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Styrets beretning: medio 2019 – medio 2020 
 
Årsrapporten består av følgende dokument i tillegg til dette dokumentet: regnskapsrapport, 
balanserapport, revisjonsrapport, budsjett 2020, presentasjon av status utbygging skihuset 
v/Svein Robertsen og årsmelding Arktisk Arena v/Hugo Bardo. 
 
Valgkomiteen arbeid med organisering, samt innstilling til nytt styre og medlemmer av 
utvalgene vil bli presentert under årsmøtet.  
 
Informasjon om skilagets økonomiske situasjon kommer frem i de aktuelle vedleggene. 
 
Hvert utvalg har skrevet årsmelding som er lagt inn i årsrapporten. Årsmeldingen beskriver 
utvalgenes sitt arbeid; hvilke aktiviteter, prosjekter og eventuelle oppgaver som er 
gjennomført i perioden medio 2019 til dags dato.  
 
Styret i Kvaløysletta Skilag har gjennomført 10 møter i perioden april 2019 til mai 2020. 
Antall større og mindre saker behandlet er 92 i 2019 og 15 i 2020.  
 
Gjennom året har vi ryddet i medlemsregisteret. Det jobbes med fremtidige, 
ressursbesparende betalingsløsninger som vil forenkle prosessen med innkreving av 
medlemskontingenter og treningsavgift. Aktuelle løsninger er Spond eller Vipps. Status pr 
ultimo mai er ca 50% innbetaling medlemskontingene. 
 
Medlemskontingenter forblir uendret, men det jobbes med endring i treningsavgiftene som 
følge av endringer i størrelsen på årsgruppene. «Parkersavgiften» ble økt noe. 
 
På forsommeren i 2019 ble det besluttet å bytte til Spond som informasjonskanal og da 
spesielt rettet mot sportslig aktivitet, treninger, samlinger og skirenn. Vi har i tillegg 
oppretthold bruk av hjemmesiden og noen av gruppene på Facebook. 
 
Vider har styret hatt fokus på rekruttering av personell til nøkkelfunksjoner ved arrangering 
av ski- og rulleskirenn. Dette arbeidet har vi kommet et stykke på vei med, men noen 
funksjoner trengs fortsatt å styrkes slik at vi har flere personer med opplæring innen kritiske 
områder.  
 
Prosjektet med utbygging og renovering av skihuset går sin gang. Se vedlagt presentasjon. 
Vi har en del av finansieringen på plass, men mangler anslagsvis 1,4 mill før fullfinansiering. 
Tomten er gravd ut og vi sikter mot byggestart til høsten.  
 
Garderobene er delvis renovert og toalettkapasiteten økt.  
 
Videre jobbes det med en avklaring med Tromsø kommune om råderett over 
parkeringsplassen foran skihuset.  
 
Covid-19-pandemien satte en brå stopp for skirenn og treninger i midten av mars. De 
smittebegrensende tiltakene førte blant annet til avlysning av alle arrangement klubben 
skulle gjennomføre eller delta på, og all møteaktivitet stoppet opp. Regjeringens tiltakspakker 
ovenfor avlyste kultur- og idrettsarrangement var mindre hensiktsmessig for skisporten. 
Tapte inntekter gjennom kafésalg og utleie dekkes ikke. (Det er indikasjoner på at det vil 
komme tiltakspakker som vil kompensere for slike inntektstap.) 
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Kvaløysletta Skilag søkte på det som var relevant for oss og fikk godkjent omsøkt beløp på 
80 000. Gjennom samarbeidet med Sør-Kvaløya Idrettslag og Kvaløya Skimaraton blir vi 
kompensert med ytterligere 60 000. Totalt 140 000 i kompensasjon gjennom Lotteri- og 
Stiftelsestilsynet.  
 
«Vi skaper vinterglede» i Kvaløysletta Skilag.  
 
