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Årsberetning for 2011 

 

Styret har bestått av: 

 

Styreleder    Mona-Iren Ebbesen 

 

Webansvarlig/ 

materialforvalter   Tore Evjen  

 

Sekretær    Erlend Olsø 

 

Økonomileder/kasserer  Kari Holseth 

 

Sportslig leder   Knut Ove Hellandsjø 

 

Arrangement/markeds leder Olav Rostad   

 

Styremedlem    Arnt Otto Lie 

 

Det er avholdt 10 styremøter og det har blitt behandlet 58 saker.  

 

 

Sportslig utvalg 
Leder      Knut Ove Hellandsjø 

Medlem    Erlend Olsø 

 
 

Arrangement/markedsutvalg 
Leder     Olav Rostad 

Medlem    Ole Roar Bonvik 
Medlem    Tor Arne Opphaug 

 

Skiavdelinga har hatt et godt år når det gjelder aktiviteter. Vi arrangerte Johan Evjens 

Minnerenn i januar i god tradisjon. Lite snø gjorde at vi måtte legge om løypa litt, men 



til tross for lite snø og dårlig vær var deltagelsen god. 250 stk gikk årets minnerenn til 

sammen i de ulike klassene. Nytt av året var at vi hadde åpent spor på lørdag. Det var i 

overkant av 20 stk som benytta seg av dette. 

 

Vi har gjennom hele sesongen hatt skitrening på tirsdager for de yngste og på torsdager 

i tillegg for den eldste gruppa(10-13år).  Ulvåshytta har vært åpen hver tirsdag og 

mange benyttet anledningen til å varme seg , samt kjøpe noe å bite i og treffe 

likesinnede. 

 

Vi har gjennomført Telenorkarusell denne sesongen også, i snitt 50 barn har deltatt på 

de ulike aktivitetene. Vi avviklet 3 skirenn, ett klassisk , ett i fristil (begge disse på 

tirsdagskvelder i forbindelse med trening) og på avlutningsrennet lørdag 2/4 var det 

skicross i ei litt mer avansert løype som stod på programmet. Et artig tiltak for den 

yngste gruppa vår. Etterpå vanket det fine premier til alle. 

 

Onsdag 9/2 var det vår tur å arrangere ST-Karusellrenn , da i fristil. Over 200 barn fra 

hele dalen deltok her. 

 

Hver uke fra desember og ut mars deltok utøvere, primært fra 10-13års gruppa, på 

skirenn rundt omkring i kretsen. Individuelle renn vi hadde utøvere med på var: 

Jervskogrennet , Jårasprinten , Størenrennet og Hovinrennet for å nevne noen. 

I tillegg deltok vi på stafetter med flere lag på onsdagskveldene både i Rindal , Buvika 

og oppi Knyken.  Martin Holseth og Petter Ebbesen deltok på junior NM i Selbu. 

 

Som sesongavslutning ble årets klubbrenn arrangert 5.april i strålende vær med over 50 

deltakere. Det er vi veldig fornøyd med så seint på sesongen.  

 

Vi har også arrangert Bråttåbjønnj i 2011. Søndag 26.06.2011, siste dagen i Orkanger 

2011. Her hadde vi samarbeid med arrangørene av Vannspeilet 2011. Dette gikk veldig 

bra og vi fikk til et litt annerledes men flott arrangement. Stor deltakelse både 

individuelt og i stafetten. Dette har blitt en publikumssuksess. Stadig flere finner veien 

til Vannspeilet denne dagen. 

 

Fra høsten av har vi hatt skitrening på Follo, både inn og ute. Veldig god rekruttering og 

vi er stadig på jakt etter flere trenere. Storgruppa hadde rulleskitrening på Grønøra 

fom. 13/9 til uti november. Fra da ble det barmarkstrening i området rundt Follo for 

helt til snøen kom og vi startet med skitrening på snø oppi Ulvåsen. Smågruppa startet 

opp inne etter høstferien og var der ut året. 

 

Årets skisamling i Bruksvallarna ble avlyst da det ikke var snø der i år. Vi kompenserte 

med ei helgesamling på Søvasslia sammen med OIL. Selv om været var noe “ruskete” var 

dette populært blant de eldste. 

 



5.juledag arrangerte vi Julesprint i Ulvåsen. En kjempe suksess med stor deltakelse. 185 

deltakere er en kjempestor økning fra tidligere, og mange gode tilbakemeldinger lover 

godt for dette arrangementet. 

 

Vi har reforhandlet en del sponsoravtaler og inngått nye avtaler i løpet av 2011. 

Skiavdelinga har hatt et sportslig og økonomisk rikt år.  

 

 

Vi har mange frivillige som legger ned et stort arbeid for å holde lysløypa og markaløypa 
i god stand, og våre trenere og støtteapparat gjør en stor innsats for alle som ønsker å 
gå på ski. Styret takker alle foresatte som har bidratt i dugnadsinnsatsen, de gjør en 
fenomenal innsats og stiller opp på salg og ulike arrangement i regi avdelingen enten det 
er sommer eller vinter.  
 

Orkanger  27. februar 2012 

 

Mona-Iren Ebbesen 

Styreleder  

 

 

 

 


