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ÅRSMELDING SKI 2022-23   
Årsmeldingen for ski rapporterer sportslig fra siste skisesong, mens økonomi rapporteres for regnskapsåret 
2022.  
  
Skistyret i Rindal IL har hatt følgende sammensetning i sesongen 2022-23:  

Leder:    Pål Sande  
Styremedlemmer: Håkon Solvik, Monica Gulla Løfaldli, Nils Bakken og Sondre Bjørnstad  

SPORTSLIG AKTIVITET  
Etter flere sesonger som har blitt ødelagt eller redusert pga. Covid 19 har vi endelig fått en normal sesong. 
Erik Løfald er vår eneste senior, og har satset som en del av Team Midt-Norge rekrutt, et åpent 
kretslagstilbud med samlinger, trener- og rennoppfølging.  
Mali Eidnes Bakken, K19-20, er vår eneste aktive junior. Hun går på Heimdal VGS og har hatt plass på Sør-
Trøndelag skikrets sitt juniorkretslag der hun har deltatt på kretssamlinger.  
Vi fikk ikke snø før 6. desember denne sesongen, og arrangerte skitrening i løssnøen på Igltjønna Skistadion 
samme dag. Helgetunmarka grunneierlag har preparert skogsbilveien fra vedlageret i Helgetunmarka, men 
den ble lite brukt av skigruppa, da det stort sett har vært gode forhold ved sentrum etter at snøen først 
kom.   
Fra 6. desember har vi hatt skiforhold i lysløypa på sentrum, men med en mildværsperiode i forkant av 
Rindalsrennet var det ikke mer snø enn vi trengte. Heldigvis kom det påfyll med snø under rennhelga og 
renndagen. Vi har fått et bra påfyll med snø den første delen av mars, noe som løver godt for resten av 
skisesongen.  
Som i fjor arrangerer vi sammen med Turstigruppa poengkonkurranse via appen Trimpoeng. Dette som et 
tiltak for å prøve å lokke flere ut på ski. Dette har vært ganske populært, og 90 deltakere, mot 130 i fjor 
som har samlet poeng pr. tidlig mars. Samtidig ser vi at det er veldig mye skiaktivitet som ikke registreres. 
Det vi dog ser er en trend med færre yngre som er ute og leker seg eller går turer på ski, noe som bekymrer 
litt.  
Yngres – Skitrening: Aktivitetsledere for 7-10 år har vært Lars Olav Kirkholt (7-8år) og Pål Sande (9-10år), 
med hjelp fra Kjetil Løften og Lars Røen. Dette har vært et lavterskeltilbud for alle hver tirsdag etter 
høstferien, og det er veldig hyggelig med fortsatt økende deltagelse i denne aldersgruppen, stort sett 
mellom 15 til 23 stk. på hver trening. Vi har i år valgt å ha en egen gruppe for 7-8 år, noe som har fungert 
bra som er mer uhøytidelig introduksjonstilbud. Vil i den forbindelse trekke fram Lars Olav Kirkholt som har 
vært svært flink med denne gruppa og skapt artige skitreninger til stor begeistring for barna. Vi registrerer 
et vesentlig høyere oppmøtetall på 7-10 år på barmark enn på ski. Noe av forklaringen kan ligge i at vi 
arrangerer Rindal Sparebank ski-cup fra nyåret, og at enkelte kan synes det er nok med en skiaktivitet pr. 
uke.  
I aldersgruppen 11-12 år det vært begrenset aktivitet med bare en oppmøtte på enkelte treninger, som har 
vært med 9-10-års gruppa. Vi har også en jenteutøver i J13 som har møtt på ett par skitreninger og ett 
poengrenn. Vi har dessverre ikke noen flere i denne alderen før eldre junior.   
Rindal Sparebank Ski-Cup (skileik, skicross og poengrenn) er skigruppas bidrag til barneidretten i Rindal, og 
disse aktivitetene arrangeres hver torsdag fra 5. januar, med arrangement både ved Skogsletta og Igltjønna 
skistadion. Alle aktivitetene gir ett poeng pr. oppmøte og det deles ut premier for antall deltagelser i 
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forbindelse med idrettslagets vårbasar. Det har på de sju første arrangementene vært 90 forskjellige 
deltakere med 44 oppmøtte i snitt. Dette er en solid økning fra tidligere år. Noe kan selvsagt forklares med 
at pandemien har begrenset oppmøtet og vi har måtte avlyse arrangementer, men selv med litt lavere 
barneantall i de aktuelle kullene må vi tilbake 5 år for å finne bedre oppmøte. Det er også flere av de yngste 
som møter, noe som lover godt. Som i fjor var det aller flest deltagere på karnevalskileik, da hele 60 møtte 
opp, mot 50 i fjor, og vi fikk “makset” parkeringskapasiteten ved skistadion.  
På tredje året ble det 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.   
Det er Sondre Bjørnstad som har koordinert skicupen i år, og Monica Gulla Løfaldli har koordinert de sosiale 
tiltakene.   
Skigruppa har også gått til innkjøp av skøyteski og staver til utlån til utøvere i alderen 6-10 år. Dette er 
svært godt mottatt, og det er flere som gjennom dette har fått tilgang til egnet utstyr for skøyting. Utstyret 
er innkjøpt for utlån for de som ikke har glatte ski som egner seg til skøyting, slik at de kan få prøve slikt 
utstyr før de kjøper seg selv.  

