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Årsrapport for Styret 2016
Styret i Skedsmo Skiklubb har siden årsmøtet 10.03.2017 bestått av
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Per Corneliussen
Mariann Auglestad
Marit Trollnes Norby
Jan Petter Eid
Reidar Uttian

Varamedlem Ingrid Glenndal
Etter ekstraordinært årsmøte 31.05.2016 har styret bestått av
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Geir Laget
Kai Thomas Egeberg
Fredrik Staib
Rita Solvi
Magne Osmundsen

Varamedlem

Jørn Five

Side 1

Det har vært avholdt styremøte hver måned, bortsett fra i juni og juli. Styret har også
deltatt på oppstartsmøter i treningsgruppene sammen med SU samt deltatt på
Trenermøter i SU sin regi. Geir Laget, Kai Thomas Egeberg og Fredrik Staib deltok på
Idrettsforbundets kurs i styrearbeid over en dag. Skedsmo Skiklubb har vært representert
på Akershus Skikrets sine vår- og høstmøter. I tillegg har hele eller deler av styret deltatt
på forskjellige informasjonsmøter og andre formelle og uformelle samlinger i regi av
Skedsmo Skiklubb gjennom året. Styreleder har også deltatt på møter med Skedsmo
kommune.
Året 2016 har vært et krevende år med tanke på snømangel for Skedsmo Skiklubb. Fra
naturens side hadde vi en av de dårligste vintrene i manns minne, noe som gjorde det
vanskelig å arrangere både treninger og renn. Vi klarte å avvikle 3 av 3
Telenorkarusellrenn som skirenn, mens Tærudklassikeren måtte avlyses.
Tærudløper`n samt rulleskirenn Tærudruller`n som vi må prøve å få fast på agenda.
Det ble også i 2016 arrangert en vellykket familiesamling i Trysil.
Antall aktive deltagere på treningsaktivitetene har vært noe synkende ifra ifjor, som er
noe lavere enn man kunne ønske. Noe av dette skyldes nok den dårlige sesongen vi
hadde i fjor. Styret har fortsatt tro på at markedsføring mot 1.-4. klassetrinnene bør
prioriteres ved skolestart for å fylle opp noe bedre på disse alderstrinnene. De aller
yngste alderstrinnene var fulltegnet ved 2015/16 sesongen men ser også her synkende
medlemstall, og vi ser at det er litt mer tilvekst fra ca. 10 år og at mye av tilveksten er
jenter. Det er dessuten stadige henvendelser om skiskole, slik at dette kan også være et
potensielt satsingsområde og rekrutteringsmulighet.
Medlemstall
Medlemstallene er også på vei nedover, vi har 470 medlemmer fra 514, her må nok
skiføret ta noe av skylden, men styret mener vi må være på dette med synkende
medlemstall og håpe at vi kan stå frem som ett godt treningsalternativ for flere, fremtids
investeringer vil gi oss noen svar på dette men vi er selvsagt helt avhengig av snø på
vinteren. Medlemskap styres fra NIF sitt system Admin som også står bak systemet min
idrett
Å utvikle gode aktiviteter og miljøer.
Vi har hatt som mål å skape mange og gode breddeaktiviteter for barn, ungdom og
voksne, men samtidig ivareta de som ønsker å satse på langrenn som idrett. Skedsmo
Skiklubbs multisportuke på forsommeren og nærsamling om høsten har blitt etablerte
aktiviteter som vi skal jobbe videre med. Det samme gjelder familiesamlingen i
november som vi har hatt i Trysil. Vi ser at samlingene skaper en sosial arena som
fremmer klubbfølelse og relasjoner både i og på tvers av gruppene. Kvalitetssikring av
idrettstilbudet er også viktig, slik at vi klarer å holde på enda flere av de aller yngste i
konkurranse med andre aktiviteter. Skedsmo Skiklubb har fortsatt sitt samarbeid på tvers
av klubber på Romerike med fokus på å samle jenter i aldersgruppen rundt 12-15 år.
Skedsmo Skiklubb har stilt med ressurser og har også hatt deltagere på disse
samlingene.
Styrking av jentegruppene er et absolutt et viktig område for klubben i framtida.
Andre former for samarbeid med skiklubber i omegnen er HL samarbeidet vi har med
andre lokale skiklubber, dette er ett tilbud på ungdomsgruppe nivå.
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Trenerressurser.
Å sikre at vi har tilstrekkelige og kompetente trenerressurser må fortsette å være høyt på
