Årsberetning fra skistyret
Styret har bestått av:
Leder
Jonas Appelkvist
Nestleder
Ole Andreas Opphaug
Kasserer
Kari Holseth
Sekretær
Mona-Iren Hansen
Styremedlem Atle Wormdal
Styremedlem Pål Ove Lilleberg
Styremedlem Olav Jønsberg
Det er avholdt 6 styremøter og det har blitt behandlet 59 saker.
Leder Jonas Appelkvist har representert avdelinga på hovedlagets avdelingsmøter.
Jonas var også skiavdelingas representant på skikretsens vårmøte i Trondheim.

Sportslig
Treninger: Vinteren 2008 hadde skiavdelinga treningskvelder i Ulvåsen tirsdager for alle
årsklasser. I tillegg hadde mellomgruppa på 10-12 år trening onsdagene, mens de største
hadde trening torsdager. Under tirsdagstreningene hadde vi også Ulvåshytta åpen for
servering. Treningskveldene pågikk fram til begynnelsen av april.
I oktober startet vi opp treningene for sesongen 2009. Mellom 40-50 utøvere mellom 6 og
17 år møtte opp jevnlig til trening på Follo. De yngste trente inne, mens de to eldste
gruppene var ute for intervalltrening i Espabakkene før de avsluttet med styrketrening inne
på Follo. Trenere for de yngste i høst har vært Kristin Holseth, Åshild Fossum, Kari Bonvik,
Kirsti Lund og Knut Ove Hellandsjø. Ole Andreas Opphaug og Arild Skirstad har trent
mellomgruppa på 10-13 år, mens Runar Flønes har vært trener for de største. Etter hvert
som snøen kom før jul, flyttet vi treningene til Ulvåsen.
20.-23. november var de to eldste gruppene på samling i Ramundberget i Sverige.
Skiavdelinga arrangerte også høsten 2008 skitrim og treningskvelder for voksne på Follo.
Oppmøtet i 2008 var litt mindre enn de siste årene, mellom 6 –12 deltakere på hver
trening.
Deltakelse i renn: I årets Sør-Trønder Cup har Martin Holseth, Petter Ebbesen og Erik
Fossum deltatt i 14-årsklassen, mens Åshild Fossum og Lasse Ødegård har deltatt i 16årsklassen. Åshild og Lasse deltok også i Hovedlandsrennet på Savalen med gode resultater.
Lasse gikk videre i prologen på sprint og oppnådde en sterk 30. plass tilslutt, mens Åshild ble
nr 69 og 70 i hennes to starter. Petter og Martin deltok på Midtnorsk mesterskap på
Steinkjer. Her gjorde Petter et kjempeløp og ble nr 4, kun 10 sek fra seieren, mens Martin
oppnådde målsetningen om å bli blant de 30 beste med sin 29. plass. Petter ble også
sammenlagt nr 4 i sin klasse i ST-Cupen, etter å ha oppnådd både 2. og 3. plasser i

enkeltrenn. En meget sterk prestasjon. O IF har ellers vært godt representert på sonerenn i
området, og gledelig er det å se at vi har fått noen nye tivekster blant de yngre. Det lover
godt for framtiden. Hanne Opphaug og Ragnhild Skirstad har også deltatt i et par renn
utenfor sonen. OIF stilte med hele8 lag på Fokus stafetten.
OIF har vært representert på flere tur- renn med gode resultater, særlig Runar Flønes og Per
Kristian Greve. Vi arrangerte nok en gang busstur for deltakere fra distriktet til
Rensfjellrennet med god oppslutning.

Arrangement
Johan Evjens Minnerenn ble arrangert 20. januar under fine forhold med 220 deltakere. Av
disse stilte 47 i konkurranseklassen og 23 i mosjonsklassen. En liten nedgang i deltakelsen på
grunn av kollisjon med turrenn i Selbu. Men våre trofaste trimmere stiller alltid opp i
Minnerennet og takk til dem for det.
1. april arrangerte skiavdelinga klubbmesterskap i Ulvåsen. Klubbmesterskapet markerte
også avslutningen på sesongen 2008.
Bråttåbjønnj ble arrangert 22. juni. Her deltok 8 lag i stafetten, mens vi hadde 12 deltakere i
den individuelle konkurransen. Litt mindre deltakelse enn tidligere, men til gjengjeld har
Bråttåbjønnj blitt en stor publikumssuksess og med godt økonomisk utbytte.
OIF julesprint ble arrangert som prøverenn 28. desember med 67 deltakere. Skiavdelinga
har lenge snakket om at vi skal arrangere sonerenn. Julerennet ble derfor arrangert som et
prøverenn med tanke på å søke om sonerenn i årene som kommer. Under god ledelse av
rennleder Ole Andreas Opphaug ble rennet prikkfritt gjennomført, og oppsumeringa av
rennet konkluderte med at vi ønsker å søke kretsen om å arrangere sonerenn i mellomjula.
Tråkkemaskin: Våren 2008 ble det nedsatt en komité som skulle vurdere behovet for
innkjøp av ny tråkkemaskin. Komitéen har bestått av Atle Wormdal, Odd Ustad, Terje Staveli,
Pål Ove Lilleberg, Rudolf Larsen og Jonas Appelkvist. Atle ble leder for gruppa. Etter hvert
ble det tatt beslutning om å kjøpe ny maskin, og aksjon ”løype for folket ble” gjennopptatt.
Aksjonen gikk over all forventning og 3. desember stod vår nye tråkkemaskin på plass i
Ulvåsen. 1.2 millioner er samlet inn i løpet av høsten, og skiavdelinga takker
aksjonskomitèen og alle bidragsytere.

Marka
Det ble også i 2008 utført mye arbeid i marka. Vi har grøfta og lagt ned stikkrenner både på
strekningene Storhauka – Litjhauka, og Pikhaugtjønnmyra – Kvitsteinan. Vi har boret og
sprengt fjell ved Hauklia og Østhusen. Flere bruer er restaurert og utvida i bredden for å

komme fram med nymaskina, og rydding av trær er utført flere steder i traseen. Infotavlene i
Ulvåsen og Kvitsteinan er beisa, og nye tavler er satt opp ved Lomtjønna og Sør-Seljan. Det
er satt opp informasjon og kart på alle tavler, og nye trekasser er også satt opp ved alle
tavlene. Et stort arbeid har her blitt utført av en rekke ildsjeler.

Ny Olavsbu
Skiavdelinga besluttet i 2007 å søke om tippemidler til ny Olavsbu. Da vi ikke kom på
prioriteringslista for tildeling av midler da, ble ny søknad om tippemidler sendt inn høsten
2008.

Oppsummering
Det er stor aktivitet i avdelingen. Vi har mange frivillige som legger ned et stort arbeid for å
holde lysløypa og markaløypa i god stand, og våre trenere gjør en stor innsats for ungene
som ønsker å gå på ski.

Orkanger 22. Februar 2009

Jonas Appelkvist
Leder Skiavdelinga

