Årsmelding Skjelstadmark IL Ski året 2017
Skistyret har bestått av:
Mari Kristel Gederaas
Benjamin Hammer
Marthe Skjelstad
Trond Gresseth
Hallgeir Moen
(Tony Kråkenes

Leder
Trener og rennansvarlig
Kasserer/materialforvalter
Dugnadsansvarlig
Løypeansvarlig
Tidtakeransvarlig)

Løypekomiteen har bestått av: Stian Hofstad (fungerende leder), Adrian Hammer, Per Egil Korstad,
Roy Bjørgen og Thomas Brattås.
Dagkomiteen har bestått av: Randi Kartum, Steinar Rønning, Margit og Mads Ola Gresseth, Vidar
Brandslet og Marianne Johansen, Grethe Odny Sjaastad, Erling Gresseth
Høgsæterrennkomite har bestått av: Karl Roger Hegseth, Olav Håkon Skjelstad og Ole Kristian
Sætran.
Styremøter
Skigruppa har hatt styresmøter 29.09.17, 04.12.17, 08.01.18. De fleste styresmøter har også
løypekomiteen deltatt på. Saker har omhandlet treninger/treningstider, poengrenn, klubbrenn,
skjelstadmarkstafetten, dugnad på løypetrase og lysløypa.
Aktiviteter
Det har vært veldig stor aktivitet i skigruppa i år. Vi har hatt ei aktiv gruppe på ca 30 unger som har
deltatt fast gjennom sesongen på alle aktiviteter.
Skisamling i Rådalen 15-17.september: 16 aktive unger/ungdommer syklet innover Rådalen på
skisamling og gjennomført to treningsøkter pr dag i regi av Benjamin og Herman. Mari og Jorunn
styrte inne på Fjellstyrehytta, mens ungene sov ute i telt. Helga avsluttet med topptur på
Høgsetervola før ungene sykla heim igjen.
Byttesøndag 12. november kl 16-19 på Klubbhuset: Skigruppa ble i år med på den landsomfattende
Byttehelgen som er støttet av Skiforbundet. Det var mye brukt utstyr til salgs, men få kjøpere.
Benjamin holdt skismørerkurs (hva trengs av utstyr, smurning) samtidig. Det foreslås å arrangere
Byttedag sammen med f.eks julemesse neste år for å nå flere potensielle kjøpere.
Skisamling i Ottsjø/ Edsåsdalen 24-26. november: 12 positive og blide unger fra 4.-7.klasse
gjennomførte 6 treningsøkter i regi av de dyktige trenerne Benjamin og Herman. Foreldre bisto med
matlaging, kjøring og utvasking av hytta. Egenandel på 1000 kr pr barn.
Skidresser

Benjamin fikk i høst til avtaler med sponsorer og TrimTex om design og innkjøp av nye nye skidresser
(overtrekksdresser og konkurransedresser). Det ble en suksess med 100 antall solgte
overtrekksdresser. De aktive ungene i skigruppa syns det er veldig stor stas å endelig å ha like dresser
ved oppmøte på eksterne arrangement, i tillegg til at de er fenomenal god kvalitet.
Informasjon
Informasjon om treninger, skirenn og aktiviteter har blitt delt på www.Skjelstadmarkil.no, og på
Facebook-gruppa til Skigruppa der det også har blitt lagt informasjon om stilart på treninger,
smurning og påmelding til skirenn. Det er laget en egen oversikt over planlagte skirenn både i
klubben, dalføret og kretsen som er delt ut til alle aktive utøvere før sessongstart. Skigruppa har også
fått bred pressedekning i lokalavisa ved arrangement.
Treninger i regi av skigruppa
Vår/høst: Intervalltreninger søndagskveld kl 18-19. Trener Herman (og Benjamin)
Innetreninger i gymsalen fra 16. oktober til 1. desember:
mandager 18-19 for 2- 4.klasse. Trener Mari Kristel og Benjamin ved behov.
torsdag 18 – 19:30 for 5.klasse og oppover. Trener Herman
Skitrening ute mandager kl 17:30 – 18:45. Fra desember og så lenge snøen holder. 3 parti med
trenere Herman, Benjamin og Mari Kristel. Opptil 45 deltagere fra 1. – 7.klasse.
Veldig godt oppmøte i høst inne i gymsalen. Neste år satser vi på 3 parti, og at vi også inviterer
1.klassinger til å være med.
Planlagte og gjennomførte renn siden siste årsmøte
Klubbrenn lørdag 4.februar 2017: Pga snømangel ble det arrangert ett klubbrenn på Kortjynna i
klassisk stil. 50 deltagere.
Skjelstadmarkstafetten søndag 12. februar 2017: Flyttet til Grova pga snømangel, og der var det fine
forhold. 46 lag. God dugnadsinnsats.
Klubbrenn tirsdag 14. mars 2017 på Kortjynna: Utnytta at kvelden har blitt lysere, og fikk arrangert
skirenn uten lyskastere. Klippekort for de minste og fellesstart for de eldre. 42 startende.
Klubbmesterskap søndag 19.03.17: Strålende forhold på Kortjynna. 47 startende. Klippekort for barn
under skolealder, og fellesstart for 1-4. klasse og de eldre enn 5.klasse. Dagkomiteen serverte varm
saft, og skigruppa laga bål.
Premieutdeling for klubbrenn og Klubbmesterskap Vårtun Tirsdag 4. april 2017. Dagkomiteen
serverte hamburgere fra kl 17. Foreldre betalte 50 kr for maten. Vi hadde bestilt opp medaljer til alle
som deltok på skirenn (samt Telenorkarusell-premie) og egen premie for Klubbmesterskapet. Ble en
vellykket og sosial ettermiddag/kveld.
Skigruppa er veldig takknemlig for den fenomenale innsatsen som Dagkomiteen gjør ved
gjennomføring av alles skirenn og premieutdelinger.

Deltagelse Dalførekarusellrenn og kretsrenn
Skigruppa har deltatt med alt fra 8-15 løpere på Dalførekarusellrennene gjennom sessongen, og det
er bra.
Årets sessong startet med deltagelse i Meråkerrennet 9.des der 10 ivrige unger deltok fra klubben.

Anlegg og løypekjøring
Løypekomiteen har gjort en fantastisk jobb i år også med å tråkke spor. Både på oppdrag til
skitreninger, og for øvrig til alle skiinteresserte. Denne sesongen startet allerede tidlig i desember, og
det ble lagt ned mange timers arbeid i løypekjøring og tilrettelegging allerede før årsslutt. Det har
vært perfekte forhold både til Husåsen og til Rådalen/Åstjynna.
Dugnad lørdag 21. oktober Før snøen kom fikk vi gjort dugnad i løypetraseen, både mot Husåsen og
innover forbi Korstjynna. Her fikk vi stor hjelp med traktor med fliskutter og mange stilte opp med
motorsag og ryddesag. Merkemateriell ble malt. Det ble ryddet rundt lysløypa vhja lift (men fikk ikke
skfitet lyspærer pga at liften var for kort).
Høgseterrennet
Høgseterrennet ble arrangert 5.mars med 146 deltagere.

Arbeid før neste sesong
Det er behov for større utbedringsprosjekt for lysløypa. Det gjelder først og fremst nye lysstolper. Det
ble under utskifting av lyspærer avdekket råte i flere av stolpene her. Det er ikke lenger vurdert som
forsvarlig å klatre i stolpene.
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Ut av styret siden forrige sesong:

Ingen