Den lovnaden er ikke bare et pompøst utsagn. Denne lovnaden er rettesnor for aktivitet, 
samhold og miljø i skilaget, og flere tilbakemeldinger tyder på at Kvaløysletta Skilag sin 
visjon gjenspeiles i vårt omdømme i andre skiklubber, hos kommunen, blant 
samarbeidspartnere og i omgivelsene generelt.  
 
Et godt omdømme bygges gjennom hvordan hver og en av oss opptrer når vi representerer 
klubben, med og uten klubbdrakt. Dette er viktig for klubbens videre arbeid og rekruttering til 
skisporten. Fortsett å være gode ambassadører for Kvaløysletta Skilag gjennom positiv 
opptreden i skiløyper og ved dugnadsinnsats.    
 
Vi ser frem til en normalisering av samfunnet og en ny skisesong. I mellomtiden 
gjennomfører vi treningsarbeid og oppgaver for skilaget innenfor de til enhver tid gjeldende 
retningslinjer for demping av Covid-19spredning.   
 
Takk til alle medlemmer og støttespillere for innsats i og utenfor skisporet! 
 
Ta vare på helsa og hverandre – og god sommer! 
 
Kvaløysletta, 27.05.2020 
Marthe Lise Thomasjord 
leder 
 
 

Styrets sammensetning og ansvarsfordeling: 
 
Marthe Lise Thomasjord: styrets leder. Ansvarlig for økonomi, medlemsregister, referat 
styremøter, medlemsregister og informasjon. 
 
Lars Thomas Nordkild: nestleder og leder Sportslig utvalg. Ansvarlig for treninger, trenere, 
samlinger, renn og organisering av skismøring på renn. 
 
Siv Hilde Nygård: styremedlem og leder Sosialutvalget. Ansvarlig for kafé og saftutdeling på 
renn, lunsj på treningssamlinger, kveldsmat etter trening og servering under 
klubbmesterskap og andre markeringer. 
 
Nina Skogstad: styremedlem og leder Arrangementutvalg. Ansvarlig for planlegging og 
gjennomføring av skirenn.  
 
Harald Johansen: styremedlem og leder Seniorutvalget. Ansvarlig for oppfølging, aktiviteter 
og involvering av klubbens seniormedlemmer (Superseniorene).  
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Bjørn-Arne Sørensen: styremedlem og leder Teknisk utvalg. Ansvarlig for drift, vedlikehold 
og utvikling av rulleskiløype, skiløyper og skihuset. 
 
Hugo Bardo: styremedlem og leder Info- og markedsutvalget. Ansvarlig for klubbens 
generelle sponsorer, sponsorer av smørehenger, informasjonskanalene og andre digitale 
flater. 
 
Regnskapsfører: Kirsten Andberg 
Revisor: Anita Winter 
 

 
Årsmelding: Sportslig utvalg 

Sportslig utvalg har sesongen 19 - 20 bestått av: 

− Lars-Thomas Nordkild (leder) 

− Kirsten Andberg Stenersen (ansvar for jr og sr) 

− Morten Føyen (ansvar for yngre) 

− Morten Andre Andersen (ansvar for skiteamet) 

Det har denne sesongen vært avviklet 9 møter i sportslig utvalg i perioden 15.5.19 – 28.4. 

2020. Møtene har vært avviklet månedlig, med et opphold mellom 10.2. 20 – 28.4. 20 

grunnet Coronautbruddet.  

Vi har i år hatt organisert aktivitet i 6 grupper med fellestreninger med følgende trenere 

− 7-8 år: Martin Holm, Birgit Hem.  

− 9-10 år: Vegard Skildheim, Torstein Lindquister 

− 11-12 år: Rune Skogstad, Morten Føyen 

− 13-14 år: Ståle Walderhaug, Kristian Skogstad, Merete Myrseth 

− 15 - 16: Nils Magnus Grave 

Vi har avviklet 7 trenermøter, ca en gang pr måned. Første møte ble gjennomført i juni, det 

siste trenermøte ble gjennomført i februar. De planlagte møtene etter dette ble avlyst grunnet 

smitteverntiltak mot Coronnautbruddet. Evaluering av sesongen 19/20 er planlagt utført i 

første trenermøte for sesongen 20/21. 

