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Innledning 
Strindheim ski er en avdeling av Strindheim Idrettslag og er representert i hoved lagets styre. 

Skiavdelingen i Strindheim IL er en ledende langrennsklubb med både toppløpere og stor bredde 
aktivitet. Vi legger vekt på stor rekruttering, godt miljø, prestasjon ut fra utøverens forutsetninger, og 
å arrangere gode renn. Vår visjon er "Flest mulig – lengst mulig" 

Strindamarka er preferert treningsområde i barmarksperioden, og vi bruker Granåsen skiarena i 
vintersesongen. 

Skiavdelingen ønsker å kunne gi attraktive tilbud til klubbens medlemmer, herunder dyktige trenere 
og gunstige innkjøpsordninger. 

Strindheim Ski er en avdeling i Strindheim IL og skal i alle sammenhenger bygge på hovedlagets 4 
grunnleggende verdier «Fellesskap – Glede -Utvikling – Ansvar». 

Sesongen 2020-2021 har vært svært spesiell på grunn av Covid-19 pandemien. De fleste nasjonale og 
krets-renn har blitt avlyst, men treningene har blitt gjennomført som normalt med unntak av enkelte 
samlinger som ble avlyst.  

Styrets sammensetning 
Styret har hatt følgende sammensetning: 

Styremedlemmer Primær ansvarsområde Sekundært ansvarsområde 
Erlend Ulstad Leder  
Ole Anders Hindberg Sport yngres Sponsor 
Ragnar Eggen  Rekrutering / sosiale medier Sponsor  
Morten Bostad Sportslig Senior Sponsor 
Jens Storli Strategi mot 2025 Næranlegg øst og sponsor  
Jon Ove Kulsetås Økonomioppfølging Sponsor 
Audi Førde Sosialt Sponsor 

Stian Svardal 
Arrangement & Sportslig 
junior  

Gøril Flatberg Medlemsregister Sosialt  
   
Valgkomite:   
Oddbjørn Bruland og Pernille Brodtkorb   

 

Styrets arbeid 

Styrets arbeid har vært rettet inn mot følgende hovedområder: 

● Gjennomføring av treninger og arrangement 
● Sikre god økonomi gjennom sponsorinntekter. 
● Sørge for god økonomioppfølging 
● Planlegge gjennomføring av  sosiale arrangement kombinert med treninger 
● Oppfølging av og involvering i arbeidet med å få etablert Næranlegg Øst 
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● Det er gjennomført månedlige styremøter fra januar til mai, totalt 5. 
● Jon Ove Kulsetås har hatt som primæroppgave å følge opp regnskap og budsjett, og 

sponsorer.   

● Morten Bostad har fulgt opp økonomien i junior og seniorgruppa.  

● Jens Storli har vært ansvarlig for strategiarbeid og jobbet med næranlegg øst.  

● Stian Svardal har hatt ansvaret for egne arrangement og har i tillegg hatt ansvar for 
juniorgruppa. 

● Ole Anders Hindberg har vært ansvarlig for oppfølging av yngres grupper.   

● Audi Førde har hatt hovedansvaret for sosiale arrangement.  

● Gøril Flatberg har hatt ansvar for vedlikehold av medlemsregister og fakturering av 
treningsavgift. 

● Ragnar Eggen har hatt ansvar for rekrutering og sosiale medier.  

Andre funksjoner 

Skigruppa har i samarbeid med andre klubber i Trondheim øst et arbeidsutvalg for utvikling av 
næranlegg for ski. Det er Trondheim Kommune som er ansvarlig for den videre prosessen i 
reguleringsarbeidet. Det ble våren 2020 ikke bevilget penger av politikerne til å ferdigstille 
reguleringsarbeidet, da det har vært stor motstand mot rulleskiløypa. Styret i Strindheim Ski har 
jobbet aktivt sammen med anleggsutvalget for å få i gang prosessen. Klubbene er enige om at 
snøsikkert næranlegg er det viktigste, og foreslo derfor å ta ut asfalt i det videre reguleringsarbeidet. 
Formannskapet vedtok juni 2021 at Trondheim Kommune skal fortsette reguleringsprosessen, da 
uten rulleskiløype. 

 May Helen Nymoen representerer Strindheim ski i Langrennskomiteen til skikretsen. 

Kjeøy har også i år ført regnskap for skigruppa. 

Sportslige resultater  
Sesongen 2020-2021 har vært sterkt preget av Covid-19. Strindheim har vært sterkt representert i 
skirenn som har vært for de yngre klassene.  

