
ÅRSMELDING SKI 2010   
Skistyret har i sesongen 2010 hatt følgende sammensetning: 
 Leder:    Johan Landsem 
 Nestleder:  Gaute Røen, anlegg,løyper 
 Styremedlem  Lasse Skjølsvold, skileik/barneidrett 
 Styremedlem  Vigdis Trønsdal, oppmann 
I tillegg har vi hatt følgende medhjelpere: 
 Oppmann turrenn:   Oddvin Meland 
 Vaktmester lysløype Bolme:  Egil Bolme 
 Oppkjøring løyper Moan  Lars Olav Lund 
            Maskinkjørere tråkkemaskin:  Rindal Bygdeservice 
 Scooterkjørere løype Finnråa: Per Skjølsvold/Lasse Skjølsvold 
      Tråkkemaskin Tørsåsen Vel 
 Scooterkjørere lysløype sentrum/       Trond Kirkholt 
 dagens løype Åsan   Harald Solvik 
      Gaute Røen 
      Rune Løfald 

Kai Løfaldli 
      Steinar Hammer 
      Jens Einar Indergård  
      Odd Bævre     
  
      
SPORTSLIG AKTIVITET: 
Trenere for sesongen 2010 for våre yngste løpere har vært: 
 Kai Løfaldli, Olav M. Løfald og Johan Landsem ,og fra sommeren  
 Pål Sande  
Vi har hatt fellestreninger sammen med ØSIL hele sesongen (august/april) 
Vi har hatt 2 aktive seniorer. Lars Hol Moholdt deltok for IK Rindals-Troll i langrenn(2 renn), 
mens han representerte Wing i skiorientering, der han  er han er på landslaget og deltaker i 
VM og i Verdenscup.. 
I gruppen 13-20 år har vi hatt 12 aktive løpere, og i gruppen 8-12 år har 22 løpere deltatt i 
sonerenn(inkl Rindals-trollstafetten). 
Rindals-Troll arrangerte lokalkretsamling  på barmark fra Rindalshuset tirsdag 12. oktober da 
vi fikk besøk av  Sportsjef Vidar Løfshus, som Rindals Sparebank fikk hit gjennom Terra-
avtalen med NSF. 
Tidlig snøfall, og vi hadde første skitrening ved Helgetun den 26. oktober. Første skitrening i 
lysløypa tirsdag 9. november.  
 
 18-21.11 2010 hadde vi skisamling  i Bruksvallarna,og de fleste av våre aktive over 13 år 
deltok.  
Resultater: 
(Rindalsrennet 2010 kommer med i sesongen 2011- Rindalsrennet 2009 er med i årets overikt) 
Når det gjelder den enkelte løpers resultater, vises vi til  vedlagte oversikt. 
Av enkeltresultatene nevner vi: 



Senior: Lars Hol Moholdt: nr  45 NM Stokke 15 fri  
 
Kl 13 år: Jo Svinsås, nr 2 i STcup nr 5(sprint fri),    
Kl 18 år: Hallvard Løfald, nr 7 NM 10 km kl, nr 6 (f) og 7(kl) i Sparcup Hovden, Nr 1 

ST cup 2 (k) og nr 1 i STcup 5(f-sprint)  
      
ST - Cup sammenlagt: G18år: Nr 1 Hallvard Løfald. G17 år:nr7 Gjermund Løfald   
G13 år: n r8 Jo Svinsås   

 
                         TURRENN: 

Gunvor Landsem (K35-39)nr 3 i Birkebeinerennet , nr 1 i Rensfjellrennet 
Oddvin Meland tok merket for 28. gang i  Birkebeineren. 
 
EGNE ARRANGEMENT: 
Rindalsrennet 2009 var ST-cup renn ,og det var hele 384 deltakere. 
I 2008 ar det 135 deltakere. I 2007 var det 206 deltakere.I 2006 ble rennet avlyst p.g.a 
snømangel, i 2005 var det 220 deltakere og i 2004 170 deltakere. 
SPARCUP  JR 2010 8-10. januar på Nordmarka ble avlyst på grunn av kulde.  Rindal-Troll 
og Surnadal samarbeidet om rennet..  Alt var tilrettelagt, løpere og ledere på plass, men ingen 
start noen av dagene.  
Sprintstafetten  gikk onsdag  4. februar 2010 med 72 lag (144 løpere). I 2009 var det 74 
lag (148 deltakere) I 2008 var det 77 lag (154 deltakere) i  og 2006 164 deltakere – 170 
deltakere i 2006 og 166 i 2005. 
Nordmarkløpet gikk lørdag 10 april 2010, 188 deltaker ( 24 i konkuranseklasse) 
Nordmarkløpet  ble avlyst 2009 på grunn av strid med grunneiere. Historien forteller at,  søn 
30 mars 2008 var det 217 deltakere.  I 2007 var det 187 deltakere. 190 deltakere i  2006,195 
deltakere i 2005 og 140 deltakere i 2004. Avlyst i  2003, og i 2002 var det 164 deltakere.  
Surnadal har  vært  medarrangør 
 
