
 
 

Referat Klæbu IL langrenn 
 
 
Sted: Skibua 

Tid: 02.09.20  kl.18.00- 20.00 

Inviterte: Ingvild Harr Lian,Torstein Grenstad, Torbjørn Skaanes,Dag Ivar Hovdal, Torstein Sundset, 
Silje Oanes Sjøli 

Tilstede: Ingvild Harr Lian, Torbjørn Skaanes, Dag Ivar Hovdal, Torstein Sundset, Silje Oanes Sjøli 
Ikke tilstede : Torstein Grenstad 
 
Sak 39/20: Godkjenning av innkallelse og saksliste 

Godkjent 

Sak 40/20: Godkjenning av referat  

Godkjent 

Sak 41/20: Info fra hovedstyremøte ved leder Ingvild 

Viser til hovedstyretreferat på Klæbu IL hjemmeside 

Sak 42/20: Vassfjellet Rundt-Status gjennomføring og etterarbeid Ved Torbjørn 

678 stk påmeldte totalt 

34 stk i konkurranseklasse 

5000  kr i premie 

Sak 43/20: Krisepakke 2-Vassfjellet Rundt  

Oppfyller mange kriterier for krisepakke:  

-tapt påmeldingsavgift 

- kioskinntekter 

- parkeringsinntekter 



-arena 

Ingvild og Torbjørn tar ansvar for dette. 

Sak 44/20: Sportslig status ved Torbjørn 

* Idrettsskolen (Espen Værnes er ansvarlig) 

- informasjonskveld? Info om ski  

-Oppstart uka etter høstferie 

* Mellomgruppa  (Torstein og Thea er ansvarlig) 

-3-6 stk. på trening 

-Bra tilbud av  treninger gjennom  sommeren 

*Juniorgruppa  

 Krister og Adrian trener med Heimdal VGS, uavklart  om de trenger klubbtrener i tillegg. 

Adrian Haugen -Heimdal VGS 

*Seniorgruppa 

 -Magnus (kretslag)  

 -Kristoffer er sin egen trener. Teknikktrener fra Heimdal vgs. 

Sak 45/20: Rulleski park  

10 nye par skøyteski og 5 gamle  

Disse kan lånes ut til utøverne 

Sak 46/20: Gavetildeling Nidaros Sparebank og utlånslager 

Klæbu IL ski har fått 18000 kr. av Nidaros sparebank gavetildeling 

Det kjøpes inn ski til utlån for deler av summen. 

Sak 47/20: Samlinger  

- Dombås utgår- nærsamling 4-6/9  

-Bruksvallarna utgår -alternativ samling diskuteres 

Sak 48/20: Dugnader 

-Tilsynvaktsordning I Tanemshallen og Klæbuhallen. Klæbu Ski har i oktober og april 



-Lysløypa 

 Jan Egil Tillereggen tar oppgaven med å rydde bort greiner og div.fra  skistadion. Resten må gjøres på 

dugnad . Torstein G. og Dag Ivar kaller inn til dugnaden. 

Sak 49/20: Idrettsskolen og rekruttering  

Inngår i sak 44/20 

Sak 50/20: TD kurs og trenerkurs 

Alle klubber som skal arrangere skirenn må ta TD kurs. Torstein S. og Torbjørn ønsker å delta.  

Klæbu Ski ønsker å melde seg til trenerkurs. 

Sak 51/20: Eventuelt 

-Tilskudd fra skiforbundet til lokalt tiltak. 

Klæbu Ski har ikke kapasitet til å søke på tiltak til tilskudd. 

-Egen handlekveld hos Sportshuset Melhus, dato kommer. 

-Info om Rubic medlemssystem. 

Skal brukes til  bla. smittesporing. 

Utøverne melder seg på trening gjennom Rubic. 

-Ny premieutdeling  for poengrenn fra 2019-2020 i skibua. 

 Vi mangler en del startnr. som vi må få samlet inn. 

 Ingvild og Silje tar en kveld hver. 

 

 

 

 

 

 


