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Dette året har det vært avholdt 7 styremøter og 47 saker har vært behandlet. Tom Rune Engen 

har vært SIF SKIs representant i SIF hovedstyre. Vi har i et tilfelle møtt i Gjøvik idrettsråd og 

har møtt med representant på Toten Sparebanks sponsormøte. 

KLUBBRENN/LYSLØYPERENN: I vinter (2014) klarte vi bare å avvikle 7 renn inkl. 

klubbmesterskap. 114 forskjellige personer deltok på disse renna. 26 gikk alle renn. Tils. 180 

premier og medaljer ble delt ut på sesongavslutningen på Snertingdal skole den 11.mai 2014. 

Pølser, brus, kaffe, kaker ble spandert på de frammøtte. 

SNERTINGDALSRENNET ble avviklet lørdag, den 1.mars. Hele 104 løpere var påmeldt, og 98 

startet (mot 32 i fjor).  Herav 13 jenter/kvinner. 16 i trimklassen, og 12 i ungdomsklassene. 

Her vant Magnus Grøterud, Trym Slettaløkken Engen og Karen Amalie Nordseth sine klasser.  

Deltakelsen var overveldende, og vi var spente på om vi hadde nok parkeringsplasser. Kjetil 

Brobakken gjorde en utmerket innsats med brøyting natta før løpet og det holdt helt fint. Vi 

hadde da oppfordret sterkt til lokale deltakere og medhjelpere om å samkjøre mest mulig. Vi 

hadde også folk på plass for, om nødvendig, å frakte folk til og fra. Føret var utfordrende. Det 

ble brukt klister, tørrvoks eller smørefrie ski. Et annet forhold var at løpsleder, leder m.fl. fikk 

det vel hektisk og det ble sen kveld kvelden før rennet i forhold til å få programbladet ferdig. 

Bl.a. var det uheldig at påmeldingsfristen var satt til dagen før rennet. 

Rennet ble også i år arrangert i samarbeid med Åsen Vel, som denne gangen hadde litt 

problemer med å fylle opp mannskapslistene. Men det hele gikk bra og vi takker Åsen Vel og 

alle som bidro til å ro det hele i land. John Olav Toppen var også i år løpsleder. Som en liten 

gest til de som hjalp til fikk alle ei T – skjorte med Snertingdalsrennet påskrevet på ryggen, og 

Åsen Vels og SIFs emblem på brystet. Inkl. løpets TD, som for øvrig ga oss mye ros i sin rapport. 

ORGANISERT TRENING. Torjus Røste har også i år fungert som lagets hovedtrener, med god 

assistanse av Geir Engen og Øyvind Strand.  Denne sesongen ble det avviklet 40 treninger og 

ca  20 har deltatt. På barmarkstreningen hadde vi et nært samarbeid med SIF Orientering. 

Noen av treningene har da vært «O-preget» og SIF Orientering har også stilt med instruktører. 

Det ble ikke lagt opp til vanskelig orientering.  Forhåpentligvis har dette vært positivt i forhold 



til et ofte ensidig treningsmønster for langrenn.  Week-end`n 29/11 – 1/12 2013 avholdt vi 

treningssamling på Beitostølen. 9 av våre yngre løpere deltok, samt en del foreldre som bidro 

godt til å få det hele til. 

I sommer gikk vi inn i samarbeidsopplegget  Gjøvik/Toten Langrenn. Det innebærer p.t. for oss 

at våre løpere i klassene 15 og 16 år deltar på ukentlige treninger i rekruttgruppa der. 

Treningsstedene veksler mellom de  klubbene som p.t. deltar i opplegget. 

KRETSRENN/LANDSRENN:  15 stk gikk renn ute, inkl. Snertingdalsrennet. Alt i alt 98 starter. 

