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Dette året har det vært avholdt 4 styremøter og 24 saker har vært behandlet. Det 

har vært godt kontakt styremedlemmene imellom, og en del enklere saker er 

avgjort uten at det har vært avholdt styremøte. Dog slik at styremedlemmene har 

vært involvert og underrettet. Vi har vært representert i SIF s hovedstyre v. leder. 

Hans Kristian Nordseth representerte SIF Ski på Skikretsens ting. 

Klubbrenn/lysløyperenn: I vinter (2016) klarte vi å avvikle 8 renn. Innkl. 

klubbmesterskap. Det har i alt vært 385 starter (mot 449 i fjor og samme antall 

renn). 12 løpere gikk alle renn. 

Snertingdalsrennet ble avviklet lørdag, den 5. mars 2016. I  konkurranseklassene 

startet det 52 løpere, hvorav 8 i ungdomsklassene. Det startet 14 trimmere. 

Deltakelsen er lavere enn de siste årene. 

Rennet ble som vanlig arrangert i samarbeid med Åsen vel - et samarbeid som 

fungerer fint, og som vi setter stor pris på. Som i fjor var det flere nye i 

sekretariatet, men det hele gikk meget bra. Det var forøvrig mange som var 

engasjert i arrangementet som ble dratt i land på en god måte. Det må nevnes at 

det var gjort en kjempejobb i å skaffe sponsorer til et program som forøvrig var 

helt topp. TDs rapport var utelukkende positiv. Verdt å nevne er også at Karen 

Amalie Nordseth oppnådde ekstrapremien for raskeste kvinnlige utøver i rennet. I 



hennes klasse ble Kristine Søreng Engen nr. 2.  Vegard og Andre Brobakken ble 

nr. 1 og 2 i kl. 14 år. Marthe Søreng Engen vant kl. 13 år jenter og Peder Elias 

Nordseth kl. gutter 13 år.  

Organisert trening: Også i år startet Torjus Røste opp som hovedtrener for de 

yngre. Raskt viste det seg at det var vanskelig for han å kombinere trenerjobben 

med endrede familie- og arbeidsforhold. Bjørn Egil Nordseth tok over som 

hovedrener, og har hatt med seg Geir Engen som en god støtte, - i tillegg til at en 

del foreldre har bidratt ved behov.  Det har også i år vært noe samarbeid med SIF 

Orientering vedr. trening. 

Sommerskiskole/samlinger: Flere enn tidligere har deltatt på sommerskiskole. Vi 

har også hatt løpere på Gjøvik/Toten/langrenn, og Karen Amalie Nordseth har 

deltatt på samlinger i kretsens regi. 

Økonomi: Vi føler at vi har brukt en del midler på de yngre løperne de siste åra, og 

i år (2015) kan vi nevne: Startkontingenter ca.kr 13.000,-, treningsutgifter ca.kr 

21.500,- treningsleirer/samlinger ca. 30.500,-, lisenser kr. 4420,- hyggekveld aktive 

yngre løpere ca. 8.500,- Tilsammen ca. kr. 78.000,- Mens lys i lysløype og 

oppkjøring av skiløyper kostet oss ca. kr. 23.800,- Utgifter til forsikringer var ca. 

5.500,-. Forøvrig vises det til posten Regnskap.  I tillegg kan nevnes at det også i 

høst pågikk en stor dugnad med salg av kornband som ga mange kroner i kassa. 

Kretsrenn/landsrenn: Enda før sesongen er avsluttet har Peder Elias Nordseth 

gått 24 individuelle renn og en stafett. Selv holder han seirene på Bøverbru og i 

ØTS-rennet som sine sterkeste prestasjoner i vinter. Før det siste rennet er 

avviklet leder han Toten Sparebanks Cup. Det kan også nevnes at SIF Ski v/ Andre 

og Vedgard Brobakken og Peder Elias Nordseth oppnådde en flott 9. plass på 

Øverbystafetten i kl. 13 - 16 år. Karen Amalie Nordseth har gått et par renn færre 

en Peder Elias, og  hatt en sesong med fine plasseringer. Selv er hun mest 

fornøyd med KM-sølvet i sprint og KM-bronsen i fristil. Videre 14. pl. i 

Ungdomsbirken, de to førsteplassene på ØTS-rennet og Vindrennet. I starten på 

sesongen oppnådde hun bl.a. en 3. pl. i konkurranse med en del gode Oslo-jenter. 

Vi har i vinter hatt 13 forskjellige personer på renn bl. de yngre og tils. ca. 80 

starter. (til nå - noen renn gjenstår). 



Turrenn/voksne løpere: De voksne løperne har siste år hatt treningstilbud via 

"Team-Birk-Mix" Redalen/Biri/Snertingdal. Med Torbjørn Løkken som 

hovedtrener. En del av våre løpere har benyttet seg av tilbudet. Rune Hansen, Geir 

Atle Engen og Bjørn Egil Nordseth,  er vel de som har hevdet seg best i turrenn, 

Men vi skal heller ikke glemme damene. Hilde Brobakken og Anne Torild Klette har 

også hevdet seg bra. 

Løyper:  Gjøvik kommune med løypekjører Bjørn Egil Nordseth har også i år 

bidratt med flotte løypeforhold til enhver tid. Det har også vært en god del 

dugnadskjøring med snøcooter, også i år med Terje Pedersen som bas. 

Allidrett har også i år vært et tilbud til de yngste utøverne. Ski er en selvsagt del av 

dette. 

SIF s 90 års jubileum ble markert en lørdag i september 2015. SIF Ski bidro ved 

tilstelningen, bl.a. med terrengløp.  

OPPSUMMERING: En jevnt bra sesong både sportslig og økonomisk. Vi brukte i 

2015 betydelig mer penger på våre unge utøvere enn tidligere. Resultatmessig har 

vi et ubetydelig underskudd.  Snertingdalsrennet ble avviklet på en grei måte. 

Det ble jobbet godt i forkant, også i forhold til å skaffe sponsorer. Det ble avviklet 

8 renn i lysløypa. Det har vært en nedgang i deltakelsen. Karen Amalie og Peder 

Elias  Nordseth er nok de som klart har stått for de beste prestasjonene i vår 

klubb.  Men når dette er sagt så har Snertingdal IF Ski flere løpere som har  

hevdet seg godt i flere renn. 

Til slutt må nevnes den betydelige dugnadsinnsatsen fra en lang rekke personer, 

som er den avgjørende faktoren for å vi klarer å holde dette igang. 

Snertingdal, mars 2016 

Styret i Snertingdal IF Ski 

 


