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ÅRSMELDING SKI 2017-18  
NB! Denne årsmeldingen er en foreløpig årsmelding til årsmøtet 2018, endelig årsmelding oppdateres 

etter endt sesong i april. Dette vil i hovedsak være enkeltresultater og noe deltagerstatistikk. 

 

Årsmeldingen for ski rapporterer sportslig fra siste skisesong, mens økonomi er for regnskapsåret 2017. 

Skistyret i Rindal IL har hatt følgende sammensetning i sesongen 2017-2018: 

 Leder:    Håkon Solvik 

 Nestleder:  Johan Landsem  

 Styremedlem:  Yngve Bakken, erstattet av Pål Sande januar 2018. 

  

SPORTSLIG AKTIVITET: 
For aldersgruppen 16 år og yngre har det i sesongen 2017/18 vært fellestreninger fra august-mars. 
Trenere/aktivitetsledere har hovedsakelig vært Håkon Solvik og Pål Sande, med gode bidrag fra foreldre 
ved anledning. I 2017/18 deltok det totalt 39 forskjellige på tirsdagstreninger fra august til mars. I denne 
gruppen deltok 22 stk. i regionale renn (Langrennscross inkludert). På de fleste treninger har man delt i 2 
grupper, 2005 og eldre i samme gruppe, de under i samme gruppe. 

Rindals Sparebank Ski-Cup (skileik, skicross og poengrenn) har de to siste sesongene vært skigruppas bidrag 
til barneidretten i Rindal, og disse aktivitetene har blitt arrangert hver torsdag fra nyttår til påske, med 
arrangement både ved Skogsletta og Sentrum, samt den årlige Tørsåslødagen, i år 18.3.2018. Alle 
aktivitetene gir ett poeng pr. oppmøte og det deles ut premier for antall deltagelser i forbindelse med 
basaren hver vår. Det har vært 90 forskjellige deltakere innom disse arrangementene (før 
Rindalsmesterskap og Tørsåslødag). 

I junior-/seniorgruppen har det vært 4 aktive/satsende løpere, i tillegg til noen aktive turløpere, men 
dessverre ingen juniorløpere som har deltatt i utenbygds skirenn. 

Skigruppa har som vanlig gjennomført felles skisamling i Ramundberget i november. Snøvinteren har vært 
usedvanlig stabil, snørik og kald sammenlignet med de siste årene, og det har vært meget gode 
treningsforhold i lysløypa hele sesongen fra sist i november. 

RESULTATER SESONGEN 2017-18 
Av enkeltresultater nevnes (før NM del 2 og ST-Cup finalehelg): 

NM-stafett senior, Vang/Hamar: nr. 12 v/ Gjermund Løfald, Lars Hol Moholdt og Jo Svinsås. 

STAFETTER - aldersbestemt 

• KM G13-14 år: nr. 18 v/Mikkel Bakken, Brage Heggem og Scott Skjølsvold-Aasen 

• KM G15-16 år: nr. 10 v/ Even Bakken, Håvard Hyldbakk Solvik og Erik Løfald 

• KM lagsprint G13-14 år: nr. 15 v/ Scott Skjølsvold-Aasen og Mikkel Bakken 

• KM lagsprint G15-16 år: nr. 10 v/ Even Bakken og Edvin Romundstad  
Gjermund Løfald - senior 
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• Norgescup Gålå 25. nov: nr. 19 sprint K og nr. 37 15 km K, nr. 69 15 km F 

• Skandinavisk Cup Vuokatti: nr. 44 sprint F, nr. 63 15 km F, nr. 53 15 km K 

• ST-Cup 1: nr. 5 15 km K 

• Skandinavisk Cup Piteå: nr. 51 sprint K og nr. 44 30 km K 

• Norgescup Åsen: nr. 44 sprint F og nr. 66 30 km K 
Jo Svinsås - senior 

• Norgescup Gålå: nr. 45 sprint K, nr. 55 70 km F, nr. 57 15 km K 

• Skandinavisk Cup Vuokatti: nr. 56 sprint F, nr. 70 15 km F 

• NM Vang: nr. 42 15 km F og nr. 58 sprint K 

• Norgescup Åsen: nr. 45 sprint F og nr. 76 30 km K 

• Skandinavisk Cup Granåsen: nr. 51 sprint og nr. 65 F 
Hallvard Løfald – senior 

• Norgescup Gålå: nr. 43 15 km F, nr. 47 15 km K 

• NM Vang: nr. 53 15 km F, nr. 67 duathlon 
Mali Eidnes Bakken - J15 

• ST-Cup 1 Nor 27.12: nr. 9 K 

• KM lang/ST-Cup 2 Skaun 8. jan: nr. 7 F 

• KM sprint/ST-Cup 3 Rindal 28. jan: nr. 2 K 

• Midt-Norsk Mesterskap Valldal 3-4. feb: nr. 4 6 km K, nr. 4 2 km F 

• KM normal/ST-Cup BSK 10. feb: nr. 5 K 

• Hovedlandsrennet Lygna 4. mars: nr. 71 5km K 

• Hovedlandsrennet Lygna 5. mars: nr. 47 Langrennscross 
Håvard Hyldbakk Solvik - G15 

