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ÅRSMELDING SKI 2020-21  
Årsmeldingen for ski rapporterer sportslig fra siste skisesong, mens økonomi rapporteres for regnskapsåret 

2020. Skistyret i Rindal IL har hatt følgende sammensetning i sesongen 2020-21: 

 Leder:    Håkon Solvik 

 Nestleder:  Johan Landsem  

 Styremedlemmer: Pål Sande, Ingrid Øyen 

SPORTSLIG AKTIVITET 
På grunn av restriksjoner som følge av Covid-19 har det vært en veldig spesiell sesong. Vår årlige samling i 

Ramundberget utgikk i år og det ble ingen samlinger for øvrig, bortsett fra at Gjermund Løfald som også i år 

har satset utenfor kretslag har deltatt på enkelte samlinger med andre klubber, og våre 3 aktive juniorer 

som går på Heimdal VGS har deltatt på hjemmesamlinger i Trondheim. Alle Norgesuprenn for junior samt 

NM-staffet for senior ble avlyst. Hele sesongen har det vært usikkerhet rundt avvikling av skirenn, nesten 

uten renn fra nyttår til sent i februar.  

Renn som har blitt avviklet for junior har stort sett vært kretsrenn av mindre betydning og enkelte testrenn 

arrangert ved Heimdal VGS. Gjermund Løfald som er eneste aktive senior har deltatt i en del 

Norgescuprenn for senior, som man har fått arrangere under toppidrettsdefinisjonen, men også han har 

hatt begrenset med deltagelse pga. at han måtte roe ned i hele januar og februar med en kropp som ikke 

har spilt på lag. Junior- og seniorløperne er tilbudt Lars Hol Moholdt som mentor i treningsarbeidet, dette 

benyttes i varierende grad av de aktive. 

En annen utfordring har vært lite snø, det har vært skiforhold langs skogsvegen i Helgetunmarka stort sett 

hele perioden fra 20. november, men det ble ikke forhold ved Tjønna før midten av januar, noe som trolig 

er en «negativ» rekord. Etter dette snøfallet ble det en lang og meget kald periode som igjen resulterte i 

avlysninger i aktiviteter for de yngste. Dette gikk over i en uke med store mengder regn, og noen dager 

uten løypekjøring pga. dette. Tidlig i mars kom så snøen igjen, med håp om gode forhold resten av vinteren. 

Yngres - «Småtroll i løypa»: Aktivitetsledere for 7-10 år har vært Pål Sande og Ingrid Øyen, dette har vært et 

lavterskeltilbud for alle hver tirsdag etter høstferien, og det er veldig hyggelig med økt deltagelse i denne 

aldersgruppen. I aldersgruppen 11-14 år har det deltatt opp til 5 på treningene, ingen i aldersgruppen 15-16 

år. 

Rindal Sparebank Ski-Cup (skileik, skicross og poengrenn) er skigruppas bidrag til barneidretten i Rindal, og 

disse aktivitetene er tenkt arrangert hver torsdag fra nyttår, med arrangement både ved Skogsletta og 

Sentrum. Alle aktivitetene gir ett poeng pr. oppmøte og det deles ut premier for antall deltagelser i 

forbindelse med idrettslagets vårbasar. Det har vært 51 forskjellige deltakere med 34 oppmøtte i snitt, noe 

som er en oppgang fra de to foregående sesongene.  
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Nytt siste sesong var at det ble arrangert en skolecup der skoleklassen med flest deltagelser i Rindal 

Sparebank Ski-Cup ble premiert med en kinokveld med gratis popkorn og drikke i Attanova. 

RESULTATER SESONGEN 2020-21 
Av enkeltresultater nevnes: (Resultatoversikt kompletteres etter endt skisesong) 

Gjermund Løfald - senior 

• Sesongåpning Beitostølen nov: nr. 38 sprint, nr. 45 15 km K, nr. 82 15 km F 

• Norgescup Natrudstilen des: nr. 69 sprint, nr. 78 15 km K, nr. 67 15 km F 

• Norgescup Lygna jan: nr. 54 sprint, nr. 68 30 km K  

• Norgescup Gålå mar: nr. 41 sprint, nr. 49 15 km K, nr. 74 30 km F 
Erik Løfald – M19/20 

• Kretsrenn Leik 27. feb: nr. 8, 15km K 

• Strindheimrennet 6. mar: nr. 15, 15 km K 
Mali Eidnes Bakken - K18 

• Størenrennet 13. des: nr. 5, 5 km F 

• Midtnorsk juniorcup Rindal: nr. 10, 8 km F 

• Uglarennet 24. jan:nr. 3, 5 km K 

• Kretsrenn Leik 27. feb: nr. 2, 5 km K 

• Strindheimrennet 6. mar: nr. 1, 5 km K 
Håvard Hyldbakk Solvik – M18 

• Størenrennet 13. des: nr. 6, 9 km F 

• Midtnorsk juniorcup Rindal: nr. 14, 12km F 

• Uglarennet 24. jan: nr. 7, 10 km K 

• Kretsrenn Leik 27. feb: nr. 9, 10 km K 

• Strindheimrennet 6. mar: nr. 11, 10 km K 
Magnus Øyen – G14 

• Sparebank1 Cup IL Nor 27. des: nr. 10, 3 km F 
Sebastian Børset – G14 

• Sparebank1 Cup IL Nor 27. des: nr. 14, 3 km F 
 

EGNE ARRANGEMENT 
 
Camp Trollheimen – var fullbooket også i 2020, men ble avlyst pga. Korona. Camp Trollheimen 2021 er 

allerede fullbooket og venteliste innført. 

