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Årsrapport for Styret 2017
Styret i Skedsmo Skiklubb har siden årsmøtet 29.03.2017 bestått av
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Geir Laget
Kai Thomas Egeberg
Marit Trollnes Nordby
Eva Næss Karlsen
Fredrik Staib

Varamedlem

Jørn Five

Side 1

Det har vært avholdt styremøte hver måned, bortsett fra i juli. Styret har også deltatt på
oppstartsmøter i treningsgruppene samt gjennomført ett trenermøte. 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 2017 startet ganske krevende for Skedsmo Skiklubb. Dette grunnet dårlige
snøforhold lokalt i sesongen 2016/17, men dette tok seg jo voldsomt opp da vinteren
2017/18 kom. Dette har gjort at vi har kunnet avholde alle treninger samt renn som har
vært planlagt. Vi har avviklet 3 av 3 Telenorkarusellrenn som skirenn med rekordmange
startende 274 påmeldte og Tærudklassikeren ble avholdt med ca. 100 startende.
Tærudløper`n samt rulleskirenn Tærudruller`n sammen med Strømmen og Lillestrøm
skiklubb og Lørenskog IF som medarrangører, ruller` n vil vi nok prøve å utvikle mer slik
at det er ett godt tilbud for de som er yngre enn 12 år også.
Det ble også i 2017 arrangert en vellykket familiesamling, denne gangen på Skeikampen
med litt andre forutsetninger enn Trysil. I Trysil bodde vi alle i en stor hytte, med
varierende standard på rommene, mens på Skeikampen er det mer spredd i leiligheter,,
men med samling rundt måltidene. Erfaringen fra samlingen i 2017 var at på
Skeikampen er overnattingen bedre og matserveringen har større utvalg slik at de fleste
vil kunne få seg ett godt måltid.
Antall aktive deltagere på treningsaktivitetene har vært noe synkende sammenlignet med
året før, som er noe lavere enn man kunne ønske. Noe av dette skyldes nok den dårlige
skisesongen vi hadde i 2016/17. 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 fra 2016-til 2017 har vært synkende, fra 470 til 423 medlemmer. Styret
mener det er et potensiale for å få flere medlemmer og håper at vi kan stå frem som ett
godt treningsalternativ for flere., Framtidige investeringer vil gi oss noen svar på dette,
men vi er selvsagt helt avhengig av snø på vinteren. Medlemskap administreres gjennom
NIF sitt system klubbadmin 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 i 2017 var på Skeikampen. 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.
Side 2

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. For sesongen
2018/19 vil disse samarbeidene nok se noe annerledes ut da 2 av de vi samarbeider
mye med (S&L og Lif) går sammen i ett Team Nedre Romerike-samarbeid, der de som
går i 8. klasse og eldre trener sammen som en gruppe og ikke lokalt i egen klubb. Vi har
vært med på samtaler om dette samarbeidet, men tilbakemeldingene fra egne utøvere er
at de ønsker lokal tilknytning til klubben og ønsker primært å trene sammen som en
klubb.

