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Styrets arbeid 
 
Gammelt styre gjennomførte 3 styremøter i 2020. Nytt styre overtok 100520 og har 
gjennomført 6 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. 
 
I tillegg har det vært stor aktivitet og komplekse saker i hovedstyret, som avdelings styrene 
har jobbet mye med. Og som har gitt leder i avdelingen til tider stor arbeidsbelastning. 
 
I mars stengte Norge og skiidretten ned pga Covid-19. Og pandemien har preget hele resten 
av 2020, noe som styret har måttet holde seg oppdatert på og ta avgjørelser på i forhold til all 
aktivitet i avdelingen.  
 
Styret leder har deltatt på møter og befaringer med Trondheim kommune ved idrett, park og 
friluftsliv og innleid konsulentfirma, for kartlegging av status på lysløypa i Lauvåsen og 
utarbeiding av rapport. Denne rapporten skal legges til grunn for tildeling av midler i 2021 fra 
Trondheim kommune for utbedring av løyper og lysanlegg til ikke kommunale lysløyper. 
 
 



 

 

Spesielle oppgaver / andre funksjoner 
 
 
 
Torbjørn Skaanes har vært komiteleder for Vassfjellet rundt. 
Som i 2020 ikke kunne gjennomføres på vanlig måte pga Covid-19 og 
deltakerbegrensninger. Men det var viktig for avd å ikke måtte avlyse. 
Vassfjellet Rundt ble derfor arr i hele august måned. Alle kunne melde seg på og gå når de 
ville i løpet av måneden. Startkontigenten ble redusert. 
Det ble et vellykket arrangement, med nesten 700 deltakere. 
Vi fikk innvilget krisepakke midler fra Staten, for tapt inntekt pga coronatilpasset arr. 
 
 
 
Øvrig 
 
 
 
Vi har også ivaretatt øvrige arrangement, diverse dugnader, poengrenn / Telenorkarusellen 
og oppfølging av sponsor- og løperavtaler. 
 
Styrets leder er også styremedlem i hovedstyret til KIL. 
  
Randi Storsve har bistått som regnskapsfører frem til årsoppgjøret for 2019. Men KIL skiftet 
regnskapsfirma formelt 010120 til Compenso. 
Styrets leder har vært økonomiansvarlig i 2020 etter overgang til nytt regnskapssystem. 
 
 
 

Samarbeidspartnere 
 
 
 
● Nidaros sparebank 
● Sportshuset Melhus 
● Boligpartner  
● Forset grus 
● Ramlo sandtak 
● Rørlegger T. Sundset 
● Vintervoll  
● Melhus Bil 
● Statkraft 
 
 



 

Arrangementer og aktiviteter 
 
 

 
Avd stilte med tidtakere til Nordmarka rundt 
 
Poengrenn / Telenorkarusellen – 4 renn ble avholdt før COVID-19 
 
Tilrettelagt vinteraktivitetsdag/Funkisrenn 
 
Klubbmesterskap AVLYST PGA COVID-19 
 
Premieutdeling poengrenn / Telenorkarusellen AVLYST PGA COVID-19 
 
Idrettens dag AVLYST PGA COVID-19 
 
Sommeridrettsskolen 
 
2 stk nærsamlinger med base i Klæbu 
 
Vassfjellet rundt, arr i hele august pga COVID-19 
 
Barmark/familiesamling på Dombås AVLYST PGA COVID-19 
 
Snøsamling i Bruksvallarna, Sverige AVLYST PGA COVID-19 
 
 
Diverse dugnader: 
 

Kafe Gjenvollhytta 
 

Vasking Boligpartner. 
 

Klæbu rock AVLYST PGA COVID-19 
 

Tilsynsvakt Klæbuhallen for Trondheim kommune 
 

Merking dagens løype for Trondhjem skiklubb 
 

Dugnad lysløypa 

  



Sportslig aktivitet / resultater for 2020 
 
 
Denne sportslige aktivitetsrapport viser til Klæbu IL ski sin årsrapport for øvrig. 
Skisesongen 2019/2020 og året 2020 i særdeleshet ble svært preget av pandemien. 
 
Klubben har utøvere som deltok på Telenorkarusellen/poengrenn, sonerenn, 
kretsrenn og nasjonale renn.  
 
Idrettsskolen: 
Idrettsskolen har gjennomført faste ukentlige treninger fra etter høstferien 2019 frem 
til Covid 19 pandemien medførte avbrutt skisesong og aktivitet. 
De fleste deltok på poengrenn. Oppmøte varierer og anslagsvis mellom 3- 9 er/har 
vært innom hver gang. 
 