Rindalsrennet - ble utsatt fra sotsøndag til 28. desember pga. lite snø, og ble avviklet ved vedlageret i 

Helgetunmarka. Det ble pga. Korona-restriksjoner arrangert bare for junior- og seniorklassene og som 

«Midtnorsk juniorcup» pga. manglende tilbud til juniorene som følge av avlyst Norgescup. 

Omstendighetene tatt i betraktning, med strenge smittevernhensyn, inndeling i kohorter og begrenset 

plass og infrastruktur, gikk dette veldig bra og med stor deltagelse i klassene som ble arrangert. 
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Rindølrennet 7. mars ble avlyst pga. gjeldende retningslinjer og restriksjoner rundt breddearrangement for 

voksne. 

Nordmarkløpet – dette er noe usikkert, men vil bli avlyst med retningslinjene som gjelder pr. 7. mars. 

Rindalsmesterskapet og Tørsåslødag gjenstår 

ANLEGG 
 
Sluttrapport på spillemiddelprosjektene ifm. ny skistadion og nye løyper er oversendt kommune og 

sluttattest mottatt. Spillemidlene er utbetalt, slik at byggelånet er nedbetalt. Anlegget er nå altså gjeldfritt 

og belaster i praksis ikke klubbens driftsbudsjett ekstra i forhold til før bygging. Dette er mye bedre enn det 

styre og årsmøte ble forespeilet før oppstart, og kommer som et resultat av et utall dugnadstimer og gaver 

fra Rindal Sparebank og Rindal kommune. 

Etter de erfaringer man har gjort seg i løpet av noen sesonger, bl.a. med overvann, drenering og 

løypekjøring, ble det sist høst utført diverse grøfting, drenering, dosering og utkjøring av bark/flis for 

planering. Lagerbygget ved stadion er også utvidet med ny snøskutergarasje med gjennomkjøring. 

Kostnadene kom etter ferdig spillemiddelprosjekt og var ikke budsjettert, men regnskapet endte likevel ut 

bedre enn budsjettert pga. mindre utgifter til aktivitet. 

Oppkjøring av lysløypa og Furuhaugmarka gjøres tråkkemaskin, og denne sesongen er arbeidet utført delvis 

på dugnad og noe innleie. Rindal Anleggsdrift fakturerer fortsatt skigruppa pr. time for leie av maskina. 

Siste sesong var tråkkemaskinkjøring på turnus mellom Bjørn Vegar Svinsås, Svein Storholt, Lars Langli og 

Jøran Brauten, mens Tore Mogset kjørte til skirennet i Helgetunmarka. I tillegg kjører skigruppa Åsan med 

scooter, og her må Rune Løfalds bidrag spesielt nevnes. 

ØKONOMI 2020 
 

Avd. 30 Ski: et overskudd på kr. 133.513,- mot et budsjett overskudd på kr 17.330. Resultatet endte godt 

foran budsjet hovedsakelig pga. mindre utgifter til sportslig aktivitet, samtidig som netto resultat fra våre 

arrangement inntektsbringende tiltak som pizzalotteriet ble omtrent som budsjettert pga. støtteordningen 

med statlige «Koronamidler», og differansen mellom statlig støtte og budsjett ble støttet av Rindal 

Sparebank. Dette er vi evig takknemlige for! 

Avd. 31 Skianlegg; et negativt resultat på -210.334 mot budsjettert -254.600. Skianlegg gjelder i all 

hovedsak utgifter knyttet til vedlikehold og strøm ifm. lysløyper og løypekjøring med tråkkemaskin og 

skuter, og den eneste inntekten knyttet til regnskapet er frivillig løypeavgift pr. VIPPS og giro/nettbank. 

Hovedforklaringen til avviket fra budsjett er at utgiftene til kjøring ble mindre enn budsjettert. 
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TAKK  
Vi vil rette en spesiell takk til alle de frivillige som stiller opp på dugnadsaktiviteter, løypekjørere, velvillige 

grunneiere og klubbens sponsorer. 

SPONSORER 

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

Sport1 Rindal, Rørservice, Letthus og Rindalshytter. 

 

For skistyret 

 
Håkon Solvik 
Leder skigruppa 


