Røros Idrettslag
Ski

Årsberetning sesongen 2016 (01.01.2016-31.12.16)

Røros idrettslag ski – årsmøte 16. februar 2017
Styre og utvalg i perioden:
Leder:

Stig Moen

Sportslig leder:

John Bjørgård

Kasserer:

Janne Schjølberg

Sekretær:

Stine Skjemstad

Styremedlem:

Terje Schjølberg

Andre bidragsytere
Serierenn:

Arnt Erik Skancke, Hans Arvid Kosberg, (Tidtaker Svein Olav Solli)

Påmelding renn:

Christen Gullikstad

Åsgjerdet:

Stig Moen (fungert)

Valgkomite:

Trond Ola Sjøvold, Eivind Langseth
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Til opplysning er denne årsberetningen fra januar til desember 2016.
Langrenn:
Skigruppa arrangerer ukentlige lysløyperenn i vinterperioden ute i Langegga, dette har vært fast på
tirsdager over de siste 20 årene. På våren 2016 ble det arrangert 12 serierenn ifra 05.01-05.04,
hvorav 2 bla kansellert pga kulde og føreforhold. I snitt deltok det 20 deltakere på tid og i snitt ca 40
stk deltakere uten tid på hvert serierenn. Snøen kom også tidlig på høsten 2016, slik i desember fikk
skigruppa endelig arrangert 2 stk serierenn før jul. Her deltok ca 15 på tid og 30 stk uten tid pr kveld.
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 i større grad. Videre er det noen i alderen 10 år og
oppover til ca 15-16 år som deltar på tid. Men vi registrerer at vi har ett betydelig frafall i alderen 12
år og oppover. Likevel registrerer man også en gledelig økning blant enkelte årskull som kommer
opp. For visse aldersgrupper mellom 10-13 ser vi at lysløyperenn kolliderer med andre idretter sine
treninger. Skigruppa mener det er synd Idrettslaget i langt større grad nå «konkurrerer» spesielt
mellom sommer og vinteridretter hele året. Dette synes vi er synd fordi dette fører til at ungene ofte
må velge en idrett i tidlig alder. I alle fall nede i alderstrinnene under 13-14 år burde det være rom
for å forsøke å fordele sommer og vinteridretter i sesongene. Dette vil skigruppa utfordre hovedlaget
på for å unngå en for tidlig «spesialisering».
Også i 2016 har skigruppa deltatt i Telenorkarusell og arrangert 3 Telenorrenn. Premier er utdelt.
Skigruppa arrangerte Sparebank 1 Cup den 05.03-06.03 hvorav det deltok ca 450 unger hver dag.
Arrangementet var avslutningen på Sparebank 1 Cup rennene i Sør-Trøndelag. Arrangementet ble
hold på Sundveien skiarena hvor løyper ble kjørt opp rundt Evensegga og ut i Kvitsanda. Ett viktig
arrangement for skigruppas økonomi, selv om man i 2016 ikke hadde de samme inntekter på
arrangementet som tidligere år.
Det ble ikke gjort noen større fellestur til Falun på lilla SS i 2016, interessen var litt for liten til at det
ble noen buss over denne gangen. Men en sporty og ivrig gjeng på 5 deltakere i fra Røros holdt
tradisjonen ved hevd.
Den 19 februar deltok skigruppa sammen med Røros IL på skidag ute på Moan gård hvor man lærte
opp de yngre mindreårige der til å trives på ski. Et meget hyggelig og nyttig arrangement.
Skigruppa har også i sesongen 2016 hatt flere deltakere ute på renn både Norge cup og St-Cup med
gode prestasjoner. Ørjan Moseng vant for øvrig begge ST-cup rennene på Røros i sin aldersklasse.
Lagsmesterskap ble i år arrangert den 08.03 både med og uten tid på samme kveld ute i Sundveien.
Med servering av pølse med brød etterpå.
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Skisesongen 2016 ble avsluttet i april i Bruksvallarna der Røros hadde med mange utøvere på
Fjälltopploppet.
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
prestasjoner.
Høsten 2016: Skigruppa arrangerte Kick off for å markere oppstarten på skitreninger den 12.11 hvor
man samtidig hadde byttedag. I år hadde det kommet også snø tidlig slik at det var flotte forhold for
oppstart av skisesongen.
Høsten 2016 har skigruppa hatt 3 treningsgrupper gående; Yngste gruppa ifra 7-9 år med Stine og
Thomas Ole som hovedtrener, Mellomste gruppa 10-12 år med Terje som hovedtrener, eldste
gruppa ifra 13 år og oppover med John, Arve, Hans Arild, Bente 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. Det har vært tidlig snø denne høsten slik at det ble endelig en lang forsesong på ski. Gledelig
har det vært at man har hatt jevnt oppmøte også på den yngste gruppa med ca 10-12 deltakere pr
trening. Tusen takk til alle trener som yter en viktig innsats for rekrutteringen innad i gruppa.
Arbeidet med etablering av mere lys enn den ene km ute i Langegga har stoppet opp i påvente av
reguleringsplan. Det er ennå ikke avgjort omkring når dette kan forventes å være i orden. Kommunen
jobber med en reguleringsplan for området, og signalene ifra fylket er gode med at de anser området
som egnet til bruk som skiløyper på vinteren. 1. utkast til reguleringsplan forventes å komme i løpet
av februar 17, men det er altså fortsatt uvisst omkring når dette kan komme i orden.
I slutten av november arrangerte skigruppa treningssamling i Ramundberget slik som tidligere. 50 stk
med stort og små var samlet for trening, det var gode skiforhold i Ramundberget.
I løpet av 2016 har styret i skigruppa hatt 4 styremøter.

Alpint – Åsgjerdet
Ågjerdet startet sesongen 2016 den 04.januar. Grunnet lite snø i 2016 ble det kun avviklet 4 stk
serierenn, hvorav 2 Telenor renn. I snitt har det vært ca 20 startende i hvert serierenn. Det ble lite
hopping i 2016 grunnet forholdene med snø. Sesongen 2017 lover imidlertid vesentlig bedre med
mye aktivitet nede i Åsgjerdet.
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