Trenerressurser.
Å sikre at vi har tilstrekkelige og kompetente trenerressurser har vært høyt på agendaen i
2017. 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. Styret oppfordrer sterkt nye trenere til å ta aktivitetsleder kurs eller T1 og
T2-kurs.
Skedsmo Skiklubb har i 2017 kjøpt treningstjenester fra Torjus Hulbak, hovedsakelig
som sportslig tilrettelegger, men også som trener for ungdomsgruppa. Vi ønsker å
fortsette vårt samarbeid med Torjus også i 2018.
Markedsføring.
Markedsføring har vært et av områdene som vi har gitt mer oppmerksomhet.
Åpningstidene på Ringdalshytta lages det saker om på nett og på Facebook slik at dette
blir bra eksponert. Vi legger også dette inn i skiforeningens hytte oversikt slik at det blir
eksponert bedre. Skedsmo Skiklubb bruker også Facebook og har i skrivende stund
1065 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
(www.skedsmoskiklubb.no) er også ett middel for markedsføring men er også ett område
som det kan gjøres mer med. Det vurderes å bytte hele plattformen som brukes på
nettsiden.
Vi har i gang satt arbeidet med å lage en liten info folder om 4 hovedområder: jobben vi
gjør med løypene, Ringdalshytta, rekruttering av nye medlemmer samt treningstilbudet
for barn og unge.
Utvikling av anlegg.
Skedsmo Skiklubb tilrettelegger for utendørs aktivitet for klubbens medlemmer, men
også for Skedsmo kommunes befolkning og andre deler av Nedre Romerike. 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 2017/2018 gode forutsetninger på den nye skistadion,
med muligheter for gode treningsforhold selv med lite snø, Vi har jobbet 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 asfalt i full bredde er ett ønske fra
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klubben. Lys er nå på plass i hele anlegget og det neste steget er bedre merking av
retningsbestemmelser samt noe bedre dosering og sikring av noen svinger som gjenstår.
Dette står på planen for sommeren 2018.
Lysløypa som har vært under ombygning i regi av Skedsmo kommune, er planlagt ferdig
i mai 2018. Belysningen av lysløypa er også planlagt gjennomført sommeren 2018.
Klubbhuset er prosjektert og planlagt av Jarle Håkerud sammen med tidligere styre og da
spesielt ved Per Corneliussen. Vår søknad for tippemidler med utbetaling juni 2017 ble
godkjent, men fikk ikke tildelt midler i 2017.Det viste seg at det har vært noe avstand
mellom hva det politiske og administrasjon så som gode tiltak for å motta tippemidler. Ny
søknad om tippemidler er sendt og vi vil få svar om vi bli tildelt penger i juni 2018. Hvis vi
ikke får midler direkte kan klubben søke 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 byggestart
blir tidligst når tippemidler er på plass eller når kommunen gir forskuttering av
tippemidler. Det er fylkeskommunen som står for tildeling av midler. Årsmøte 2016
stemte ja til bygging av klubbhus. Høsten 2017 ble den gamle tidtakerbua flyttet og
utbedring av denne er godt i gang slik at vi har fått brukt denne i vinter ved alle renn.
Løypepreparering
Skedsmo Skiklubbs dyktige løypegjeng hadde jo da ikke så mye å gjøre i sesongen
2016/17, men dertil mer enn nok å gjøre sesongen 2017/18.
Ringdalshytta
Ringdalshytta er fortsatt uten sammenligning Skedsmos viktigste utfartsmål vinterstid, og
en viktig, men variabel inntektskilde for klubben. I sesongen 2016/17 var inntektene lave,
men tok seg kraftig opp når vinteren kom sesongen 2017/18. Klubben ble i mars/april
gjort oppmerksomme på at vi hadde utstående midler fra Sparebankstiftelsen som var
øremerket Ringdalshytta samt stier/løyper som går dit. Ved samtaler med tidligere
styremedlemmer var vi noe usikre på om dette stemte da vi har tidligere fått midler av
Sparebankstiftelsen for akkurat dette. Etter dialog med stiftelsen ble det avklart at vi
hadde kr 200 000,- utestående hos dem. Disse pengene har vi satt i arbeid og byttet
kjøkken samt gulv på hytta. Det er også kjøpt inn en større vedbod som skal plasseres
der til våren. Resten av pengene vil også brukes på hytta både utvendig og innvendig,
samt at det vil bli laget klopper og vi hadde også ett ønske om å legge en del større flis i
stiene. Flis er ikke noe populært hos Almenningen eller hos grunneiere så vi må nok
legge klopper der det er mulig.
Økonomi
Klubbens økonomi har den senere årene vært i relativt god balanse med overskudd i
2016. For 2017 viser tallene det samme. Styret jobber mye for å holde en god oversikt
over utgifter og inntekter.
Klubben fører regnskap i henhold til NIFs reglement. Det vil si at regnskapet som legges
frem er gjeldende fra 1.1.2017 til 31.12.2017. Det skaper en del utfordringer for klubber
som vår som har aktivitet hovedsakelig høst/vår, særlig i forhold til de sesongbetonte
aktivitetene. Vi bruker regnskapsprogrammet visma eaccounting for den daglige
økonomi styringen og har bankkontoer i DNB samt at vi jobber med å konvertere alle
kontoer til Lillestrøm banken. Vi ønsker også nå og søke regnskapshjelp eksternt da det
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brukes veldig mange timer på å gjøre klart regnskapet til årsmøte og revisjon, vi beholder
den daglige føringen i klubben med setter ut oppgavene med årsavslutning.