Senior har hatt relativt normal sesong og flere av våre løpere levert på høyt nivå. Marte Skaanes 
presterte så bra at hun er tatt ut på rekruttlandslaget til neste sesong – gratulerer så mye. I tillegg er 
Berit Mogstad og Kristoffer Berset tatt ut til Team Elon Midt Norge. Håkon Skaanes fortsetter på 
Team Elon Midt Norge. Marte Skaanes og Even Northug har også deltatt i World Cup renn, hhv 
Engadin og Ulricehamn. Vi gleder oss til å følge med på fortsettelsen til neste sesong. 

Medlemmer og treningsgrupper 
Gruppene er fremdeles varierte i størrelse. Noen årganger er nesten fraværende mens andre er 
sterkt representert. Målrettet rekruttering  er viktig for rekruttering til de yngste gruppene.   Før 
oppstart for de minste gruppene på barmark og snø ble det opprettet Facebook-arrangementer som 
foreldre ble bedt om å dele. Det kom en god del nye utøvere i den forbindelse.  



  Årsmelding Strindheim IL Skiavdeling 2020 – 2021 
 

5 

 

I tillegg har det blitt kjørt en storstilt rekrutteringskampanje på slutten av sesongen, der utpekte 
foreldre ble bedt om å spre informasjon på våre rekrutteringsskoler. Det ble arrangert noen treninger 
som var spesielt tilrettelagt for nye, unge skiløpere og foreldrene ble godt fulgt opp med 
informasjon. Det var 35 barn som tegnet seg på en interesseliste etter disse treningene. De er ikke 
innmeldt som medlemmer, men vil bli fulgt opp til neste sesong med håp om at de ønsker å fortsette 
i Strindheim Ski. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger på dette tiltaket.2020-2021 
sesongen viser en liten nedgang i medlemstallet. Det kan være flere årsaker til dette:  

● Denne sesongen har også vært sterkt preget av Korona-pandemien, med få skirenn og 
samlinger. Det har blitt arrangert noen sosiale samlinger i forbindelse med trening i 
Hoppbygget, men ikke i samme størrelsesorden som da vi hadde Strindheimbua. Dette 
skyldes både pandemien og begrenset tilgang til lokaliteter.  Styret jobber med å få til en 
avtale om faste leietider i Arenabygget i forbindelse med trening for neste sesong. 

● Følgende tabell viser registrerte utøvere i skigruppa per 1. mai 2021. 

Alders-
trinn 

2011/
2012 

2012/
2113 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
2020 

2020/
2021 

Sr 
18 40 33 32 36 35 29 30 

17 13 
Jr 17 18 
1996 11          
1998 19 10 2        
1999 27 15 9 9       
2000 13 4 4 2 2      
2001 14 3 0 1 1 0     
2002 44 23 18 18 15 14 14    
2003 16 17 15 10 7 5 5 6   
2004 38 27 25 32 31 30 25 26 11  
2005 17 12 22 23 23 15 6 7 5 2 
2006 2 25 31 38 46 39 30 31 17 17 
2007   4 13 29 32 23 24 6 4 
2008   8 19 37 37 34 35 20 14 
2009    3 25 31 41 42 21 20 
2010     3 29 36 37 26 21 
2011     2 9 16 17 33 25 
2012      1 4 5 17 19 
2013       1 2 11 13 
2014         3 13 
2015         2 10 
2016          3 
2017          1 
Andre         13 11 
Sum 219 176 171 200 257 277 264 262 219 204 
Rekrutt
ering           35 
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Andre er støttemedlemmer og løpere (Jr/Sr) som går 
lokale renn/turrenn      

 

 

Det er viktig å ha nok utøvere av hvert kjønn i gruppene for å hindre frafall. Totalt er det 37% jenter 
og 63% gutter blant utøverne.
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På vårparten 2020 ble det etablert et samarbeid med flere av skiklubbene i Trondheim Øst; 
Bratsberg, Nidelv og Utleira. Disse klubbene hadde veldig få utøvere i klassene fra 13-16 år, og ønsket 
samarbeid om et treningsopplegg. Utøverne har fått tilbud om å delta på Strindheims fellestreninger 
fra mai 2020. Dette samarbeidet ble videreført for 2020-2021 sesongen, og noen av utøverne har 
valgt å bytte klubb til Strindheim Ski. 