agendaen. Det er også et mål å finne fram til gode modeller for økonomien i
treningsgruppene slik at rammer og forutsetninger er enkle å forholde seg til for de det
gjelder. Målet er at treningsgruppene skal arbeide ut fra egne budsjetter, og gruppene
begynner nå å få dette til å fungere. Det er heller ikke vært noe interesse fra nye trenere til
å ta aktivitetsleder kurs noe vi sterkt oppfordrer til å ta.
Skedsmo Skiklubb har i 2016 kjøpt treningstjenester fra Torjus Hulbak, hovedsakelig
som tilrettelegger, men også som trener for ungdomsgruppa og 7-8 klasse gruppa. Vi
ønsker å forsette vårt samarbeid med Torjus også i 2017.
Markedsføring.
Markedsføring har vært et av områdene som det ikke har vært nok kapasitet til å jobbe
med i perioden. Åpningstidene på Ringdalshytta ble tidligere kunngjort på origo.no og
hentes derfra til RB’s aktivitetsoversikt men dette er nå lagt ned. Skedsmo Skiklubb
bruker også Facebook og har i skrivende stund har vi 917 som liker Skedsmo Skiklubb.
Vi ser at saker som angår løypene har størst interesse, men også åpningstider på
Ringdalshytta blir lagt ut der og det ser ut som de fleste får med seg når vi har åpent og
når vi holder stengt. Nettsiden vår er også ett middel for markedsføring men er også ett
område som det kan gjøres mer med.
Utvikling av anlegg.
Skedsmo Skiklubb tilrettelegger for utendørs aktivitet for klubbens medlemmer, men
også for Skedsmo kommunes befolkning. Vi jobber aktivt med å skape de beste
forutsetningene for at klubben skal kunne vokse og etablere et aktivt og attraktivt skimiljø
for regionen. Samtidig arbeider vi for at kommunens befolkning skal få gode skiløyper
om vinteren og merkede stier og løypetraseer om sommeren. Vi har for sesongen
2016/2017 gode forutsetninger i form av den nye Skistadion for å kunne ha gode
treningsforhold selv med lite snø, Vi jobber videre med kommunen for å få på plass
permanent belysning samt fast dekke i hel bredde. Skianlegget står nå frem i sin ferdige
form men som skrevet er asfalt i full bredde ønsket, belysning er lovet gjort fra
kommunen sin side i år.
Klubbhuset er prosjektert og planlagt av Jarle Håkerud sammen med tidligere styre og da
spesielt ved Per Corneliussen. Søknad om tippemidler er sendt og vi vil få svar om vi vil
bli tildelt penger i månedsskifte Mars/April, vi kan da sende søknad til Skedsmo
kommune om forhåndstildeling av midler, dette vil da bli politisk behandlet og vil være
klart til Juni/Juli. Vi vil ikke mellomfinansiere prosjektet da ingen banker ønsker å
finansiere dette slik at bygge start blir tidligst når tippemidler er på plass eller når
kommunen gir forskuttering av tippemidler. Det er fylkeskommune som står for tildeling
av midler. Årsmøte 2016 stemte ja bygging av klubbhus.
Løypepreparering
Skedsmo Skiklubbs dyktige løypegjeng har i denne perioden dessverre hatt langt mindre
å gjøre med preparering av skiløyper enn vi kunne ønske. Vi fikk ingen hjelp fra
værgudene.
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Ringdalshytta
Ringdalshytta er fortsatt uten sammenligning Skedsmos viktigste utfartsmål vinterstid, og
en viktig, men variabel, inntektskilde for klubben. I 2016 var inntektene lave. Det bør
være en prioritert barmarks dugnadsaktivitet å utbedre stien langs Høgsmåsan, da
denne er i tildels svært dårlig forfatning.
Økonomi
Klubbens økonomi har den senere årene vært i relativt god balanse men ett lite
underskudd i 2015 som har blitt til ett overskudd i 2016. Styret har i perioden jobbet for å
skaffe enda bedre grunnlag for å kunne lage budsjett for klubbens aktiviteter, både
sportslig og av annen art.
Klubben fører regnskap i henhold til NIFs reglement. Det vil si at regnskapet som legges
frem er gjeldende fra 1.1.2016 til 31.12.2016. Det skaper en del utfordringer for klubber
som vår som har aktivitet hovedsakelig høst/vår, særlig i forhold til de sesongbetonte