Regnskapet for 2017
Regnskapet viser ett overskudd på kr 374 261,- mot kr 182 282,- i 2016. Det skal
bemerkes at kr 200 000,- av disse er øremerket ringdalshytta og løyper/stier.
Per 31.12.2017 har Skedsmo skiklubb en egenkapital på kr 1 926 316,-.
Regnskapet for 2017 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 form av diesel
samt sponsormidler fra AJ Produkter og Lillestrømbanken 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.

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
1065 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
motta info og vi sender viktig informasjon ut til enten hovedtrener eller foreldrekontakt. Vi
har også nyhetsverktøyet (mailchimp) som vi kan gjøre masse utsendelse fra.
Treningsgruppene har også satt i gang med bruk av kalender og delingsverktøyet Spond
som er en app. Styret bruker Google som fildelingsverktøy og for lagring av dokumenter,
noe som gjør at vi kan jobbe samtidig med samme ting. Løypestatus for løyper og
Ringdalshytta finnes på Skiforeningens 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 potensiale for bedre organisering. Kanskje det å få med flere personer
til å ta på seg forskjellige verv er det viktigste for en frivillig drevet klubb. Vi ser med
bekymring på dette med at det ofte er de samme som fyller flere oppgaver i klubben slik
at vi er sårbare når en eller flere av disse slutter eller ikke er tilgjengelig en dag. Utenom
trenerapparatet er det 21 stykker som har verv i klubben, av disse har 7 stykker 2 verv
eller flere. Dette gir stor slitasje på dem som har verv. Hadde man klart å doble antallet
personer med verv ville ikke belastningen på hver enkelt være så stor, og klubben blir
mindre sårbar. Styret vet at mange gjør ett ekstra slag når det trengs og det er vi helt
avhengig av og selvsagt meget glade for at de gjør.
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Vi vil også trekke frem at våre trenere gjør en utrolig god jobb med de aktive utøverne.
Flere går aktivt på ski, kommer ofte på trening og går mange skirenn i sesongen. Dette
er vi utrolig stolte av.
Styrer ser fem hovedoppgaver for 2018: Videre drift av klubben med et godt
treningstilbud, 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 2017
Klubben har denne sesongen ikke hatt noe sportslig utvalg, noe som ikke er en ønsket
sitasjon og får vi ikke på plass noen som er villige til å ta ett slikt verv er vi nok nødt til å
bruke ressurser på å leie inn en slik tjeneste.
Men vi har satt opp en oversikt som grovt viser hvordan sesongen har vært.
Sportslige fakta for sesongen:
170
Aktive utøvere
6 Hovedtrenere
1 Innleid trener for ungdomsgruppen
26 Trenere
2 Ungdomstrenere
Renndeltagelse sesongen 2017-2018:
● Det har vært stor oppslutning om renn i år. På mange av de anbefalte rennene har
klubben vært en av de med flest startende. 27 lag stilte i Madshussprinten.
● Ungdomsbirken / Birkebeinerrennet
○ 28 utøvere stilte til start i Ungdomsbirken og fullførte med glans. De fleste av deltagerne
kombinerte rennet med en Birkensamling. Flere yngre søsken stilte i Barnebirken som også
var vellykket.
Vi har også i år hatt utøvere med på de nasjonale rennene som Stafett lag i NM samt
utøvere på NC og på HL.