Karen Amalie Nordseth gikk hele 25 renn og var SIF SKIs ener også i vinter. Den 22. februar 

2014 toppet hun vinterens resultater med å bli kretsmester i sprint på Biri. Hun klarte 

ytterligere 3 førsteplasser,- de fleste gangene i skarp konkurranse med gode løpere. Hun fikk 

også gode plasseringer i Ungdommens Holmenkollrenn og i Ungdoms-Birken. Broren Peder 

Elias gikk 20 renn og fikk også med seg et par førsteplasser, bl.a. på Madshusrennet på Gjøvik, 

og flere andre sterke plasseringer. Agnethe Hasli oppnådde også en førsteplass, og gikk for 

øvrig 3 distanser i hovedlandsrennet med bra resultater, men fikk ikke gå stafett. De andre 

som gikk renn ute var Andre Brobakken, Vegard Brobakken, Even Fougner, Kristine og Marthe 

Søreng Engen, Jon Strand, Ragnhild Klette, Erik Wallin og sist, men ikke minst Lars Wallin som 

kanskje var den med størst framgang av alle sist vinter. Trym Slettaløkken Engen og Magnus 

Grøterud fullførte Snertingdalsrennet på gode tider. 

SPORTSLIG LEDER: Vi har i lang tid arbeidet med å få på plass en sportslig leder. Det har lykkes 

oss å få Hans Kristian Nordseth i denne jobben. Hans primære oppgaver vil være å bistå de 

aktive i forhold til opplegg rundt samlinger, trening i Gjøvik/Toten langrenn, ute på renn, 

arrangere et skismøringkveld m.m.m.  

ØVERBYSTAFETTEN fortjener et eget avsnitt i klubbens årsmelding. Jentelaget med Karen 

Amalie Nordseth, Kristine Søreng Engen og Agnethe Hasli oppnådde en høyst overraskende 3. 

plass etter kjempeinnsats av alle tre.  Guttene klarte seg også bra, SIF SKI I med Andre og 

Vegard Brobakken og Peder Elias Nordseth fikk en 13 plass og Jon Strand, Lars Wallin og Even 

Fougner 18 plass, etter utmerket innsats av alle.  

TURRENN/VOKSNE LØPERE: Det er Rune Hansen og Geir Atle Engen som har gått flest renn, 

og de har også oppnådd gode plasseringer. Rune vant sin klasse i Madshus Skimaraton og fikk 

10. beste tid totalt. Meget bra. Bjørn Egil Nordseth gikk bare to renn i vinter, men viste seg i 

disse rennene igjen som den sterkeste snertingdølen. 

Birkebeineren ble avlyst i år, men Alf Andersen Engum gikk fredagsbirken og debuterte som 

birkebeiner med å gå på den meget gode tida 4.24. En meget god prestasjon av en 76 åring! 

OVERTREKKS-RACINGDRESSER: SIF SKI klarte dette året å realisere spesialdesignede 

overtrekks- og racingdresser for voksne og yngre. For øvrig i farger som en gang har blitt 

vedtatt som SIF s farger. Arbeidet med prosjektet ble ganske betydelig, men mange kjøpte 

dresser, og prøve/bestillingskveld og utleveringskveld ble avholdt i Snertingdal Trimsenters 

lokaler.  Da vi i styret synes vi lykkes bra med å få sponsorer til dressene valgte vi å sponse en 

god del. Mest til dresser for de yngre. Her må det innrømmes at totalutfallet ikke har vært 

heldig. En av sponsorene opphørte før vi fikk oppgjør og en annen stor sponsor mener vi i SIF 



SKI ikke har holdt seg til den inngåtte avtale – og vil følgelig ikke betale. Dessverre hadde vi 

bare inngått muntlige avtaler. 

LØYPER: Også i år har Gjøvik kommune med løypekjører Bjørn Egil Nordseth bistått med 

løyper i Snertingdal på en svært så god måte. Her snakker vi om kjøring i tillegg til den som 

kommunen generelt gjør. Bjørn Egil prøver å prioritere slik at han bl.a. kan få maskinpreparert 

lysløypa til onsdagsrenna. Terje Pedersen på vår egen scooter gjør også en svært stor og god 

dugnadsjobb med løypekjøring. Han kjører også etter avtale med Gjøvik kommune 

strekningen Snertingdal skole – Bjønnhaugen. Det same gjør Kjetil Brobakken på strekningen 

Lindheim – Tranalia .  En sjelden gang oppstår det utfordringer med løyper i forhold til 

grunneiere. Det har skjedd denne sesongen. Og tilfellet er svært viktig for oss i SIF SKI da det 

dreier seg om løypemaskinas  adkomstmuligheter  til lysløypa. Heldigvis ser dette ut til å løse 

seg på en god måte. 

