ÅRSMELDING SKI 2005/2006
Skistyret har i sesongen 2005/06 hatt følgende sammensetning:
Leder:
Johan Landsem
Nestleder:
Bård Magne Sande, anlegg,løyper
Styremedlem
Johan Almås, skileik/barneidrett
Styremedlem
Signe Anita Helgetun, oppmann
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
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
Kai Løfaldli
Kjell Stenbro
Trond Kirkholt
Edvin Grytbakk
Kenneth Bjørnstad
SPORTSLIG AKTIVITET:
Trenere i denne sesongen for våre yngste løpere har vært:
Kai Løfaldli, Bård Magne Sande og Johan Landsem
Jun.:
Heimdal videregå.skole, v/ Øyvind Skånes/Magne Sjøli –Lars H.
Moholdt, Pål Sande og Ingebjørg Sande.
Sen:
Meråker videregående skole, v/ Per Øyvind Torvik – Morten Svinsås
Morten Svinsås har trent mye sammen med Meldal-ski.
Lysløypa ved Helgetun ble tatt i bruk den 22. november. Skogsbilveien ble også brukt helga
26-27. nov. Snø i lysløypa Tjønna mandag 28. november.
17-21.november hadde vi skisamling sammen med Meldal-ski i Bruksvallarna, og av våre
aktive deltok Jorid Skjølsvold, Jo Trønsdal Bævre. Svein Erik Glåmen, Olav Tørset Nergård,
Jo Sverre Sande , Ingebjørg Sande og Morten Svinsås. Lars Hol Moholdt og Pål Sande deltok
på samlinger i regi av skikretsen og videregående skoler.
Vi har i sesongen 2006 hatt 3 aktive seniorer, 2 juniorer og 8 aktive i kl 13-16 år.
17 løpere mellom 7- 13 år har deltatt i lokalkretsrenn.
Resultater:
Når det gjelder den enkelte løpers resultater, viser vi til vedlagte oversikt.
Av enkeltresultatene nevner vi:
NM: 18-19 år - Pål Sande nr 27 , 7,5 km klassisk
KM: kl 18-19år: Pål Sande nr 3, fellestart fri
Senior:Lars Hol Moholdt nr 6 fellestart fri
Stafett senior KFF: nr 3 v/ Lars Moholt, Morten Svinsås og Pål Sande
Stafett senior sprint K: nr 2 v/ Lars Moholdt og Pål Sande
Sammenlagt i ST-cupen-Terra-cup- ble Lars Hol Moholdt nr 8 (senior), Pål Sande nr 5
(19-20 år.) Vi hadde i år 8 løpere med poeng i Terra Cup.

TURRENN:
Rindals-Troll tok lagpokalen i Nordmarkløpet til odel og eie med sin 5. seier for 5mannslag.
Lars Hol Moholdt vant Nordmarkløpet og Rindølrennet, og ble nr 2 i Storlirennet.
Stein Ivar Børset tok klasseseire i Nordmarkrunden, Nordmarkløpet og Rindølrennet.
Gunvor Landsem tok klasseseier i Holmenkollen Skimaraton, og ble nr 2 i Birken.
Oddvin Meland tok merket i Birkebeinerrennet for 25 gang.
EGNE ARRANGEMENT:
Rindalsrennet ble arrangert 18.12.05 med 220 deltakere. I 2002 var det 170 deltakere, i
2003 123 deltakere, i 2002 169 deltakere.
Sprintstafett ons.8. mars 85 lag- 170 deltakere 7 år- t.o.m kl 16 år. I fjor var det 166
deltakere og førsteåret 2004 123 deltakere.
Rindalsmesterskapet 12. mars ble i år arrangert av Rindals-Troll: 56 deltakere
Nordmarkløpet , søn 2. april ble arrangert med 190 deltakere. 197 deltakere i 2005, 140
deltakere i 2004. Avlyst i 2003, og i 2002 var det 164 deltakere.
Surnadal il var også i år medarrangør. I år var det mål ved Skjølsvold.
Klubbrennet ble arrangert tirsdag 4. april med 51 deltakere.
I år arrangerte vi 6 stk poengrenn. 68 namn ble registrert som deltakere. 32 av de 68 deltok
i minst 5 renn.
SKILEIK/TRIM
Skileik er skigruppens bidrag til barneidretten, og Johan Almås er skigruppens kontakt Det
ble arrangert 4 skileikskvelder , alle i Bolme. Skisportens dag ble arrangert søndag 5. mars, i
år ved Gapahuken i Furuhaugmarka.
ØKONOMI.
Skigruppen har budsjettert med et underskudd på kr 35.600 på driften, og pr 15.5 har vi et
underskudd på kr 6.500.
Skiavdelingens viktigste inntektsbringende tiltak er pizzalotteriet, kr 22.020, og distribusjon
av telefonkatalogene, Biz-kit og Ditt Distrikt kr 12.100.
Innkommet på utsendte giroer for støtte løypeoppkjøring pr 15.5: ca kr 15.000
Sponsorer er Rindalshytter as kr 7000, Rindal Sparebank kr 10000 og T-komponent as
kr 3.000.
Rindal Sparebank sponser også Morten Svinsås, Lars Hol Moholdt og Pål Sande med kr
4.000 til hver.
.Nordmarkløpet har hatt oppgang i deltakelsen de to siste årene , og økonomien i dette løpet
blir reddet av støtten med 42 gavepremier/kontantstøtte fra firmaer i Surnadal og Rindal.
Budsjettet for løyper og anlegg er i 2005 et underskudd kr 77.500. Underskuddet pr 15.5 er
ca kr 26.500. Vi skal i sommer skifte lyspåler i Innleiet. Til støtte for dette arbeidet har vi
mottatt kr 10.000 fra Rindal Sparebank. Vi skal også flytte lyspåler i lysløypa ved
Helgetun p.g.a nydyrking.
Vi vil også i år motta et tilskudd fra Turstigruppen på kr 25.000 for oppkjøring av løyper.

ANLEGG.
Skiavdelingen er meget positiv til Turstigruppas planer om løypetrase fra Grønlivatnet til
Skogsletta og aktivitetsområde med skihytte i Furuhaugmarka. Våre aktive løpere mangler en
fristilløype i variert terreng. Norges Skiforbud prøver å påvirke klubbene til å ordne bedre
fristilforhold til de aktive. Men med fine løyper blir det også lett for turister å gå på ski uten
festesmørning.
Lysløypa ved Helgetun må flyttes p.g.a nydyrking. Skistyret har bestemt å prioritere
investeringer og dugnadsarbeid på løypene i Furuhaugmarka. Vi har hatt møte Lars Helgetun,
kontakt for lokal intersse for løypa , og vi ble enige om å beholde de lyspålene som er.
Det blir en fram/tilbake lysløype med utgang i motsatt retning, og de pålene som nå står først
i løypa, blir flyttet over til Skogsveien i retning Hølstoveien. Rindal-Troll står fortsatt som
eier, og det blir en lokal vaktmester for drift av lysløypa.
Sommeren 2006 vil vi klargjøre for skileiksområde øst for Tjønna. Det er ennå ikke helt klart
om det blir på statens eiendom eller i Innleiet.
TAKK
Vi vil takke dugnadsgjengen som stiller opp på våre arrangement , pizzalotteri og
katalogutdelinger, og en spesiell takk til klubbens sponsorer Rindal Sparebank ,
Rindalshytter as og T-komponent as.

For skistyret

Johan Landsem
Leder skigruppa