 

Utøvere og treninger  

Det har vært god aktivitet i de ulike gruppene med høy kvalitet på treningene. Med noen få 

enkelte unntak har vi klart å ha minimum to trenere på alle treningene. Vi har gode rutiner på 

forfall skal meldes inn så tidlig som mulig slik at vi har mulighet til å finne vikarer. Vi har stort 

sett dekket behovet for vikarer med junior- og seniorutøverne. De er positive til å være med 

og bidra på gruppene, det er populært både hos barna, i tillegg styrker det klubbtilhørigheten 

for juniorene og seniorene. 

Sesongen 2019-20 startet vi opp et treningstilbud til 15- 16 åringene i Skilaget. Dette var et 

prøveprosjekt som var ment som et supplement til treningstilbudet til Tromsø Skiteam, der 

fokus var å gi mer oppfølging på skiteknikk for utøvere i Skilaget. Nils Magnus Grave hadde 

ansvaret for treninger og oppfølging av utøvere.   
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Vi har i år klart å opprettholde det høye antall unger vi hadde på treningene i fjor, vi har 

nesten 100 aktive unger i aldersgruppen 6-16 år, med følgende fordeling: 

− 7-8 år: 25 registrerte medlemmer  

− 9-10 år: 20 registrerte medlemmer  

− 11-12 år: 30 registrerte medlemmer 

− 13-14 år: 18 registrerte medlemmer 

− 15–16 år: 6 registrerte medlemmer 

Skilaget har også i sesongen 19/20 hatt 3 aktive utøvere i klasse FH. 

I sesongen 19-20 har skilaget har hatt 9 utøvere påmeldt Tromsø skiteam. Elias Brennvik, 

Adrian Walderhaug Johnsen, Live Føyen, Ottar Sagerup, Noa Bakkehaug, Marie Lauritzen 

Rognli, Ulrik Fagerfjord og Håvard Nygård. 

Skilaget har i sesongen 19-20 hatt 9 aktive juniorløpere; Krister Klausen, Jakob Brones 

Engen, Johannes Andberg Stenersen, Vilde Nilsen, Sigrid Hammer, Idunn Strand, Dina 

Andersen, Vilde Sagerup-Nordkild, Ingeborg Andberg Stenersen. Skilaget har ikke noe 

organisert tilbud til juniorene. De som går på NTG Tromsø, NTG Lillehammer, Kvaløya vgs 

og Nordreisa får treningsopplegg gjennom skolene. 

På Team SNN har vi denne sesongen hatt en løper; Anette Kjellbergvik. 

I tillegg har vi denne sesongen hatt 2 løpere på Team Veidekke Nord-Norge, Torgeir Sulen 

Hovland og Silje Theodorsen 

I tillegg har Sigurd Brones Engen gått i seniorklassen, han  har hatt eget opplegg med 

oppfølging av Line Heimdal. 

Treningssamlinger 

Vi har arrangert 3 treningssamlinger for våre aldersbestemte utøvere i aldersgruppen 6-14 

år, to på barmark, i september og i oktober, og ei skisamling i Levi i november. De to 

samlingene på barmark ble arrangert som endags samlinger for aldersgruppen 7-14 år på 

henholdsvis skihuset på Storelva og på Ersfjordbotn skole. Det ble servert felles lunsj for 

unger, trenere og foresatte 

7-8 årsgruppa var med på første økta på begge barmarksamlingene og avsluttet med lunsj. 

Det var generelt få deltakere fra denne aldersgruppen på begge samlinger, og 

oppsummeringen etter samlingene er at denne aldersgruppen ikke deltar på disse. På de 

øvrige gruppene var det god deltakelse på begge samlingene på barmark. 