RESULTATER SESONGEN 2022-23  
Av enkeltresultater nevnes: (Resultatoversikt kompletteres etter endt skisesong)  
 

Resultater Erik Løfald, menn senior:  

Skirenn  Sted  Plassering   

Beito 10 km kl  Beitostølen  100  

Beito 10 km sk  Beitostølen  111  

NC Gålå 10 km fri  Gålå  104  

NC Gålå 20 km fellesstart  Gålå  114  

Rindalsrenn KL  Rindal  1  

NM SR Vind 15/10 km fri  Ving, Gjøvik  149  

Sparebank 1, nr. 3  Nilsbyen  6  

NC Åsen, 20km fellesstart fri  Åsen  97  

NC Åsen, sprint fristil og 10km KL  Åsen  98 og 98  

 
Resultater Mali Eidnes Bakken – K19/20  
Skirenn  Rennstatus  Sted  Plassering  

Sprint KL Bardu, VM kval VM kvalifisering  Bardu  11  

10 km intervallstart fri, VM kval  VM kvalifisering  Bardu  14  

20 km fellesstart klassisk  VM kvalifisering  Bardu  9  

Juleskirennet 2022  Kretsrenn  Meldal  1  

10 km F  Nc jr.  Lillehammer  12  

15 km K felles  Nc jr.  Lillehammer  7  

NM SR Vind 15/10 km fri  NM Sr.  Ving, Gjøvik  32  

Uglarennet 15/10 km fri  KM Normal  Nilsbyen  2  
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Sparebank 1, nr. 3  KM Sprint  Nilsbyen  4  

NC jr. Voss, 10km fri  Nc jr.  Voss  7  

NC jr. Voss, 10 km kl  Nc jr.  Voss  10  

JR NM Alta, 5 km F  Jr NM  Alta  10  

JR NM Alta,15 km K  Jr NM  Alta  13  

JR NM Alta, krets stafett  Jr NM  Alta  3 (NM Bronse)  

NC senior/U23NM, 10km K  10km K  Mjøs ski  20  

NC senior/U23NM, 10 km F  10 km F  Mjøs ski  17  

  
Det er også gledelig at vi har hatt 10 løpere i alderen 8-10 år som har deltatt i lokale stafetter og skirenn. 
Mange har deltatt for første gang. Mange har nok vært spente i forkant, har alle hatt en god opplevelse, 
og vi håper de vil gå flere skirenn.  