Årsrapport fra trenings grupper
4-5 åringene
Vi er 20 påmeldte, men pleier å være rundt 13-14 på trening. Vi er to trenere; Hanne og
Gøran i tillegg til ungdomstrenerne Mia og Fredrik, som er gull verdt:-)
Vi har en veldig fin gruppe i år, som har blitt utrolig flinke på ski. Vi startet i august med
diverse leker ute, som sykling, hinderløype og orientering. Flyttet oss inn i gymsalen på
OKS
da det ble mørkt ute. Der har barna spilt fotball, danset, løpt i hinderløype, hatt stafetter,
lekt ulike leker som stolleken, stiv heks, har’n osv. Siden oppstart etter jul har vi vært ute
og kost oss i snøen. Går på ski. Ulikt nivå i gruppa, men det går veldig fint. De er utrolig
interesserte og fulle av pågangsmot. Vi har gått noen litt lengre turer, lekt ulike leker med
ski på beina, hatt stafetter og trent på bakker, fiskebein. De bruker ikke staver. Vi har det
veldig gøy ute og er glad for all snøen:-) Mange som deltok på karusellrenn.
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1-2 klasse
Vi startet høsten med 20 barn, noen har vært innom og dratt igjen, andre har blitt og vi er
nå 23 registrert inn. På trening pleier vi å være fra 13-20 barn. Fredrik og Mia er med
som ungdomstrenere, og de gjør en kjempe jobb. De holdt hver sin trening inne, noe
som ungene satte stor pris på. Fredrik skal også holde trening på ski. Hans-André har
vært med som trener i tillegg til meg, Camilla.
Før høstferien var vi ute i Tæruddalen, hvor det gikk i ulike leker, hinderløyper og
stafetter, hvor kortstokkstaffet ble en hitt. Barna fikk også prøve seg på rulleski.
Etter høstferien hadde vi treninger inne i gymsalen på Sten-Tærud. Har ble det også lek
og moro, hinderløyper og stafetter.
Etter jul har det vært ski, ski og ski. Barna har kost seg i kuleløypa, vi har hatt ulike leker,
stafetter og brukt anlegget som er på stadion i Tæruddalen.
På nærsamlingen i helgen hadde Camilla med seg hunden sin og barna fikk prøve seg
på snørekjøring. Dette ble nok en hitt. Det ble også gått en tur innover i lysløypa, og det
er gøy å se at ferdighetene til barna bare blir bedre og bedre
Vi satser på at snøen holder en stund til, og ser frem til noen økter til med ski etter
påske. Når snøen drar sin vei tar vi frem rulleski og sykkel igjen. OG kortstokkstafetten
3-4 Klasse
På starten av året hadde vi 45 påmeldte barn, men etter sommeren var det ca 30 barn.
Det er jevnt fordelt mellom gutter og jenter, og jevnt fordelt på årskullene. Det har vært
jevnt oppmøte på treningene frem til påske, og noe dalene de siste månedene frem til
sommeren.
Trenerteamet har bestått av 7 trenere, og foreldrekontakt har vært Monica Giertsen frem
til sommeren, og Tove Bøhnsdalen etter sommeren.
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 treninger 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, skøyter og ski. I tillegg deltok vi på
nærsamlingen i Tæruddalen på høsten (20 barn og 4 trenere), treningssamlingen på
Skeikampen (15 barn og 6 trenere), karusellrenn og noen eksterne skirenn. Får påsken
grillet vi ved Gapahuken, før sommeren var vi en kveld på klatreparken i Sørum, og før
jul hadde vi en kveld med pizza og bowling.
Tilbakemelding fra foreldrene er at barna trives og har det veldig gøy, og at de er slitne
og glade når de kommer fra trening. Barna sier selv at de syntes det er spennende på
trening og at de liker de varierte øvelsene.