Samlingen i Levi ble arrangert for aldersgruppen 11-14 år, med avreise lørdag 16 november 

og retur tirdag 19 november. Totalt var det 61 deltakere på samlingen med følgende 

fordeling mellom de to gruppene; 18 stk 11-12 åringer og 13 stk 13 14 åringer. Fra søndag 

ettermiddag var 15-16 åringene (6 stk) med etter at de var da ferdige med 

Skiteamsamlingen. Det var ei fin sosial ramme, flott stemning, bra kvalitet på treningene og 

flotte forhold med mye snø og godt løypenett. Et veldig bra felles sosialt opplegg på søndag 

kveld er med på å styrke samholdet på tvers av gruppene, og var veldig populært. 

Gjennom sommer og høst har løperne i denne årsklassen deltatt på skikretsens månedlige 

treningssamlinger, i tillegg har juniorløperne fulgt samlingsopplegg til sine skoler. 
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Skirenn 

Coronakrisen førte til bråstopp i rennsesongen. Både NM del 2, junior NM og NNM, i tillegg til 

mange andre renn, ble avlyst.  

Vi har i år hatt litt lavere deltakelse på sone- og kretsrenn enn fjorårssesongen. På 

sonerennet på Storelva 11. januar hadde vi 48 deltakere, tilsvarende kretsrenn i 2019 hadde 

vi 61 deltakere. På KM del 1, 25. januar på Fjell, hadde vi 22 deltakere mot 31 i fjor. På KM 

del 2 på Storelva 8-9 februar hadde vi 47 deltakere. På de andre kretsrennene har vi hatt 

mellom 20 og 35 deltakere. 

NM del I ble i år arrangert på Konnerud, her hadde vi 5 deltakere, Silje Theodorsen, Torgeir 

Sulen Hovland, Merete Myrseth, Anette Kjellbergvik og Vilde Nilsen. Våre løpere oppnådde 

flere gode individuelle resultater. Silje Theodorsen leverte flere gode løp, med 13. plass (10 

km fri), 14 plass (sprint) og 7. plass (15 km klassisk fellesstart).  

På damestafetten fikk Kvaløysletta skilag en fin 13. plass. På laget gikk Merete Myrseth, 

Anette Kjellbergvik og Silje Theodorsen. Vilde Nilsen fikk gull på både sprinten og 10 km fri i 

klasse jr FH stående.  

Vilde Nilsen har i år hatt en fantastisk sesong med seier sammenlagt i verdenscupen i 

paralangrenn. 

Hovedlandsrennet ble i år arrangert på Nybygda utenfor Hamar, her hadde vi i år to 

deltakere, Live Føyen J15 år og Elias Brennvik G15 år. Begge to leverte veldig gode 

resultater, spesielt på sprinten. Her ble begge to nr. 19 i hver sin klasse. 

 

Årsmelding: Sosialutvalget 

Sosialutvalget har bestått av: Siv Hilde Nygård (leder), Jane Kaspersen, Ida-Helen 

Fagerfjord og Anita Johanne Pettersen. Jane Kaspersen har ansvaret for utleie av skihuset. 

Sosialutvalget har bidratt under følgende arrangement: 

• Lunsj under treningssamling for 6-14åringer, 8.september på Storelva 

• Lunsj under treningssamling for 6-14åringer, 12.oktober på Storelva 

• 4 kveldsmat etter trening for alle på KSL, 11.november, 16.desember, 3.februar og  

9.mars. 

• Markering av Vilde Nilsen og sesongstarten. Kake, kaffe og saft på skihuset 9.januar. 

