
ÅRSMELDING SKI 2012   
 

Skistyret har i sesongen 2012 hatt følgende sammensetning: 

 Leder:    Håkon Solvik 

 Nestleder:  Johan Landsem  

 Styremedlem  Kjetil Løften 

 Styremedlem  Vigdis Trønsdal 

 

I tillegg har vi hatt følgende medhjelpere: 

            Maskinkjørere tråkkemaskin:  Rindal Bygdeservice (Lysløypa/Furuhaugmarka) 

      Tørsåsen Vel (Tørsetmarka) 

 Scooterkjørere sentrum/Åsan  Harald Solvik, Ingebrigt Løfald, Rune Løfald 

Lasse Skjølsvold, Odd Bævre 

Vaktmester lysløype Bolme:  Egil Bolme 

      

SPORTSLIG AKTIVITET: 

For aldersgruppen over 13 år har det vært fellestreninger hele sesongen (august/april), 

styrketrening fra juni. Vi har hatt 2 aktive seniorer; Lars Hol Moholdt og Morten Svinsås. I 

gruppen 13-20 år har vi hatt 14 aktive løpere, og i gruppen 8-12 år har 19 løpere deltatt i 

sonerenn (inkl. Rindals-Trollstafetten). 

 

15-18.11 2012 hadde vi en vellykket skisamling i Ramundberget med 46 overnattende, hvorav 

ca. halvparten var aktive løpere.  

 

Trenere for sesongen 2011/12 har vært: 

8-12 år: Håkon Solvik, Yngve Bakken og Kai Løfaldli.  

13 år og eldre: Pål Sande og Jo Trønsdal Bævre, med Johan Landsem og Olav M 

|Løfald som assistenter 

 

RESULTATER: 

Av gode enkeltresultater i 2012 nevnes spesielt: 

Jo Svinsås, 15år: nr. 1 STcup1 jaktstart, nr. 1 Midt-Norsk Mesterskap 2 km fri, nr. 2 Midt-

Norsk Mersterskap 6 km kl., nr. 10 Hovedlandsrennet 7,5 km 

Jonas Nergård Tørset, 15 år: nr. 8 i sprint fri i Hovedlandsrennet 

Vebjørn Trønsdal Bævre, 16år: nr. 10 sprint fri og nr. 14 7,5 km kl. i Hovedlandsrennet, 

nr. 5 på 2 km sprint i Midt-Norsk Mesterskap 

Hallvard Løfald, 19-20år: nr. 1 STcup1 jaktstart, nr. 1 KM 15 km fri, nr. 6 NM 10 km fri, 

nr. 6 Norgescup-finale 20 km skibytte  

 

EGNE ARRANGEMENT: 

Sprintstafetten ble arrangert onsdag 7. februar 2012 med 89 lag (178 løpere), noe som var 

rekord og fire lag mer enn året før. 

Nordmarkløpet ble arrangert sammen med Surnadal IL 12.april med 102 deltakere. Start og 

innkomst var Tørsåsen på grunn av lite snø og åpne bekker på Surnadalssiden. Dette var 

tidenes laveste deltagerantall. Det ble i 2012 avholdt møter med Surnadal IL for om mulig å 

tenke nytt rundt turrennkonseptet klubbene har. 

Rindalsrennet gikk av stabelen 20.12.2012 med 275 deltakere, et veldig høyt tall med tanke 

på at rennet ikke inngikk i ST-cup. Til sammenligning var det i 2011 50-årsjubileum og ST-

cup med 390 deltakere (påmeldte) og 357 fullførte, mens det i 2010 var 146 deltakere. Rindal 



var i praksis eneste sted i Midt-Norge med snøforhold på denne tiden, noe som også medførte 

at IL Nors renn 3. juledag ble flyttet hit. 

Småtrolluka Sommerskiskole: 9.-13. juli var skiavdelingen med og arrangerte 

sommerskiskole i Småtrolluka for andre gang. 

 

ANLEGG 

Skigruppa har de siste par årene jobbet med en utbedring av lysløypa og løypetraséer generelt.  

I lysløypa ble det høsten 2012 flyttet lysstolper i området Kvernberg- Innlegget, og det ble 

planert og ryddet i 5km-traséen for Rindalsrennet i Innlegget. Det jobbes videre med utvikling 

av en anleggsplan for oppgradering av løypenett og mulig ny skistadion. 

 

Oppkjøring av lysløypa foregår i første rekke med tråkkemaskin, med Rindal Bygdeservice 

som utførende. Turstigruppa har styrt oppkjøring i samarbeid med leder for skigruppa. Rindal 

Anleggsdrift fakturerer skigruppa for bruk av maskina. 

 

SKILEIK/BARNEIDRETT 

Skileik, skicross og poengrenn er skigruppas bidrag til barneidretten i Rindal, og disse 

aktivitetene ble arrangert hver torsdag fra nyttår til påske, 11 ganger totalt. Alle aktivitetene 

gir ett poeng pr. oppmøte og det deles ut premier for antall deltagelser i forbindelse med 

basaren hver vår.  

 

Det var 80 forskjellige deltakere på disse arrangementene i løpet av 2012-sesongen. 

Klubbmesterskapet for Rindals-Troll ble arrangert i fristil den 23.februar med 49 deltakere. 

Rindalsmesterskapet ble arrangert i fristil torsdag 29. mars med 46 deltakere. 

 

ØKONOMI. 

Budsjett avd. 30 Ski; overskudd kr 7.319.   

Budsjett avd. 31 Løyper/oppkjøring; underskudd kr 154.626.  

 

TAKK  

Vi vil takke alle de velvillige som stiller opp på dugnad ved våre arrangement, pizzalotteri og 

andre dugnadsaktiviteter, og en spesiell takk til klubbens sponsorer i 2012:  

 

SPONSORER 

Skiavdelingen har i 2012 hatt følgende sponsorer: Rindal Sparebank, Rindalshytter, T-

komponent. Surnadal Varme og Sanitær, EL-CO, Svorka Aksess, COOP Orkla Møre og 

VIBO. 

 

For skistyret 

 

 

Håkon Solvik 

Leder skigruppa 