• Hovedlandsrennet Lygna: nr. 79 Langrennscross 
Even Bakken – G15 

• Midt-Norsk Mesterskap: nr. 19 6 km K 
Edvin Romundstad – G15 

• Midt-Norsk Mesterskap: nr. 16 2 km F 
Erik Løfald - G16 

• KM lang/ST-Cup 2: nr. 6 F 

• KM normal/ST-Cup 4: nr. 10 K 

• Hovedlandsrennet Lygna: nr. 86 7,5 km K 

• Hovedlandsrennet Lygna: nr. 18 Langrennscross 

• Midt-Norsk Mesterskap: nr. 11 6 km K, nr. 8 km 2 km F 
Daniel Ranheim - G14 

• ST-Cup 1: nr. 8 K 

• KM lang/ST-Cup 2: nr. 10 F 

• KM sprint/ST-Cup 3: nr. 6 K 

• Midt-Norsk Mesterskap: nr. 11 4 km K, nr. 9 km 2 km F 
Mikkel Bakken - G13  

• ST-Cup 1: nr. 4 K 

• KM sprint/ST-Cup 3: nr. 3 F 

• KM normal/ST-Cup 4: nr. 7 K 
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EGNE ARRANGEMENT: 
En rutinert arrangørstab og stor dugnadsinnsats har gjort at alle våre arrangement har gått som planlagt.  

Camp Trollheimen - 3-6. august 2017 arrangerte skiavdelingen Camp Trollheimen, for åttende gang hvis vi 
regner med forløperen Småtrolluka Sommerskiskole. Camp Trollheimen har siden 2015 vært et todelt 
opplegg; skisamling ved Saga Trollheimen hotell for aldersgruppen 14-19 år og skiskole ved Rindal skole for 
aldersgruppen 9-14 år. Til sammen var det 125 deltagere, 69 på skiskole og 56 på skisamling. Campen var 
fullbooket allerede i mars, og med ventelister for å få delta selv om vi tok inn rekordmange.  

 
Rindalsrennet ble arrangert sotsøndag 17.12.2017 med 270 deltagere. 

KM sprint ble arrangert søndag 28.1.2018 med 277 deltakere. Begge ble arrangert i nye løyper ved nye 

Igljtønna skistadion, og vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltagere og observatører. 

Rindal Langrennscross (tidl. Rindals-Trollstafetten) ble arrangert onsdag 7. februar. 79 deltakere deltok. Vi 

valgte også i år å prøve med langrennscross i stedet for sprintstafett. 20 flere deltakere enn i fjor.  

Rindalsmesterskapet ble arrangert på Skistadion torsdag 8. mars. 

Rindølrennet ble arrangert i fristil og klassisk søndag 11. mars, med x deltagere (x i trim, x i 

konkurranseklasse fristil og x i klassisk). 

Nordmarkløpet gikk Palmesøndag 25. mars i klassisk stil med x deltagere (x i trim, x i konkurranseklasse). 

ANLEGG 
I 2015 ble det vedtatt en ny områdereguleringsplan for Tjønna-området, der det ble tilrettelagt med 

regulering til skiløyper og skistadion. I et ekstraordinært årsmøte 25. februar 2016 vedtok Rindal IL at 

skiavdelingen kan gå videre med sine anleggsplaner for ny skistadion og tilhørende løypetraseer. 

Prosjektene er forhåndsgodkjent for spillemidler, og søknader om spillemidler er sendt. 

Rindal Anleggsdrift har investert i gravemaskin, og det er i løpet av 2016/17 utført ca. 1.400 arbeidstimer på 

dugnad med denne gravemaskinen. Det er lagt ned mange dugnadstimer også ifm. rydding av traseer og 

annet arbeid, og arbeidet fortsetter i 2018. Blant annet kan det nevnes at lagerbu fra tidligere lokasjon ved 

Langkloppan er flyttet til ny stadion og at lys for ny lysløypedel er montert helt fra Grønlivegen og opp i 

toppen av beitet i «Innleiet». 

Ny tidtakerbu på stadion ble oppført på dugnad i oktober-desember 2016, og i november 2017 startet 

arbeidet med et WC-tilbygg som ble ferdigstilt til KM sprint den 28.1.2018. Utbyggingen av ny tidtakerbu og 

nye løypetraseer er pr. 31.12. ført i balansen med kr. 1.988.844,-. 
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Oppkjøring av lysløypa og Furuhaugmarka foregår i første rekke med tråkkemaskin, og denne sesongen er 

arbeidet utført på dugnad av flere sjåfører. Rindal Anleggsdrift fakturerer fortsatt skigruppa for bruk av 

maskina. I tillegg kjøres Åsan med scooter. I 2017 ble 1 av 2 skutere solgt, og ny slodd og sporer innkjøpt.  

ØKONOMI 2017 
Avd. 30 Ski: et overskudd på kr. 2.556,-, mot et budsjett negativt resultat på -73.500,-. I positiv retning 

nevnes spesielt inntekten fra Camp Trollheimen, Rindalsrennet og KM sprint. Camp Trollheimen hadde 

alene et netto resultat på kr. 110.000,-. 

Avd. 31 Skianlegg; et negativt resultat på -146.839’ mot budsjettert -215.350’. Skianlegg gjelder i all 

hovedsak utgifter knyttet til vedlikehold og strøm ifm. lysløyper og løypekjøring med tråkkemaskin og 

skuter, og den eneste inntekten knyttet til regnskapet er frivillig løypeavgift pr. SMS og giro/nettbank.  

TAKK  
Vi vil takke alle de frivillige som stiller opp på dugnadsaktiviteter, løypekjørere, velvillige grunneiere, samt 

klubbens sponsorer i 2017 og 2018:  

SPONSORER 

Rindal Sparebank (generalsponsor Rindal IL), Svorka (Hovedsponsor ski), Rindal kommune, Rindalslist, VIBO, 

Surnadal Varme og Sanitær, Sport1 Rindal, Letthus og Rindalshytter. 

 

For skistyret 

 
Håkon Solvik 
Leder skigruppa 
 


