
Årsberetning 2022
Klæbu IL Skiavdelingen

Styrets sammensetning
Fra 090522

Leder Ingvild Harr Lian Ingvild Harr Lian
Nestleder Torbjørn Skaanes Camilla Storseth Moe
Medlemsansvarlig Dag Ivar Hovdal Dag Ivar Hovdal
Sportslig leder Torbjørn Skaanes Torstein Sundset
Styremedlem Torstein Grendstad
Sekretær Monica Korsnes Monica Korsnes
Styremedlem Torstein Sundset

Valgkomité Tore Vollset og Stina Sundset, før årsmøte 280222
Torstein Grendstad og Stina Sundset, etter årsmøte 280222

Styrets arbeid

Gammelt styre gjennomførte 3 styremøter i 2022. Nytt styre overtok 090522 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 med. Og som har gitt spesielt leder i avdelingen til tider stor arbeidsbelastning.

Covid-19 og pandemien har preget første halvdel av året, noe som styret har måttet holde
seg oppdatert på og ta avgjørelser på i forhold til all aktivitet i avdelingen. Dette har også
medført økonomiske konsekvenser på inntektssiden. Pandemien har ført til at en del 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 2022.

Dag Ivar Hovdal 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 i samarbeid med Trondheim kommune og ekstern entreprenør bistått i
planlegging og gjennomføring av utskifting av lysanlegget i lysløypa i Lauvåsen.

Stina Sundset har vært komiteleder for Vassfjellet rundt. I nært samarbeid med rennleder
Ingvild Harr Lian.

Samarbeidspartnere

Nidaros sparebank
Sportshuset Melhus
Forset Grus
Elteknikk Klæbu
HAW
Ramlo Sandtak

Takk til Arve Lien Haugum og Haugum Gård for brøyting av parkeringsplassen ved skibua
vinteren 21/22.
Fra vinteren 22/23 har Trondheim kommune ved Bydrift overtatt ansvaret for brøytingen.

Takk også til Leif Sundset for hans bidrag til skiavdelinga.

Arrangementer og aktiviteter

Poengrenn / Telenorkarusellen, 4 renn gjennomført. 1 renn avlyst pga covid-19

Klubbmesterskapet ble arr på Gjenvollhytta

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

Sommereventyret, vi deltok med ungdoms instruktører.

Nærsamlinger med base i Klæbu
Snøsamling i Bruksvallarna
Arr for Allidrett, som kveldsmat og nissegrøt.

Vassfjellet Rundt
Årets arr krevde betydelig innsats og ressurser både før og under gjennomføring av løpet.
Dette pga bygging av ny fylkesvei 704, som stengte oss ute fra betydelige deler av ordinær



løypetrase. I samarbeid med Fylkeskommunen og grunneiere ble det funnet midlertidig
alternativ trase. Dette krevde div tillatelser fra offentlige myndigheter og bistand fra
profesjonelle aktører, med påfølgende kostnader. Det ble et vellykket arrangement, med
nesten 600 deltakere.

Betalte dugnader utenom avd:

Kafe Gjenvollhytta

Klæbu rock AVLYST PGA COVID-19

Tilsynsvakt i Klæbuhallen for Trondheim kommune

Merking dagens løype for Trondhjem skiklubb

Ungdomstrenere Sommeridrettsskolen

Ubetalte dugnader

Dugnad i lysløypa og i Skibua

Egne arrangement

Rydding på Rådhuset

Sportslig aktivitet 2022

Klubben har utøvere som deltok på Telenorkarusellen, sonerenn, kretsrenn, turrenn,
nasjonale renn og internasjonale renn (les Skandinavisk cup).
På Telenorkarusellen deltok ca 90 stk.

Klubben gratulerer Karianne Sundset som både kretsmester og Midt-Norsk mester i 2022.

Magnus Harr Lian hadde flere topp 30 plasseringer i Norgescup senior og NM senior.
9 plass U23 NM Steinkjer og 24 plass NM Harstad.
Kristoffer By Vollset hadde 2 stk topp 30 plasseringer i sprint.

Allidrett ski

Arve Lien Haugum, Jesse Smith og Eskild Bjørklimark hadde treneransvar vinteren 21/22.
De hadde 4 lønnede ungdomstrenere med seg på treningene. Eskild Bjørklimark og Tonje
Ovesen tok over høsten 2022, med 3 ungdomstrenere med på laget.
Det har vært totalt ca 30 barn med på allidrett.



Mellomgruppa:

Vi har vinteren 21/22 hatt et tilbud via Strindheim, samt foreldrebasert innsats. Fra høsten
22 er det opprettet et nytt treningssamarbeid med Byåsen il.
Klubben har engasjert Magnus Harr Lian som trenerkontakt og oppfølging av
treningsplaner og treningsdagbok for de eldste i denne gruppen.

Junior:

Ola Solbakken har hatt et trenerengasjement vinteren 21/22 inn mot 2 av juniorene.
Alle våre juniorer har fra høsten 22 skoleplass eller samarbeid med langrenn på Heimdal
eller Meråker vgs.

Senior:

Klubben hadde to seniorer; Kristoffer By Vollset og Magnus Harr Lian frem til sept. Kristoffer
meldte da overgang til annen klubb for langløp satsning.
Magnus Harr Lian har plass på Team Midt-Norge Elite, kretslag samarbeidet til kretsene i

Midt-Norge.

Inkludering og para:

Vi har en parautøver i avd som har deltatt på samlinger arrangert i fellesskap av Skiforbundet
og Paraidrettssenteret i Trøndelag.
Ansvarlig i avd har vært Camilla Storseth Moe

Ronny Fredrik Ansnes minnefond

Det er ikke brukt midler fra fondet i 2022.

Økonomi

Årsregnskapet for 2022 viser et underskudd på kr 54 480,-
Egenkapitalen pr 31.12.22 er kr 1 013 717,-

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

Avd mottok i 2022 midler fra Nidaros sparebank til støtte for innkjøp av oppgradert
tidtakingsutstyr. Det er inngått avtale med Gjenvollhytta og Klæbu løpeklubb om felles eie av
dette utstyret.

Medlemstall for 2022

Antallet medlemmer pr 311222 i skiavdelinga var litt i overkant av 200 stk.
Antall aktive utøvere var 132, mot 131 i 2021.



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 trening godt forberedt for
våre utøvere.
Og takk til andre frivillige som har stilt opp på våre arrangement gjennom året.

Klæbu 13 februar 2023

Styret i Klæbu IL skiavdelingen

Ingvild Harr Lian Monica Korsnes
Leder Sekretær

Camilla Storseth Moe Dag Ivar Hovdal Torstein Sundset
Nestleder Styremedlem                                       Sportslig leder

Medlemsansvarlig