Medlemsregisteret ble fra 1. januar 2021 flyttet fra Medlemsnett til KlubbAdmin, som Strindheim IL 
også benytter. Medlemsfakturering av aldersbestemte klasser og Jr-gruppen er gjort via KlubbAdmin. 
Seniorgruppen fakturerer vha Conta faktureringssystem. 

Samarbeidspartnere  

Våre sponsorer i sesongen 2020-2021 har vært 
Sportshuset Melhus 
Bjørn Dæhli – leverandør av klubbdrakter 
Sparebank 1 SMN 
Kjeøy Regnskap 

Kvilhaugen Gård as 

Sosialt - Arrangementer og aktiviteter  

I løpet av 2020-2021  har skigruppa hatt ansvar for følgende 
arrangementer:  

● Strindheimrennet, 7. mars 
● Strindheimsprinten, 6. mars  
● 2 stk. klubbrenn 
● Klubbmesterskap med lett bespisning 
● Teknisk arrangør av Toppidrettsveke finalen i Granåsen 22. August  
● Barmarkssamling i Bymarka lørdag 24. oktober med bespisning på Skistua 
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● Rekrutteringsdag 9. mars med lett bespisning besøkt av 55 nye barn+foreldre 
● Gruppevise sosiale treff og avslutninger 

 
Korona-tilpasninger med mange endringer underveis i sesongen har ført til mange avlysninger og et 
generelt lavt aktivitetsnivå i kretsen generelt. Det som har vært gjennomført har vært avholdt med 
gruppene separat fra hverandre. Klubben har ikke gjennomført Strindheim-stafetten, Kvilhaugen 
Opp, Ramundberget-samling, byttedag eller juleavslutning.  

 Gjennomføringen av faktiske arrangementer har imidlertid vært vellykket og spesielt framheves en 
fantastisk dugnadsinnsats også i år under og i forkant av Toppidrettsveka finalen. Strindheim Ski 
bidro sterkt til å gjøre dette til en stor suksess. Det er vedtatt at det skal opprettes en sosialkomité 
med medlemmer fra alle grupper for sesongen 2021-22, med målsetting  

Treningsområder 
Strindheim ski har i likhet med foregående år gjennomført sine treninger på Lohove (barmark) og i 
Granåsen (ski). Med treningstider tirsdag og torsdag kl.18.30 er dette en innarbeidet praksis som 
synes å fungere godt. Så godt som alle treningene blitt gjennomført etter planen.  Junior og senior 
benytter i tillegg andre treningsområder for sine utøvere. Dette gjelder både sommer og vinter. 

Strategi – Strindheim 2025 
Bakgrunn: 

Styret har satt i gang et strategiarbeid for Strindheim Ski mot 2025. Vi ønsker å med det å 
tydeliggjøre retning for vårt arbeid framover, samt samle, systematisere og gjøre tilgjengelig 
kunnskap i organisasjonen . Med strategien ønsker vi å løfte blikket, trekke lengre linjer og dermed ta 
tak i handlingsrom og muligheter som åpner seg fram mot VM 2025. Styret jobber med prosesser på 
flere områder for å videreutvikle klubben og vi tror arbeidet gir større effekt når det settes inn i et 
helhetlig strategiarbeid.  

Strindheim har lenge hatt en posisjon som en av landets fremste langrennsklubber. Vi er en stor 
breddeklubb (nest størst i Trøndelag), og vi har av de største juniorgruppene og seniorsatsingene i 
Sør-Trøndelag Skikrets. Det er store (og delvis uforløste) ressurser i foreldregruppen og vi ser stort 
potensiale for økt rekruttering i en bydel i sterk vekst. Strindheim blir 100 år i 2026. 

De store spørsmålene er: 

Hvilken rolle ønsker Strindheim Ski å ha i Trondheim/Trøndelag/Norge i årene framover? Hvilken 
rolle ønsker vi å ha fram mot og under VM 2025? 

Hva skal til organisasjonsmessig og økonomisk for å oppnå ønsket posisjon? 

Fokusomåder:  

1. Utøver/sport 
Å gjennomføre gode og motiverende treninger på alle nivåer er klubbens viktigste 
oppgave. Trenerteamet har på våren 2021 gjennomført flere møter med fokus på å 
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bygge en helhetlig sportslig filosofi og arbeidsform framover.  I dette ligger også fokus på 
rekruttering og utdanning av trenere. 

 
2. Anlegg 

En hovedutfordring for arbeidet i Strindheim Ski er mangel på et fast tilholdssted.  