5-6 Klasse
Gruppen teller idag 30 ivrige utøvere (3 nye gjennom vinteren). Snittoppmøte på
treningene har ligget rundt 75% - superbra! Trenergruppa har bestått av 1 hovedtrener
og 6 hjelpetrenere. I tillegg til Monica som foreldrekontakt.
Vi har trent tirsdager og torsdager fra 18:00-19:30.
I midten av juni 2017 rett før skoleslutt hadde vi en kick off trening slik at utøverne fikk se
den nye gruppen de skulle begynne på.
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Høstsesongen hadde vi mye fokus på rulleski, men vi alternerte også med
terrengsykling, løping, orientering etc. Vi hadde også tilgang til gymsal før jul og
løpebanen/styrkerom i Fjellhallen de gangene været ikke var på vår side og for å trene
spenst/styrke.
Et av sesongens høydepunkt var en vellykket barmarkssamling en helg i september uten
foreldre (kun trenergruppa + lagleder) i Trysil sammen med 7-8.kl. Her hadde vi flere
flotte treningsøkter på rulleski, sykkel og løping. En super måte å samle gruppen sosialt;
de ble raskt kjent med hverandre og det var god stemning.
Vinteren har vært helt super med flotte skiøkter i Tæruddalen +
Romeriksåsen/Ringdalshytta med gode løyper, hvor vi har hatt skøyting og klassisk
annenhver gang (Vi var kun 1 gang på Brovoll).
Det har også vært et økende antall på utøvere som har vært med på kretsrenn med
Madshussprinten (lagsprint) som et høydepunkt + vi hadde 2 utøvere i Barnebirken og 6
i Ungdomsbirken som var veldig stas.
En fin gjeng med utøvere og trenere!

Sportslig hilsen
trenergruppa 5-6.kl
v/hovedtrener Marit Five
Langrenn 7 og 8 klasse
Gruppen har bestått av 8 trenere og ca. 25 utøvere hvorav 9 utøvere er jenter. Det har vært
2 faste treninger gjennom hele sesongen, i tillegg har det vært styrketrening på mandager fra
høstferien og ut året.
Treningene på vinterstid har bestått av en blanding av skøyting og klassisk hvor det har vært
fokus på teknikk, kapasitet og moro. Det sosiale miljøet i gruppen er bra og det har vært
fokus på å ivareta det gjennom sesongen. Da starten på 2017 bar preg av lite snø ble det
mye kjøring til snøsikre områder den første halvdelen av sesongen. Med mange ivrige
foreldre gikk dette stort sett veldig bra.
Gjennom sesongen har det vært 6-7 personer fra skigruppen som har deltatt regelmessig på
skirenn med Ungdomsbirken som det mest populære hvor det var 9 utøvere med.
Sparebank1 cup har også vært populært hvor flere fra skigruppen har deltatt. Gruppen har
også vært aktiv på løpskonkurranser hvor flere av utøverne har vært med på Råtassen, BDO
mila og Fjellhamarstafetten.
Gruppen hadde en felles treningssamling til Trysil med 5 og 6 klasse i september som var
svært vellykket. Her ble det sykling, løping, styrke og rulleskigåing. Totalt var det 60 personer
med på turen hvor av 48 utøvere og 12 trenere/kjøkkenpersonale. Det ble også arrangert en
vellykket tur til Budor i begynnelsen av desember hvor det ble noen fine skiøkter og mye
sosial moro.
Mvh.
Jan Koritov
Ungdomsgruppa (ikke mottatt).

Årsrapport rennkomiteen 2017
Rennkomitéen har arrangert 3 karusellrenn, 2 rulleskirenn og Tærudløper'n i 2017.
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Det ble arrangert Karusellrenn 9.2, 16.2 og 2.3. Dårlige snøforhold også denne vinteren
gjorde at rennene måtte skyves på og avvikles når det var mulighet til det. Det som var
spesielt i 2017 er at det ble arrangert dugnad for å skuffe snø fra området rundt løypa inn
i traséen. Selv om snøen ikke var like ren som den som daler ned fra himmelen, gjorde
denne kjempeinnsatsen fra voksne og barn at vi fikk arrangert karusellrennene i 2017.
Som i de senere årene har karusellrennene vært arrangert som Telenor-karusellrenn.
Det siste av de tre rennene hadde totalt 186 påmeldte, mot 239 i 2016. 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. Det elektroniske tidtakingssystemet har fungert greit.
Tærudklassikeren var terminfestet 21. januar, men måtte igjen avlyses på grunn av
snømangel.
Vi arrangerte 2 rulleskirenn i samarbeid med Lørenskog skiklubb og Strømmen &
Lillestrøm skiklubb for klubbenes aktive utøvere.
Tærudløper’n ble arrangert 24. september, med 109 deltakere.
Rennkomiteen har i 2017 bestått av:
Marit T Nordby
Jørn Five
Pål Gjerde
Hans Petter Helsør
Geir Laget
John Blåfjell

