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Skaret Skiforening     
                            

Organisasjonsnummer 995 373 084     

 

Årsmelding for driftsåret 2015 
   

Skaret Skiforening ble stiftet 23. mars 2010 etter initiativ fra Skaret Skisenter.  

Skaret Skiforening er innmeldt i Norges Idrettsforbund og i Norges Skiforbund. 

 

Denne årsmeldingen omhandler aktiviteter i året 2015 og det er også tatt med aktiviteter for 

skisesongen 2015/2016. 

 

Styrets sammensetning etter årsmøtet 4. mai 2015 

Leder: Martin Risnes 

Nestleder: Edmund Talseth 

Kasserer: Edmund Talseth, valgt av styret  

Sekretær: Kjell Inge Grünewald, valgt av styret 

Styremedlem: Kjetil Atle Vassbotn 

Styremedlem: Kristoffer Singstad, webansvarlig 

Varamedlemmer: Nils Berner Kvammen, Inge Bjerkeli, Geir Göncz 

 

Revisorer: Bjørn Mattis Bergseth, Svein Olav Mjelve 

 

Valgkomite: Stig Roar Digernes (leder), Torbjørn Ugelvik, Marie Sæter Hjellset 

 

Styret har hatt regelmessige styremøter. Styret har holdt løpende kontakt via møter, epost og 

telefon. 

 

Skaret Skiforening har pr 31.12.2015 registrert 369 medlemmer. 

 

Aktiviteter i skisesongen 2014/2015 

Etter to dårlige vintre fikk vi endelig en sesong med stabile skiforhold fra før jul til påske. På 

tross av enkelte mildværsperioder, var det gode snøforhold og fine løyper hele sesongen. 

 

Treningsrenn. Det ble i januar gjennomført tre treningsrenn over 10 km og i februar to renn 

over 20 km, alle renn med 10-20 deltakere. 

 

Teknikk-kurs. 

Det ble i januar og februar gjennomført kurs i skøyteteknikk (9 deltakere) og i klassisk 
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teknikk (10 deltakere). 

Kursleder var som tidligere Jan Eirik Søraas. Det var gode tilbakemeldinger på kursene. 

 

Skardilten lørdag 14. februar.  40 km turrenn i klassisk stil.  

Kraftig mildvær kort før rennet gjorde at det ikke var mulig var mulig å gjennomføre rennet 

som planlagt i en rundløype på 20 km. For å sikre gode snøforhold valgte en å gjennomføre 

rennet i den tradisjonelle treningsløypa på 10 km. 97 menn og 16 kvinner stilte til start på 

seedingrennet for Birken, mens 9 menn og 4 kvinner deltok på turrennet over 20 km. Rennet 

ble arrangert i samarbeid med MOI.  

 

Måneskinnsrenn torsdag 5. mars.  

Kraftig regnvær denne kvelden gjorde at få deltakere møtte fram. Fem entusiastiske skiløpere 

valgte å ta turen til Vassdalen i regn med sterk vind og seigt skiføre .  

 

 

Aktiviteter i sesongen 2015/2016 

 

Medlemsmøte 29. oktober  2015. 

Foredrag ved Ole Martin Kleivenes på Sportlab, Høgskolen: «Et liv med trening, et liv med 

mening? – om motivasjon og læring og gleden ved å trene» 

 

Medlemsmøte 18. november 2015 

Foredrag ved fysioterapeut Elin Kortner Lystad: «Hvordan trene smart ved staking og 

rulleski.»  

 

Foreningen sendte før jul ut egen orientering til Bedriftsidrettslagene om aktivitetene med 

invitasjon til samarbeid. 

 

Vinteren startet med lite snø. Det ble ved årsskiftet satt i gang produksjon av kunstsnø som 

sikret gode skiforhold på Skaret fram til natursnøen kom senere i januar. Innkreving av ny 

avgift for bruk av kunstsnø, skapte sterkt engasjement. Sesongen sett under ett var det på tross 

av enkelte kraftige mildværsperioder, gode og stabile snøforhold. 

 

Treningsrenn. Det ble i januar gjennomført tre treningsrenn på 10 km og i januar/februar tre 

renn på 20 km. Det var liten deltakelse på rennene etter Skardilten. Det kan være aktuelt å 

flytte treningsrennene i februar til onsdag. 

 

Teknikk-kurs. 