aktivitetene. Styret som ble valgt 31/5 har istedenfor å hente regnskapstjenester eksternt
heller investert i regnskaps programmet visma eaccounting, men føring av regnskapet
for klubben er fremdeles den jobben i styret som er mest omfattende.
Regnskapet for 2016 er per 29 mars ikke godkjent og vil bli godkjent på ekstra ordinært
årsmøte men viser ett driftsoverskudd på kr 203 579. Sittende styre overtok regnskapet
midt i perioden og har ikke klart alle føringer fra vi overtok etter avgått styre. Det har
også fra sparebankstiftelsen kommet oss for øre at vi har kr 200.000 til gode hos dem fra
tildeling i 2008 som er øremerket løyper og Ringdalshytta.
Foreløpig årsregnskap for 2016 viser at grunnlaget for videre drift ligger til grunn. Styret
bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.
Klubben har i perioden mottatt sponsormidler fra Håkensen Maskin AS. I tillegg har
klubben en utstyrsavtale med Foss Sport AS som gir medlemmene rabatt og klubben en
prosentandel av den omsetning som genereres av medlemmene.
AJ produkter AS kom inn som klubbsponsor i slutten av året.
Klubbtøy
Også dette året har klubbmedlemmene våre hatt tilbud om kjøp av klubbtøy gjennom
Trimtex Sport AS. Vi har inntrykk av at medlemmene er godt fornøyd med dette tilbudet,
og både sommer og vinter er det mange av medlemmene våre å se på trening og i
sporet i klubbtøyet!
Kommunikasjon
Klubben benytter nettsiden www.skedsmoskiklubb.no (wordpress) som vår kanal ut til
medlemmer og publikum, vi har også en meget aktiv Facebook side som per nå har 917
følgere, dette gir en rask kanal som treffer mange. Vi understreker at det er nettsiden
som er hovedkanal men at face book er det foretrukne media blant gruppene og alle
grupper har egne lukkede Facebook sider som brukes meget aktivt. Klubben har også en
Instagram konto samt en Youtube konto. Ellers bruker klubben e-post til å gi og mota info
og vi sender viktig informasjon ut til enten hovedtrener eller foreldrekontakt. Vi har også
nyhetsverktøyet (mailchimp) som vi kan gjøre masse utsendelse fra. Styret bruker
Google som fildelingsverktøy og lagrer dokumenter der noe som gjør at vi kan jobbe
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samtidig med samme ting. Løypestatus for Tærud og Ringdalshytta finnes på
skiforenings nettsider samt skisporet.no som også har en app
Konklusjon og Fokus
Styret mener klubben styres på best mulig måte med de premisser som ligger til grunn
men ser at det er ting som må jobbes hardere med og kanskje det å få med flere til å
drifte de forskjellige verv som ligger i en frivillig drevet klubb er det viktigste. Vi ser med
bekymring på dette med at det ofte er de samme som fyller flere oppgaver i klubben slik
at vi er utrolig sårbare når en eller flere av disse slutter eller ikke er tilgjengelig en dag.
Utenom trenings apparatet er det 18 stykker som har verv i klubben, av disse har 7
stykker 2 verv eller flere, dette gir stor slitasje på dem som har verv og gjør at man ofte
må ty til lettvinte løsninger for at tids aspektet ikke skal bli for stort.
Hadde man klart å doble dette antallet så er vi sikre på at vi hadde fått til mer.
Vi er selvsagt klar over at ikke alle har masse tid å bruke på dette, men hadde flere hatt
litt tid til å bruke på klubben hadde situasjonen vært helt annerledes. Vi vet mange gjør
ett ekstra slag når det trengs og det er vi helt avhengig av og selvsagt meget glade for at
de gjør. På den andre siden har våre trenere gjort en utrolig jobb med de aktive utøverne
og vi ser at flere går aktivt på ski selv om vi har en nedgang i antall aktive utøvere men
de som er kommer ofte på trening og går mange skirenn i sesongen, dette er vi utrolig
stolte av både utøvere og trenere.
Styrer ser fem hovedoppgaver for 2017: Videre drift av klubben, bygging av klubbhus,
jobbe med krets/kommune/fylkeskommune om kunstsnøanlegg, fremskaffe mer midler i
form av støtte/sponsorer og få med flere som kan ta verv i klubben.
Styret Skedsmo skiklubb

