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Årsmelding Skiavdelingen 2019 
 

Styret har bestått av: 
Leder:    Torbjørn Ekle 
Nestleder/sportslig leder: Anne Berit Haabeth 
Kasserer:   Eva Karin Evenhus 
Løypeansvarlig:  Trond Roar Almlid 
Styremedlem/stadion:  Aleksander Brænne 
Styremedlem/kjøkken:  Gunn Marit Rønning 
 
Høgseterrennet:   Torbjørn Ekle, Olav Nonstad, Morten Einarsve 
 
Det har blitt gjennomført 7 styremøter, samt jevnlig dialog på telefon og internett. 
Styret har vært representert på møter i Levanger Ski samt Nord Trøndelag Skikretsting 
 
 
Arrangement: 
Det har blitt arrangert et kretsrenn som ble flyttet til Selbuskogen pga snømangel, 5 
klubbrenn og 2 Levangerkarusellrenn.  
Høgseterrennet ble avlyst pga snømangel. Det er laget flere alternativer på traseer ved 
lite snø slik at det skal være sannsynlighet å få arrangert rennet i årene fremover. 
Skisesongen ble avsluttet med skidag og premieutdeling for sesongen klubbrenn. 
Positivt arrangement med grilling og leik på ski for små og store. 
Duathlon Stokkvola ble ikke arrangert i 2019 pga ikke har kvalifisert personell til å 
gjennomføre sykkelritt. Vi har også slitt med å finne et godt tidspunkt å arrangere det på 
samt lav deltakelse så det ligger ingen konkrete planer om å arrangere det i fremtiden.  
Afterski på Skihytta ble arrangert med lavt oppmøte, her vurderes det å lage et mer 
familievennlig arrangement som vil passe en større målgruppe bedre. 
I mai ble det gjennomført dugnadsfest for å hedre alle som har bidratt til Skiavdelingen 
igjennom sesongen. Et positivt og sosialt arrangement som vi satser på å få til som et 
fast årlig arrangement. 
 
Treninger: 
Den yngste treningsgruppen startet treningene med barmarkstreningen i ballbingen 
etter høstferien.  Fra desember så har treningen foregått på snø på Åsfjellet.  
Trener for denne gruppen har i år vært Torbjørn Ekle og Ole Martin Almlid 
 
For de to eldste gruppene hadde vi løpetrening på våren for å være godt forberedt til å 
fylle alle etapper på en dagsetappe i St: Olavsloppet. Dette klarte våre unge utøvere med 
glans. Etter sommerferien startet vi med rulleski, styrketrening og felles langtur 
annenhver søndag. I tillegg har løpere fra 13 år hatt tilbud om trening med Levanger Ski 
en dag i uka. 
Trenere for denne gruppen har vært: Kjersti Husby, Morten Andre Stokkan, Jørgen 
Reitan og Kjell Stokkan 
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Skiavdelingen hadde ansvaret for Idrettsskolen i fra uke 2 til uke 9. Dette oppleves som 
svært positivt og sørget for at det var stor deltakelse på klubbrenn og treninger i denne 
perioden. Dette er noe som vi anbefaler at idrettslaget fortsetter med i fremtiden. 
Det har også blitt arrangert en miljøsamling for alle utøvere på Knyken i Orkanger. Dette 
var en gratis samling for alle utøvere. Her fikk nye utøvere prøvd rulleski under trygge 
omgivelser. Denne samlingen planlegges å gjøre til en fast tradisjon på høsten. 
I samarbeid med Lånke IL så ble det arrangert en snøsamling i Bruksvallarna i slutten av 
november.  
 
I sesongen 2019 har 3 stk tatt Trener 1 kurs i regi av Nord Trøndelag Skikrets, dette er 
et kurs om er rettet mot trening for aldersgruppen 7-12 år. Deltakere på dette kurset var 
Morten Andre Stokkan, Ole Martin Almlid og Torbjørn Ekle 
 
Torbjørn Ekle har gjennomført Rennleder/TD kurs i regi Nord Trøndelag Skikrets 
. 
 
Deltakere/resultater 
I sesongen 2019/2020 så hadde Aasguten deltakere på Levangermesterskap, kretsrenn, 
Midt Norsk Mesterskap, Norgescup junior og Senior NM i stafett.  
IL Aasguten var også representert med hele 3 lag i Vasastaffeten samt flere turrenn.  
IL Aasguten er en av de største klubbene når det kommer til deltakelse på kretsrenn. I 
tillegg så hevder flere av våre utøvere seg i sine klasser både på krets og nasjonalt nivå. 
 
Anlegg/maskiner 
Løypetrase i lysløypa har blitt ferdigstilt, stor takk til Kjell Stokkan som har organisert 
dette på en meget god måte.  
Garasjen har blitt ferdigstilt.  
Det har blitt gjennomført en omfattende ryddingsdugnad på Skihytta. 
Sponsortavle har blitt satt opp på Møssingdalen Skisenter 
 
Økonomi/dugnader 
I 2019 hadde vi morsdag og farsdagslotteri som to av våre største inntektskilder. 
I forbindelse med anskaffelsen av Løypemaskin så ble det startet opp et andelsbrevsalg, 
dette ble avsluttet og det ble solgt totalt 323 andelser.  
Det ble arrangert en VM spleis som ga ca 26000 kr i inntekt. 
All gjeld knyttet til Løypemaskin, løypeutbedring og garasjeanlegg er nedbetalt.  
Det har blitt satt opp ei ny sponsortavle som har gitt en bra ekstra inntekt. 
Deltakere på skitreninger betaler ingen treningsavgift. Skiavdelingen dekker 
startkontigent for alle løpere som deltar på Levangerkarusell, kretsrenn NC og lignede 
samt at vi dekker 50 % av kostnaden ved å delta på kretsens sitt opplegg på større renn 
og samlinger i regi av kretsen.  
 
Takk 
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Styret vil takke alle som har bidratt gjennom sesongen med en jobb på arrangement, 
anlegg og dugnader. En spesiell takk til løypekjørerne som legger ned mange timer i 
løypemaskina for at vi skal ha gode forhold til enhver tid.  
Vi vil også takke våre sponsorer som bidrar til drift av skiavdelingen. 
 
Leder skiavd 
Torbjørn Ekle 
 
 
 
 


