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Årsmelding Skiavdelingen 2021 
 

Styret har bestått av: 
Leder:    Torbjørn Ekle 
Nestleder:   Aleksander Brænne 
Kasserer:   Trude Tangstad 
Styremedlem:  Høgseterrennet 
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 
Levangerkarusellrennet for 2021 ble avlyst pga Covid.  
Høgseterrennet ble arrangert som et åpen løype pga Covid.  84 deltakere 
Aasguten arrangerte KM/NTE Cup finale i slutten av mars, med ca 160 deltakere 
 
Treninger: 
Det har i år vært 2 treningsgrupper med treninger på tirsdager og torsdager for den 
eldste gruppe. Treningene fra høstferien har vært barmarkstrening. Gymsalen til skolen 
har blitt brukt treningsfasiliteter.  Fra desember så har treningen foregått på snø på 
Åsfjellet.  
Trenere for disse gruppene har i år vært Torbjørn Ekle og Ole Martin Almlid 
I tillegg så har det vært lagt opp til trening for en utøver i 15-16 årsklassen. Ansvaret har 
Morten A Stokkan og Kjell Stokkan delt på. 
 
 
Skiavdelingen hadde ansvaret for Idrettsskolen i fra uke 2 til uke 8. Bra oppmøte og 
skiavdelingen anbefaler at vi fortsetter med denne ordningen 
Det har også blitt arrangert en miljøsamling for alle utøvere på Knyken i Orkanger fra 
fredag til søndag. 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. 
. 
 
Deltakere/resultater 
I sesongen 2020/2021 så hadde Aasguten deltakere på Levangermesterskap, kretsrenn, 
Midt Norsk Mesterskap, Norgescup og NM junior  
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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 
Montering av lys er er ferdig på halvparten av lysløypa. Resterende lys må monteres i 
2022. Det har blitt satt opp noen stolper og ekstra lys i forbindelse med stadionområde. 
 
Økonomi/dugnader 
I 2021 hadde vi morsdag og farsdagslotteri som to av våre største inntektskilder samt 
inntekter av fra våre sponsorer. 
Skiavdelingen dekker startkontigent for alle løpere som deltar på Levangerkarusell, 
kretsrenn NC og lignede samt at vi dekker 50 % av kostnaden. Deltakelse på 
Midtnorskmesterskap, Hovedlandsrenn og NM blir dekket med 100 %.  
Resultatet for 2021 ble et overskudd på 160 155,- kr.   
 
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 
 
 
 
 