Etablering av Nærmiljøanlegg øst har lenge vært en nøkkel.  Etter stor motstand, stoppet 
arbeidet opp des 2019. Vi har fått prosessen i gang igjen, og vi står overfor avgjørende 
politiske beslutninger i juni 2021.  Det er gjort et omfattende arbeid med 
samarbeidspartnere (anleggsutvalg, Trondheim Idrettsråd og Sør-Trøndelag Skikrets), 
politiske miljøer og media.  

Styrket samarbeid med Granåsen Idrettspark har gitt oss bedre trenings- og 
arrangementsfasiliteter. Fra høsten vil vi også få tilgang til lokaler ifm trening. Skilekområde i 
Granåsen blir trolig utviklet fra høsten 2021.  

 Strindheim Ski deltar også i hovedlagets arbeid med å utvikle Myra.  

3. Arrangement 
En sentral del i klubbens virksomhet er gjennomføring av arrangement. Vi har det siste 
året hatt Granåsen som fast arena for våre skirenn.  
Vi jobber med strategi for å rekruttere, beholde og utvikle nøkkelpersonell, samtidig som 
vi ønsker å lage en arrangementshåndbok som vil bidra til sterkere kunnskapsoverføring. 
Det er laget langsiktig avtale med Norway Events om samarbeid om Toppidrettsveka og 
Kvilhaugen Opp.  
Klubben jobber for å få tildelt større nasjonale skirenn fram mot 2025. 
 

4. Samhandling 
Strindheim ønsker å jobbe tett med nøkkelaktører på vårt område og vi jobber aktivt 
sammen med hovedlaget, skikrets, , Heimdal VGS og andre klubber. 

 

Økonomi og kommunikasjon blir også blir sentrale i områder i strategiarbeidet framover. 

Framdrift:  

Forslag til strategi med målsetninger legges fram for medlemmene før  et strategidokument med 
årlig handlingsplan vedtas før 1.oktober 2021 

Økonomi 

Regnskap 2020 

Årsregnskapet for 2020 viser et resultat på kr 83 799,-. Resultatet er ca kr 50 000 bedre enn i 2019. 
Det er kr 6 200,- svakere enn budsjett, budsjettert resultat var 90 000,-. 

Året (og regnskapet) er preget av korona. Sesongen 2019/2020 avsluttes brått i mars, og også 
sesongen 2020/2021 preges av tiltak for å hindre spredning av smitte. Konsekvensene for økonomien 
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er selvfølgelig vesentlige; inntekter fra arrangement er redusert (Strindheimstafetten og Kvilhaugen 
Opp må avlyses). Dugnader i forbindelse med konserter har også falt bort. Heldigvis har det så langt 
kommet på plass gode statlige kompensasjonsordninger, som kompenserer for deler av bortfallet i 
inntekter. 

Samtidig reduseres våre utgifter en god del på grunn av redusert aktivitet, slik at vi “kommer ned på 
beina”. Vi er også så heldige at våre gode samarbeidspartnere (Sparebank 1 SMN, Kvilhaugen Gård, 
Sportshuset Melhus og Kjeøy Regnskap) har opprettholdt sin støtte i en utfordrende tid.  Det har 
også vært aktivitetsavgift som normalt, mens Skivennlue-prosjektet for 2021 ble “pauset”. 

Egenkapitalen etter årets resultat er 1 104 000,-. Likviditeten er bra, med 1 252 000,- på konto 31.12. 
Tabell med sammenstilling av regnskap for 2020 og 2019 er vist nedenfor. Med tanke på framtidig 
etablering av skianlegg er opparbeidelse av egenkapital en viktig målsetting. Dette målet må hvert år 
balanseres mot en god drift av laget og fornuftig satsing i alle grupper, 

 

   Inntekt (1000 kr)  Kostnad (1000 kr)  Resultat (1000 kr)  

Resultatregnskap 2020  1 422  1 338    84  

Resultatregnskap 2019  1 905  1 871    34  

Avvik          - 483         - 533 

 

50 

 

Budsjett 2021 

Budsjettert resultat for 2021 er kr 50 000 i overskudd. Budsjettet for sesongen 2021-2022 er under 
utarbeidelse. Så langt har styret signalisert en uendret ramme for senior- og junior gruppene 
kommende sesong. Dette må imidlertid revideres med tanke på endringer i gruppene. Vi her 
rekordmange seniorløpere “på lag” (lands-, region- og privatlag), samtidig som noen gir seg. 
Juniorgruppa er samtidig større enn på lenge, med løpere på alle alderstrinn. 