Bemanning, sekretariat
Arena
Tidtaking
Rennleder
Speaker
Arena

Vi har også i 2017 benyttet tidtakervogna i påvente av at tidtakerboden skal flyttes.
Kort om aktiviteten i 2018:
3 karusellrenn avviklet, 18.1, 1.2 og 8.2, 246 deltakere
Tærudklassikeren ble avviklet lørdag 20.1, med133 deltakere.
Tidtakerboden er tatt i bruk etter flytting, og det har fungert svært bra.
For rennkomiteen

Hans Petter Helsør
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Årsrapport for Ringdalshytta 2017
Salgssesongen 2016-2017
Sesongen 2016-2017 var nok en gang preget av en kort vintersesong, i praksis 3 uker
fra 25. februar. Total omsetning endte på kr. 55.666,-. I overkant av 43% av omsetningen
ble betalt med kort, mens ca. 53% var kontantsalg. Vi tok i bruk Vipps for mobilbetaling,
selv om det er litt for dårlig mobildekning til at dette fungerer tilfredsstillende. 4% av
betalingsbeløpet skjedde med Vipps.
Første salgsdag var 4.9.2016, mens dørene ble stengt siste gang før sommeren søndag
19. mars
2017. Vi hadde lørdagsåpent fra 25. februar fram til vi stengte. Totalt hadde vi 29
salgsdager, 15 i 2016 og 14 i 2017. Avvikende åpningstider har blitt kommunisert på
www.skedsmoskiklubb.no og facebook.
Også i 2017 hadde vi fokus på å unngå og sitte igjen med et stort varelager.
Salgssesongen 2017-2018
Høsten 2017 åpnet vi offisielt 8.oktober, etter en oppussingsperiode i september der
kjøkkenet ble skiftet ut. Omsetningsmessig lå vi i høstsesongen omtrent på samme nivå
som 2016-2017 sesongen til tross for færre salgsdager, med kr 15.080,- pr. 31.12.2017
mot kr 16.511,- pr. 31.12.2016. (Dette bildet blir selvsagt et helt annet utover i 2018, med
en svært god vinter blir total omsetning over kr.
150.000,-)
Et strøk med beising av hytta ble gjennomført 29. oktober som dugnad for utøverne på
den eldste gruppa samt noen foreldre.
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 2017. Dette bør
være en prioritert oppgave for Skedsmo Skiklubb i 2018.
Bemanning av hytta har foreldre på treningsgruppene stått for, noe som har gått greit.
Rutinene rundt Ringdalshytta er etter hvert blitt såpass innarbeidede, og det praktiske på
Ringdalshytta fungerer såpass bra selv om merking av skap gjenstår etter utskifting av
kjøkkenet, at de fleste kan ta en vakt på Ringdalshytta. Det er imidlertid fortsatt fornuftig
å tilstrebe å bemanne med minst et sett foreldre med erfaring fra hytta.
Løypemannskapet har også i 2017 fraktet varer, bensin og vann til Ringdalshytta.
4G mobilt bredbånd fra Telenor har stort sett fungert bra, og ruteren er blitt montert noe
mer permanent, med utendørs antenne.
Vipps er blitt integrert i salgsløsningen til iZettle, men rutinene for dette bør forbedres før
neste sesong. Det ses også på en løsning for å tilby trådløst nett på Ringdalshytta for
Vipps, slik at mobiltelefonbetaling kan benyttes selv om mobildekningen er dårlig.
Kortleseren er oppgradert med en ny som støtter kontaktløs betaling for raskere betaling
på travle skidager.
Ringdalshyttekomitéen ber også i år styret ta stilling til driften av Ringdalshytta i perioder
av høstsesongen. Vi har under 500,- i omsetning på nesten alle helgene i november og
desember, når det ikke er skiføre. Med andre ord er det i beste fall så vi går i null disse
dagene, når man trekker fra varekostnader og bensin. Det blir derfor en vurdering styret
må gjøre om disse dugnadstimene skal benyttes på annen måte, eller om man fortsatt
skal prioritere et fullsesongtilbud på Ringdalshytta.
Det har vært relativt betydelige prisøkninger på noen av varene vi kjøper inn det siste
året. Det, samt at stadig mer av betalingene skjer elektronisk slik at veksling og
«urunde» priser er en mindre utfordring, gjør at man kan vurdere justering av prisene
med kr. 5,- før neste sesong.
Ringdalshyttekomiteen har i 2017 bestått av
Tor Arne Karterud
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Pål Kringen
Hans Petter Helsør
For hyttekomiteen
Hans Petter Helsør

