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Styrets beretning: medio 2020 – medio 2021 
 
Årsrapporten består av følgende dokument i tillegg til dette dokumentet: regnskapsrapport, 
balanserapport, revisjonsrapport, budsjett 2021, 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 
2020 til dags dato.  
 
Styret i Kvaløysletta Skilag har gjennomført 8 møter i perioden juni 2020 til mai 2021.  
 
Det ble kjøp en løypeslodd til KSL. Vi mottok et tilskudd fra Tromsø Kommune som dekket dette 
kjøpet. KSL kjøpte ny Lynx snøscooter i 2020 for 108 000 inkl mva. En av de eldre scooterne ble solgt 
til Bjørn Arne Sørensen for 50 000. Ny scooter er mindre egnet til vår bruk, så det jobbes med å skifte 
den ut.  
 
I januar 2021 ble det besluttet å bytte til Spond Club. Medlemsbasen er importert for fakturering av 
medlemskontingent, treningsavgifter mm. I forbindelse med importen ble det ryddet i medlemsbasen, 
men det oppsto også utfordringer med duplikater og feil kontaktopplysninger pga mangler i NIF-
systemet. Spond vil på sikt bli koblet til Vipps for betaling. Av fakturert medlemskontingent for 2021 er 
90 000 betalt og 150 000 er utestående pr 29.05.2021.  
 
Medlemskontingenter forblir uendret, men det jobbes med endring i treningsavgiftene som følge av 
endringer i størrelsen på årsgruppene. 
 
Styret har jobber videre med rekruttering av medlemmer til dugnadsinnsats på skirenn og andre KSL-
aktiviteter. Rekruttering til nøkkelfunksjonen som speaker må på plass for opplæring for fremtidig 
avlastning av Kristoffer Brox. På høstens foreldremøter ble det lagt ut lister for dugnadsinnsats. En 
god del skrev seg på. Det er lettere å rekruttere folk ved å ta direkte kontakt pr SMS eller telefon.  
 
I begynnelsen av april inngikk Kvaløysletta Skilag en avtale med Tromsø Kommune om drift av 
parkeringsplassen ved skihuset. Det har blitt etablert en avtale med Eco Trygghet parkering for 
oppfølging av betalingsavgift og kontroll. Deres app benyttes for betaling. Av innbetalt beløp overføres 
70 % til KSL. Parkeringsselskapet beholder 30 % og eventuelle inntekt av parkeringsbøter.  
 
Prosjektet med utbygging og renovering av skihuset går sin gang. Se vedlagt presentasjon. Av 
balansens konto 1115 fremgår det at vi har ca 780 000 til utbygging skihuset. Innkjøp av material 
kommer hovedsakelig i 2021 og vil posteres mot nevnte konto. Det må jobbes videre med finansiering 
av bl.a kjøkkenet.  
 
Garderobene er snart totalrenovert og toalettkapasiteten økt.  
 
Nøkkelpersoner i Seniorgruppa må berømmes for alt dugnadsarbeidet som legges ned i prosjektet 
med utbygging av skihuset og renovering av garderobene.  
 
 
Covid-19-pandemien har preget skiidretten også i sesongen 20-21. De skirennene som KSL har 
arrangert har vært iht de til enhver tid gjeldende retningslinjer og regler for smittevern. Det har også 
vært en tett kontakt med Tromsø Kommune for deres anbefaling for gjennomføring.  
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Kvaløysletta Skilag har søkt om kompensasjon for tapte inntekter knyttet til startkontingent, kafésalg 
og leieinntekter. I tillegg 140 000 som vi fikk utbetalt i mai og juni 2020, har fått ytterligere 
kompensasjon på 98 088. Totalt 238 088 fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet.  
 
«Vi skaper vinterglede» i Kvaløysletta Skilag.  
 
Dette er et godt motto, og en rettesnor for aktivitet, samhold og miljø i skilaget. Kvaløysletta Skilag har 
et godt miljø og mange engasjerte medlemmer, og dette er noe vi må ta vare på og utvikle videre.   
 
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 
smittevern.   
 
Takk til alle medlemmer og støttespillere for innsats i og utenfor skisporet! 
 
Kvaløysletta, 29.05.2020 
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. 
 
Remi Møller: 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).  
 
Bjørn-Arne Sørensen: styremedlem og leder Teknisk utvalg. Ansvarlig for drift, vedlikehold og utvikling 
av rulleskiløype, skiløyper og skihuset. 
 