På arrangementssiden er avtalen med Toppidrettsveka forlenget ut 2024. Slik som situasjonen er 
med Covid-19 og snittevernsregler ligger det an til flytting fra Trondheim til Knyken i 2021. Dette vil 
høyst sannsynlig medføre bortfall av betydelige inntekter for Strindheim Ski, og skaper også 
utfordringer i forhold til å  arrangere Kvilhaugen Opp. Vi håper igjen å kunne arrangere både 
Strindheimrenn og Strindheimstafett også sesongen 2021/2022 og bør søke om Sparebank 1 cup for 
rennet og KM for stafetten for å sikre god deltakelse.  

Styret mener det skal være økonomisk grunnlag for å opprettholde aktivitetsnivået i skiavdelingen i 
2021/2022. Dog er vi sårbare i forhold til bortfall av inntekter (samarbeidsavtaler/arrangement), 
spesielt i en tid med Covid-19 pandemi og tiltak for å hindre spredning av smitte. Vi må sørge for at vi 
løpende er i stand til å tilpasse kostnadene.  
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Frivillige og dugnader 
All aktivitet i skigruppa er basert på frivillig innsats. En betydelig dugnadsinnsats er også dette året 
lagt ned selv om året har medført begrenset aktivitet også på dette området. I 2020 ble finalen i 
Toppidrettsveka for syvende gang arrangert i Trondheim og Strindheim IL ski var partner og teknisk 
arrangør. På grunn av Korona ble arrangementet lagt til Granåsen denne gangen. Arrangementet 
involverte igjen ei stor gruppe i planfasen og mange foreldre i gjennomføringsfasen. Vi er takknemlig 
for å ha en så flott foreldregruppe som bidrar på dugnad og får gode tilbakemeldinger fra 
arrangørene.  

Den viktigste ressursen vi har i klubben er trenerne i gruppene og spesielt de hovedansvarlige som til 
enhver tid sikrer at våre utøvere møter en engasjert og forberedt trener på hver trening.  

 
 
Trondheim, 16.Juni 2021 

Styret i Strindheim IL Ski 
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Årsrapport fra Yngre Treningsgrupper 

Årsmelding gruppe 8 år og yngre (2013 og yngre) 
 

Utøvere 

Bra deltagelse allerede på barmarkstreningene, med ca 20-25 (ikke alle var registrert i Spond enda). 
Noe økning utover sesongen og med en stor økning etter rekrutteringskampanjen i februar/mars (ca 
70 i Spond ved sesongslutt). 

Trenere 

● Erlend Iversen 
● Elin Ulstad Stokland 
● Markus Espelien 
● Katy Grøtte Stene 

 

Treninger 

Gruppa startet med treninger rett etter høstferien: 
 

● Barmarkstrening (1 per uke) fra første tirsdag etter høstferien og ut november 
● Skitrening (1 per uke) fra desember til 16.mars 

 
Den yngste gruppa startet sesongen veldig bra og vi har fulgt trenden med mange ivrige barn og med 
økende antall deltagere utover i sesongen. Treningene startet opp etter høstferien på Lohove. Flyttet 
treningen til Granåsen i desember, når snøen kom. Stor suksess med rekrutteringskampanjen i 
februar/mars med mange nye deltagere på treningene. Dessverre ble også denne sesongen påvirket 
av Coronapandemien – men vi har likevel fått gjennomført alle planlagte treninger bortsett fra en 
trening som ble avlyst på grunn av kulde. Siste skitrening var 16. mars. Avsluttet sesongen til påske 
med klubbrenn i Granåsen 23. Mars. 

Treningsopplegget har hatt fokus på skiglede og lek og har tatt høyde for at det er stor spredning i 
ferdigheter i gruppa. Alle har likevel følt på mestring og har blitt utfordret gjennom sesongen. Mot 
slutten var det behov for å dele opp gruppa der de eldste  fikk bryne seg på litt lengre skiturer (ut av 
stadion) og ikke bare skileik nede på sletta i Granåsen. Behov for ytterligere oppdeling etter 
rekrutteringskampanjen på grunn av mange barn. 

Skirenn 

God deltagelse på klubbrenn, noen har også deltatt på de få kretsrenn som har blitt arrangert. 
Dessverre ble det ikke arrangert noen stafetter for den yngste gruppa denne sesongen, på grunn av 
coronapandemien. 

