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ÅRSMELDING SKI 2014 
Årsmeldingen for ski har tidligere år rapportert etter kalenderår, men skrives denne gang for året 2014 og 
sesongen 2014-2015, dette etter at man i årsmøtet i 2014 konkluderte med at man sportslig skal 
rapportere fra siste sesong, slik at denne årsmeldingen omhandler sportslig aktivitet fra to sesonger. 

Skistyret i Rindal IL har hatt følgende sammensetning i sesongen 2014-2015: 
 Leder:    Håkon Solvik 
 Nestleder:  Johan Landsem  
 Styremedlem  Olav Løfald 
 Styremedlem  Yngve Bakken 
 Styremedlem  Anne Norli 
Vigdis Trønsdal fratrådte som styremedlem etter sesongen 2013-2014. Skistyret fant det ikke nødvendig å 
ta inn et nytt styremedlem. 

SPORTSLIG AKTIVITET 
For aldersgruppen under 16 år har det i sesongen 2013/14 og 2014/15 vært fellestreninger fra august-mars. 
Trenere/aktivitetsledere for yngres (2001-mod. og yngre) har vært Håkon Solvik, Yngve Bakken, Åge 
Fjerstad og Kai Løfaldli I 2014/15 deltok det totalt 41 forskjellige på tirsdagstreninger fra august til mars, og 
hele 46 i sesongen 2013/14. I gruppen 8-12 år deltok 20 stk. i regionale renn (Sprintstafett inkludert). På 
stort sett alle treninger har man delt i 3 grupper, også med egen jentegruppe. Dette ser ut til å være lurt, vi 
tror ikke det hadde vært så mange aktive jenter uten dette tiltaket. 

Skileik, skicross og poengrenn har de to siste sesongene vært skigruppas bidrag til barneidretten i Rindal, og 
disse aktivitetene har blitt arrangert hver torsdag fra nyttår til påske, med arrangement både ved 
Skogsletta og Sentrum, samt den årlige Tørsåslødagen. Alle aktivitetene gir ett poeng pr. oppmøte og det 
deles ut premier for antall deltagelser i forbindelse med basaren hver vår. Det var 104 forskjellige deltakere 
på disse arrangementene i 2014 og 112 i 2015. 

I gruppen 15-16 år var det i 2013/14 3 stk. som møtte regelmessig på skitrening, med Johan Landsem som 
trener, mens det i 2014/15 var bare 1, der man hadde et treningssamarbeid med Børsa/Nor/Orkanger.   

I junior-/seniorgruppen har det vært 8-9 aktive/satsende løpere. Aktivitetsnivået har vært veldig høyt de 
siste sesongene, noe som er meget gledelig. 3-4 stk. har også representert klubben i turrenn, med gode 
resultater. På forsesongen i 2013 og 2014 har det for denne gruppa vært fellestreninger hver lørdag. 
Oppmøtet har naturlig nok vært noe varierende, da disse løperne har vidt forskjellige trenings- og 
samlingsplaner i sine sesongopplegg. Begge sesongene har vi stilt 2 lag i NM-stafetten for senior. 

Vi har som vanlig også gjennomført felles skisamling i Ramundberget i november og begge sesongene har 
det vært to klubbsamlinger på barmark, med base i kantina på Rindal Skole. 

RESULTATER 
Av gode enkeltresultater nevnes spesielt: 

SESONGEN 2014 
NM-stafett, Lillehammer - nr. 32 v/ Hallvard Løfald, Aksel Norli, Lars B. Røen 
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Hallvard Løfald – senior: NM Lillehammer: 27. plass sprint.  
Jo Svinsås - M17:  

 Norgescup: nr. 12 Nybygda 10km fri, nr. 8 Vind 10 km fri, nr. 3 Norgescupfinale Gålå. 

 Nr. 16 sammenlagt. 

 Sølvmedalje KM fri (ST-cup renn 2), nr. 2 sprint fri (ST-cup renn 3), nr. 4 sammenlagt. 
Aksel Norli - M 17:  

 Norgescup: nr. 20 Vind, 15 km kl. Kvalifisert til NC-finale. 