  
  
EGNE ARRANGEMENTER  
  
Camp Trollheimen – I 2022 var det 47 deltagere, og første gang på mange år det ikke har vært fullsatt og 
med venteliste. Tilbudet var skiskole-delen for aldersgruppen 10-14 år på Rindal Skole, så det var første 
året uten et tilbud om skisamling for alderen 14-19 år, med overnatting ved Saga. Potensielt resultat ved å 
bare arrangere skiskole ligger på ca. kr. 140.000,- med fullsatt skole, dvs. 70+ deltagere. I år endte vi på et 
resultat på kr. 76.764,-. Så å si alle utgifter er til stede selv om skiskolen ikke er fulltegnet, så flere deltakere 
hadde gitt en tilnærmet ren netto økning i resultatet.   
Vi ser på dette som et oppstartsår etter Covid 19, og håper vi kan få til fulltegnet campen igjen neste år.  
Rindalsrennet -  ble arrangert sotsøndag 18.12.2022. Det var som vanlig litt lite snø i forkant av rennet, 
men med en snømåkerdugnad  dagen før, og med et forrykende snøvær på renndagen ble det bra med snø 
i løypene. I tråd med anbefalingene om lettere løypetrasseer for rekruttering, benyttet vi oss av runden 
rundt Igltjønna for 2km og lengre. Det var ikke SP1-cup status på rennet i år, juniormønstringrenn i 
Bardufoss og Skandinavisk Cup og WC for senior, noe som har stor betydning for antall påmeldte. Det var 
126 påmeldte løpere til rennet, mot 318 i fjor da det var SP1-cup. Vi hadde 5 egne deltakere under 10 år, 
men flere hadde trolig stilt dersom det ikke hadde vært handballturnering på Orkanger samme dag.  
Rindal Langrennscross Teamsprint – Vi gjorde en vri med å arrangere crosstafett i år etter lavt 
deltakerantall de siste årene for Rindal langrennscross. Vi hadde 20 påmeldte lag, og det var yngre løpere 
fra egen klubb og naboklubbene som deltok. Litt skuffende at det ikke kom flere deltakere i og med at det 
ligger en betydelig jobb bak. Det er gledelig at naboklubbene (Surnadal, Meldal og Orkdal) stiller opp, men 
litt skuffende at det ikke kommer flere “langveis” i fra. Samtidig gjør dette at arrangementet blir desto 
viktigere for rekrutteringsarbeidet som et lokalt lavterskel skirenn for egen klubb og naboklubbene, men 
det blir mye jobb for få løpere.   
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Vi merker også en utfordring i å få komite til arrangementet i og med at vi har såpass få egne løpere som 
deltar. Når det er sagt hadde nok flere yngre løpere fra egen klubb trolig stilt dersom det ikke hadde vært 
kollisjon med håndballturnering i Meldal, samtidig som dette trolig hadde ført til flere mulige komiteer.  
Rindølrennet - ble avviklet søndag 4. mars med 48 deltagere i trimklassen og 10 i konkurranseklassene, der 
7 stk. gikk fristil og 3 stk. gikk klassisk. Det var kraftig snøvær under rennet. Løypene var ferdig preparert til 
kl. 9:30, men det la seg fort 5-10 cm med snø, som førte til tunge forhold både for trimklassen og 
konkuttanseklassen. På grunn av dette valgte vi i samråd med TD å redusere fra 2 til en runde oppå marka, 
slik at konkurranselengden ble 18 km i stedet for 30 km. Det var en dame i klassisk-klassen som fortsatt 
ønsket å gå 30km, resten gikk 18km. På grunn av snøværet valgte vi også å kjøre skuter med slodd i 
fristilløypa. Dette bedret forholdene betraktelig for fristilsløperne.  
Ellers er det ikke til å komme fra at det er skuffende få deltagere også i år. Det har vært nedgang hvert år 
både i konkurranse- og trimklasse, og der er mye arbeid som nedlegges for disse. Selv om det kraftige 
snøværet mest trolig er en medvirkende årsak til dette, registrerer vi en nedgang i også andre turrenn.   
Turrenn slik vi har kjent det gjennom en årrekke har generelt en nedadgående trend og man må nesten 
spørre seg om det er verdt arbeidet. Det har også vært en trend at det blir mer og mer forfall blant 
dugnadsfolk som settes opp som komiteer, men komiteene var positive, og avviklingen av rennet gikk 
veldig greit.   
Nordmarkløpet – er planlagt arrangert søndag 26. mars.  
Rindalsmesterskapet og Tørsåslødag gjenstår. Disse inngår som del av Rindal Sparebank Ski-cup, og 
Tørsåslødag arrangeres samme dag som Nordmarkløpet.  

