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Årsmelding Skiavdelingen 2020 
 

Styret har bestått av: 
Leder:    Torbjørn Ekle 
Nestleder:   Aleksander Brænne 
Kasserer:   Eva Karin Evenhus 
Løypeansvarlig:  Trond Roar Almlid 
Styremedlem/web:   Anne Grete Reitan 
Styremedlem/kjøkken:  Hege Lindsøe 
 
Høgseterrennet:   Torbjørn Ekle, Anne Grete Reitan, Morten Einarsve 
 
Det har blitt gjennomført 6 styremøter, samt jevnlig dialog på telefon og internett. 
Styret har vært representert på møter i Levanger Ski. 
 
 
Arrangement: 
Det har blitt arrangert 5 klubbrenn og 1 Levangerkarusellrenn.  
Høgseterrennet ble arrangert med 121 deltakere.  
Skisesongen ble brått avsluttet i midten av mars pga Covid 19.  
Aasguten hadde fått tildelt KM/NTE Cup finale i slutten av mars, dette ble avlyst. 
Aasguten har fått tildelt det samme arrangementet i sesongen 2020/21 
 
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 barmartrening på vår/sommer. 
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 
 
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.  
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Deltakere/resultater 
I sesongen 2019/2020 så hadde Aasguten deltakere på Levangermesterskap, kretsrenn, 
Midt Norsk Mesterskap, Norgescup og NM junior  
IL Aasguten var også representert med flere 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 blir vedlikehold og fulgt opp i sommerhalvåret. Stor takk til Kjell Stokkan 
som har organisert dette p  
Nye lys til lysløypa har blitt anskaffet, leveringen av disse ble noe forsinket pga Covid 19. 
Det har blitt satt opp flere stolper i tilknytting til Stadion og akebakken område. 
Montering av lys startet høsten 2020 og er planlagt ferdigstilt i 2021 
 
Økonomi/dugnader 
I 2020 hadde vi morsdag og farsdagslotteri som to av våre største inntektskilder samt 
inntekter av fra våre sponsorer. 
I forbindelse med kjøp av nye lys ble det tatt opp et lån på kr 150000,- av hovedlaget. 
Disse skal betales tilbake i sin helhet når vi mottar spillemidlene for lys og montering. 
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 
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 
 
 
 
 