 3 plasseringer som nr. 5 i ST-cup renn 5, 6 og 7. Nr. 7 sammenlagt i ST-cupen.  
Vebjørn Trønsdal Bævre - M18: . 5,plass ST-cup renn nr. 3. nr. 7 sammenlagt i ST-cupen 
Gine Fugelsøy - J15: nr. 9 sammenlagt i ST-cupen 
 
SESONGEN 2015 
NM stafett Røros – nr. 25 v/ Hallvard Løfald, Gjermund Løfald, Aksel Norli. 
Hallvard Løfald – senior: 

 Sesongåpning Beito: nr. 12 15km kl. 

 Norgescup Gålå: 15. plass sprint fri og 10. plass 15 km kl. jaktstart. 

 Skandinavisk Cup: Lillehammer: nr.6 på 15km fri og 16 på 30 km kl., Falun: nr.16 på 30km duathlon. 

 NM Røros: nr. 11 sprint, nr. 19 15km fri, nr. 27 30km duathlon. 

 Norgescup Meråker: nr.9 sprint, nr.12 30km fri. Sammenlagt nr.3 i U23. 

 Uttatt til World Cup sprint, Drammen. 63. plass i prologen. 
Jo Svinsås - M18:  

 2.plass ST-cup renn 2 (10km kl.).  

 Norgescup: nr. 13 15km fri og nr.14 sprint under rennene på Nes. Nr.26 sammenlagt. 
Aksel Norli - M18: 

 Bronsemedalje KM sprint (ST-cup renn 3). 2. plass ST-cup renn 6, nr.6 sammenlagt. 
Erik Løfald - G13: 

 7. plass og 9. plass enkeltrenn i ST-cup, nr. 9 sammenlagt. Nr.14 Midt-Norsk langdistanse. 
Lars Hol Moholdt ble høsten 2014 utnevnt til æresmedlem i Rindal IL, og fulgte opp med usedvanlig sterke 
resultater i 2015: 

 VM-gull i skiorientering langdistanse (som ble historisk som norsk VM-gull nr. 1000) 

 NM-gull i skiorientering langdistanse 

 EM-gull skiorientering stafett. 

EGNE ARRANGEMENT 
En rutinert arrangørstab og stor dugnadsinnsats har gjort at alle våre arrangement har gått som planlagt 
begge sesongene, og det har stort sett vært treningsforhold i lysløypa gjennom begge vintrene. I 2014 var 
det riktig nok veldig lite snø og man benyttet Furuhaugmarka og Skogsletta mye til trening, men yngres 
kunne gjennomføre både skileik og skitreninger ved Tjønna. 

Rindalsmesterskapet ble i 2014 arrangert i fristil ved Tjønna 20. mars, med 49 deltagere. 
Klubbmesterskapet 2015 ble arrangert i klassisk ved Tørsåsløa 22. mars, med bare 22 deltagere. Været får 
ta noe av skylden for dette. 

Sprintstafetten (Rindals-Trollstafetten) ble arrangert onsdag 5. februar 2014 etter stor dugnadsinnsats 
med utkjøring av snø på forhånd. Det deltok 79 lag, en økning på 10 lag fra året før, og 29 løpere fra egen 
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klubb. I 2015 ble stafetten arrangert søndag 1. februar, med 77 lag og 21 løpere fra egen klubb. Stafetten 
inngikk også som KM i lagsprint for 13 år og oppover. 

Nordmarkløpet ble i 2014 arrangert med 169 deltagere (135 trim, 44 konkurranse) med start og mål ved 
Grytdammen. Relativt god deltagelse i konkurranseklasssen pga. lite snø for øvrig i Midt-Norge. I 2015 ble 
løpet arrangert med 131 deltagere (116 trim, 15 konkurranse) og start og mål ved Tørsåsløa. Det ble i 2015 
avtalt med Surnadal at løpet heretter arrangeres av Rindal IL alene. Det har begge årene vært veldig gode 
tilbakemeldinger på løypetrasé og forhold. 