J/G opp til 15 år:  
Helene, Karianne, Jeppe, Tobias, Jonathan, Aleksander (skiskytter som har vært fast 
med i treningsgruppen gjennom sesongen), Remi, Ella og Nora.  
Her har Thea Skarbo Hegge og Vilde E Hindseth støttet som trenere og Torstein 
Sundset har vært bindeledd. Vilde avsluttet sitt engasjement ila sommeren  
 
G 16:  
Krister og Adrian. Siste sesong som gutteløpere, og overgang til juniorløpere. 
Jan Sjøli avsluttet sitt engasjement. Stian Dahlstrø støttet med treningsprogram 
gjennom sommeren 2020. Ola Oanes Solbakken overtok oppfølgingsansvaret for 
disse høsten 2020. Dette i dialog med Tiller og Heimdal vgs (begge går byggfag og 
får tilrettelagt trening sammen Heimdal vgs). 
Ola støtter også med treningsopplegg til Tobias – dette i samråd med Thea. 
 
Juniorer:  
Magnus, Stian  og Adrian. Følger opplegg i regi av Heimdal vgs. 
Stian legger opp etter sesongen, Adrian fortsetter. 
Magnus starter treningsarbeidet med overgangen fra junior til senior og vil ha sin 
første sesong som senior 2020/21. 
 
Senior: 
En seniorløper sesongen 2019/2020, Kristoffer. 
 
Klæbu stilte lag i NM-stafetten som gikk i Konnerud/Drammen og kom på en 
imponerende 25. plass (Magnus Harr Lian, Eirik Telebond og Kristoffer By Vollset) 
 



Vår viktigste rekrutteringsarena, poengrenn / Telenorkarusellen, ble gjennomført med 
god deltakelse, tross Covid 19. Vi har gjennomført  4 poengrenn i 2020 hvorav ett ble 
arrangert på Gjenvollhytta som tilrettelagt aktivitet sammen Funkisavdelingen i 
Klæbu IL – vellykket og givende arrangement. 
Klubbmesterskap ble ikke gjennomført grunnet Covid 19. 
Hverken barmarksamling på Dombås eller snøsamling i Bruksvallarna ble 
gjennomført i 2020 – grunnet Covid. 
Klubben har arrangert 2 nærsamlinger i 2020. I tilknytning til dette leide vi lokaler på 
Haugum gård til bespisning. Kristoffer holdt også et motiverende og engasjerende 
foredrag som omhandlet forberedelser til konkurranser og planlegging av trening 
med bla nøkkeløkter. 
Klubben arrangerte Vassfjellet Rundt for 51. gang. Arrangementet var åpent for 
gjennomføring i hele august og den enkelte deltaker kunne selv velge «løpsdag». 
Det ble også lagt ut et segment på Strava slik at konkurranseløpere også kunne 
gjennomføre på tid. Vellykket og covidvennlig arrangement og vi brøt ikke 
arrangementsrekken. 
Har hatt deltakere på Toppidrettsveka 2020 
Nordmarka Rundt – arrangementet er overført til Gjenvollhytta fom 2020. 
 
Torbjørn 
Sportslig leder 
 

Ronny Fredrik Ansnes minnefond 
 
Det er ikke brukt midler fra fondet i 2020. 
Dette henger sammen med den begrensede aktiviteten pga covid-19.  
 

Økonomi 
 
Årsregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 114 045            ,  
  
Varelageret for premier til Vassfjellet Rundt og i avd utgjør kr 94 956 
 
 
Sum eiendeler pr 31.12.20 er kr 1 233 198 
og likviditeten er god. 
 
Avd mottok etter søknad midler fra krisepakkene fra Staten for tilpasset arr på Vassfjellet 
Rundt, tapt inntekt for avlyste poengrenn og klubbmesterskap, og for tapte dugnadsinntekter. 
 
Avd mottok, etter søknad, driftsstøtte fra Trondheim kommune for drift og strømutgifter til 
lysløypa i Lauvåsen på kr 29 850 
 
Vi har mottatt kr 18 000,- fra Nidaros sparebank sitt gavefond. 
Til innkjøp av skiutstyr til utlån. Dette vil bli kjøpt inn i 2021. 
 



 

Medlemstall for 2020 
 
 
KIL gikk over til nytt medlemssystem i 2020 ved navn Rubic. 
Det ble gjennomført en betydelig jobb i avd for å få ryddet og registrert alle som har deltatt i 
aktivitet i avdelingen. Dette medførte at vi doblet antall medlemmer i avdelingen pr 010420, til 
litt over 200 medlemmer.  
Vi har hatt som mål å få enda 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. 
 
 
 
 
Klæbu 8. mars 2021  
 
Styret i Klæbu IL skiavdelingen 
 
 
 
 
 
Ingvild Harr Lian Silje Oanes Sjøli 
Leder Sekretær 
 
 
 
 
 
Torbjørn Skaanes Dag Ivar Hovdal Torstein Sundset 
Sportslig leder (Økonomiansvarlig) Nestleder 

Styremedlem 
 
 
 
 
Torstein Grendstad 
Styremedlem 
 



 


