
Årsmelding Småtrolluka 2017 
 

Styret har bestått av: 

Johannes Løset – Leder 

Nils Heggem – Administrativt 

Yngve Bakken – Sportslig leder 

Håvard Folder – Utstyr og anlegg 

Mali Beate Norli – Mat og overnatting 

 

I år gikk startskuddet for den første delen av Småtrolluka, 63 grader Nord, onsdag den 28. juni 

og ble avsluttet lørdag 1. juli. Den tradisjonelle biten av Småtrolluka ble i år, som vanlig, 

gjennomført andre uke i juli, fra mandag 10 juli til fredag 14. juli.  Det var 26 påmeldte 63 

grader Nord og ca. 200 påmeldte Småtrolluka, hvorav 15 overnattet på skolen.  

 

I år, som i fjor, ble det arrangert 63 grader Nord for de mer friluftsglade. I samarbeid med 

iTrollheimen ble det en stor opplevelse for deltakerne, som startet ekspedisjonen på 

Nordmarka i Surnadal og avsluttet ved å nå turens hovedmål; Skåkleiva.  

 

Småtrolluka Pluss var en suksess og tilbudet var ettertraktet blant lokale og tilreisende 

talenter. Alle de ca. 40 tilgjengelige plassene ble fylt opp. Også i år ble deltakerne trent av 

kyndige fagfolk. Det var Gunnar Halle, Eli Landsem og Henrik Aasbø som bidro i år til 

kompetent veiledning.  

 

De sosiale aktivitetene var et fast innslag for mange. Det var fotballgolf, kino og Mesternes 

Mester på finaledagen. I år måtte triatlon dessverre avlyses grunnet dårlig vær, avgjørelsen ble 

tatt i samråd med banken. Mange var dessuten kalde og våte etter aktivitet tidligere på dagen. 

 

Dårlig vær var det, og med hensyn til helse og sikkerhet valgte vi å avlyse turdagen for de 

yngste. De aller yngste fikk en alternativ dag der de vekselvis var ute på Trollbanen og i 

Rindalshuset der de fikk økter med ymse ballspill og andre aktiviteter. De som var noe eldre 

var på Bakken Helse der de fikk en treningsøkt med tøy, bøy og dans. De eldste dro som 

planlagt på tur til Lomundsjø hvor de rodde kano oppover elva.  

 

Økonomisk sett ble resultatet litt dårligere enn i fjor. Grunnen er at det tilkommer færre 

deltakere fra andre distrikt/regioner, der det har blitt opprettet egne fotballskoler de siste 

årene. Dette fører til at vi mister inntekt fra påmeldingsavgiften og ekstrainntekten i 

forbindelse med overnatting.  

 



Resultatet endte på ca. 192 000 kr. Samtidig skal det nevnes at 63 grader Nord i år ligger 

under eget regnskap. Resultatet fra 63 grader Nord ble på ca. 30 000 kr.   

 

Til slutt skal det skrytes av alle dugnadsåndene i bygda (++) som bidrar år etter år, og gjør at 

arrangementet lever opp til deltakernes forventninger og gjør at det kan gjennomføres på en så 

sømløs måte som mulig.  