Årsrapport for Sportslig Utvalg 2016
Årsrapport for Sportslig Utvalg 2016/2017 sesongen
Sportslig utvalg har gjennom året avholdt jevnlige møter for å diskutere saker som omfatter
det sportslige i klubben. Det har i perioder fra oppstart i mai (for de eldste gruppene) vært
omfattende møteaktivitet relatert til å få trenerapparatet og effektive grupper på plass. De
eldste gruppene startet sesongen 1 Mai og de yngre gruppene startet 25 August.
I skiklubben er det viktig å ha trygge og gode rammer rundt treningsgruppene. Vi er så heldig
at vi har 30 trenere (og 6 ungdomstrenere) i sving for å gi utøverne et godt opplegg både på
barmark og på snø. Over 50% av trenerne våre har vært trenere i klubben i over 3 år. Uten
foreldre som stiller opp ville dere ikke ha hatt et så bra opplegg som har vært gjennom denne
snøfattige sesongen. Gjennom sesongen har det vært avholdt 4 trenermøter hvor viktige
temaer har blitt adressert og status på gruppene har blitt diskutert.
Det har også vært viktig å ha Ungdomstrenere (aktive utøvere) med som støtte for foreldretrenere på grupper med de yngste barna. Dette gir trygghet til foreldre-trenere som nettopp
har startet i klubben, og det gir god trening for utøverne å formidle egen kunnskap til barn og
foreldre-trenere. Ungdomstrenerne våre gjør en fantastisk jobb.
I forbindelse med oppstarten av inneværende sesong ble det prioritert noen områder som
skulle fokuseres ekstra på:
● Sosial treningssamling for hele klubben (Nærsamling, Familiesamling)
● Kveldsmat på tvers av grupper (viktig møteplass når gruppene endres)
● Koordinere treningsområder (på stadion/halltider)
● Rekruttere trenere/kursing
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● Stimulere til å gå skirenn og koordinere flagg/telt til felles samlingssted på arenaene.
● Beholde utøvere lengre i klubben (alle årstrinn)
Det har blitt utarbeidet et Årshjul som beskriver de aller viktigste aktivitetene relatert til det
sportslige, og denne har blitt revidert gjennom sesongen.
I september avviklet klubben barmarks nærsamling i Tæruddalen for alle grupper. Dette er
en samling i nærmiljøet hvor utøverne møtes en helgedag for å trene, men hvor fokuset er
på det sosiale med bl.a felles lunch.
Det er ønske å samle jentene på tvers av gruppene for å skape et sterkt jentemiljø og holde
de lengst mulig i klubben selv om noen av gruppene ikke har så mange utøvere. Dette er det
potensiale for å jobbe mer med neste sesong.
Det sosiale limet har blitt sterkere gjennom at det er blitt avholdt 3 kveldsmat kvelder for
utøvere fra 1 klasse og oppover. Her møter utøverne hverandre på tvers av grupper og blir
bedre kjent, som igjen leder til at gruppene fungerer enda bedre.
Det har blitt søkt om gymsal/halltider og deltatt på tildelingsmøte på vegne av gruppene
gjennom kultursektoren til Skedsmo Kommune samt direkte til skolene. Det er stor pågang
på haller/gymsaler i kommunen så vi fikk ikke alle våre ønsker oppfylt, men alle grupper fikk
tilbud om gymsal og løpebane i Fjellhallen for perioder hvor vær og føre ikke tillater
utetrening.
Sesongen har vært særdeles utfordrende når det gjelder snøforholdene i nærmiljøet. Mange
av gruppene har vært nødt til å kjøre jevnlig til steder hvor det er snø for å i det hele tatt å
kunne gå på ski.
I januar arrangerte vi 2 klubbkvelder i skolens samlingssal åpent for alle medlemmer. Ca 30
deltok av voksne og barn fra ca 11 år. Det er viktig å samle medlemmer på tvers av
gruppene og gi opplæring/påfyll når det gjelder smørekunnskaper. Nybegynnerkurs ble
kombinert med informasjon fra styret den 5.januar og viderekommende kurs 10.januar med
påfølgende informasjon om Birken-arrangementene fra markedssjef hos Birken. Foss Sport
holdt smørekursene.
Utstyrscontainer + lager inne i Fjellhallen har vært holdt vedlike slik at utlånsrulleski, kjegler
etc. er OK til treningene.
Sportslige fakta for sesongen:
169
Aktive utøvere
6 Hovedtrenere
1 Innleid trener for de eldste gruppene
23 Trenere
6 Ungdomstrenere
Renndeltagelse sesongen 2016-2017:
● Det har vært stor oppslutning om renn i år. På mange av de anbefalte rennene har
klubben vært en av de med flest startende. Det er ikke dårlig i en sesong med lite snø! 25 lag
stilte i Madshussprinten og 1 lag gikk av med seier.
● Ungdomsbirken / Birkebeinerrennet
○ 30 utøvere stilte til start i Ungdomsbirken og fullførte med glans. De fleste av deltagerne
kombinerte rennet med en Birkensamling. 4 yngre søsken stilte i Barnebirken som også var
vellykket.
● Norges Mesterskap
○ I år stilte vi med et stafettlag i senior NM på Lyngna.
● Hovedlandsrenn (15-16 åringer)
○ 6 utøvere deltok i hovedlandsrennet på Tolga.
● Norges Cup
○ 1 utøver har i år deltatt i rennene som inngår i Norges Cup’en.
Sportslig utvalg har adoptert slagordet; “Flest mulig, lengst mulig” og benyttet dette i alle
kanaler.
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Marit Five, Rolf Wist og Kent Westgaard Sportslig utvalg Skedsmo Skiklubb