Klubbrennet  ble arrangert  i fristil den 25 mars med  56 deltakere.  
 
I år arrangerte vi 3 stk poengrenn. 85 namn  (inkl Telenor-cup) ble registrert som deltakere.   
 
SKILEIK/TRIM 
Skileik er skigruppens bidrag til barneidretten, og Lasse Skjølsvold er skigruppens kontakt  
Det ble arrangert  2 stk Telenor-karusellrenn.  Det siste på Tørsåslødagen med premiutdeling. 
Det ble arrangert skileik hver  torsdag fra 14. januar – 11. mars 
 
ØKONOMI. 
Forrige regnskapsår var fra 1.11.08- 31.12.09.  Fra 2010 er regnskapsåret 1.1 – 31.12. 
Skigruppen har budsjettert med et underskudd på kr  23.000 på driften Vi kom ut med et  
underskudd på kr 50.331. Avviket skyldes stort sett ett overforbruk kr 30.700 på utgifter 
eksterne konkurranser. 
Skiavdelingens viktigste inntektsbringende tiltak er pizzalotteriet, kr 27.110. Distribusjon av 
telefonkatalogene,  Biz-kit og Ditt Distrikt  er nå overtatt av posten 
Giroer for støtte løypeoppkjøring  har fra 2009 gått inn til Turstigruppa, som styrer bruken av 
den nye tråkkemaskinen. Rindal Anleggsdrift as fakturerer oss for bruk av maskina. 
 Sponsorer er Rindalshytter as kr 7000,  Rindal Sparebank   kr 10000 ,T-komponent as 
kr 15.00(derav kr 7.000 direkte støtte til løpere), og Surnadal Varme og Sanitær as 



(COMFORT) kr 15000(derav kr 7.000 direkte støtte til løpere),VIBO kr 4.000, Coop 
Orkla Møre kr 2.500 og ELCO kr 4.000.  
 
ANLEGG 
Budsjettet for løyper og anlegg var på    86.900.  Vi endte med et underskudd på kr 83.611 
Løypeoppkjøringen blir nå styrt av Turstigruppen. 
 
Rindal Anleggsdrift as (70% RT-30% Rindøl) ble stiftet i anledning innkjøp av ny 
tråkkemaskin.  Skuteren vår (1997-mod) kollapset i desember 08 og ny skuter ble innkjøpt 
gjennom RA.  Den ble finansiert av RT med 50.000 fra Retura-gevinsten, og kr 22.000 fra 
salget av Skjeldalfresen,og vi fikk innbyttepris på kr 38.000 for den havarerte skuteren.  Vår 
gamle tråkkemskin er plassert på Skogsletta, og det er senere overtatt av Rørvatnet Vel. 
SKILEIKSOMRÅDE, øst for Tjønna ble ryddet i januar 2008. Lyspunkt ble satt opp til 
sesongen 2010 . Kostnad pr 31.12.09  kr 15.304.  Lyspunktene koster kr 18.800 og blir 
utgiftsført i 2011.   Vi har fått støtte fra kommunen på kr 9.000 og fra Rindal Sparebank kr 
10.000. 
. 
NORDMARLØPET. 
Det er nå undertegnet en 5 årsavtale(2010) med grunneier om Nordmarkløpet, og neste løp er 
fastsatt til lør. 9. april 2011. 
 
 
TAKK  
Vi vil takke dugnadsgjengen som stiller opp på våre arrangement , pizzalotteri og 
andre dugnadsaktiviteter, og en spesiell takk til klubbens sponsorer Rindal Sparebank , 
Rindalshytter as , T-komponent as , Surnadal Varme og Sanitær as, ELCO as, COOP 
Orkla Møre og VIBO as. 
 
 
 
For skistyret 
 
 
Johan Landsem 
Leder skigruppa 
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