 
ANLEGG  
I forbindelse med ny bru nedenfor det gamle skileikområdet øst for Tjønna i 2021, har vi etterfylt masser 
rundt brua for å minske høydeforskjellen til terrenget rundt. Dette gjør det bedre for tråkkemaskina å kjøre 
over brua slik at den ikke drar av snøen av brua slik den gjorde tidligere.  
Hendelser med oversvømmelser og overvann oppstår hvert år som følge av ekstremvær, og det vil fortsatt 
være behov for utbedring av løyper og rør/drenering, spesielt på de lavestliggende områdene rundt Tjønna. 
Samtidig må det nevnes at vinterens redusering av vannstanden i Igltjønna har virket veldig positivt på 
overvannsproblemet i lysløypa ved mildvær. Det er sterkt ønskelig at man fortsetter med denne praksisen.  
Skigruppa har også sett på mulighetene for å utforme permanente kuler til bla. hopp, kuleløyper og 
lignende på det nye skileikanlegget på skistadion. Dette vil gjøre det mindre snøkrevende og lettere å 
opparbeide skileikanlegget om vinteren.  
Beitepusser og krattknuser har blitt innleid på turløyper i Furuhaugmarka og ved skogsvegen i 
Helgetunmarka, i tillegg til at løypene ryddes på dugnad med egen beitepusser og ryddedugnad. Sent på 
høsten ble det også arrangert et par store dugnader for å rydde og forskjønne områdene utenfor løypene 
rundt Tjønna. Det ble også felt en del større trær rundt Tjønna som har hindret snønedfall til lysløypa. 
Armaturene i lysløypa er gamle og mangler plastdekslene foran pærene da de var ubrukelige og måtte 
kastes, men nesten alle pærene er nå byttet til LED-pærer, noe som reduserer strømforbruket veldig. Den 
gamle lysløypedelen fra Kvernberg retning gamle Trollheim ble tatt ned i høst.  
Oppkjøring av lysløypa og Furuhaugmarka gjøres med tråkkemaskin. Rindal Anleggsdrift fakturerer fortsatt 
skigruppa pr. time for leie av maskina. I vinter har tråkkemaskinkjøring gått på turnus mellom Tore Mogset, 
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Jo Svinsås, Jøran Brauten, og Bjørn Vegar Svinsås har vært reserve. I tillegg kjører skigruppa Åsan med 
scooter, og her nevnes spesielt Rune Løfalds bidrag.  

 
ØKONOMI 2021  
Avd. 30 Ski: Et overskudd på kr. 20.810,- mot et budsjett overskudd på kr 40.500,-. I år fikk vi til å 
arrangere Rindalsrennet, pizzalotteriet, og Camp Trollheimen som normalt. Det største avviket ift. budsjett 
finner vi i konto 3205 som er påmeldinger på Camp Trollheimen. Grunnet mindre påmeldte enn budsjettert 
er det en differanse på kr -55.400 ift. Budsjett på denne 3205. Vi ser på dette som et oppstartsår etter 
Covid 19, og håper vi kan få til fulltegnet Camp Trollheimen igjen neste år. Vi hadde kr. 307.980 i 
driftsutgifter mot budsjett kr. 319.500.  
  
Avd. 31 Skianlegg; et negativt resultat på -243.433,- mot budsjettert -249.500. 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.  

 
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, 
Sport1 Rindal, Rørservice, Letthus, Rindalshytter og Statkraft.  
  
For skistyret  
  
Pål Sande  
Leder skigruppa  