Årsrapport fra trenings grupper
En årsrapport fra 4 og 5 åringene.
August – Oktober
Vi startet opp i høst med Hilde som trener for 4 og 5 åringene. Noen av barna hadde vært
med året før, men de første gangene ble brukt til å bli kjent. Vi gjennomførte varierte uteleker
både på beina og på hjul. Det var en tørr og fin uteperiode, som lot oss gjennomføre
hinderløyper, regelleker, balansering på line, sykkelløype med varierte utfordringer,
refleksjakt i Ulvedalen, før vi rundet av sommersesongen med gåtur inn til leirplassen med
dertil bål og pølsegrilling i godt norsk høstvær.
Samtidig med dette ble ny trenergruppe etablert. Torkel, Hanne, Gøran og undertegnede tok
frivillig på seg oppdraget, og har hatt en enorm læringskurve.
Oktober – Jul
Vi har vært utrolig heldige og kunne disponere gymsal på OKS, Oslo Kristne Senter.
Halltiden vi fikk utdelt passet dårlig både for barn og trenerapparatet, så Gøran ordnet oss to
timer med gymsaltid på torsdager. Vi begynte med splittet gruppe, men etter hvert som
mørket kom sigende og dagene ble kaldere ble det litt frafall. Etter en torsdag med 4 stk barn
på første time valgte vi å slå oss sammen til en gruppe igjen.
Vi har hatt fokus på allsidighet, kroppsbeherskelse og balanse. Veldig mange økter har
innehold turnelementer, da dette stimulerer hele kroppen til smidighet, balanse og
koordinasjon. Mange av barna har hatt sitt første møte «stupe kråke», ribbeveggklatring,
balansering på bom, og gå trillebår. Noen er racere på øvelser, mens andre har behov for
hjelp. Da gleder det oss og se hvordan de lærer av de som kan og det går ikke mange
rundene før de også er på høyde. Toppen av kransekaken var nok hinderløypestafett med
«potetløp». Dette satt virkelig alt av sanser på prøve. Barna løp slalåm mellom kjegler,
skrittet over rockeringer, balanserte over benker og vekslet skje og «potet» til neste mann.
Nyttår - Mars
Vinteren 2017!!! Vi trenger vel ikke nevne den ytterligere.
For de små som ikke har mulighet til å kjøre land og strand etter snø har denne vinteren vært
rett og slett begredelig. Vi har gjennomført én fellesøkt på ski, noen har vært med på Telenor
karusellen, og ellers har vi vært i gymsalen.
Mars - Mai
Nå som våren er i anmars og det blir bart og litt tørrere skal vi være ute så mye som mulig. Vi
har gymsalen i backup for dager med dårlig vær. Vi fortsetter fokuset med allsidige aktiviteter
som gir glede av å utfolde seg allsidig utendørs.
Å få 35 4-5 åringer til å lytte og gjennomføre enkle instrukser krever evnene til
filharmonikerdirigent, med en kraftig fløyte. Vi har som sagt lært mye og forsøkt mange
tilnærminger for å få flest mulig barn med på leken. Barna er kjempeflinke, og gøy å se hva
de plukker opp fra gang til gang.
Helt til slutt vil jeg berømme ungdomsstrenerne. Mie, Rikke og Fredrik, de er fantastisk flinke
med barna, de stiller opp, gir masse av seg selv og uten disse hadde vi nok ikke fått så fin
allidrettsgruppe som vi har nå.
Kenneth
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1 og 2 klasse.
Det vi har drevet med er:
1 Sykling – balanse over hinder samt strekke seg etter ting, kulekjøring og generell sykling
på lang tur, dette for å beherske sykkelferdigheter.
2 Rulleski – Lære balanse, koordinasjon, stoppe, skli på skiene lengst mulig, gå i 8 tall, gå
fort, gå sakte.
3
Hinderløype – lære balanse, koordinasjon spenst og hurtighet.
4
Ulveskogen – Hvordan er det i mørket, finner man ulver der.
5
Løping i terreng med poster samt diverse oppgaver til disse postene.
6
Mange leker på barmark, koordinasjon, balanse, hurtighet, styrke, utholdenhet, og
spenst.
7 Ski – klassisk og fristil, koordinasjon, balanse, hurtighet, styrke, utholdenhet, og spenst.
Har da måtte benyttet Hvaltjern, og Brovoll siden det ikke har vært snø i Tæruddalen.
Tæruddalen fikk man bare benyttet litt på slutten av ski sesongen.
Når man var i gymsalen på Steen Tærud skole, må jeg si at det er synd man ikke fikk
benyttet seg at de hjelpemidlene som er der. Alt var innelåst i ett av rommene og kun til bruk
av skolens elever. Håper man får en gymsal til neste år med hjelpemidler, man kan benytte
seg av.

