
Leinstrand IL, Skiavdelingen – Årsmelding 2017 

Skiavdelingen organiserer aktivitet innen ski og friidrett. 

Styrets sammensetning: 

Leder:  Linda Helander 

Medlemmer: Morten Bøstein-Melhus 

  Hanne Møllenhus  

  Camilla Sørgjerd 

  Bjørn Helge Græsli 

Vara:  Ingvild Moen 

 

Styrets aktivitet: 

Skiavdelingen har avholdt ca 5 styremøter i 2017. 

Styret er også direkte engasjert i de fleste arrangement i regi av avdelingen. 

Trenere, ski: Joakim, Svein Tore, Johannes, Brynjar, Linda, Gudleik, Camilla, Sara, Ingrid og 

Kornelia. I tillegg er det flere som stepper inn ved behov. 

Trenere, friidrett: Gudleik, Svein Tore, Johannes 

 

Økonomien i avdelingen  

Økonomien i avdelingen er stabil. Årsresultatet er positivt. Vintersesongen var ikke optimal i 

2017, og parkeringsinntektene ble lavere enn budsjettert. Vi deltok derfor på en ekstra 

dugnad der vi tok noen løypevakter under sykkel-NM.  

De største utgiftspostene i 2017 var reisekostnader, strøm Skogly, startkontingenter og 

innkjøp av premier. 

Vi har separert ut inntekter og utgifter for friidrett slik at vi får en bedre oversikt over også 

den økonomiske aktiviteten til denne gruppa. Vi både er og kommer til å være ei avdeling, 

dette er bare for å ha bedre kontroll på økonomien. 

 

Skiaktivitet 

❖ Treninger - Skileik 

Ski har hatt trening to ganger i uka, med oppstart av sesong med barmarks-treninger 

og rulleski etter høstferien. Ivrige grupperinger har trent jevnt før dette også.  



Oppstart på snø så snart det var forhold for dette. Ved dårlige snø-forhold på Skogly 

ble treninger lagt til Granåsen. Treningsgrupper: 8-10 år, 11-12 år og 13 år og eldre. 

Fra høsten av har Byneset deltatt på våre treninger. 

Miljøskapende tiltak: 

- varm saft i Skihytta etter trening 

- kveldsmat-treninger 

 Antall aktiver på treningene: 25-35 

❖ Arrangement 

- 5 poengrenn som planlagt med 45-67 deltakere, totalt 92 ulike deltakere.  

Av disse deltok 62 stk i 3 renn eller flere 

- Leinstrand - Bynesrennet:  ble ikke avholdt pga lite snø 

- Klubbmesterskap: xx deltakere 

 

❖ Sportslig  

Dette er bare et mer eller mindre tilfeldig utvalg av resultater. I 2017 hadde vi flere 

deltakere i Sparebank-cupen (13 år og eldre). Victoria og Madelen i J17, Endre og 

Håvard i G14. Victoria ble nr 3 sammenlagt og tok sølv på KM langdistanse og bronse 

på KM sprint og KM normal. Madelen ble 11 totalt med 6. plass som beste. Endre ble 

nr 18 med 14.plass som beste og Håvard med en 21.plass som beste. 

Victoria og Madelen deltok i junior NM og Norges Cup. Victoria fikk sitt beste resultat 

på NM i Harstad med 19. og 21. plass av over 100 startende. 

Vi har 8-12 yngre løpere som har deltatt i flere stafetter og renn innen kretsen 

sesongen 2016/2017. Deriblant: Endre og Håvard vant sprint-stafett under Melhus-

festivalen. Noah, Eimund og Magnus ble nr 5 på Heimdalsstafetten. Håvard og Endre 

(2 etapper) ble nr. 3 på Heimdalsstafetten. 

❖ Treningssamlinger/Turer 

-Fjelltur med telt-overnatting ble lagt til Innerdalen i august. En flott tur hvor det 

sosiale hadde høy prioritet. Gruppa nådde ikke toppen av Innerdalstårnet lørdag pga 

dårlig vær. Søndag var det aktivitet ved Innerdalsvannet. 

-Skisamling i Ramundberget siste helga i november med 32 aktive unger, ungdom og 

foreldre. Vi var heldige og fikk flotte forhold. Stor entusiasme, tre treningsøkter, 

basseng-besøk samt felles taco-buffet lørdag kveld. Byneset trente sammen med oss. 

 

❖ Øvrig aktivitet 

- innkreving av parkeringsavgift på parkeringsplassen ved Skogly. 

- løypepreparering med skuter 

- dagens løype ei helg i januar 



- Klubb-kolleksjon. Nettsted for bestilling av SWIX-klær har vært åpent for bestilling 

også høsten 2017. 

- Løpende vedlikehold samt utleie av skihytta. 

Friidrettsaktivitet 

 

❖ Treninger.  

Friidrett har i 2017 hatt trening en gang i uka i sommer-sesongen (Dalgård). I tillegg 

er det trening i Ranheimshallen en kveld i uka i vinter-sesongen. Disse treningene 

avsluttes ofte med sosialt samvær på Ikea. Felles jogge-turer i Leinstrand-marka flere 

lørdager i sommer-sesongen. 

 

❖ Arrangement. 

-Vi arrangerte KM lang terrengløp på Skogly 13.september. Vi fikk et seriøst regnskyll 

under arrangementet og noe kluss med tidtakinga. Men vi fikk ut resultatlister, 

gjennomførte premie/medalje utdeling og tilbakemeldingene fra deltakere har vært 

meget positive. 

-Arrangert Weiseth’s minneløp sammen med Trim og aktivitet. 

- Graver-karusellen var nye arrangement vi forsøkte i år. Tanken var å arrangere lav-

terskel aktivitet for både mosjonister og de som liker konkurranse.  Vi synes det 

fungerte såpass bra at vi sannsynligvis kjører det i 2018 også. 

 

❖ Sportslig. 

Dette er bare et mer eller mindre tilfeldig utvalg av resultater. Vi har hatt deltakere i 

blant annet Dalgårdsstafetten. 

-Victoria Sørgjerd ble kretsmester i kvinner junior på hjemmebane under KM 

terrengløp. 

-Emil Vestre har mange gode resultater i friidrett blant annet gull på 200 m og sølv på 

60 m på Veidekkelekene 

- Vi deltok med flere lag på Grønnesstafetten. 

 

Deltakelse i St.Olavsloppet 

Etter initiativ fra Johannes Svendsen og Anders I. Lauglo deltok Leinstrand IL for andre gang i 

St. Olavsloppet. En flott og positiv opplevelse for alle løpere og støtteapparat som ble 

avsluttet med sosiatl samvær og pizza på Egon. God innsats, godt planlagt og god stemning 

hele veien. Felles treninger i forkant.  Plass 44 av 156 lag, gjennomsnittstid per km på 4:21 

(4:19 i 2016). Dette er meget bra!  

 



Styret i skiavdelingen ønsker også i år å rette en stor takk til trenere, løypekjørere, 

kakebakere, vertskap ved div renn/treninger og alle foreldre som har stilt opp i løpet av 

året 2017. Det er disse som gjør det mulig å gjennomføre den aktiviteten vi har hatt. 

 

UTKAST 

For Skiavdelingen, 10.12.2017 

Linda Helander 

 

 


