
Årsberetning 2021
Klæbu IL Skiavdelingen

Styrets sammensetning
Fra 270421

Leder Ingvild Harr Lian Ingvild Harr Lian
Nestleder Torstein Sundset Torbjørn Skaanes
Økonomiansvarlig Dag Ivar Hovdal Dag Ivar Hovdal
Sportslig leder Torbjørn Skaanes Torbjørn Skaanes
Styremedlem Torstein Grendstad Torstein Grendstad
Sekretær Silje Oanes Sjøli Monica Korsnes
Styremedlem Torstein Sundset

Valgkomité Tore Vollset og Dag Ivar Hovdal frem til årsmøte 080321
Tore Vollset og Stina Sundset, etter årsmøte 080321

Styrets arbeid

Gammelt styre gjennomførte 3 styremøter i 2021. Nytt styre overtok 270421 og har
gjennomført 5 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 spesielt leder i avdelingen til tider stor
arbeidsbelastning.

Covid-19 og pandemien har preget hele 2021, noe som styret har måttet holde seg oppdatert
på og ta avgjørelser på i forhold til all aktivitet i avdelingen. Pandemien har ført til at mye av
aktivitetene, og spesielt sosiale aktiviteter  og samlinger ikke har latt seg gjennomføre som
planlagt og ønskelig. Også tiltak og aktiviteter rettet mot rekruttering har blitt satt på vent.

Styret har brukt mye tid på sikre våre utøvere et så godt sportslig tilbud som mulig. Dette
inkluderer også en betydelig jobb med å sikrer trenerressurser til alle våre utøvere.



Spesielle oppgaver / andre funksjoner

Styrets leder er også styremedlem i hovedstyret til KIL.

Styrets leder har vært økonomiansvarlig i 2021.

Dag Ivar Hovdal som står oppgitt som økonomiansvarlig i styret har ikke hatt dette
ansvarsområdet. Han har vært medlemsansvarlig, og ansvarlig for fakturering av
egenandeler i medlemssystemet.

Styret har drift, vedlikehold og økonomiansvar for lysløypa i Lauvåsen og Skibua.
(Dette gjelder trase, lysanlegg og bygninger)

Styrets leder har deltatt sammen med leder/ daglig leder i KIL og KIL Drift AS på møter med
Trondheim kommune ved idrett, park og friluftsliv og Trondheim Bydrift, for status,
planlegging og videreføring av kontrakt med Trondheim kommune om generell avtale ang
løypekjøring i Klæbu og betaling til løypekjørerne.

Torbjørn Skaanes har vært komiteleder for Vassfjellet rundt.

Øvrig

Vi har også ivaretatt øvrige arrangement, diverse dugnader,tilsynsvakt, poengrenn /
Telenorkarusellen, klubbmesterskap, samlinger og oppfølging av løperavtaler til jr og sr
løperne.

Styrets leder har, i samarbeid med daglig leder og kontaktperson hos vårt regnskapsbyrå,
lagt ned en betydelig innsats for å få utbetalt midler fra en eldre tippemiddelsøknad på
skiftingen av lysene i lysløypa i Lauvåsen som ble startet i 2010.
Dette lyktes vi med!

Samarbeidspartnere

Nidaros sparebank
Sportshuset Melhus
Forset Grus

Takk også til  Leif Sundset, Haugum Gård, Martin Sundset og Sindre Harr Lian for deres
bistand til skiavdelinga.



Arrangementer og aktiviteter

Poengrenn / Telenorkarusellen, 4 renn gjennomført.
Et poengrenn ble avlyst pga covid-19, og resterende ble tilpasset gjeldende smittevernregler,
antallsbegrensninger og registreringsplikt.

Klubbmesterskapet ble kun arr for aktive utøvere mellom 11 år og jr, pga restriksjoner i
covid-19 forskriften på gjeldende tidspkt.

Tilrettelagt vinteraktivitetsdag/Funkisrenn. AVLYST PGA COVID-19

Premieutdeling poengrenn / Telenorkarusellen
Enkel utendørs premieutdeling fordelt over en tidsperiode pga gjeldende covid-19 forskrift.

Sommeridrettsskolen, vi deltok med ungdoms instruktører.

Nærsamlinger med base i Klæbu, AVLYST PGA COVID-19

Vassfjellet Rundt
Som i 2021 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. På samme måte som i 2020, men med
en konkurranseklasse på opprinnelig løpsdato.
Alle kunne melde seg på og gå når de ville i løpet av måneden.
Startkontigenten ble redusert.
Det ble et vellykket arrangement, med 554 deltakere.
Vi fikk innvilget krisepakke midler fra Staten, for tapt inntekt pga coronatilpasset arr.
Konkurranseklassen selve løpsdagen ble tilpasset gjeldende forskrift på det tidspunktet.
Dvs uten kiosk, garderobe ol.

Barmark/familiesamling AVLYST PGA COVID-19

Snøsamling i Bruksvallarna, Sverige, ble gjennomført med litt begrenset deltakelse.