Med hilsen
Arild Nylund
Trener for 1 og 2 klasse
Her kommer en liten oppsummering av 2016 året for Multisport 3. og 4. klasse:
Multisport 3. og 4. klasse har hatt to treninger i uken fra januar og frem til påsken. Fra påske
og frem til høstferien har vi hatt en trening per uke, og fra høstferien og frem til jul har vi hatt
to trenigner per uke. Vi har stort sett trent ute, men har brukt løpebanen i Fjellhallen ved
noen anledninger. Vi har hatt variert trening med aktiviteter som løping, orientering,
nattorientering, sykling, rulleski og ski. I tillegg deltok vi på nærsamlingen i Tærduddalen på
høsten (33 barn og to trenere), treningssamlingen i Trysil (14 barn), karusellrenn og noen
eksterne skirenn.
Vi opplevde en økning i antall barn etter sommeren, og ved årsslutt var det 45 påmeldte barn
på gruppa. Oppmøtet har vært jevnt med 20-25 barn på tirsdager, og 30-35 barn på
torsdager. Det er jevnt fordelt mellom gutter og jenter, og jevnt fordelt på 2007 og 2008 barn.
Trenerteamet har bestått av 5 trenere, og foreldrekontakt har vært Monica Giertsen.
Multisport 5 og 6 klasse
Gruppen har bestått av 28 utøvere og har hatt 2 treninger gjennom hele sesongen.
Jentegruppen som vi har jobbet mye med har vokst videre og teller nå 13 stk. I tillegg trener
4 jenter fra 7.klasse med 5 og 6 klasse for å ivareta det gode jentemiljøet som er i klubben.
Treningene på vinterstid har bestått av ca. 60 % skøyting og 40 % klassisk mens det på vår
og høstparten har vært variasjon av sykling, ulike barmarksaktiviteter, friidrettsbanen og
rulleski. Da det har vært begrenset med snø i Tæruddalen har det blitt mye kjøring til mer
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snøsikre steder og de plassene som har kunstsnø. Det er 4-5 fra gruppen som deltar
regelmessig på skirenn mens det på enkelte renn i nærområdet fort kan være 10-15 som
deltar. Dette gjelder spesielt Madshussprinten på Hvaltjern og GIF Stafetten som er svært
populære. Gruppen er også aktive på løpskonkurranser og på BDO mila ved Lillestrøm stilte
hele 10 fra gruppen hvorav 5 av utøverne løp 10 km og 5 løp 5 km.
5 og 6 klasse har hatt noe felles opplegg med 7 og 8 klasse og det har også vært noe
rullering på hvilke trenere som har vært med hvor.
Gruppen hadde en felles treningssamling til Trysil med 7 og 8 klasse i september som var
svært vellykket. Her ble det sykling, løping, styrke og rulleskigåing. Totalt var det 45 med på
turen hvor av 38 utøvere og 7 trenere.
Mvh.
Jan Koritov
Langrenn 7 og 8 klasse
Gruppen har bestått av 18 gutter og 4 jenter. Jentene har stort sett trent med 5 og 6 klasse.
Det har vært 3 treninger i uken hvor av en styrkeøkt mens de 2 andre har vært blanding av
skøyte og klassisk på vinteren og variert med rulleski, sykling og løping på våren og høsten.
Torjus Hulbak har vært innleid som faglig ansvarlig for treningene og har gjennomført 2 av
treningene pr. uke. Det har vært stort fokus på god gjennomføring av øktene og få utøverne
til å skille mellom rolig vs. hardøkt. Da snøforholdene i Tæruddalen har vært ganske
begrenset har mye av skitreningene foregått ved Hvaltjern, Gjerdrum, Hakadal, Sjunken og
Brovoll. Det har medført mye kjøring og noe sene kvelder.
I denne gruppen er det flere aktive utøvere som går Sparebank 1 cup, Birken, Ungdommens
Holmenkollrenn og øvrige skirenn. Det har vært stor fremgang for flere fra gruppen og det
blir spennende å følge med videre.
Gruppen har hatt noe felles opplegg med 5 og 6 klasse på treninger, trenerressurser og
kjøring til skiløyper når snøen har uteblitt i Tæruddalen. Gruppen hadde en vellykket
treningssamling i Trysil i september sammen med 5 og 6 klasse.
Mvh.
Jan Koritov