Info- og markedsutvalget: ingen leder av utvalget siste år.  
 
Regnskapsfører: Kirsten Andberg 
Revisor: Anita Winter 
 
 

Årsmelding: Sportslig utvalg 

Sportslig utvalg har sesongen 20/21 bestått av: 

• Lars-Thomas Nordkild (leder og representant i Tromsø skiteam) 

• Kirsten Andberg Stenersen (ansvar for jr og sr) 

• Morten Føyen (ansvar for aldersbestemte grupper) 

• Morten Andre Andersen (lisenser, søknader, referat etc) 
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Vi har denne sesongen gjennomført 6 møter i sportslig utvalg i perioden 18. mai 2020 – 18. mars 

2021. Møtene har vært avviklet månedlig frem til og med november. I perioden januar – februar ble det 

ikke gjennomført møter grunnet lav aktivitet på grunn av smitteverntiltak mot Covid-19. I denne 

perioden ble nødvendige avklaringer gjort på e-post. I mars ble det gjennomført et nytt møte for å 

planlegge sesongavslutning med NNM og NM. 

Vi har i år hatt organisert aktivitet i 6 grupper med fellestreninger og med følgende trenere på de ulike 

gruppene: 

• 7-8 år:  Kirsti Jullum og Sara Kollstrøm. 

• 9-10 år:  Martin Holm og Torstein Lindquister 

• 11-12 år: Espen Rognli og Morten Føyen 

• 13-14 år: Vegar Skildheim, Hanne Kristin Kroken og Merete Myrseth 

• 15 - 16:  Nils Magnus Grave 

Vi har avviklet 8 trenermøter, ca en gang pr måned. Første møte ble gjennomført i juni, det siste 

trenermøte ble gjennomført i mars. Evaluering av sesongen 20/21 er planlagt utført i første trenermøte 

for sesongen 21/22, mandag 10 mai. 

Utøvere og treninger  

Vi har også i år hatt 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 at forfall 

skal meldes inn så tidlig som mulig slik at vi har mulighet til å finne vikarer. Vi har fått dekket behovet 

for vikarer med junior- og seniorutøverne, samt noen foreldre som villig har stilt opp ved behov. Våre 

junior- og seniorløpere er veldig positive til å være med og bidra på de aldersbestemte gruppene, det 

er populært både hos ungene, i tillegg til at det styrker klubbtilhørigheten for juniorene og seniorene. 

I sesongen 19/20 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 vi hadde 

fokus på å gi mer oppfølging på skiteknikk. Nils Magnus Grave hadde ansvaret for treninger og 

oppfølging av utøvere. Etter en evaluering vår 2020, ble vi enige om å fortsette med dette tilbudet for 

denne gruppen også i sesongen 20/21. I år har vi hatt to faste treninger i uken for denne gruppen på 

samme tidspunkt som de øvrige aldersbestemte gruppene. En eventuell videreføring av et slikt 

opplegg er avhengig av tilstrekkelig trenerkapasitet. 

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 7-16 år, med følgende fordeling: 

• 7-8 år: 27 registrerte deltakere 

• 9-10 år: 25 registrerte deltakere  

• 11-12 år: 21 registrerte deltakere 

• 13-14 år: 14 registrerte deltakere 

• 15–16 år: 12 registrerte deltakere 

Det er spesielt gledelig at vi gjennom vinteren hadde et jevnt tilsig av nye unger på gruppene for de 

yngste ungene. 

Skilaget har også i sesongen 20/21 hatt 2 aktive utøvere i klasse FH. 

I sesongen 20/21 har skilaget har hatt 7 utøvere påmeldt Tromsø skiteam. Marie Lauritzen Rognli, 

Live Føyen, Elias Brennvik, Adrian Walderhaug Johnsen, Ottar Sagerup, Anlaug Thomasjord og Erle 

Sagerup-Nordkild. 

Skilaget har i sesongen 20/21 hatt 7 aktive juniorløpere; Johannes Andberg Stenersen, Vilde Nilsen, 

Idunn Strand, Dina Andersen, Vilde Sagerup-Nordkild, Ingeborg Andberg Stenersen og Marie 
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Lauritzen Rognli. 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 1 løpere på Team Elon Nord-Norge; Silje Theodorsen 

Torgeir Sulen Hovland valgte å stå utenforlag denne sesongen, han har hatt eget opplegg med trener 

og skiservice. 

