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Styrets sammensetning  
Fra 25.4.2019 

 
Leder Per Stig Solbakken Ingvild Harr Lian 
Nestleder Torstein Sundset 
Økonomiansvarlig Espen Kristiansen Joakim Skaanes 
Sportslig leder Torbjørn Skaanes Torbjørn Skaanes 
Styremedlem Torstein Sundset Silje Oanes Sjøli 

Espen Værnes 
Sekretær Dag Ivar Hovdal Espen Værnes 
Utøverrepresentant Ola Oanes Solbakken Ola Oanes Solbakken 
 
 
Valgkomité Jørn Erik Berg og Ingvild Harr Lian frem til årsmøte 2019 

Jørn Erik Berg og Dag Ivar Hovdal, etter årsmøte 2019 

Styrets arbeid 
 
Styremøter 
Gammelt styre gjennomførte 3 styremøter i 2019. Nytt styre overtok 25.4.2019 og har 
gjennomført 9 styremøter. I tillegg er det avholdt flere planleggingsmøter i forbindelse med 
avdelingens arrangementer. 
 
Styrets arbeid har i stor grad bestått av tilrettelegging og gjennomføring av interne og 
eksterne aktiviteter. 
 
Andre halvår av 2019 har krevd mye av styrets medlemmer i forbindelse med store og 
komplekse saker. Dette gjelder blant annet inngåelse av ny grunneieravtale med Hjellien. Og 
arbeidet med saken som gjelder den planlagte utbyggingen av deler av Stormyra, som i stor 
grad påvirker lysløypa i Lauvåsen. Her har det lyktes styret med å inngå en avtale med 
utbygger HAW, om innskrenking av planområdet.Og detaljert avtale om flytting og 
opparbeidelse av ny trase, hvis utbyggingsplanene blir realisert. Saken skal opp til endelig 
behandling i Trondheim bystyre i 2020. 
 
I tillegg har det vært uvanlig stor aktivitet og komplekse saker i hovedstyret, som avdelings 
styrene har jobbet mye med. 
 
Vi i skistyret har inngått avtale med styret i Gjenvollhytta om overføring av arr. Nordmarka 
Rundt til dem. Skiavd vil i fremtiden kun bidra med lyd og tidtakingsutstyr og mannskap til 
betjening av dette. Som motytelse vil vi ha gratis leie av hytta til våre sportslige arr. 
Vassfjellet Rundt hadde 50-års jubileum, noe som også har krevd ekstra innsats fra styret. 



 
Spesielle oppgaver / andre funksjoner 
Torbjørn Skaanes har vært komiteleder for Vassfjellet rundt. 
Tore Vollset var komiteleder for Nordmarka Rundt. 
 
Øvrig 
Årsmøtet 2019 besluttet at den tidligere tradisjonelle barmark/familiesamlingen skulle 
gjenninnføres i 2019. Den ble gjennomført på Dombås i begynnelsen av september. Og var 
meget vellykket. 
 
Vi har også ivaretatt øvrige arrangement, diverse dugnader, poengrenn / Telenorkarusellen 
og oppfølging av sponsor- og løperavtaler. 
 
Styrets leder er også styremedlem i hovedlaget.  
Randi Storsve har vært regnskapsfører. 
 

Samarbeidspartnere 
 
● Nidaros sparebank 
● Sportshuset Melhus 
● Boligpartner  
● Forset grus 
● Ramlo sandtak 
● Rørlegger T. Sundset 
● Vintervoll  
● Melhus Bil 
● Heimdal Eiendomsmegling 
● HAW 
● Coop Extra 
● Statkraft 

 

Arrangementer og aktiviteter 
 
● Nordmarka rundt 
● Poengrenn / Telenorkarusellen – 6 renn med god deltakelse 
● Tilrettelagt vinteraktivitetsdag/Funkisrenn 
● Klubbmesterskap 
● Premieutdeling poengrenn / Telenorkarusellen 
● Idrettens dag 
● Vassfjellet rundt 
● Barmark/familiesamling på Dombås 
● Snøsamling i Bruksvallarna, Sverige 
● Diverse dugnader, som vasking til Boligpartner og Klæburock. 

  



Sportslig aktivitet / resultater for 2019 
 
Klubben har utøvere som deltok på poengrenn, sonerenn, kretsrenn og nasjonale renn. Og 
voksne som deltok på nasjonale og internasjonale turrenn.  
 