Sosialt 

Juleavslutning ble holdt utendørs i Granåsen på grunn av corona-situasjonen. Barna hadde med 
matpakke og varm drikke, vi trenerne stilte med klementiner og sjokolade. På den første treningen 
etter rekrutteringskampanjen ble det servert kaker og varm saft til alle barna. 
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Årsrapport  Gruppe 9-10 år (2012-2011) 
 

Antall utøvere 

Ca 50 aktive medlemmer. 

Trenere 

● Robert Ekle 
● Erlend Ulstad (det med 11-12) 
● Ole-Martin Momyr 
● Ole Skeidsvoll Moe 
● Andreas Slørdahl¨ 
● Kirsti Margrethe Haave Myran 
● Stian Svardal  

 

 

Treninger 

Barmark 

• Gruppa startet med barmarkstrening første tirsdag etter høstferien og disse ble ført 
fram til utgangen av november. 

• Barmarkstrening foregikk først og fremst med utgangspunkt i Lohove og mot 
universitetsområdet på Dragvoll. Øvelser ble satt sammen etter “føre”, antall 
deltakere og antall trenere. 

• Gjennomført én gang per uke (tirsdag) 
• Bra oppmøte. Rundt 30 unger hver gang. 

Skitrening 
• Fra desember til 16. Mars, avsluttet sesongen med klubbrenn 23 mars.  
• Vekslet mellom skøyting og klassisk, hovedvekt på skøyting grunnet føre. 
• Vanligvis Granåsen (stadion). Ingen runder i Strindamarka denne sesongen grunnet 

vær og føre. 
• Avhengig av litt bidrag fra foreldre for å få gjennomført alle stasjoner. 
• Rundt 30 - 40 unger hver gang. 

Dugnader 

Gruppen har solgt Skiforbundets lodd, der inntekten går til krets og klubb.  

Skirenn 

Kun noen få skirenn har vært åpne for barn under 13 år grunnet korona, noen fra gruppa har deltatt. 
God deltagelse på klubbrennene i vinter som er positivt.  
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Sosialt 

Dagssamling på Skistua i høst var en suksess, mange nye vennskap ble knyttet på tvers av skoler og 
vennegjenger. Felles kveldsmat / juleavslutning ble arrangert i hoppbygget før jul. Det var flere 
initiativ til flere sosiale sammenkomster som ikke var mulig grunnet korona.  
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Årsrapport  Gruppe 11-12 år (2009-2010) 
 
Antall utøvere 

Ca 35 aktive medlemmer. 
. 
Trenere 

• Morten Tokle 
• Siv Anita Thyve 
• Tore W. Sand (delt med 13-14) 
• Kristian Lauritzen (delt med 13-14) 
• Jochen Köhler 
• Andreas Haaland (delt med 13-14) 
• Erlend Ulstad (det med 9-10) 
 

 

Treninger 

Gruppa startet med treninger rett etter sommerferien: 
• Rulleskitrening (1 per uke) fra 18.august og fram til høstferien 
• Barmarkstrening (2 per uke) fra høstferien og ut november 
• Skitrening (2 per uke) fra desember til 8.april 

o Vekslet mellom skøyting og klassisk, med hovedvekt på skøyting 
 
Deltakelsen har variert noe, fra ca 15-20 på rulleskitreningene og barmarkstreningene til ca 30 på 
skitreningene. 

Dugnader 

Gruppa arrangerte klubbrenn #2 skicross i Granåsen 9. februar 

Skirenn 

Begrenset tilbud (antall renn og antall plasser) på renn for denne årsklassen. Likevel  

Sosialt 

Har fått god hjelp av foreldregruppa til å gjennomføre: 
• Nærsamling med mesternes mester-øvelser for gruppa. 
• Sosialt i hoppbygget med kake og quiz 

• Sesongavslutning med bål og kakao i Bymarka 
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Årsrapport Gruppe 13-14 år (2007-2008) 
Antall utøvere 

Vi har hatt en relativt liten, men stabil gruppe, med  totalt 18 utøvere (inkludert hospitanter) i Spond. 
Vanligvis 10-15 utøvere på treningene på snø. 5 utøvere fra 2007-kullet og 13 utøvere fra 2008-
kullet. 
 
Trenere 

• Kristian Lauritzen (hovedtrener) 
• Skjalg Arstad (info) 
• Bjarte Kvarme 
• Stein Nielsen 
• Gigi Sand (styrke) 
• Margrete Haram (styrke) 

 
I tillegg har vi fått låne Andreas Haaland og Tore Sand når det har vært behov. 