Rindølrennet ble i 2015 arrangert søndag 15. mars med 165 deltagere (120 trim, 45 konkurranse). I 2014 
ble rennet arrangert søndag 23. mars, med 172 deltagere (130 trin, 42 konkurranse). Begge årene var det 
strålende vær og god deltagelse i konkurranseklasse, noe vi tilskriver at rennet arrangeres i fristil. Man 
gjorde det i 2015 om til en runde, slik at man ikke møtes på noe sted i løypa. 

Småtrolluka Sommerskiskole og Camp Trollheimen 
7.-10- august 2014 arrangerte skiavdelingen Småtrolluka Sommerskiskole for fjerde gang, samtidig som 
man forsøkte seg på nyvinngen Camp Trollheimen ved Saga Trollheimen hotell for aldersgruppen 15-20 år. 
Til sammen var det 51 deltagere, 32 på sommerskiskole og 19 på camp. Arrangementene fikk meget gode 
tilbakemeldinger, og vil bli gjentatt i 2015, da bare under paraplyen Camp Trollheimen. Tidligere år har 
sommerskiskolen blitt arrangert samtidig med Småtrolluka, men man har nå valgt å separere 
arrangementene, spesielt med tanke på å gi muligheten til å delta på begge. 
 

Rindalsrennet gikk siste sesong som ST-cup renn 1 og ble arrangert 21.12.2014 med 529 påmeldte og 479 
deltagende. 365 var tidligere deltagerrekord, men da uten klasse 8-12 år. Det var 373 deltagere fra 13 år og 
oppover, så det var uansett rekord også i disse klassene. Som vanlig under Rindalsrennet var det begrenset 
med snø på forhånd, og TD-rapporten ga oss skryt for stor innsats på forhånd og konklusjon 
«Arrangementet vel gjennomført». 

ANLEGG 
Skigruppa har i 2014 jobbet videre med en anleggsplan for videre oppgradering av skianlegg. Arbeidet har 
gått noe senere enn ønskelig, men det legges nå til rette gjennom en ny områdereguleringsplan for Tjønna-
området, som er ute på høring i 2015.  

Oppkjøring av lysløypa foregår i første rekke med tråkkemaskin, med Tore Mogset som utførende. Rindal 
Anleggsdrift fakturerer skigruppa for bruk av maskina. I tillegg kjøres Åsan og delvis lysløypa Sentrum med 
scooter basert på en komiteliste.  

ØKONOMI 2014 
Avd. 30 Ski; kom i 2014 ut met lite overskudd på kr. 1.798,-, mot et budsjett negativt resultat på -66.000,-. I 
2013 var tallene henholdsvis -121’ mot budsjettert -126’. Noe av det gode resultatet kan tilskrives et 
rekordstort Rindalsrenn (i år arrangert som ST-cup), og utgiftene ble noe mindre enn budsjettert på reiser 
ifm. renn. Tallene indikerer også at det jobbes godt med inntektsbringende tiltak. Det bemerkes for øvrig at 
sponsorinntekter fom. 2013 ikke føres mot avdelingsregnskap. 

Avd. 31 Skianlegg; et negativt resultat på -165’ mot budsjettert -188’.  Skianlegg gjelder i all hovedsak 
utgifter knyttet til vedlikehold og strøm ifm. lysløyper og løypekjøring med tråkkemaskin og skuter, og det 
er ikke inntekter knyttet til budsjettet.  
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TAKK  
Vi vil takke alle de frivillige som stiller opp på dugnadsaktiviteter, løypekjører Tore Mogset, velvillige 
grunneiere, samt klubbens sponsorer i 2014 og 2015:  
SPONSORER 
Rindal Sparebank (generalsponsor Rindal IL), Svorka (Hovedsponsor ski), Rindal kommune, Rindalslist, VIBO, 
Surnadal Varme og Sanitær, Sport1 Rindal, Letthus og Rindalshytter.  
 

For skistyret 

 
Håkon Solvik 
Leder skigruppa 
 