Gruppen i regi av idrettsskolen kjørte faste ukentlige treninger fra høstferien 2018 frem til 
påske 2019. Videre begynte idrettsskolen på igjen etter høstferien 2019 
De fleste deltok på poengrenn. Oppmøte varierer og anslagsvis mellom 5 – 15 er/har vært 
innom hver gang. 
 
Rekruttering er en viktig jobb for Klæbu IL ski videre og må få større fokus. 
 
Juniorer 
Ola, Joakim, Magnus, Stian og Adrian Haugen.  
Har fulgt opplegg via Heimdal vgs – fungerer bra. 
Ola og Magnus har vært en del av den spissede gruppen på Heimdal vgs. 
Ola og Joakim la opp etter sesongen 2018/19. 
Adrian, Stian og Magnus fortsetter. 
 

G 15-16 
Krister og Adrian.  
Følger et opplegg i regi av Jan Sjøli. Evalueres etter endt sesong. 
 
J/G opp til15 år 
Helene, Karianne, Jeppe, Tobias, Jonathan, Remi, Ella og Nora 
 
Ella har operert og vært mye ute av treningsgruppa høsten 2019. 
Her har Thea Skarbo Hegge og Vilde E Hindseth støttet som trenere og Torstein Sundset har 
vært bindeledd. Evalueres etter endt sesong. 
Stian har, som ledd i trenerutdanning på Heimdal vgs, hatt gode og motiverende treninger 
med denne gruppa ila høsten 2019. 
 
Øvrig 
Klæbu stilte lag i NM-stafetten som gikk i Meråker og kom på 37 plass 
(Magnus, Joakim og Ola) 
 
Klæbu IL skis seniorløper, Kristoffer By Vollset er tilbake etter studier i USA og satser videre 
sesongen 2019/20 
  
Vår viktigste rekrutteringsarena, poengrenn / Telenorkarusellen, ble gjennomført med god 
deltakelse. Vi har gjennomført 6 poengrenn denne sesong, flere med fokus på 
langrennscross, noe som må videreføres og utvikles. 
Klubbmesterskap gjennomført. 
Barmarkssamling ble gjennomført på Dombås første helgen i september. Godt oppmøte, flott 
sosialt og bra treningseffekt. 
Snøsamling i Bruksvallarna i november. Bra deltakelse og godt sportslig og sosialt utbytte. 
  
Klubben arrangerte Vassfjellet Rundt for 50. Gang med god deltakelse 
Har hatt deltakere på Toppidrettsveka. 



Har arrangert Nordmarka Rundt – arrangementet er overlatt til Gjenvollhytta fom 2020. 
 
Ingen smørekurs. Anbefales gjennomført mtp rekruttering. 
 

Ronny Fredrik Ansnes minnefond 
 
Det ble i januar innkjøpt skileikutstyr for midler fra fondet. Dette etter vedtak fra nov 2018. 
Dette utstyret har vært mye i bruk. Både på Telenorkarusell rennene, på treninger på 
idrettsskolen, på tilrettelagt vinteraktivitetsdag/Funkisrenn, på Idrettens dag og generelle 
treninger både på snø og barmark.  
 

Økonomi 
 
Årsregnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 149 751, mot et underskudd i 2018 på kr 58 
216.  
Det reelle overskuddet i 2019 er ikke kr 149 751. Da det er gjort en større ryddejobb i 
regnskapet på fordringer og åpne poster helt tilbake til 2016. Og en del er inntektsført på 
2019.  
I tillegg er varelageret for premier til Vassfjellet Rundt nå lagt inn i regnskapet. Dette har ikke 
vært tilfelle tidligere år. Det alene utgjør kr 68 675 
 
 
Sum eiendeler pr 31.12.19 er kr 947 293 og likviditeten er god. 
 
 

Medlemstall for 2019 
 
Vi har hatt som mål å få flere involvert i mer av avdelingens virksomhet, dette vil vi fortsatt 
jobbe med videre framover. Vi er avhengig av mange bidragsytere for å opprettholde og 
videreutvikle vårt aktivitetsnivå. 
 
 
 
Styret vil takke alle løpere, foreldre, løypemannskaper, grunneiere og sponsorer. I tillegg vil 
vi spesielt rette en stor takk til trenerne som stiller på hver trening godt forberedt for våre 
utøvere. 
Og en stor takk til alle frivillige som har stilt opp på våre arrangement gjennom året.  
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