Treningssamlinger 

Det ble på grunn av smittesituasjonen og nødvendige smitteverntiltak mot Covid-19 ikke arrangert 

treningssamlinger i klubbregi denne sesongen. 

Gjennom sommer og høst har kretsen gjennomført treningssamlinger for aldersgruppen 15-16, junior 

og seniorlagene. Klubbens løpere har deltatt på disse samlingene. 

Skirenn 

Smittesituasjonen og nødvendige smitteverntiltak har satt et betydelig preg på konkurransetilbudet i 

kretsen. Det ble totalt arrangert 10 stk sone- og kretsrenn i Troms skikrets i år. 

NM del 2, junior NM, Norgescup for juniorer, Hovedlandsrenn og NNM ble i år avlyst. 

Vi har i år hatt omtrent like stor deltakelse på sone- og kretsrenn i år som i fjor. Deltakelsen i kretsrenn 

for alle klasser (f.eks Førjulsrennet) har vært på ca 30 deltakere 

På KM del 2, 27. februar hos TSKL, hadde vi 21 deltaker mot 47 deltakere i fjorårets KM del 2 

(hjemmebane). På KM del 1, 13. mars i Nordreisa hadde vi kun 16 deltakere mot 22 deltakere i fjor. 

På sone- og kretsrennet på hjemmebane 7 mars hadde vi 33 deltaker mot 48 deltakere på tilsvarende 

renn i 2020. Deltakelsen i år var nok preget at Coronasituasjonen, det var blant annet ikke lov for 

seniorløpere å delta. 

NM del I ble i år arrangert i Trondheim, her hadde vi 2 deltakere, Silje Theodorsen og Vilde Nilsen, 

hvor begge to leverte veldig gode resultater. Silje ble 8. plass 15 km duathlon, 8. plass 5 km K og 13. 

plass 10 km F. Vilde Nilsen ble Norsk mester på både 5 km kl og 10 km fri. 

Silje fikk flere gode plasseringer i Norgescupen og endte her som nr 3 totalt etter Kathrine Harsem og 

Therese Johaug. Her vant hun løpet på Gålå i 10 km F.  

Vilde Nilsen har også i år hatt en fantastisk sesong internasjonalt 3 strake seirer under WC i Voukatti, 

som var de eneste WC-rennene hun fikk gått. Sammenlagt i WC ble hun likevel nr to. 

 

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. 

Denne sesongen har det meste av sosiale aktiviteter og kafèsalg avlyst, og begrenset 

møtevirksomhet. 
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Sosialutvalget har bidratt under følgende arrangement: 

• Rulleskirenn 6.september, kafèsalg med smittevernsrestriksjoner. 

• Arrangert juleavslutning ute for en liten kohort 14/15år og 16/17år med grillpølser og varm 
saft. 

• 6.-7.mars smittevernsarbeid på skirenn. Spriting av toaletter og berøringspunkter på skihuset. 

• Onsdagsrennene og treningsrenn, spriting av toaletter og berøringspunkter.  

• Klubbmesterskapet 19.april, servering av grillpølser og is i et nydelig vårvær. 
 

Vi har handlet inn mat, antibac/rengjøringsutstyr og engangsutstyr til kjøkkenet.  

Vi har hatt to møter gjennom sesongen, ellers hatt jevnlig kontakt via telefon/mail/facebook. Leder har 

vært på styremøtene, har også samarbeidet med de ulike utvalgene arrangementsutvalget, 

seniorutvalget og teknisk utvalg. Sosialutvalget har tegnet kjøkkenskisse, og Siv Hilde har vært på 

noen møter med teknisk utvalg ang bygging av kjøkkenet. Videre planlegging av kjøkkenet fortsetter 

neste sesong. 

I høst jobbet vi med å lage skriftlige instrukser på ulike utstyr på kjøkkenet. Har også laget rutiner for 

innkjøp og drift på de ulike arrangementene, som vi må fortsette med i neste sesong også. 

Ser at den sosiale aktiviteten er viktig i skilaget, det har vi sett bl.a på treningsrennen og 

klubbmesterskapet.  