Rennkomitéen – rapport for kalenderåret 2016
Rennkomitéen har arrangert 3 karusellrenn, rulleskirenn og Tærudløper'n i 2016.
Det ble arrangert Karusellrenn 4.2, 3.3 og 17.3. Kulde og senere mildvær med dårlige
snøforhold også denne vinteren gjorde at rennene måtte skyves på og avvikles når det
var mulighet til det. Som de senere årene har karusellrennene vært arrangert som
Telenor-karusellrenn med god deltagelse. Det siste av de tre rennene hadde totalt 239
påmeldte, noe som er 9 færre enn i 2015. De senere årene har de eldste gruppene
deltatt med dugnadsvakter på Karusellrennene, noe som betyr at dugnadsvaktene har
en del erfaring. Til karusellrennene har vi benyttet «engangsnummer» med brikke,
samme nummer benyttes på alle 3 rennene.
Tærudklassikeren var terminfestet 30. januar, men regn og mildvær noen dager før
gjorde at vi måtte avlyse.
15. september arrangerte vi rulleskirenn ("Tærudruller'n") med offisiell åpning av
rulleskitraséen. Varaordføreren sto for snorklipping, og 88 påmeldte knivet senere om
seieren i de forskjellige klassene. Rennet ble arrangert som utslagningskonkurranse, og
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vi rakk akkurat å avvikle før det ble for mørkt. Dårlig lys i deler av traséen er et problem
ved kveldsrenn.
Tærudløper’n ble arrangert 25. september, i samband med nærsamling i Tæruddalen,
med 93 deltakere. Det ble merket nye traséer i området rundt Tærudtjerna, noe som
fungerte bra og var populært.
Rennkomiteen har i 2016 bestått av:
Marit T Nordby
Jørn Five
Geir Bråten
Frode Engelund
Leif Kr. Helstad
Pål Gjerde
Hans Petter Helsør
Geir Laget