Treninger 

• Gruppa startet med fellestreninger etter 1 juni. Ingen organisert trening i juli. 
• Rulleskitrening (1 per uke) fra 20.august og fram til høstferien 
• Styrketrening på mandager fra steptember til mai 
• Barmarkstrening fra skolestart og ut november (1 per uke før høstferien, 2 per uke etter) 
• Skitrening (2 per uke) fra slutten av november til midten av mars 
• Vekslet mellom skøyting og klassisk, med noe overvekt av skøyting. Utnyttet klassiskføret i 

perioder med enkle smøreforhold. 
 
Tynt oppmøte på rulleski- og barmarkstreningene om høsten, større og mer stabil deltakelse på snø 
gjennom vinteren. 
 
Vi gjennomførte to klubbsamlinger:  en felles samling for hele klubben på Skistua i oktober og en 
egen snøsamling på Os i desember. 

Skirenn 

Lav deltagelse fra gruppa på de få skirennene som ble gjennomført, ofte ikke flere enn fem utøvere. 
Dessverre utgikk alle stafetter pga COVID. De interne klubbrennene som ble arrangert var imidlertid 
populære, med god deltakelse fra gruppa. 

Sosialt 

Litt treg start på sesongen også sosialt sett, men det kom seg etter hvert. Snøsamlingen vi 
gjennomførte på Os gav et godt løft. Styrketreningene har vært en god sosial arena. 
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Årsrapport  Gruppe 15-16 år (2004-2005) 
 
Antall utøvere 

Vi har hatt en stor og fin gruppe, totalt 22 utøvere inkludert hospitanter fra andre klubber.  Det har 
vært godt oppmøte på treningene hele sesongen, og det er et godt miljø blant utøverne. 
Det har vært 6 jenter (4 - 2006og 2 - 2005) og 16 gutter ( – alle 2006 årgang). 
 
Trenere 

Maj Helen Nymoen (hovedtrener), Ole Anders Hindberg,  Jonny Rabben., Gigi Sand og Karin 
Margrethe Haram 
 
I tillegg har Jon Ove, Tore og Skjalg bidratt slik at vi har vært godt dekket.  

 

Treninger 

Gruppa startet med fellestreninger etter 17.mai, til å begynne med barmark/rulleski tirsdag og 
torsdag og langtur på søndag. Etter en kort sommerferie i juli har sesongen vært som følger: 
 

• August - november: 4 fellestreninger pr uke: styrke Åsvang mandag, barmark/rulleski 
tirsdag og torsdag, felles langtur søndag. 

• Desember - 12.mars: 3 fellestreninger pr uke: styrke mandag, ski tirsdag og torsdag. 
Det er gjennomført tre klubbsamlinger:  En nærsamling i juni, en felles samling for hele klubben på 
skistua på høsten samt en egen samling på OS i November. På nærsamlingen i juni hadde vi med oss 
seniorutøvere fra Team Strindheim som trenere på to økter. Vi har også hatt flere av seniorene med 
på fellesøkter i Granåsen mot slutten av sesongen. Det var et positivt tiltak.  

Skirenn 

De største rennene for aldersgruppen er Hovedlandsrennet, Midt Norsk Mesterskap, KM og 
Sparebank 1 cup. Pga Covid 19 har det vært en noe amputert konkurransesesong. Hovedlandsrennet 
i Holmenkollen og Midt-Norsk i Molde ble dessverre ikke gjennomført, men de fleste andre renn er 
gjennomført med godt oppmøte fra Strindheim Ski og gode resultater. 
 
KM medaljer: Petronella (Gull normal og lang, sølv i sprint) Benjamin (gull sprint) Lina (sølv i sprint)  

Sosialt 

Miljøet i gruppa er veldig bra. Alle inkluderes, og innstillingen på treninger er upåklagelig. Dessverre 
har Covid 19 begrenset noe av den sosiale aktiviteten, men vi har fått gjennomført en god samling på 
Os med veldig godt sosialt samhold ,og har i tillegg samlet gruppen til mat og drikke etter noen 
treninger. Vi gjennomførte sesongavslutning i starten av mai med 3 kamp på Lade arena og 
hamburger på Kompis på Lade. 
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Årsrapport fra Junior og Senior – Team Strindheim 

Årsrapport Junior 
Juniorgruppa sesongen 2020/2021 har bestått av 19 utøvere. 16 av de går skigymnas på Heimdal 
eller Meråker VGS og får full sportslig oppfølging der.  Det er ikke satt opp en egen juniortrener for 
de øvrige utøverne, men de har hatt tilbud om å trene sammen med gruppe 15-16. Gruppa har hatt 
tilbud om styrketreninger ved Heimdal videregående skole hver mandags ettermiddag/kveld 
gjennom sesongen.  