Årsmelding: Arrangementsutvalget 
 
Utvalget har bestått av følgende medlemmer: 
Leder Remi Møller, nestleder Trond Brox, medlemmer Nina Skogstad, Harald Strand og Per- Morten 
Brennvik 
 
Utvalget har hatt møter før og gjennom hele sesongen der vi har planlagt og organisert hvilke renn vi 
skulle arrangere. I utgangspunktet planla vi for en normal sesong, men det ble relativt tidlig klart at 
sesongen ville bli sterkt preget av korona. Svært mye av arbeidet har derfor vært preget av dette, og 
av mye ad hoc-planlegging av arrangement. Vi har, tross den krevende situasjonen, arrangert flere 
klubbrenn til erstatning for avlyste renn. Sportslig utvalg/trenerne stod for en stor del av organiseringen 
av disse arrangementene samt klubbmesterskapet. Vi fikk gjennomført ett krets-/sonerenn over to 
dager.  
 
Arrangementsutvalget har deltatt på foreldremøter, samarbeidsmøter med TSKL og TUIL om 
onsdagsrennene og delt ut startnummer for onsdagsrenn på K1. Det ble en større endring på 
organisering av onsdagsrenn med tilpasning til koronapandemien. I stedet for karusell med totalt ni 
renn/tre renn på hver klubb, gjennomførte de tre klubbene fem renn hver. Ved påmelding måtte 
deltakerne velge hvilket sted de skulle gå samtlige fem renn. Vi arrangerte hvert onsdagsrenn med to 
kohorter, hvor stadion ble tømt mellom hver kohort.  
 
Det ble ikke felles premieutdeling etter onsdagsrennene på K1, som opprinnelig planlagt. Premiene 
ble i stedet fordelt til klubbene som fikk ansvar for utdeling til hjemmehørende løpere. Vår 
premieansvarlig gjennomførte premieutdeling 21. og 28. april. 
 
Foran årets sesong satte vi opp liste over all dugnad for hele sesongen. På foreldremøtene oppfordret 
vi foreldre til å skrive seg opp på datoer som passet. Plasser som ikke ble fylt opp på denne måten, 
satte vi opp ved å plukke folk fra medlemslistene. Vi mener dette var en hensiktsmessig måte å gjøre 
det på, og vil gjenta dette for sesongen 2021/2022.  
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KSL har arrangert følgende renn 2020/21: 
6. september:  rulleskirenn 
23.januar:  klubbrenn (erstatning for avlyst krets-/sonerenn)  
30. januar:  klubbrenn 
13. februar:  klubbrenn  
6. og 7. mars:  krets- og sonerenn 
3., 10., 17. februar,  
3. og 17. mars:  5 onsdagsrenn 
19. april:  klubbmesterskap 
 
Avlyste renn som følge av korona/sentrale retningslinjer: 
23. januar:  krets-/sonerenn 
6. mars:  Kvaløya skimaraton 
17. april:  Jan Tore Skjærviks minnerenn 
 
Arrangementsutvalget vil rette en spesielt stor takk til seniorene i skilaget, og en del andre personer 
som bidrar uten at de nødvendigvis har barn som går på ski eller selv er aktive skiløpere (lengre). 
Disse har bidratt med en uvurderlig innsats i forbindelse med arrangementene. Vi er også svært 
fornøyd med innsatsen til alle de foreldrene som har bidratt på dugnad med mange forskjellige 
funksjoner i de rennene vi fikk arrangert i sesongen 2020/2021.  
 
Skilaget er helt avhengig av denne dugnadsinnsatsen for at vi skal klare å tilby våre mange unge 
løpere gode opplevelser med profesjonelt gjennomførte arrangement på sin hjemmebane. Vi setter 
derfor stor pris på seniorene og de andre som gjør dette mulig. 
 
Vi har en del nøkkelfunksjoner, rennleder, speaker, tidtaking, ansvar for arenarigging, som vi ønsker å 
rekruttere nye personer til for å avlaste de som utfører dette i dag. Dette har vist seg krevende å 
rekruttere til og det er noe arrangementsutvalget vil arbeide videre med foran kommende sesong. 
 

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; 
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 har 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 løypetraceene, 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 sesongen, 
september 2020 til mai 2021, har i snitt 14-15 personer deltatt i opplegget. Pga. Corana-pandemien 
ble oppstart høsten 2020 utsatt til 6.oktober. 
 
Mosjonsdelen er gjennomført som normalt da man opptrer i små grupper og enkeltvis slik at det ikke 
har vært problemer med å holde avstand mellom deltakerne. Etterfølgende dusj og badstu på skihuset 
er ikke gjennomført, det samme gjelder felles lunsjopplegg. Lunsjen er erstattet med at den enkelte 
har medbrakt nistepakke og man har servert deltakerne kaffe. Fram til medio desember ble nista 
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inntatt i kafédelen med anbefalt avstand mellom deltakerne, etter nyttår benyttet man tidtaker- og 
spikerbua, damene i speakerbua og «karane» i tidtakerbua. 
 