Årsmelding Løypekomiteen for 2017
Status fra løypegjengen
Mannskapet har i år bestått av Bjørn Gjerde og Tore Hansen fra Skedsmo kommune
samt Hans Jørgen Engen, Jørn Five, Gunnar Sørensen og Kai-Thomas Egeberg disse
kjører for skiklubben og er også de som tar det meste av kjøringen. Geir Laget er også
med som reserve og i forbindelse med opplæring har også da kjørt en del i sesongen.
Som sikkert de fleste har fått med seg har det ligget godt med snø siden romjulen slik at
det har vært mye kjøring.
Løypemaskinen har i vinter fått ny fres montert slik at vi skal kunne takle hard snø bedre
samt at den gamle var helt utslitt, maskinen er jevnlig vedlikehold og gjør en god jobb
selv om den nå har blitt en gammel maskin og er ønsket utbyttes, når dette skjer
kommer an på kommunens bevilgninger.
Annet utstyr, vi har også tilgang til snøscooter samt en ATV som vi bruker til preparering
av løypene og vedlikehold av løypenettet, til disse maskinene har vi både sporsettere
samt en nyinnkjøpt kompaktor disse brukes da i starten av sesongen og gjerne på
slutten når vi ikke lengre kan bruke løypemaskinen til preparering.
Løypenett, med en så snørik vinter er det klart at det også blir mye kjøring, men det blir
også mye vedlikehold av nettet ved trefall og som mange har fått med seg trær som
bøyer seg over løypene grunnet snø. Så i vinter har vi måttet kappe en del trær langs
løypene men vi forsøker i størst mulig grad å banke snøen av trærne før de knekker slik
at vi ikke må kappe ned mer enn nødvendig.
Skiklubben har sammen med kommunen ansvar for vedlikehold av maskinparken og
med en slik vinter kommer man ikke unna at ting slites ut og må byttes, det være seg
sporsettere eller andre ting på maskinene så noe kostnader er det jo knyttet opp mot
dette, vi tok i vinter derfor i bruk en egen vipps konto hvor alle kan bidra litt til disse
kostnadene og for klubben hjelper jo disse bidrag med på å dra lasset.
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Klubben har i mange år vært så heldig at vi har hatt en ildsjel som har jobbet sommer og
vinter for at løypenettet skal være så bra som mulig, han har vedlikehold maskinparken
og kjenner løyper og maskinen inn og ut men har nå måtte pensjonere seg som
løypekjører så en stor takk til Skedsmos Bjørn Michalsen.
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 2017
Oppgavene som har vært med anlegget har styret tatt selv.
Vi har hatt samtaler med kommune for å sette opp belysningsplan for skianlegget
samt ny søknad om klubbhus.
Flytting av Tidtaker bua har blitt tatt på dugnad det samme har jobben med bytting av
panel samt at vi har fått med oss Nortett på Skedsmokorset for å legge nytt utvendig
tak til våren.
Det planlegges også fra kommunes side å legge finere masse på de områder som
ligger rundt skianlegget slik at det vokser gress der istedenfor ugress og småbusker.
Lysløypa som har vært under ombygning er planlagt ferdig i Mai, belysningen av
lysløypa er også planlagt gjennomført sommeren 2018.
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