• Sonerenn 11.januar, kafè og saftutdeling 

• 3 onsdagsrenn: kafè og saftutdeling. 29.januar, 19.februar og 18.mars. Det siste 

onsdagsrennet ble avlyst pga. covid 19 

• Kretsmesterskap del 2, 8. og 9.februar, kafè og saftutdeling 
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Torsdag 12.mars ble det nedstenging av fritidsaktiviteter pga. Covid-19. Dette påvirket 

aktivitetene vi hadde planlagt denne sesongen.  

Her er arrangementer som ble avlyst og som vi hadde planlagt:  

• Kvaløya skimaraton 14.mars, kafè på videregående skole under premieutdelingen. 

• Onsdagsrennet 18.mars, kafè og saftutdeling 

• Sonerenn 15.mars, kafè og saftutdeling 

• Jan Tore Skjærvik rennet 18.april kafè og saftutdeling. 

• Klubbmesterskapet (avslutning av sesongen), innkjøp og tilberedeing av mat på 

avslutningen. 

Vi har handlet inn maten til de ulike arrangementene. Har fått andre foresatte til å bidra med 

bakst til kafesalget og/eller bidra på kjøkkenet/kafè/saftutdelingen på arrangementene. Siv 

Hilde har brukt tid på å sette opp dugnadslister, og har hatt litt utfordringer med å få nok 

foresatte til dugnadene. 

Vi har hatt noen møter gjennom sesongen, og fordelt lederansvaret for de ulike 

arrangementene mellom oss. Leder av sosialutvalget har også deltatt på flere foreldremøter 

og på styremøter. Vi har også deltatt på møter i forbindelse med arrangement vi har 

arrangert.  

Vi jobber med å lage skriftlige rutiner for innkjøp og drift på de ulike arrangementene, og skal 

fortsette dette arbeidet.  

 

Årsmelding: Arrangementsutvalget 
 
Utvalget har bestått av følgende medlemmer: 
Leder Nina Skogstad, nestleder Trond Brox, medlemmer Petter Holm og Per- Morten 
Brennvik 
 
Utvalget har hatt møter gjennom hele sesongen der vi har planlagt og organisert hvilke renn 
vi skulle arrangere. Vi har deltatt på foreldremøter, samarbeidsmøter sammen med TSKL og 
TUIL om onsdagsrennene, møte med K1 om deres deltakelse rundt utdeling av startnummer 
og premieutdeling for onsdagsrenn og møter med Visit Tromsø i forbindelse med 
arrangement Airlines VM. Leder har også deltatt på konferanse om flere kvinner i idretten; 
arrangert av Troms Idrettskrets. 
 
KSL har arrangert følgende renn 2019/20: 
5.okt. Rulleskirenn 
11.jan.  Sonerenn 
Onsdagsrenn: 28.jan, 19.feb 
8.-9.feb.  KM del 2 
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Avlyste renn pga FHI’s retningslinjer ift Koronasmitte: 
14.mars.  Kvaløya skimaraton 
15.mars. Sonerenn 
18.mars   Onsdagsrenn 
26.april.  Jan Tore Skjærviks minnerenn 
Klubbmesterskap 
 
Premieutdelinga for onsdagsrennene ble avlyst på K1. Premiene fordeles til klubbene som 
har ansvar for utdeling til hjemmehørende løpere. KSL planlegger 2 ettermiddager der løpere 
kan hente premiene fortløpende mellom kl 17.30- 19.30. 

 
 

Årsmelding: Seniorutvalget 
 
Gruppen består av tidligere aktive medlemmer i KSL som nå har gått over i pensjonistenes 
rekker eller av andre årsaker er ute av yrkesaktiv virksomhet. Gruppen har som målsetning 
(ikke formalisert), - gjennom uforpliktende fysisk og sosial aktivitet opprettholde og utvikle 
medlemmenes mangeårige vennskap, være et sosialt møtested, holde kontakt med KSL, og 
være en ressursgruppe for skilaget. 
 
