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Organisasjonsnummer 995 373 084  

Årsmelding for driftsåret 2018

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 2018 og det er videre tatt med aktiviteter for 
skisesongen 2018/2019.

Styrets sammensetning etter årsmøtet 20. mars 2018
Leder: Martin Risnes
Nestleder: Kjetil Atle Vassbotn
Sekretær: Kjell Inge Grünewald
Styremedlem: Svein Egil Stakvik
Styremedlem: Magnus Reiestad

Varamedlemmer: 
Sverre Digernes, Oddvar Sæter, Øyvind Reiestad.

Revisor: Svein Olav Mjelve

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

Styret har hatt regelmessige styremøter, der også varamedlemmene har deltatt. Styret har 
holdt løpende kontakt via møter, epost og telefon. 

Skaret Skiforening har pr 31.12.2018 registrert 225 medlemmer.

Aktiviteter i skisesongen 2018

Vinteren 2018.
Vinteren 2017/2018 startet med kulde og gode snøforhold allerede fra november 2017.
Vinteren vil bli husket som den beste skivinteren på lang tid med stabile snøforhold i mye sol 
og kulde. Dette førte til ekstra stor aktivitet i de flotte skiløypene på Skaret. 

Treningsrenn. Treningsrennene ble også i 2018 gjennomført på onsdager. Det var 
gjennomgående god deltakelse, med flere renn over 20 deltakere. Det ble gjennomført ialt 9 
renn i perioden 3, januar til 7. mars. Det var en fin blanding av yngre og eldre deltakere som 
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benyttet anledningen til god tempotrening midt i uka. Det ble hver uke delt ut uttrekkspremie 
sponset av sportsforretninger og andre. 

Teknikk-kurs.
Det ble i januar gjennomført kurs i skøyteteknikk og i klassisk teknikk , begge med 11 
deltakere. Det var som vanlig gode tilbakemeldinger på kursene. Kursleder var som tidligere 
Jan Eirik Søraas. Det var stor interesse for kursene og mange fikk dessverre ikke plass denne 
vinteren.

Skardilten lørdag 3. februar.   
Rennet arrangeres i et samarbeid mellom MOI Langrenn og Skaret Skiforening. Rennet ble i 
2018 gjennomført i den «gamle» rundløypa over myrene på 13,3 km. Fine snøforhold gjorde 
det mulig å starte kjøring av løypa i i god tid før rennet. Det ble også satt opp nye løypeskilt 
for å markere Skardiltenløypa. Turrennet hadde klasser for å gå én, to eller tre runder.  Ialt 4 
deltakere gjennomførte én runde, mens 6 gikk to runder. 103 menn og 20 kvinner 
gjennomførte tre runder, ialt 40 km, som teller som seedingrenn for Birkebeinerrennet.  
10 personer valgte å gå én runde uten tidtaking. Det ble i 2018 som en prøveordning en egen 
klasse for fri teknikk med ialt 14 deltakere. Gode løypetraser gjorde at dette kunne 
gjennomføres uten problemer. 
Skardilten 2018 inngikk som siste øvelse i Moldetrippelen 2017 med i alt 16 deltakere.

Måneskinnsrenn 1. mars. 
Rennet ble dette året gjennomført i strålende måneskinn. Sterkt kulde med ned mot 25 
kuldegrader gjorde at en valgte en kortere løype til Gunnhildbu. 16 deltakere fikk en fin og 
kald skitur.  

Fellestur til Birken.
Skaret Skiforening arrangerte også i 2018 felles busstur til Birken i samarbeid med Høgtun 
folkehøgskole med overnatting på Elverum folkehøgskole. Den gode skivinteren gjorde at det 
var stor interesse for å delta. Det ble derfor leid en stor buss fra Nettbuss med 48+2 seter. Det 
var en periode venteliste for å bli med. Frafall de siste dagene gjorde at ialt 43 personer reiste 
med bussen, av disse 17 fra Høgtun. Det var også i 2018 gode tilbakemeldinger på 
reiseopplegget fra fornøyde skiløpere som hadde en fin, men kald og krevende tur over fjellet 
fra Rena til Lillehammer. Alt ligger tilrette for et fortsatt samarbeid med Høgtun.

Informasjon til medlemmene
Hjemmesiden www.skaretskiforening.no er utviklet videre til å gi meget god informasjon om 
aktivitetene i foreningen. Hjemmesiden har også en 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 2018 viser et årsresultat på kr 50 344 og saldoen på driftkontoen ved utgangen
av 2018 er på kr 73 680. Kontoen for Skardilten har saldo på kr 90 769 ved utgangen av 2018,
mot inngående saldo på kr 60 631.

http://www.skaretskiforening.no/


Medlemskap i Skaret Skiforening er som tidligere koblet til innbetaling av støttebeløp til 
Skaret Skisenter.  Skaret Skiforening har hatt en opptjent ikke fakturert medlemsinntekt fra 
Skaret Skisenter for årene 2015, 2016 og 2017. Dette ble avregnet i 2018 ved overføring av 
nettobeløp på kr 23 900. Det er i dette oppgjøret gitt fratrekk for kr 80 000 i fakturert 
driftsstøtte fra Skaret Skiforening til Skaret Skisenter.

