ÅRSMELDING SKI 2002/2003
Skistyret har i sesongen 2002/03 hatt følgende sammensetning:
Leder
Johan Landsem
Nestleder:
Bård Magne Sande, anlegg
Styremedlem:
Jon O. Bolme, skileikskontakt
Oppmann:
Kai Løfaldli
Løyper:
Harald Solvik
I tillegg har vi hatt følgende medhjelpere:
Oppmann turrenn:
Oddvin Meland
Vaktmester lysløype sentrum:
Edvin Opøien, Kjell Stenbro
Vaktmester lysløype Bolme:
Egil Bolme
Oppkjøring løyper Moan
Lars Olav Lund
Oppkjøring løyper Furuhaugmarka Arne Elshaug
Maskinkjørere tråkkemaskin:
Magne Romundstad
Eirik Sjømæling
Magne Svinsås
Scooterkjørere løype Finnråa:
Guttorm Bjørnås
Per Skjølsvold/Lasse Skjølsvold
Scooterkjørere lysløype sentrum/
Magne Nergård
Dagens løype Åsan
Olav Svinsås
Kjell Stenbro
Trond Kirkholt
Edvin Grytbakk
SPORTSLIG AKTIVITET:
Trenere i denne sesongen har vært:
12-15 år:
Johan Landsem
Under 12 år: Bård Magne Sande og Kai Løfaldli
Jun.:
Heimdal videregå.skole, v/ Øyvind Skånes/Magne Sjøli –Lars H.
Moholdt
og Pål Sande.
Orkdal videregående skole, v/ Runar Flønes – Morten Svinsås
Snøen kom først i november i høyden, og vi hadde treningsløype i Grønlifeltet med
utgangspunkt fra huset til Ivar Ingebrigtsli fram til jul. Lysløypa ble klar til Rindalsrennet den
22. desember.
Ingebjørg Sande deltok på kretssamling på barmark, og på skisamling sammen med Meldalski i Bruksvallarna i november, mens Morten Svinsås , Lars Hol Moholdt og Pål Sande
deltok på samlinger i regi av skikretsen og Heimdal videregående skole.
Resultater:
Vi gratulerer Lars Hol Moholdt, Norgesmester kl 17 år , klassisk.
Når det gjelder den enkelte løpers resultater, viser vi til vedlagte oversikt.
Av enkeltresultatene nevner vi:
NM: 17 år - nr 1 og Norgesmester - Lars Hol Moholdt , klassisk
Lars Hol Moholdt, nr 9, fristil, nr 6 i sprint og nr 5 i stafett, STS 1.lag.
16 år – Pål Sande nr 13 i klassisk, og nr 17 i fri
18-19 år- Morten Svinsås nr 40 i klassisk og nr 35 i sprint.
Kvinner senior – Gunvor Landsem nr 11, 30 km klassisk

Hovedlandsrennet: 15 år - Ingebjørg Sande nr 43,klassisk, og nr 11 i stafett, STS 2.lag.