Blant gruppens medlemmer er flere som deltatt i skilaget arbeid gjennom snart 40 år, herav 7 
som styreledere, styremedlemmer, kontoransvarlig, arrangementsansvarlige, 
trenere/smørere og trofaste dugnadsmannskaper, og noen som har sluttet seg til gruppen 
gjennom bekjentskaper og interesse for vårt opplegg. 
 
Opplegget består i frivillig deltakelse i mosjonstilbud normalt hver tirsdag fra september til 
utløpet av april måned, ved fotturer til Rødtinden eller skiturer i løypetraséene, fot-, eller 
sykkelturer langs veinettet på Kvaløya, - avhengig av årstid, vær-, og føreforhold. 
Avgang fra skihuset kl. 1000. 
Aktivitetene avsluttes med dusj/badstu, og felles lunsj som er programmert til kl. 1200.  
 
For siste sesong, september 2019 til mai 2020, har i snitt 14 personer deltatt i 
mosjonsopplegget mens inntil 20 personer tidvis har funnet tid til lunsjen. 21. januar ble den 
etter hvert tradisjonelle lunsjen erstattet med fersk skreimølje som smakte fortreffelig. Pga. 
Corana-situasjonen ble vårt siste treff for sesongen gjennomført tirsdag 10.mars.  
 
I den grad KSL har funnet det aktuelt har medlemmer av gruppa deltatt i forskjellige 
dugnader og bistått under arrangementer. Her nevnes, maling av skihuset, vedlikehold av 
løypenettet, deltatt i planlegging og skogrydding for ny løypetrasé, blå løype, sonerenn 11. 
januar og KM 8.-9. februar, snørydding av taket på skihuset. I tillegg har man også deltatt 
under planleggingen av Kvaløya Skimarathon 2020. Gruppen har en representant (Harald 
Johansen) i KSL’s hovedstyre.  
 
Noen av gruppens medlemmer er sentrale i planlegging, finansiering og realisering for 
utvidelsen av skihuset (Svein og Harald), forutsetter oppstart høst 2020! I tillegg nevnes at 
gruppen (Svein/Harald/Karstein/Bjørnar) i samarbeid med Bjørn Arne har bidratt til 
rehabilitering av garderobene på skihuset. 
 
Gruppen har hatt 1 besøk av nåværende leder, Marthe Lise, under en av våre lunsjer. Man 
fikk da en enkel orientering om hva som er status i KSL. Gruppen setter stor pris på at man 
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gis anledning til å treffe representanter fra styret og får muligheter til to-sidig informasjon og 
håper at dette gjentas årlig.  
 
Takk for at vi får anledning til å benytte skihuset som utgangspunkt for vårt tirsdagstreff!  
 
Åsland 18. mai 2020 
Bjørnar J. Pettersen 
 
 

Årsmelding: Markedsutvalget 

Markedsutvalget har i sesongen 2019 bestått av Hugo Bardo. 

Året 2019 har vært et år rolig år. Året har gått til å vedlikeholde skilagets samarbeid med 
partnere i næringslivet, samt reforhandling av noen av dem. I tillegg til oppfølging av avtaler 
for Onsdagsrennene samt markedsføring av rennet i Tromsø vinteren 2019. Utvalget har 
også jobbet med innlevering av regnskapet for rulleskianlegget mot Komrev, utbetaling av 
spillemidler, samt oppfølgingen av momskompensasjon og bankforbindelsen ifm byggelånet 
for rulleskianlegget. 

Skilagets strategi innenfor markedsarbeidet har vært å skape langsiktige gode relasjoner for 
skilaget samt synliggjøre skilagets verdier og rolle i Tromsø og Kvaløya. Kvaløysletta Skilag 
har samarbeidsavtaler som er fordelt over fire ulike nivåer - generalsponsor, hovedsponsor, 
sponsor og bidragsyter. Alle nivåene har en veldig viktig rolle i det generelle arbeidet og 
profileringen av skilaget utad. 

