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Skaret Skiforening    
                             

Organisasjonsnummer 995 373 084     

 

Årsmelding for driftsåret 2016 
   

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 2016 og det er videre tatt med aktiviteter for 

skisesongen 2016/2017. 

 

Styrets sammensetning etter årsmøtet 31. mars 2016 

Leder: Martin Risnes 

Nestleder: Kristoffer Singstad, webansvarlig og økonomiansvarlig 

Sekretær: Kjell Inge Grünewald 

Styremedlem: Kjetil Atle Vassbotn 

Styremedlem: Eva Kvendbø 

Varamedlemmer: Inge Bjerkeli, Svein Egil Stakvik, Sverre Digernes 

Edmund Talseth har fungert som forretningsfører. 

 

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 31.12.2016 registrert 301 medlemmer. 

 

Aktiviteter i skisesongen 2016 

Vinteren 2016 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 2016 gjennomført tre treningsrenn på 10 km og i januar/februar 

tre renn på 20 km. Det var liten deltakelse på rennene etter Skardilten.  
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Teknikk-kurs. 

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

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

Søraas.  

 

Skardilten lørdag 6. februar.  43 km turrenn i klassisk stil.  

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 forhåndsomtale av Skardilten som turløp for alle. 

 

Ny Moldetrippel 

Det ble like før nyttår 2016 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, da månen ikke kom fram før rennet 

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

Vassdalen. 

 

Aktiviteter i skisesongen 2016/2017 

 

Medlemsmøte 20.oktober 2016. 

Foredrag ved fysioterapeut Arild Bakke, Bris: «Hvordan trene smartere og bedre - gjennom 

hele året» 

 

Medlemsmøte 21.november 2016 

Kostholdsforedrag ved ernæringsfysiolog Runa Spilling: «Energipåfyll til den spreke 

mosjonist.»  

 

Begge møtene ble holdt på Garasjebygget, Skaret skisenter. 

 

Vinteren 2017 

Vinteren startet med en kort kuldeperiode i desember 2016. 

Snøen som kom i første uka av 2017, ga brukbare snøforhold de første ukene av januar. Snøen 

forsvant fort i regn og mildvær, og det var heller ikke kulde nok til å starte snøproduksjon før 

ut i februar. Kulde kombinert med kunstsnø og natursnø ga fine skiforhold med mye godvær 
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fra siste delen av februar. 

 

Treningsrenn. Vi valgte dette året å flytte treningsrennene til onsdag kveld. Dette ble godt 

mottatt av den trofaste gjengen som vanligvis stiller opp. Rennene gikk med tre runder i 

lysløypa. Det ble gjennomført tre renn fram til 18. januar. Dårlige snøforhold gjorde at det 

senere kun var mulig å arrangere renn 15. februar og 1. mars.   

 

Teknikk-kurs. 

Det ble i januar gjennomført kurs i klassisk teknikk for 10 deltakere. Skøytekurset måtte 

utsettes pga lite snø, og ble ikke gjennomført før i mars med 10 deltakere. 

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

 

Skardilten lørdag 4. februar.   

Rennet var planlagt i løypa rundt Vassdalen på 23 km. Regn og mildvær i siste delen av januar 

gjorde at det ikke var muligheter for å gjennomføre noen form for skirenn. Rennet måtte 

derfor dessverre avlyses. 

 

Skardilten inngår i den nye Moldetrippelen, og det ble bestemt at Moldetrippelen 2017 skal 

bestå av årets Molde7Topper og MoldeChallenge samt Skardilten 2018. 

 

Måneskinnsrenn torsdag 9. mars.  

Vi fikk endelig et år med brukbart vær og månen viste seg i perioder. 17 personer fikk en fin 

tur rundt Langdalen. 

 

Fellestur til Birken 2017. 

Sigmund Julshamn har i mange år tatt på seg oppgaven å arrangere felles busstur med 

overnatting for deltakere til Birkebeinerrennet. Skaret Skiforening har etter ønske fra 

Sigmund, tatt på seg denne oppgaven dette året. Det er så langt 17 personer som har valgt å 

bli med. Turen i år blir gjennomført i samarbeid med Høgtun folkehøgskole med overnatting 

på Elverum folkehøgskole. Dette gir totalt sett en økonomisk god løsning for alle.  

 

Informasjon til medlemmene 

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

 

Hjemmesiden www.skaretskiforening.no er utviklet videre til å gi meget god informasjon om 

aktivitetene i foreningen. Hjemmesiden har også 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 2016 viser at saldoen på driftkontoen ved utgangen av 2016 er på kr 25 877 

mot inngående saldo på kr 65 873. Det er i 2016 overført kr 33 840 til Skaret Skisenter. 

http://www.skaretskiforening.no/
http://www.facebook.com/pages/Skaret-Skiforening/248073031931352#_blank
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Driftskontoen har videre dekket kr 18 276 av utgiftene for Skardilten som seedingrenn for 

Birken.  

Medlemskap i Skaret Skiforening er som tidligere koblet til innbetaling av støttebeløp til 

Skaret Skisenter.  Skaret Skiforening har en opptjent ikke fakturert medlemsinntekt fra Skaret 

Skisenter på kr 40 500 for 2015 og kr 30 100 for 2016. Den endelige avregningen av dette vil 

bli tilpasset den økonomiske situasjonen i Skaret Skisenter. 

Kontoen for Skardilten har inngående saldo på kr 82 240 og utgående saldo på kr 95 368. 

 

Oppsummering 

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

vinteren ga oss varierende og ustabile snøforhold 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. Det er i 2016 ferdigstilt byggetrinn 1 av en asfaltert rulleskiløype. Dette gir et godt 

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

 

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. Skaret 

Skiforening ønsker å benytte den kjente runden på 23 km rundt Vassdalen og er innstilt på å 

bidra økonomisk til en videre opparbeiding av denne traseen.   

 

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 21.mars 2017 

 

Martin Risnes   Kristoffer Singstad   Eva Kvendbø 

   

   Kjetil Atle Vassbotn   Kjell Inge Grünewald 


