
ÅRSMELDING SKI 2013  
 

Etter en kort interimperiode med felles styre fra Rindøl og Rindals-Troll, hadde skistyret etter 

årsmøtet i Rindal IL følgende sammensetning i 2013: 

 Leder:    Håkon Solvik 

 Nestleder:  Johan Landsem  

 Styremedlem  Olav Løfald 

 Styremedlem  Vigdis Trønsdal 

 Styremedlem  Yngve Bakken 

 Styremedlem  Anne Norli 

 

SPORTSLIG AKTIVITET: 

For aldersgruppen over 13 år har det i sesongen 2012/13 vært fellestreninger fra august-mars, 

med styrketrening i Rindalshuset fra juni. Vi har hatt 3 aktive seniorer, i gruppen 13-20 år har 

det vært 9 aktive løpere på kretsnivå. I gruppen 8-12 år deltok 23 stk. i regionale renn 

(Sprintstafett inkludert). Aktivitetsnivået er økende, noe som er meget gledelig. 

 

Sesongen 2012/2013 var preget av snømangel i resten av Midt-Norge helt frem til februar, 

men våre arrangement kunne gå som planlagt, og vi hadde gode treningsforhold hele 

sesongen. Grunnet avlysninger andre steder, ble det til og med arrangert et treningsrenn i 

januar for at egne og andre løpere løpere skulle få prøve seg på et skirenn. 

14-17.11 2013 hadde vi en vellykket skisamling i Ramundberget med 32 overnattende.  

 

Trenere for sesongen 2012/13 har vært: 

8-12 år: Håkon Solvik, Yngve Bakken og Kai Løfaldli. Her deltok det totalt 30 forskjellige på 

tirsdagstreninger fra 4. oktober til 19. mars. 

13 år og eldre: Jo Trønsdal Bævre, Pål Sande og Johan Landsem 

 

SKILEIK/BARNEIDRETT 

Skileik, skicross og poengrenn var i 2013 skigruppas bidrag til barneidretten i Rindal, og disse 

aktivitetene ble arrangert hver torsdag fra nyttår til påske, 11 ganger totalt, og det var 

arrangement både ved Skogsletta, Bolme, Sentrum og Tørsåsløa. Alle aktivitetene gir ett 

poeng pr. oppmøte og det deles ut premier for antall deltagelser i forbindelse med basaren 

hver vår. Det var 126 forskjellige deltakere på disse arrangementene i løpet av 2013-sesongen, 

en oppgang fra 80 i 2012. 

Klubbmesterskapet ble arrangert i klassisk stil på Skogsletta den 21. mars, med 78 deltakere.  

 

RESULTATER: 

Av gode enkeltresultater i 2013 nevnes spesielt: 

Hallvard Løfald – senior: nr. 16 på 15 km kl. og nr. 22 på 15 km fri Skandinavisk Cup, 

Østersund; Uttatt til U23-VM i Liberec, Tsjekkia, med resultatene: nr. 38 på 30 km skibytte 

og nr. 42 på 15 km fri. Nr. 12 på NC-cup sprint kl. Dombås, nr. 23 på NC-cup sprint kl. Alta. 

Lars Hol Moholdt – senior: nr. 27 på 15 km fri i NM 

Vebjørn Trønsdal Bævre - G17: nr. 16 på 10 km fri NC-cup Alta, nr. 23 på 10 km fri i JR-

NM, nr. 13 på kl. sprint og nr. 21 på skibytte NC-cup finale, Budor. 

Jo Svinsås - G16: nr. 19 på 7,5 km fri og nr. 25 på sprint kl. i Hovedlandsrennet, nr. 1 KM 

kortdistanse kl. ST-cup 5 

Jonas Nergård Tørset - G16: nr. 2 på sprint i Midt-Norsk Mesterskap 

Gine Fugelsøy - J14: nr. 3 på sprint ST-cup 3 



 

EGNE ARRANGEMENT: 

Sprintstafetten (Rindals-Trollstafetten) ble arrangert tirsdag 5. februar 2013 med 69 lag, en 

nedgang på 20 lag fra året før. Det deltok hele 31 løpere fra egen klubb. 

Nordmarkløpet var planlagt søndag 3. mars, men ble avlyst grunnet dårlig vær. 

Rindølrennet ble arrangert 10. mars, denne gang i fristil for første gang og under meget flotte 

forhold, med meget gode tilbakemeldinger i etterkant. Deltagerantall: 20 stk. i 

konkurranseklasse, 126 i trimklasse. 

Småtrolluka Sommerskiskole: 8.-12. juli var skiavdelingen med og arrangerte 

sommerskiskole under Småtrolluka for tredje gang, med 24 deltagere. 

Rindalsrennet gikk av stabelen 22.12.2013 med 304 deltakere, et veldig høyt tall med tanke 

på at rennet ikke inngikk i ST-cup. Til sammenligning var det i 2011 50-årsjubileum og ST-

cup med 390 deltakere (påmeldte) og 357 fullførte. 

 

ANLEGG 

Det har de siste årene vært jobbet med en utbedring av lysløypa og løypetraséer generelt.  

Skigruppas anleggsutvalg arbeidet i 2013 videre med en anleggsplan for oppgradering av 

løypenett og mulig ny skistadion. I lysløypa ble det høsten 2013 utbedret i området nord og øst 

for Tjønna, med betydelig bredere trasé, flytting av lysstolper og montasje av nytt strømskap.  

 

Oppkjøring av lysløypa foregår i første rekke med tråkkemaskin, med Rindal Bygdeservice 

ved Tore Mogset som utførende. Turstigruppa har styrt oppkjøring i samarbeid med leder for 

skigruppa. Rindal Anleggsdrift fakturerer skigruppa for bruk av maskina. I tillegg kjøres Åsan 

og delvis lysløypa Sentrum med scooter basert på en komiteliste.  

 

ØKONOMI. 

Avd. 30 Ski; et negativt resultat på -121’ mot budsjettert -126’.   

Høyere utgifter enn budsjettert pga. utgifter til kretslag og Team Trøndelag, samt reiser og 

opphold ifm renn og samlinger. Samtidig markant mer inntekter på inntektsbringende tiltak. 

Det bemerkes for øvrig at sponsorinntekter fom. 2013 ikke føres mot avdelingsregnskap. 

 

Avd. 31 Skianlegg; et negativt resultat på -250’ mot budsjettert -160’.  

Avviket skyldes oppgraderingen som ble gjort nord/øst for Tjønna høsten 2013 (ført som drift 

og ikke budsjettert), samt at det var budsjettert med bidrag fra giroinnsamling (ikke utbetalt i 

2013). 

 

TAKK  

Vi vil takke alle de frivillige som stiller opp på dugnadsaktiviteter, løypekjører Tore Mogset, 

velvillige grunneiere, samt klubbens sponsorer i 2013:  

 

SPONSORER 

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

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

  

For skistyret 

 

Håkon Solvik 

Leder skigruppa 