I den grad KSL har funnet det aktuelt har medlemmer av gruppa deltatt i forskjellige dugnader og 
bistått under arrangementer. Her nevnes, vedlikehold av løypenettet, opprydding/utbedring av 
terrengskader etter linjearbeidene til Troms Kraft Nett AS, i området Eidkjosen - «Slaktarhaugen», 
rehabilitering av herregarderoben på skihuset, nytt sekretariatrom, samt ansvar for pågående 
byggearbeider ved utvidelse av skihuset.  
 
Medlemmer har rigget arenaen til «Onsdagsrennene» og innehatt roller ved gjennomføringen av 
disse. I tillegg har man også deltatt under planleggingen av Kvaløya Skimarathon 2020. Gruppen har 
en representant (Harald Johansen) i KSL’s hovedstyre. Takk for at vi får anledning til å benytte 
skihuset som utgangspunkt for vårt tirsdagstreff! 
 
Åsland 8. april 2021 
Bjørnar J. Pettersen 
 
 

Årsmelding: Markedsutvalget 

Markedsutvalget har i sesongen 20-21 bestått av Hugo Bardo, Trond Bakkehaug og Johannes 

Hammer. Siste år har vært et mellomår ettersom det har vært utfordrende å rekruttere leder til 

utvalget. Året har gått til å vedlikeholde skilagets samarbeid med partnere i næringslivet, samt 

reforhandling av noen av dem.  

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. 

Det er skrevet en avtale med Peab Bjørn Bygg som erstatning for Mulitconsult / Econor. Kvaløysletta 

Skilag har seks sponsorer - KSAT, Tromsø Bilskadesenteret, Eide Bygg, Norges Råfisklag, Lerøy 

Aurora og Storelvtun.  

Avtalene med bidragsytere som idag synes på skaphengeren må reforhandles i 2021. Dette gjelder: 

Tromsø Skotøimagasin, NewSec Tromsø AS, Elkotek IDV AS, Maskinentreprenør Stig Kristiansen 

AS, Vakumkjempen Nord-Norge AS, WSP Norge AS avd Tromsø, Bussring AS og Kuldeteknisk AS. 

Avtalene med  Heis 1 er reforhandlet. Manglende reforhandling av avtalene skyldes begrenset 

kapasitet i markedsutvalget. 
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Årsmelding: Teknisk utvalg 

Årsmelding: Teknisk utvalg 2020 /2021 
 
Utvalget har sesongen 2020/2021 bestått av: 
 

Bjørn-Arne Sørensen (styremedlem) 
Odd-Arne Olsen 
Harald Johansen 
Svein Robertsen 

 
Denne sesongen startet vi med å arrangere rulleskirenn 6 september. En tørr og mild start på vinteren 
gjorde att snøen glimtet med sitt fravær. Vi startet snø-produksjon 12. desember. Det ble produsert og 
kjørt ut snø til del 1 og 2 i rulleskiløypa. 
 
I perioder var vanntilførselen i elva heller dårlig. Det ble produsert i ca. 3 uker 
 
Med noen ned stenginger pga. høytemperatur og lite vann. Det bør være minus 5 eller kaldere for å få 
en økonomisk god nok produksjon. 
 
Renovering av garderober pågår fortsatt, garderobe og toalett til damer er ferdig. I herregarderobe 
gjenstår det noe arbeide. 
 
Lagret ved inngang partiet er blitt omgjort til Rennkontor. 
 
Konkurranseløyper: Vi har fått FIS-godkjenning av konkurranse-løyper. Det ble gjort en del utbedring 
av løypa med fjerning av skog og maskinarbeider. Det er fortsatt en del rydding av skog som gjenstår. 
 
Det savnes en permanent tilførsel fra Stand feltet til lysløypa. Forslag er å lage ei løype fra nordenden 
av rulleskiløypa til Strand. Vi håper på en godkjenning av den. Nu 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 fjord 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. 
 
Kommunen start med utbedring av lysløypa fra Skihuset til Åsland i høst. 
 
Utbygging av skihuset: Egen presentasjon. 
 
Ski hilsen. 
Bjørn-Arne 