Betalte dugnader:

Kafe Gjenvollhytta, AVLYST PGA COVID-19

Klæbu rock AVLYST PGA COVID-19

Tilsynsvakt i Klæbuhallen for Trondheim kommune

Merking dagens løype for Trondhjem skiklubb

Ubetalte dugnader

Dugnad lysløypa og i Skibua.

Dugnad opparbeiding av grillplass ved skibua.



Sportslig aktivitet 2021

Denne sportslige aktivitetsrapport viser til Klæbu IL skis årsrapport forøvrig. Også
sportsåret 2021 ble preget av pandemien med mye avlyste arrangementer for
skiavdelingen.
Klubben har utøvere som deltok på Telenorkarusellen (4 renn ble arrangert),
sonerenn, kretsrenn og nasjonale renn.

Idrettsskolen:
Espen Værnes ga seg som frontfigur denne sesongen, etter år med meget god
innsats. Arve Lien Haugum, Jesse Smith og Eskild Bjørklimark har overtatt. De har
4 lønnede ungdomstrenere med seg på treningene.
Idrettsskolen har drevet så godt pandemien har tillatt i perioden med over 20 unge
på treninger.

Mellomgruppa:
Thea Skarbo Hegge avsluttet sommeren 2021 sitt trenerengasjement.
Thea har gjort en meget god jobb for klubben og de er vi svært takknemlig for.
Vi sliter med å få til en fast trener for gruppa, og klubben har i perioden ikke lykkes
å få engasjert en ny fast trener. Imidlertid har vi fått til et ok tilbud via Strindheim,
samt foreldrebasert innsats.
Klubben har engasjert Magnus Harr Lian som trenerkontakt for denne gruppen.

Junior:
Ola O Solbakken har hatt ansvaret for treningsopplegg for juniorene (Adrian O Sjøli
og Tobias Grendstad) i perioden. Adrian B Haugen har eget opplegg via Heimdal
vgs. Dette fungerer godt og engasjementet fortsetter i 2022.

Senior:
Klubben har to seniorer; Kristoffer By Vollset og Magnus Harr Lian.
Magnus er del av Team Midt Norge Elite.

Generelt:
Klæbu IL fikk pga pandemien dessverre ikke mulighet til å forsvare forrige års 25
plass i NM stafett, senior inneværende år.
Vår viktigste rekrutteringsarena er poengrenn og idrettsskolen og det er positivt
med så mange (over 20 barn) på disse treningene.
Klubbmesterskap ble gjennomført i covidstil på Gjenvollhytta.
Dessverre ble det ikke arrangert samlinger, nærsamlinger slik vi hadde håpet, men
heldigvis fikk vi gjennomført snøsamling i Bruksvallarna senhøsten 2021.
Har deltatt i Toppidrettsveka.
Klubben arrangerte Vassfjellet rundt for 52. gang. Denne gangen kun med
konkurranseklasser på løpsdag og turklasser slik vi arrangerte i fjor (pga Covid).

Sportslig leder: Torbjørn Skaanes



Ronny Fredrik Ansnes minnefond

Det er ikke brukt midler fra fondet i 2021.
Dette henger sammen med den begrensede aktiviteten pga covid-19.

Økonomi

Årsregnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 122 883
Her utgjør mottatte tippemidler kr 92 000

Sum eiendeler pr 31.12.21 er kr 1 198 293
og likviditeten er god.

Avd mottok etter søknad midler fra krisepakkene fra Staten for tilpasset arr på Vassfjellet
Rundt, tapt inntekt for avlyst poengrenn, premieutdeling poengrenn og tilpasset
Klubbmesterskap.

Avd mottok, etter søknad, driftsstøtte fra Trondheim kommune for drift og strømutgifter til
lysløypa i Lauvåsen.

Vi mottok i 2020 kr 18 000,- fra Nidaros sparebank sitt gavefond.
Til innkjøp av skiutstyr til utlån. Dette skulle bli innkjøpt i 2021, men ble satt på hold pga
pandemien. Dette er derfor videreført til innkjøp i 2022.
Våren 2021 mottok vi tildeling av midler for opparbeiding av grillplass ved skibua og innkjøp
av benker, grill og bålpanne. Dette er gjennomført.
Høsten 2021 mottok vi tildeling for supplering av treningsutstyr i skibua og innkjøp av
hjertestarter. Utstyr innkjøpt og hjertestarter er bestilt.

Medlemstall for 2021

Antallet medlemmer pr 311221 i skiavdelinga var i overkant av 200 stk.



Styret vil takke alle løpere, foreldre, løypemannskaper, grunneiere, sponsorer og
samarbeidspartnere.
I tillegg vil vi spesielt rette en stor takk til trenerne som stiller på hver trening godt forberedt
for våre utøvere.
Og takk til andre frivillige som har stilt opp på våre arrangement gjennom året.

Klæbu 28 februar 2022

Styret i Klæbu IL skiavdelingen

Ingvild Harr Lian Monica Korsnes
Leder Sekretær

Torbjørn Skaanes Dag Ivar Hovdal Torstein Sundset
Sportslig leder (Økonomiansvarlig) Styremedlem
Nestleder Styremedlem

Torstein Grendstad
Styremedlem