Det ble i januar gjennomført kurs i skøyteteknikk (12 deltakere) og i klassisk teknikk (10 

deltakere), med gode tilbakemeldinger på kursene. Kursleder var som tidligere Jan Eirik 

Søraas.  

 

Skardilten lørdag 6. februar.  43 km turrenn i klassisk stil.  
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Rennet var planlagt i en løype rundt Vassdalen på 23 km. Kraftig mildvær før rennet gjorde at 

en valgte å gjennomføre rennet i en løype på nesten 11 km.  82 menn og 15 kvinner stilte til 

start i seedingrennet til Birken på 43 km, mens 21 menn og 19 kvinner gjennomførte den 

halve distansen. Rennet ble arrangert i samarbeid med MOI og ble gjennomført i et felles 

arrangement med KM langløp. Dette bidro til mye aktivitet og et godt gjennomført 

arrangement. Budstikka hadde en flott presentasjon av Skardilten som turløp for alle. 

 

Ny Moldetrippel 

Det ble like før nyttår bestemt at Skardilten skulle inngå i en ny Moldetrippel som i tillegg 

består av fjelløpet Molde7Topper og terrengsykkelrittet Molde Challenge. Lanseringen av 

Moldetrippelen bidro til mye god oppmerksomhet rundt Skardilten. 24 av deltakerne hadde 

meldt seg på alle tre arrangementene som finnes i to ulike versjoner. På tross av aktiv 

markedsføring av Moldetrippelen, var det færre deltakere på Skardilten enn tidligere år. 

 

Måneskinnsrenn mandag 22. februar.  

 Heller ikke dette året var vi heldige med måneskinnet, som ikke kom fram før rennet var 

avsluttet. Kraftig snøfall like før starten gjorde at 10 deltakere fikk en krevende tur rundt 

Vassdalen. 

 

Informasjon til medlemmene 

Det er sendt ut informasjon på email om planlagte aktiviteter i foreningen.  

 

Den nye hjemmesiden www.skaretskiforening.no er utviklet videre til å gi meget god 

informasjon om aktivitetene i foreningen. Hjemmesiden har nå en meget oversiktlig og god 

presentasjon av Skardilten.  

Klubbens Facebook-side brukes for å gi oppdatert informasjon om aktivitetene: 

http://www.facebook.com/pages/Skaret-Skiforening/248073031931352 

 

Økonomi. 

Regnskapet for 2015 viser et resultat på kr 30 156,57. Skaret Skiforening har en opptjent ikke 

fakturert inntekt på kr 40 000 fra Skaret Skisenter. Medlemskap i Skaret Skiforening er som 

tidligere koblet til innbetaling av støttebeløp til Skaret Skisenter.   

 

Oppsummering 

Skaret Skiforening har gjennomført sin sjette vintersesong som idrettsforening. Den siste 

vinteren ga oss meget gode skiforhold på Skaret. Skaret Skisenter har gjennom stor 

dugnadsinnsats sikret flotte preparerte skiløyper både for aktive løpere og mosjonister.  

 

Skaret Skiforening samarbeider med Skaret Skisenter SA og er representert i deres styre.  

Skaret Skisenter har siden 2013 gjennomførte betydelige investeringer i oppgraderinger av 

anleggene. Dette året er det under utbygging byggetrinn 1 av en asfaltert rulleskiløype. Dette 

gir et godt grunnlag for å befeste Skaret som det sentrale skianlegget i fylket. 

 

http://www.skaretskiforening.no/
http://www.facebook.com/pages/Skaret-Skiforening/248073031931352#_blank
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Skaret Skiforening ønsker å etablere Skardilten som det dominerende turrennet i regionen. Et 

hovedmål er å presentere et arrangement som passer for alle som liker å gå på ski. Vi ønsker å 

benytte den kjente runden på 23 km rundt Vassdalen og utvide med kortere tilbud tilpasset 

yngre årsklasser.  

 

Formålet med Skaret Skiforening er å bidra til å skape et levende og aktivt skimiljø på Skaret. 

Brukergruppen vil være mosjonister og turrenndeltagere i alle aldre. Det er en sentral oppgave 

å legge til rette for utvidet aktivitet rettet mot breddeidrett. Aktivitetene så langt gir et godt 

grunnlag for videre arbeid. 

 

     Molde 8.mars 2016 

 

Martin Risnes   Edmund Talseth  Kristoffer Singstad 

   

   Kjetil Atle Vassbotn   Kjell Inge Grünewald 


