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Årsberetning 2016-2017 
 

Sesongen 2016-2017 har for skigruppa vært preget av en meget snøfattig vinter, og uten 
anlegg for snøproduksjon har det vært umulig å tilby det løype og treningstilbudet vi skulle 
ønske. 
 
Til tross for forutsetningene har en rekke av våre yngre løpere prestert imponerende 
resultater i krets- og nasjonale renn. 
 
Styre 
Styret for skigruppa har bestått av: 
 

Dan Arve Juvik  Leder 
Kai Rudshaug   Økonomi 
Lisa Bergseteren   Presse/ Informasjon 
Julie Juvik 
Tonje Holberg 
Andreas Bothner 
 

Det har i perioden blitt avholdt 6 styremøter. 
 
Økonomi 
Dette er første år med et sammenslått idrettslag, og det har vært utfordrende å få oversikt 
over hvilke midler Skigruppa hadde. Samtidig har det vært uklart hvilke kostnader for anlegg 
og skiløyper som ligger på skigruppa, og hvilke som ligger på anlegg.  
 
I 2016 har skigruppa ikke blitt tilført midler fra idrettslaget. Sponsorinntekter som skigruppa 
hadde før sammenslåingen er også falt bort. Skigruppa har i perioden dekket 
anleggskostnader på 22700,-. Til sammen har dette ført til et betydelig underskudd for 2016, 
og gjenstår noe arbeid for å få strukturen endelig på plass, og få kostnader og inntekter riktig 
fordelt. 
 
Trenere og treningstilbud 
For de minste, 6 – 11 år, har Karl-Magnus Fjeld Skinstad vært trener. Snø- og værutfordringer 
har gjort at det har blitt mye innendørs trening, men Carl-Magnus har fått til et gode 
treninger for unger med stor spredning i alder. Det har deltatt fra 20 – 30 unger på hver 
trening. Treningene er preget av lek og moro, samtidig som øvelsene er rettet spesifikt mot 
ski, balanse, styrke og spenst. 



Årsberetning 2016/2017 – NOIL Skigruppa  Side 2 av 3 
 

   
Ungene over 11 år følger treningene til Team Odal, som samler skiungdommen fra både 
Nord- og Sør-Odal. Trener er Olav Kjøgersen som har skapt et veldig godt treningsmiljø de 
siste årene. Han organiserer treninger 2 – 3 ganger i uken, og arranger treningssamlinger 
utover det. Sammen med hver enkelt utøver utarbeider Olav også personlige treningsplaner 
og målsetninger. 
 

 
Treningssamling for Team Odal i desember 
 
Resultatmessig har sesongen vært fantastisk. Noen høydepunkter i kronologisk rekkefølge: 

 Rannei Bjørklund, Kretsmester J15, 5 km fri teknikk, Savalen 

 Rannei Bjørklund, seier i J15 Sjusjøcup 6 duathlon 

 Gjermund Bjørklund, sølv i M18, Sjusjøcup 6 duathlon 

 Madeleine Nilsen Austad, seier i K19/20 Sjusjøcup 6 duathlon 

 Henrik Linner Tronsrud ble nr. 8 i G16 Sjusjøcup 6 duathlon 

 Håkon Linner Tronsrud ble nr. 15 i G14 Sjusjøcup 6 duathlon 

 Jacob Linner Tronsrud ble nr. 6 i G12 Sjusjøcup 6 duathlon 

 Christian-Olaus Sween, seier i Rossignolrennet 2017, nasjonal deltakelse 
 Rannei Bjørklund, kretsmester i sprint på Hernes 

 Christian-Olaus Sween, seier i både hopp og kombinert i Trysil 😃⛷.  

 Christian-Olaus Sween, seier i både prolog og sprint gutter 11 på Hernes. 

 Rannei Bjørklund, kretsmester jenter-15 i klassisk fellesstart på Rena. 

 Rannei Bjørklund – 2 seire i Sjusjøcupen. 

 Rannei Bjørklund, kretsmester jenter-15 i klassisk fellesstart på Rena. 

 Christian-Olaus Sween, 2. plass av 209 startende i 11-årsklassa i Oslo Skifestival 
 
Gratulerer til utøvere og trenere! 
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Arrangementer 
 
Sykkelløp på Sandsdagene 
I forbindelse med Sandsdagene arrangerte skigruppa sykkelløp for barn og ungdom. Det var ca. 40 
deltagere, som syklet distanser fra 600m til 8 km. Ungene fikk vis sine ferdigheter tett på publikum, i 
en fartsfylt og spennende konkurranse. 
 
Modilten  
Det tradisjonsrike løpet ble arrangert ble arrangert 28.mai, med tredobling av deltagelsen, 
sammenlignet med siste årene. Totalt deltok 90 deltagere i et flott løp i Steinbekken.  Løpet var også 
kretsmesterskap for Nord-Odal IL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


