
                                    
 

 

Årsmelding Skjelstadmark IL Ski 2020 
 

Skistyret har bestått av: 
Linda Lilleklev     Leder 
Magnus Skjøstad Berger Sekretær 
Hallgeir Moen   Løypeansvarlig 
Jorun Bremseth   Styremedlem 
Alexander Hansen  Styremedlem 
Mari Kristel Gederaas   Treningsansvarlig 
Camilla Høiås Fossen  Påmeldingsansvarlig i Min-Idrett 
Tony Kråkenes   Tidtakeransvarlig) 
 
Løypekomiteen har bestått av: Adrian Hammer, Stian Hofstad, Per Egil Korstad og Roy Bjørgen, Mads 
Ola Gresseth Ny 

 
Dagkomiteen har bestått av: Margit og Mads Ola Gresseth, Lene Mæhla, Reidar Gresseth, Per Øyvind 
Hansvold, Janne Krogstadholm Ny, Ida Ringstad Ny, Silje Kristiansen Ny  

 
Høgseterrennkomite har bestått av:  
 
 
Styremøter 
Skigruppa har hatt 6 styremøter, 2 møter med hovedlaget og ett med tråkkegjengen. Saker har 
omhandlet treninger, treningssamling, poengrenn, klubbrenn, skjelstadmarkstafetten, dugnad på 
løypetrase og lysløypa, og tråkkeavtalen. 
26/10 hadde vi et foreldremøte der vi la frem planene for høstsesongen både når det gjaldt trening 
og samlinger.  

Aktiviteter  
Starten på 2020 var en aktiv periode for skigruppa.  
14/1 ble det arrangert klubbrenn på Korstjynna med hodelykter og her var det hele 58 startende.  
29/1 arrangerte vi dalførerenn på Selbuskogen med 115 startende.  
2/2 arrangerte vi Skjelstadmarkstafetten i Grova med 77 lag på startstreken.  
4/2 og 3/3 ble det også arrangert klubbrenn.  
19/2 var vi med og arrangerte mini NM i gågata.  
8/3 ble Høgseterrennet arrangert med 97 startende i trimklassen og 27 i konkurranseklassen.  
 
Det er mange aktive barn og ungdommer i klubben og flere av de eldste deltok på mange renn både 
lokalt, innad i kretsen og også nasjonalt. Vi hadde med løpere på KM, Midt norsk mesterskap, flere 
stafetter og turrenn. Helga 21.-23. februar var de fire eldste løperne i laget på Hovedlandsrennet i 
Brummundalen, med veldig bra innsats av alle fire. Etter hovedlandsrennet ble Martin Fossen tatt ut 
til å gå ungdomsstafett i Holmenkollen 8/3. 😊😊 
Så ble det bråstopp. Smittevernregler gjorde at vi dessverre ikke fikk arrangert klubbmesterskap og 
premieutdeling denne våren.  



                                    
 

 

Siden smitteverntiltakene lettet litt på sommeren, fikk vi arrangert treningssamling for barn og unge i 
dalføret og kretsen. 22/8 var 35 deltagere med på en sosial heldag med gode treningsøkter sammen 
med jevngamle skiløpere.   
Foruten aktivitetene for våre håpefulle, har det også blitt arrangert Grasrottrenerkurs på Vårtun 15/1 
med 9 deltakere. 7/2 arrangerte vi morsdagslotteri der vi solgte lodd rundt om i bygda, hadde 
trekning, for så å kjøre ut premiekakene til de heldige vinnere. Dette var veldig vellykket. 
Vi skulle egentlig arrangere treningssamling for de eldste på Dombås i høst og på Åstjynna for de 
yngste. Dette ble dessverre ikke mulig å gjennomføre da det igjen ble satt inn strengere 
smitteverntiltak i høst. Vi håper å komme sterkere tilbake dette året. 
 
Treninger i regi av skigruppa 
Det var veldig bra oppmøte på skitreningene før korona satte en stopper for organisert aktivitet. På 
høstsesongen har det vært rulleskitreninger, intervalltreninger og styrketrening i gymsalen, også nå 
med bra oppmøte. 
 
Informasjon 
Informasjon om treninger, skirenn og aktiviteter har blitt delt på www.Skjelstadmarkil.no, og på 
Facebook-gruppa til Skigruppa. 
  
 
Anlegg og løypekjøring 

• Løypekomiteen har gjort en fantastisk jobb også dette året. Både på oppdrag til skitreninger, 
og for alle andre skiinteresserte. Området på Korstjønna har blitt veldig populært og 
parkeringsplassen kan være helt full på fine vinterdager. Det ble en lang skisesong utover 
våren og tråkkegjengen gjorde at mange fikk nyte godt av flotte skiløyper da dette var noe av 
det eneste vi hadde lov å ut på. 

• Dugnad lørdag 14/11. Her ble det ryddet i løypetrassene rundt om. Samme helg ble det 
arrangert stor dugnad også i den nye lysløypetrassen, så mye god innsats for ski ble lagt ned 
denne helga. 

• Løypekomiteen har som vanlig sørget for supre skiløyper i Skjelstadmark, Forradal og til 
Litjtrøa gjennom skisesongen 2019/2020. Siste runde med tråkkemaskina ble i år kjørt etter 
17. mai! Skjelstadmark IL og Stjørdal kommune har hatt en god avtale om løypekjøring. Siden 
de to tråkkemaskinene kommunen eier er klare for utskifting, vil Stjørdal kommune endre på 
måten løypekjøringen organiseres. Administrasjonen sitt forslag var at ei ny tråkkemaskin 
plassert ved skibrua på Remyra skulle kjøres av kommunalt ansatte, og kun kjøre løyper i 
Remarka/Litjtrøa. Dette forslaget hadde ikke støtte hos politikere eller hos 
kommunaldirektør, og ble avvist ved behandling i formannskapet. Det pågår nå ett arbeid i 
Stjørdal kommune, der vi har kommet med innspill, for å komme fram til en helt ny modell 
for løypekjøring. Foreløpig vet vi ikke hvordan denne nye avtalen blir, men at det for 
Skjelstadmark IL kan føre mer ansvar er sannsynlig. 

• Dagkomiteen har også denne sesongen vært en veldig bra samarbeidsparter! 
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