Aktiviteter i skisesongen 2018/2019

Medlemsmøte 7. november 2018.
Foredrag ved fysioterapeut Ragnhild Holm, Bris: «Hvordan spise for å få best mulig utbytte 
av trening og prestere i konkurranse». Møtet ble holdt på garasjebygget, Skaret skisenter.

Vinteren 2019.
Etter en kort kuldeperiode i desember, ble det mildvær i jula.
Dette gjorde at det ikke var mulig å gjennomføre det planlagte nye «Ribberennet» ro i mjula. 
Ved hjelp av kunstsnø produsert i desember, ble det opparbeidet brukbare skiforhold i 
lysløypetraseen fra starten av januar. Det kom etterhvert godt med snø som ga flotte 
skiforhold i januar og starten av februar. Mildvær ga dårlige forhold fra slutten av februar.

Treningsrenn. Treningsrennene ble også i 2019 gjennomført på onsdager. Det var 
gjennomgående god deltakelse med samlet 50 ulike deltakere på de 8 rennene i perioden 9, 
januar til 20. februar. Mildværet gjorde at det ikke ble mulig å avslutte sesongen med den 
planlagte jaktstarten 27. februar. Lørdag 26. januar ble det gjennomført treningsrenn i 
Skardiltentraseen på 13,3 km. Det ble hver uke delt ut en uttrekkspremier sponset av 
sportsforretninger og andre. Det var en fin blanding av yngre og eldre deltakere som benyttet 
anledningen til god tempotrening midt i uka. 

Teknikk-kurs.
Det ble i januar gjennomført kurs i skøyteteknikk og i klassisk teknikk for medlemmer av 
Skaret Skiforening, begge med 11 deltakere. Det var som vanlig gode tilbakemeldinger på 
kursene. Kursleder var som tidligere Jan Eirik Søraas. 

Skardilten lørdag 2. februar.   
Rennet arrangeres i et samarbeid mellom MOI Langrenn og Skaret Skiforening. Rennet ble 
gjennomført i ei rundløypa over myrene på 13,3 km. Fine snøforhold gjorde det mulig å starte
kjøring av løypa i i god tid før rennet. Dette ga meget gode forhold under rennet. Ialt 85 
personer stilte til start på 40 km klassisk som er seedingrenn til Birken, av disse fullførte 5 
kvinner og 71 menn.  Turrennet over 13 km og 26 km ble gjennomført av henholdsvis 2 og 1 
deltakere. Det var også i 2019 en egen klasse for fri teknikk med ialt 4 deltakere. Samlet sett 
var det betydelig mindre deltakelse enn i 2018, med spesielt få deltakere i turklassene på 13 
km og 26 km og i fristil. Rennet ble gjennomført på en meget god måte med fine 
tilbakemeldinger fra deltakerne. Ved sponsing fra Sparebank1 SMN ble det pengepremier til 
de tre beste i herre- og kvinneklassen.
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Måneskinnsrenn 20. februar 
Rennet ble gjennomfort i kombinasjon med det vanlige onsdagsrennet. Dårlige snøforhold 
over myrene gjorde at vi måtte velge NM løypa på 10 km. De 14 deltakerne fikk en fin tur, 
selv om måneskinnet manglet.

Fellestur til Birken.
Skaret Skiforening arrangerte også i 2019 felles busstur til Birken i samarbeid med Høgtun 
folkehøgskole med overnatting på Elverum folkehøgskole. Det var denne vinteren relativ liten
interesse for fellesturen. Det ble derfor valgt reise med minibuss med 17 deltakere, av disse 6 
fra Høgtun. Det var også dette året gode tilbakemeldinger på reiseopplegget. 

Informasjon til medlemmene
Hjemmesiden www.skaretskiforening.no er utviklet videre til å gi meget god informasjon om 
aktivitetene i foreningen. Hjemmesiden har også en presentasjon av Skardilten. 
Klubbens Facebook-side brukes for å gi oppdatert informasjon om aktivitetene:
http://www.facebook.com/pages/Skaret-Skiforening/248073031931352
Nettansvarlige har vært Magnus Reiestad og Svein Egil Stakvik.

Oppsummering
Skaret Skiforening har gjennomført sin niende vintersesong som idrettsforening. Skaret 
Skiforening samarbeider med Skaret Skisenter SA og er representert i deres styre. 

Skaret Skisenter har gjennom stor dugnadsinnsats sikret meget gode skiløyper både for aktive 
løpere og mosjonister. Skaret Skisenter har siden 2013 gjennomførte betydelige investeringer 
i oppgraderinger av anleggene, senest med ny rulleskiløypa fra 2016. Skaret Skisenter står 
foran nye og store utbyggingsoppgaver og det er nå under utvikling en egen utviklingsplan for
anleggene. Skaret Skiforening vil vise til et stort behov for raskt å etablere akseptable 
toilettforhold på Skaret. På lengre sikt vil vi understreke behovet for å få reist et nytt 
servicebygg som et samlingspunkt for aktivitetene på Skaret. Vi går også inn for å prioritere 
utbedring av ski- og turløypene fra Kordalen til Langdalen.

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. 

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 20.mars 2018

Martin Risnes Kjetil Atle Vassbotn Magnus Reiestad

Svein Egil Stakvik Kjell Inge Grünewald

http://www.skaretskiforening.no/