KM: 14 år: Ingebjørg Sande nr 4
16 år: Pål Sande, nr 1 klassisk, og nr 3 i duathlon.
17 år: Lars Hol Moholdt, nr 1 klassisk og nr 1 duathlon
18-19 år: Morten Svinsås, nr 3 klassisk og nr 5 duathlon
Junior stafett: Nr 2 Rindals-Troll (Morten Svinsås, Pål Sande, Lars Moholdt)
Sammenlagt i ST-cupen (Te-cup) ble Sondre L. Bjørnstad( 12år) nr 28, Ingebjørg
Sande(14år) nr 4, Pål Sande (16år) nr 4, Lars Hol Moholdt (17år) nr 1 og
Morten Svinsås (18-19år) nr 3.
Samenlagt i Norges-cupen (Haflund Cup) ble Lars Hoel Moholdt nr 6 kl 17år, ogPål
Sande nr 9 i kl 16 år.
Ingebjørg Sande deltok på Sør-Trøndelags lag(14-15 år) i kretsstafett i
Holmenkollrennet. Laget kom på 16. plass.
I Birkebeinerrennet ble Gunvor Landsem nr 9 i kl K.Elite, Jon Bolme ble nr 43 i kl M9.
EGNE ARRANGEMENT:
Rindalsrennet ble arangert 22.12.02 med 162 deltakere. I 2001 var det 165 deltakere,
(avlyst i 2000), 134 deltakere i 99, 155 i 98 og 162 i 1997.
KM i Duathlon jun-senior og TE-cup 12-15 år ble arrangert 25. januar. 325 deltakere.
243 deltakere i kl 12-15 år, og 82 i KM for senior og junior.
Nordmarkløpet , søn 6.4. 2003 ble avlyst på grunn av snømangel.
I 2002 ble det arrangert for 25. gong med 164 deltakere, mot 187 i 2001, 185 i 2000 og 219 i
1999.
Klubbrennet ble arrangert torsdag 10 april med 55 deltakere. Til sammenligning var det
68 stk i 2002, 54 deltakere i 01, 54 i 2000 og 68 i 1999.
I år arrangerte vi 5 stk poengrenn, og 70 namn ble registrert som deltakere. (66 stk i fjor)
48 av disse 70 deltok i minst 4 av 5 renn.
SKILEIK/TRIM
Skileik er skigruppens bidrag til barneidretten, og Jon O. Bolme er skigruppens kontakt med
trimgruppen, som står for arrangementet av de 8 skileikskveldene ogTørsåslødag 2.mars.
ØKONOMI.
Skigruppen har budsjettert med et underskudd på kr 3.000 på driften. Pr 30.3 har vi et
underskudd på kr 12.196
Skiavdelingens viktigste inntektsbringende tiltak er pizzalotteriet, kr 19.383, og distribusjon
av telefonkatalogene og ”ditt distrikt”, ca kr 15.481(kr 19.500 i fjor) Sponsorer er
Rindalshytter as kr 6.000 og Rindal Sparebank kr 5.000.
Budsjettet for løyper og anlegg er i 2002 et underskudd på kr 67.000. Pr 30.4 er det bokført et
overskudd på kr 146.945. I denne summen ligger utbetaling av tippemidler på kr 190.000 og
kommunal bevilgning på kr 25.000. Vi har pr dato investert ca kr 160.000 i løype/stadion-

prosjektet kostnadsberegnet til ca kr 606.000.
Vi fikk også i år et kommunalt tilskudd for løypeoppkjøring på kr 12.000, og vi fikk som i
fjor
kr 25.000 i støtte fra Turstigruppa.
Vi vil takke dugnadsgjengen som stiller opp på våre arrangement , pizzalotteri og
katalogutdelinger, og en spesiell takk til klubbens sponsorer Rindalshytter as og Rindal
Sparebank.
SKJELDALFRES.
I desember 2002 kjøpte klubben Skjeldalfres, kostnad kr 124.000, og nytt sporleggerutstyr for
kr 14.297. Hele investeringen på kr 138.297 ble betalt med 100% kommunalt tilskudd.
Fresen må dras av en traktor, og vi leier Mogset Maskin til dette arbeidet. Snøforholdene i
vinter gjorde at den ble brukt bare i 21 timer.
ANLEGG.
Rindals-Troll er i gang med utbygging av skistadion og utbedring av løyper med et budsjett
på kr 606.000. Det er innvilget støtte på kr 225.000 i spillemidler og kr 75.000 i kommunal
støtte.
STATUS:
- Tidtakerbua er ferdig
- Omlegging av løype øst for Tjønna ferdig.
- Bygd to bruer ved Innleiget for å kunne utnytte terrenget bedre.
Oppgaver sommer 2003: - Sette opp 13 lyspunkter ved Tidtakerbua, 500 og 1000 m. løyper.
- Grøfte start/ målområdet ved Tidtakerbua.
- Klargjøre for nytt bygg for tråkkemaskin og scooter.
Det er satt ned et utvalg for å utrede utvidelse av Tørsåsløa: Lasse Skjølsvold, formann,
Georg Haltli og Egil Bolme.
TEKNISK DELEGERT.
Harald Solvik er aktiv som TD. I år har han vært teknisk delegert på Skandinavisk Cup på
Vang og i Sundsvall og i Rensfjellrennet.

TAKK
Til slutt vil skistyret takke alle som har hjulpet oss i sesongen som har gått. Takk til trenere,
oppmenn, ledere, foreldre, komitemedlemmer, grunneiere, løypekjørene og sponsorer. Vi
håper på samme positive innstilling neste sesong også!

For skistyret

Johan Landsem
Leder skigruppa

