Røros Idrettslag
Ski

Årsberetning sesongen 2017 (01.01.2017-31.12.17)

Røros idrettslag ski – årlig møte 05. mars 2018
Styre og utvalg i perioden:
Leder:

Stig Moen

Sportsligleder:

John Bjørgård

Kasserer:

Janne Schjølberg

Sekretær:

Stine Skjemstad

Styremedlem:

Åsmund Hansson Morgestad

Andre bidragsytere
Serierenn:

Hans Arvid Kosberg, Arnt Erik Skancke

Påmelding renn:

Christen Gullikstad

Aasgjerdet:

Jon Arne Sandmæl

Valgkomite:

Eivind Langseth, Ruth Karin Sandnes
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Til opplysning er denne årsberetningen fra januar til desember 2017.
Langrenn:
Skigruppa arrangerer ukentlige lysløyperenn i vinterperioden ute i Langegga, dette har vært fast på
tirsdager over de siste 20 årene. På våren 2017 ble det arrangert hele 12 serierenn ifra 03.01-04.04,
hvorav kun 1 bla kansellert pga kulde. Totalt var det 395 startende uten tid og 189 startende på tid,
dette utgjør ett snitt på ca 35 deltakere uten tid pr serierenn og ca 15 deltakere på tid pr serierenn.
Snøen kom også tidlig i 2016/2017 og man kunne ha arrangerte enda flere renn utover våren !
Også høsten 2017 kom snøen tidlig og man fikk arrangert 1 renn før julen 2017 (19.12.17 med 29
deltagere u/t og 13 stk m/t). Ett renn ble avlyst grunnet kulde før jul.
Hovedtyngden av deltakere i lysløypa er yngre som går uten tid og leker seg i bakkene, dette er veldig
hyggelig kvelder som skigruppa må forsøke utvikle. Gledelig er at man ser at antallet yngre og helt
nye løpere dukker opp på disse lysløyperennene noe som lover godt framover dersom man får
ivaretatt interessen. Videre er det barn i alderen 10 år og oppover til ca 15-16 år som deltar på tid.
Som tidligere år registrerer vi ett betydelig frafall i alderen 12-13 år og oppover. Vi opplever som
tidligere at det er hard «konkurranse» om treningstider blant unge, slik at for visse aldersgrupper ser
man at lysløyperenn kolliderer med andre idretter sine treninger på tirsdager. Også i 2017 har
skigruppa deltatt i Telenorkarusell og arrangert 3 Telenorrenn. Premier er utdelt.
Økt koordinering mellom gruppene er tatt opp i gruppeleder møtene i hovedlaget, uten at man har
kommet så mye lengre. Men det er en enighet mellom gruppene å samarbeide bedre å forsøke å
unngå kollisjoner av treningstider blant de yngste gruppene, slik at de yngre kan delta på flere
idretter i alle fall i deler av sesongen. Dette arbeidet har imidlertid ikke kommet særlig lengre enn at
man har blitt enig om å opprette en kalender i hovedlaget. Det er også vedtatt at ett sportslig utvalg i
hovedlaget som skal styre denne typen aktivitet. Arbeidet med å legge til rette for at yngre unger kan
delta på flere sesong idretter anses viktig for å utvikle seg videre også på ski.
Skigruppa søkte på Sparebank 1 Cup men fikk ikke dette i 2017. Dette har en betydning for gruppas
økonomi framover.
Det ble ikke gjennomført noen større fellestur til Falun på lilla SS i 2017, men en sporty og ivrig gjeng
på 4 deltakere i fra Røros holdt tradisjonen ved hevd.
Skigruppa har også i sesongen 2017 hatt flere deltakere ute på renn både Norge cup og St-Cup med
flotte prestasjoner. På HL-på Tolga hadde Røros 2 deltakere.
Lagsmesterskap ble i år arrangert den 04.04 både med og uten tid på samme kveld ute i Sundveien.
Med servering av pølse med brød etterpå. Skisesongen 2017 ble avsluttet i april i Bruksvallarna der
Røros hadde med flere utøvere på Fjälltopploppet.
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Etter endt skisesong ble det gjennomført premieutdeling på Storstuggu med kveldsmat og lotteri.
Skigruppa har videre en god del eldre løpere som går turrenn både i inn- og utland med gode
resultater.
Høsten 2017
Skigruppa arrangerte ett av terrengløpene i Nordøsterdals karusellen i fridrett. Skigruppa hadde
terrengløpet ved Dr.Tjønna. Noe lav deltakelse dessverre på ett meget fint løp.
Sammen med skiskyting ble det arrangert miljøsamling i Idre fjell den 01-03.09, med tradisjonell
sykkeltur ifra Røros. Flere skiløpere deltok også her med eget program under skyteøkter. Totalt ett
30 tals utøvere ifra ski-skiskyting til sammen.
Høsten 2017 har skigruppa også hatt 3 treningsgrupper gående; Yngste gruppa ifra 7-9 år med Stine
og Thomas Ole som hovedtrener, Mellomste gruppa 10-12 år med Markus Holden og Eirik Dahlen
som hovedtrener, eldste gruppa ifra 13 år og oppover med John, Bente, Stig m/flere som trenere. De
yngste og mellomste har trent en dag i uka, mens de eldste har trent 2 ganger ukentlig, hvorav ei
styrkeøkt inne på Aktiviteten med Henning og Carina som trenere.
Det kom også tidlig snø denne høsten også slik at det ble endelig en lang forsesong på ski. Tusen takk
til alle trener som yter en viktig innsats for rekrutteringen innad i gruppa, spesielt gledelig at man har
fått på plass to Jr gutter til trening av den mellomste gruppa.
Arbeidet med etablering av mere lys enn den 1 km ute i Langegga er stoppet opp i påvente av
reguleringsplan. Reguleringsplan er for øvrig vedtatt i kommunestyre des 2017, imidlertid har det
kommet flere innsigelser. Planen skal nå til andre gangs behandling i kommunestyre, før den evt.
oversendes til fylket. Man avventer derfor endelig godkjenning av reguleringsplan før man kan gå i
gang med en utbedring av lys på 2 og 3 km. Det legger helt klart en demper på utviklingen av
skiløypene ute i Egga at denne saken har tatt både så mye tid og krefter av mange. Vi avventer nå i
alle fall en endelig avklaring før man kan komme videre med å lyssette 2 og 3 km.
I slutten av november arrangerte skigruppa treningssamling i Ramundberget slik som tidligere. 55 stk
med stort og små var samlet for trening, det var gode skiforhold i Ramundberget.
I løpet av 2017 har styret i skigruppa hatt 4-5 styremøter.
Alpint – Åsgjerdet
Ågjerdet startet sesongen 2017 den 04.januar. Det er avviklet 8 stk serierenn, hvorav 2 Telenor renn.
I snitt har det vært ca 30 startende i hvert serierenn. I 2017 ble det også avviklet en del
hoppkonkurranser. Sesongen 2018 lover også bra med gode snøforhold og vesentlig bedre med mye
aktivitet nede i Åsgjerdet.
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