
Årsberetning fra skigruppa 2017. 

 

28.august ble det innkalt til medlemsmøte, fra hovedlagets 

side, for å få på plass et styre i skigruppa, hele styret bortsett fra 

en hadde trukket seg i løpet av våren/sommeren. På møtet møtte det tre 

personer, en som satt i styret, en som sa seg villig til å bli med i styret og 

sistemann var ikke interessert i å sitte i styret. 

Med dette utgangspunktet så jobbet valgkomiteen videre og i løpet av en 

måned så var vi et styre på 4 personer. 

Styret har siden september bestått av: 

Berit Bjørklund, leder 

Aasmund Lien, nestleder 

Ida Ekornhol, kasserer 

Torun Faldalen, sekretær 

Det har vært avholdt tre styremøter, tre møter med løypekjørere og ett møte 

med trenere. Mye av kommunikasjonen har foregått på meldinger og mail slik 

at vi har holdt kontroll og samtidig ikke har hatt så mange møter. Dette har 

fungert fint.  

Vi fikk raskt på plass trenere, og treningstider slik at vi kunne gi ungene et 

tilbud. I starten var det tilbud i gymsalen på ungdomsskolen, 1.-4.kl 1 time, 

mens 5.-7. trente ute en halvtime og så inne en time. Antallet barn starta på 

15. etter hvert ble det noen flere. Trenere Har vært; Hildegunn Håkenrud, med 

hjelp av Berit Bjørklund med de yngste, Sondre Skjerven og Gjermund 

Bjørklund med de eldste.  

De eldste ungdommene som satser aktivt på ski, trener med Team Odal, hvor 

Olav Tjøgersen er trener. Her har Nord-Odal IL med 7 utøvere fram til mai 2017 

og 5 utøvere etter det.. 

 

Det har vært mye jobb med å få kontroll over alt vi skal drive med, og der har vi 

hatt god hjelp av tidligere styremedlem Kar M. Rudshaug. Tusen takk.  



Vi har bestilt materiell til skikarusellen, vi har hatt dugnad i lysløypa i 

Steinbekken, og vi har hatt vaskedugnad i brakka i Steinbekken.  

Å få oversikt over hva vi eier og hva vi har ansvaret for, har vært utfordrende, 

og er det fortsatt. Det er utrolig mye som faller innunder skigruppa, som det 

tidligere lå innunder anlegg. Vi har hatt store utgifter på utstyr for å få dette 

opp å gå, noe faktureres i 2017 noe i 2018.  

 

Økonomien er et usikkert kort. Det har ikke blitt tilført midler fra hovedlaget 

hverken i 2016 eller 2017, og dette må det gjøres noe med. Det ble sagt i 2016 

at det skulle arbeides med strukturering slik at det blir avklart hvem som har 

ansvar for hva, og dette håper vi blir gjennomført i 2018. 

Vi har starta på et treningslederkurs gjennom idrettskretsen og dette blir 

fullført i 2018. Fra Nord-Odal Il ski har vi hatt med: Gjermund Bjørklund, Sondre 

Skjerven, Berit Bjørklund, Christian Bjørklund. Det har også vært med 5 

deltakere fra andre skiklubber.  

 

Tusen takk til våre trenere; Hildegunn Håkenrud, Sondre Skjerven og Gjermund 

Bjørklund for den innsatsen dere gjør for å gi ungene våre et bra tilbud.  

 

Resultatmessig har det vært et godt år: 

 Vi har hatt med de sju/fem skiløperene fra Team Odal i mange skirenn. 

De har alle deltatt i Sjusjøcupen, hvor både Madeliene N. Austad og 

Rannei Bjørklund vant sammenlagt sesongen 16/17.  

 Christain Olaus Sween har gjort det godt i flere skirenn i Oslo og 

Akershus i tillegg har han også gjort bra renn i kombinert, som vår eneste 

utøver i denne sporten. 

 Rannei Bjørklund  (j15) vant KM i sprint, klassisk og fristil og ble dermed 

tatt ut til å representere representere Hedmark skikrets i Kong Haralds 

ungdomsstafett i Holmenkollen, hvor laget ble nr. 8 

 I Hovedlandsrennet ble Rannei nr. 18 på sprint. 

 



Vi i skistyret har deltakere i flere møter/grupper, Leder deltar i Hovedlagets 

styremøter, Nesteleder sitter i valgkomiteen, kasserer sitter i sponorgruppa og 

sekretæren sitter i Sandsdagene gruppa.  

Leder har deltatt på høstmøte i Hedmark skikrets, i Trysil. Hvor det ble 

informert om mye i forbindelse med sesongen 17/18 i tillegg til gode 

diskusjoner. 

Det er byttet 17 lamper i lysløypa i Steinbekken i 2017. 

Løyperkjøring er fordelt på tre lag, Mo, Sand og Bruvoll. Mo og Bruvoll fungerer 

godt, men det har vært noen utfordringer på Sand men der har Ida Ekornhol 

stått på masse for å få tak i folk og har lyktes godt med det. Oblater til alle 

kjøretøyene er ordnet fra kommunen og fordelt. Vi har en utrolig dyktig gjeng 

med løypekjørere som står på bokstavelig talt dag og natt for at ivrige skiløpere 

skal ha supre løyper til enhver tid. All honnør til dere alle!! Vi vil jobbe med å få 

med flere løypekjørere på lagene slik at belastningen på de vi har i dag ikke blir 

for stor. 

Det koster masse å kjøre skiløyper over hele Nord-Odal. Vi har ordnet med 

Vipps og håper vi får inn mange kroner ved hjelp av det. 

 

 

 

Berit Bjørklund, leder NOIL-ski. 

 

 