Sesongen ble sterkt preget av Covid-19. Norgescup ble avlyst før sesongen startet. Junior NM og 
Nordisk landskamp ble også avlyst utover i sesongen. Midt-Norsk junior cup ble så etablert som et 
substitutt for avlyste nasjonale renn. På grunn av strenge restriksjoner ifm Covid-19 så  ble kun 3 av 8 
renn ble gjennomført. Strindheim hadde stor deltakelse og leverte bra resultater i toppsiktet i flere 
klasser.  

De mest aktive utøverne ser ut til å fortsette også til neste år og det setter vi pris på! Kommende 
sesong blir den første på lenge med utøvere i alle årstrinn innen juniorklassen.  

Økonomisk har gruppa levert innenfor budsjett.  Prinsippet er at utøvere får dekket overnatting 
(NC+NM) samt startkontingent innenfor budsjettrammene. Overskytende kostnader dekkes ved 
egenandel. 

Årsrapport Senior  
Treningsgruppe:  senior Fødselsår: 2000- 
Organisering: 
Sportslig ansvarlig: Ole Thonstad / Morten Bostad 
Trener Team Strindheim: Thomas Ekren 
Løpere: Even Northug (Team Telemark), Chris Jespersen (Team Koteng), Lars Ove Aunli, 
Håkon Skaanes (Team Veidekke), Vegard Vårheim, Ole Haldor Ensrud, , , Kristoffer 
Berset, Raimo Vigants, Håkon Presthus, Kristoffer Berset, Guro Bostad, Berit Mogstad, 
Ragnild Mogstad, Alise Einmo, Malin EinmoMarte Skaanes (Team Veidekke) og Hanne 
Skulbru. 
Bidratt mye på smøresida: Ove Aunli 
Opplegg: 
Thomas Ekren har vært fast trener for Team Strindheim. Tilbakemeldingene fra utøverne er 
meget gode på hans innsats. Thomas fortsetter som trener for gruppa i sesongen 2021/2022. 
Team Strindheim har hatt 5 samlinger før sesongen startet. Samlingene har vært lagt til 
Trondheim, Mosvik, Meråker 2x og Trysil og . Utøverne har deltatt på 6 rennhelger, 
Beitostølen, Lillehammer (NC), NM i Granåsen, Lygna (NC), Førde (NC) og Gålå 
(NC)NM del 2 utgikk pga Covid 19. 
Prestasjoner: 
Noen resultater:  
● Even: 3. pl. NC Lillehammer sprint og 15. pl WC Ulricehamn sprint. 
● Chris: 5. pl Beitostølen 15 F 
● Marte: 28 og 42. pl WC Engadin, NM Granåsen 5, 7 og 8 pl. Og NC Førde 1. og 3. pl. 
● Håkon S.: U23 VM Voukatti 2. sprint prolog 13. Pl. Totalt. NM Granåsen 8. pl. Sprint 

5. pl. NC Gålå 
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● Kristoffer: 24. Pl. NM sprint og 17. Plass sprint Gålå NC 
● Lars Ove: 15. Pl. Gålå NC, 25. Pl. Lygna og 27. Pl. Beitostølen.  
● Berit: 10 pl. NM, 3 pl. Gålå NC og 13 pl. Beitostølen  
● Alise: 15. Pl. NM, 10. Pl. Gålå NC og 13 pl. Beitostølen 
● Guro: 13 pl NC Gålå 
● Stafett herrer: Avlyst 
● Stafett damer: Avlyst.  
Opplegg under renn: 
På grunn av Covid 19 situasjonen har støtteapparatet på skirenn begrenset seg til Ove Aunli 
som har biståt Team Elon som har koordinert smøreopplegget under rennene.  
Konlusjon/utfordringer:   
Flere løpere hadde fremgang sist sesong. Marte har kommet inn på rekruttlandslaget og 
Berit og Kristoffer har kommet inn på Team Elon.  

 

 

  



Årsmelding Strindheim IL Skiavdeling sesong 2020-2021 
 

 20  

Regnskap 2020 
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