Bemanning, sekretariat
Arena
Kafé/Kiosk
Start
Tidtaking
Tidtaking
Rennleder
Speaker

gikk ut før høstsesongen
gikk ut før høstsesongen
gikk ut før vintersesongen
gikk ut før høstsesongen

Som man kan se er det behov for forsterkning av den faste staben i rennkomitéen.
I tillegg gjorde løypekjørerne en stor innsats med å preparere løyper.
Vi har også i 2016 benyttet tidtakervogna, men håper at nye tidtakerbod kan realiseres i
2017.
For rennkomiteen
Hans Petter Helsør

Årsrapport for Ringdalshytta 2016
Salgssesongen 2015-2016
Sesongen 2014-2015 var nok en gang preget av en kort vintersesong, i praksis fra 16.
januar til 19. mars, men med en dårlig februar måned. Total omsetning endte på kr.
91.836,-. I overkant av 29% av omsetningen ble betalt med kort, mens ca. 71% var
kontantsalg.
Første salgsdag var 6.9.2015, mens dørene ble stengt siste gang før sommeren 19.
mars. Vi hadde lørdagsåpent fra 16. januar til 5. mars, med unntak av noen helger i
februar. Totalt hadde vi 33 salgsdager, 15 i 2015 og 18 i 2016. Avvikende åpningstider
har blitt kommunisert på www.skedsmoskiklubb.no og facebook.
Også i 2016 var det vanskelig å forutse den brå slutten på vinteren, men vi unngikk å
sitte igjen med et stort varelager.
Året 2016
Høsten 2016 åpnet vi 4. september, omsetningsmessig har vi ligget noe under 20152016 sesongen, med kr 16.511,- pr. 31.12.2016 mot kr 20.003,- pr. 31.12.2015. Vi har
holdt varelageret på et minimumsnivå for å unngå å bli sittende igjen med varer som
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utgår på dato. Det betyr at det må handles inn oftere, og det krever mer oppfølging fra
hyttekomitéens side.
Det har i 2016 ikke vært utført noen arbeider utover vanlig vedlikehold som vask,
rydding, oljeskift og noen småreparasjoner.
Hyttekomiteen hadde planer om å organisere beising av hytta, men også denne
sommeren var værmessig uforutsigbar, slik at dette ble ikke gjennomført i 2016. Stien
langs Høgsmåsan, som nok oppleves som en hindring for en del for å legge
søndagsturen til Ringdalshytta om høsten, er heller ikke blitt utbedret i 2016. Dette bør
være en prioritert oppgave for Skedsmo Skiklubb i 2017.
Bemanning av hytta har stort sett foreldre på treningsgruppene stått for, noe som har
gått ganske greit. Rutinene rundt Ringdalshytta er etter hvert blitt såpass innarbeidede,
og det praktiske på Ringdalshytta fungerer såpass bra, at de fleste kan ta en vakt på
Ringdalshytta. Det er imidlertid fortsatt fornuftig å bemanne med minst et sett foreldre
med erfaring fra hytta.
Løypemannskapet har også i 2016 fraktet varer, bensin og vann til Ringdalshytta.
4G fra Telenor har vist seg å fungere fint, men ruteren bør monteres permanent, gjerne
med utendørs antenne, til sommeren. Det betinger at det anskaffes en egen ruter til
rennkomitéen, slik at det ikke er nødvendig å frakte den opp og ned til Ringdalshytta i
rennsesongen.
Vi har fra høsten 2016 åpnet for betaling med Vipps, uten at det har vært det helt store
volumet hittil. Det er imidlertid ikke helt enkelt å integrere Vipps godt med salgsløsningen
til iZettle. Vi håper at dette vil modnes etter hvert.
Vi ser nok at det vil bli behov for å tilby trådløst nett på Ringdalshytta slik at
mobiltelefonbetaling kan benyttes selv om mobildekningen er dårlig. Det kan dessuten
være fornuftig å bytte ut kortleseren med en som støtter kontaktløs betaling for raskere
betaling på travle skidager.
Rennkomitéen stilte i fjorårets årsberetning spørsmål ved drift av Ringdalshytta i perioder
av høstsesongen, og i dårlige vinterperioder. Det er naturlig å komme med det samme
spørsmålet i år. På 6 søndager i november og desember hadde vi totalt kr 4.091,- i
omsetning.
Ringdalshyttekomiteen har i 2016 bestått av
Rune Bekkevold
Vidar Marthinsen
Gikk ut før høstsesongen
Tor Arne Karterud
Hans Petter Helsør
For hyttekomiteen
Hans Petter Helsør
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Årsmelding Løypekomiteen for 2016
Sesongen 2016/2017 var følgende aktive kjørere; Jørn Five fra høsten 2016, Bjørn
Gjerdet, Tore Hansen
Jørn Five kommer inn som ny løpekjører denne sesongen, han er også løypeansvarlig
under klubbens skirenn og er på så måte ett ønsket tilskudd fra klubbens side på
løypekjørere. Bjørn G og Tore Hansen kjører for kommunen, de har ikke hatt noe
problemer med løypemaskinen under sesongen i tillegg til den store løypemaskinen har
det blitt kjørt med snøscooter og atv, løypekjørere er også behjelpelig med frakt av vann
og varer til Ringdalshytta.
Også i år har Håkonsen maskin sponset med drivstoff til maskinen.

Timer som den store løypemaskinen, PB 100, har gått i de forskjellige sesongene.
Sesong:
2005/2006 2006/2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
Timer:
217,1
61,5
86,7
251,4
232,2
244,7
111,6
Varighet: 15.12-29.4
5.1-29.3
2.12-6.4
5.12-3.4
29.11-1.4
7.12-8.3
Sesong:
2012/2013 2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018
Timer:
161
51
31,2
50
16
Varighet: 16.12-9.4
10.12-21.2 10.01-27-03
01.01-10.03

Timer som den store løypemaskinen, PB 100, har gått i de forskjellige sesongene.
Sesong:
2005/2006 2006/2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
Timer:
217,1
61,5
86,7
251,4
232,2
244,7
111,6
Varighet: 15.12-29.4
5.1-29.3
2.12-6.4
5.12-3.4
29.11-1.4
7.12-8.3
Sesong:
2012/2013 2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018
Timer:
161
51
31,2
50
16
Varighet: 16.12-9.4
10.12-21.2 10.01-27-03
01.01-10.03
NB! Årsrapporten følger kalenderåret, men beskrivelsen av sesongen og statistikken følger den
totale skisesongen. I tillegg kommer det en del preparering med snøscooter
Løypekjører gjengen
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Årsrapport for Anleggskomiteen 2016
Klubben har per nå ingen Anleggskomite som er aktiv, det er kun Jarle Håkerud sammen med
styret som jobber med de pågående saker som angår våre anlegg. Det vil si den aktive
dialogen opp mot kommune som står som eier av Ski arena samt lysløype, Jarle gjør en
utrettelig jobb opp mot det politiske i kommunen samt har dialog med administrasjonen i
kommune, dette gjelder da utbedringen av Lysløypa som er i gang og som er planlagt
ferdigstilt 2017 samt Ski arena som er planlagt sluttført med lys i 2017, Jarle er også innleid av
klubben som konsulent for vårt prosjekt klubbhus som også er tenkt gjennomført
sommer/høst 2017, styret er også med på disse møter/dialog opp mot kommune. Det er ett
stort ønske at flere vil være med i anleggskomiteen.
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