Vårt langsiktige samarbeid med Sparebanken Nord-Norge har vært viktig, og ble reforhandlet 
i forkant av sesongen. De er generalsponsor for skilaget. Skilaget har inntil 2019 hatt 
to hovedsponsor, Econor, som har blant annet hjulpet klubben ifm rulleskianlegget og 
Multiconsult. 

Avtalen med Multiconsult ble ikke reforhandlet i forkant av sesongen 2019 og dermed 
avsluttet. Avtalen med Econor er under reforhandling. Kvaløysletta Skilag har 
seks sponsorer - KSAT, Tromsø Bilskadesenteret, Eide Bygg, Norges Råfisklag, Lerøy 
Aurora og Storelvtun. I løpet av 2019 har markedsutvalget reforhandlet avtalen med Tromsø 
Bilskadesenter, Eide Bygg AS og Storelvtun AS.  

I 2018 har skilaget ni bidragsytere som idag synes på skaphengeren - Tromsø 
Skotøimagasin, NewSec Tromsø AS, Elkotek IDV AS, Maskinentreprenør Stig Kristiansen 
AS, Vakumkjempen Nord-Norge AS, WSP Norge AS avd Tromsø, Bussring AS, Heis 1 og 
Kuldeteknisk AS. Alle avtalene med unntak av Heis 1 var under reforhandling, men har ikke 
blitt reforhandlet pga kapasitet i markedsutvalget. En avtale med Inventum Tromsø AS og 
Elkotev IDV AS er under reforhandling. Avtalen med Elkotek IDV AS vil dekke ressursen 
skilaget har fått med å knytte til seg Nils Magnus Bøen Grave. 
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Årsmelding: Teknisk utvalg 

Utvalget har sesongen 2019/2020 bestått av:   
 
                 Bjørn-Arne Sørensen (styremedlem) 
                 Odd-Arne Olsen  
                 Harald Johansen 
                 Svein Robertsen 
 
Denne sesongen startet vi med å arrangere rulleskirenn den 5 oktober. 
Sonnerenn11. januar Onsdagsrenn 28. januar og 19. februar KM del 2. 8.-9. februar                                                                                                                                                                                                       
I år ble det ikke produsert kunstsnø, det ble produsert rikelig med snø av værgudene. 
I dag. 25.mai er det enda rikelig med snø. Lysløypa ble tråkket den 22.mai. 
 
Renovering av garderober pågår fortsatt. Det er montert to toalett i dame garderoben alle 
overflater er nye, på toalett og skifterom. Det er montert nye lys.    
Nye varmtvannsberedere er montert. Herre garderobe og dusjrom står for tur.  
Premiene har endelig fått fast plass i boden ved siden av sal. 
Lagret ved inngang partiet vil bli omgjort til Rennkontor.  
 
Konkurranseløyper: Det ble gjort en del utbedringer i løypa med fjerning av skog, men vi må 
ut med maskin skal den bli perfekt. Vi skulle ta det i høst, men den velsigna snøen kom litt 
for tidlig.  Løypa er klar for ny FIS-godkjenning når vi har fått gjort noe maskinarbeider i den. 
Kartmaterialet er ferdig. 
 
Det savnes en permanent tilførsel fra Stand feltet til lysløypa. Vårt forslag er å forlenge rød 
løype trasse ned til vestsiden av Strand feltet. Nå tråkkes det med snøscooter ved Djupelva. 
 
Rulleskiløypa: Det er blitt en del grøntareal etter att rulleskiløypa ble anlagt som vi må få 
gode rutiner på. I høst fikk vi låne en plen traktor av All-tjeneste. Det ble brukt en plenlufter, 
den funket ikke helt perfekt. Kanskje vi bør ha en beitepusser. 
Alle lysarmaturene i lysløypa er skiftet til led armaturer.  
Kommunen vil start med utbedring av lysløypa fra Skihuset til Åsland i år. 
 
Utbygging av skihuset: Egen presentasjon. 
Ski hilsen. Bjørn-Arne 

 
 


