugnader, treningssamling(Savalen) 
 - deltatt i møter i forbindelse med Kvålsdagan og utvidete hovedstyremøter 

- organisert klesbestillinger- og salg av treningsklær for Trønder-Lyn. 
- kommet lengre med leieavtaler med grunneierne. 
- trasèen vår er forbedret, spesielt i Stensåsveien. Der har vi tatt den største 
oppgraderingen på 50 år. Grøfting og drenering er blitt prioritert. Leif Hepsø har utført 
arbeidet. Traseen er blitt jevnere, tørrere og bredere. 
-skøytebane er blitt utviklet videre med utbedringer på flomlys, vannforsyning og 
banedekke.  

 
 
Siste sesong;  
Noe sen snø og frost høsten 2019, det ble til slutt drøye 4 uker med skiforhold i anlegget før 
jul. Skøytebanen var i drift fra midten av november. Skilekbakken fra uke 3 og godt uti i 
mars. Som før så driftes banen av Team Råbygda. Styremedlem og banesjef Kjetil Ivan Ler, 
Jan Morten Hokseggen, Frode- og Raymond Kjøsen, Einar Hepsø og Kjetil, Asbjørn og 
Glenn Ove fra Skistyret er blant ildsjelene her. Barnehager, skoler, foreninger, lag og 
privatpersoner har brukt banen mye denne vinteren.  



Skilekbakken er blitt holdt åpen i en lang periode denne vinteren. Kjell Arne Stokke, Jan 
Petter Evjen, Thor Arne Garberg, Thomas Bakken samt Kjetil og Asbjørn har tatt mange 
økter. 
Poengrenn (6 i antallet) og klubbmesterskap ble gjennomført på en god måte. Vi har en sterk 
posisjon blant foreldre, barn og skiinteresserte. Som de siste år så har 4 erfarne funksjonærer 
hjulpet oss storveies gjennom hele arrangementsvinteren. Starter Anders Vold, speaker Johan 
Hokseggen som ble takket av og behørig satt stor ære på, og tidtakere Gunhild Høvik og 
Christian Gravseth.  Temperatur og forhold i løypa varierte mye i januar, men på renndagene 
klaffet det veldig godt for oss. Det har og vært viktig at vi har jobbet mye med traseen og at vi 
trenger lite snø for å ha løypene farbare. 
  
Trønder-Lyn-Rennet ble gjennomført med gode snøforhold. Rennhelga ga oss et veldig 
nedbørstrykk inn mot start. Vi berget godt men snøgrensa var farlig nær for oss, alle 
høydemetre kom godt med. 
. Vi høstet mange lovord for arrangementet også i år, og tar med oss det videre som 
bekreftelse på at det vi gjør er bra. 
 
 
 
Trening; 
Skitreninga for samarbeid har vært på mandager og torsdager.  Treningen på barmark startet 
opp etter høstferien. Skitreningene har vært holdt på rundgang i anleggene til de fire 
samarbeidsklubbene. Vi har stilt med Per Egil Bjørgen på treningsleir på Savalen som trener, 
og vi har hatt 5-10 mann på trening fra Trønder-Lyn. En guttegruppe født i 2009 er sentral 
her. Vi er på utkikk etter trenerkrefter fra Trønder-Lyn. Foreldre til aktive barn blir spurt om 
de har lyst. 
 
Anlegg 
Vi bruker fremdeles snøskuter m/rull og eller slådd og traktor m/fres for å preparere løypa, 
resultatet blir meget godt. Vi har fått ny Skjeldalfres, en investering på over 140 000 kroner. 
(Til sammenligning er tråkkemaskin fra 2 000 000 kr).. Skilekbakken har blitt preparert med 
snøskuter med rull eller slådd.   
 
Beitepusser benyttes for å ta småkrattet og gresset som kommer opp i løpet av sommeren. 
Trasèen vår er godt opparbeidet og det kreves lite snø for å kunne ta i bruk løypa. Vi har kjøpt 
beitepusser for 4-hjuling også for å kunne ta kratt særlig i Skilekbakken. Vi har investert i en 
4-hjuling for å enklere få til vedlikehold og forbedringer i anlegget vårt. Beltekit er planlagt å 
bestilles. 
 
 
Økonomi 

Avdelinga har god kontroll på økonomien. Sponsorinntektene er på over 100 000 kroner til 
avdelingas arbeid.  Vi har høye deltakertall på våre arrangement. Vi har et godt ord på oss og 
er ydmyke for den støtten vi får fra våre 28 sponsorer, et sponsortall som er veldig unikt. 
Kvålsdagan bidrar med gode inntekter, men også egne arrangement og sponsorer gjør at 
økonomien er bra. Vi venter betydelige kostnader med ferdigstillelse av anlegg og 
vedlikehold også i 2020, så god likviditet og salg av klær (bundet kapital) er viktig 
 
Sluttord. 
Vi søker å være vintersportsstedet i vår landsdel med mest variert tilbud, lavest 
parkeringsavgift, hyggeligste folket, og høy standard på løyper og anlegg.Kretsrennet vårt er 
godt besøkt og har et godt ord på seg. Elgdilten og Elgkalvdilten er i god vekst, og det er 
spesielt gledelig med flere barn som tok 15-kilometeren vår på så flott vis. 



 
 
Hilsen oss i skiavdelinga 

 
For Trønder-Lyn Ski: 
Leder Asbjørn Hepsø og kasserer og rennsjef Kjetil Hulsund. 