SAMARBEID MED SNERTINGDAL TRIMSENTER: Vi har en samarbeidsavtale med Snertingdal 

Trimsenter. Denne innebærer at aktive skiløpere får gunstigere betingelser ved senteret enn 

øvrige, og at vi etter nærmere avtale benytter oss av senteret. I tillegg kan skiløpere i alderen 

12 – 16 år få avtaler ved senteret, men kan bare bruke senteret sammen med foresatte. 

 Prøve- og utdelingskvelder for SIF-SKI dressene er nevnt, og den 14. april 2014 samarbeidet 

vi om en «åpen dag» ved senteret. Da kunne alle som ville komme å bli kjent med senteret, 

apparatene og flere av instruktørene. Dette var vellykket og særlig av de yngre skiløperne 

møtte mange. Mest spesielt for skiløperne er vel stakamaskina, der det utføres spesifikk 

styrketrening for armer og overkropp. Dagen ble avsluttet med en spinningtime ledet av 

Torjus Røste.  I tillegg til de yngre og en del foreldre stilte også tre fra SIF SKI s styre opp på 

timen.   

Det siste på denne fronten er at vi prøver et opplegg med trening på søndager. Først en gå- 

eller joggetur på ca en time. Deretter kan alle som deltar gå inn på Snertingdal Trimsenter og 

trene – gratis ! Dette gjelder fra nå og ut november 2014. I skrivende stund er opplegget ikke 

ferdig spikret, men det jobbes med det. 

PÅSKJØNNELSER: Vi er i full gang med å lage eksakte kjøreregler for påskjønnelser i klubben. 

Det er verdt å merke seg at vi har gått bort bra ordet «bestemannspremie». Fra de foreløpige 

kjøreregler kan nevnes at «styret hvert år skal vurdere om det skal utdeles noen 

påskjønnelse». Det betyr i klartekst at det ikke nødvendigvis blir utdelt noen påskjønnelse 

hvert år. 

I år sa et enstemmig styre at det skulle deles ut en pris,  og at denne skulle gis til de tre jentene 

som hevdet seg så glimrende på Øverbystafetten. I tillegg til denne stafetten, har alle tre jente 

hevdet seg godt i skisporet, vært svært flinke til å møte på trening, og de opptrer alle tre på 

en slik måte at Snertingdal og SIF SKI kan være stolte av dem. De tre er Kristin Søreng Engen, 

Agnethe Hasli og Karen Amalie Nordseth. Ett par Red Line Madshus konkurranseski var det de 

fikk på årets sesongavsluttning. 

ØKONOMI:  Denne må sies å være grei. I år ble det et lite overskudd. Det kan nevnes at vi 

brukte vel 20.000,- kr på preparering av skiløyper. Omtrent likt fordelt på utgifter på egen 



scooter og betaling til Gjøvik kommune. Ca. 20000,- ble brukt i forbindelse med trening,  vel 

20.000 tilskudd til overtrekks og racingdresser, mest til de yngre. Ca. 10.000 til lys i lysløype 

og snaut 7000,- på startkontingenter for yngre løpere på renn ute. For øvrig vises det til posten 

Regnskap. NB Dette er tall for 2013. 

OPPSUMMERING:  Det at vi endelig klarte å realisere planene om egne skidresser for løperne 

i SIF SKI er vi fornøyd med, på tross av utfordringene med sponsorene. Flere unge løpere har 

gått renn ute i vinter enn på mange år og vi fikk en KRETSMESTER v Karen Amalie Nordseth i 

sprint.  Vi avviklet vårt eget turrenn Snertingdalsrennet på en grei måte og klubben hadde en 

del løpere ut på diverse turrenn. Vi klarte bare å avvikle 7 lysløyperenn, men naturens luner 

får vi gjort lite med. I vinter var det ikke kulden som stoppet renn, men sen snø, og også isete 

forhold gjorde at vi avlyste ett renn.  

Til slutt vi vi i styret takke alle som har bidratt på ulike måter også denne sesongen. Videre 

håper vi mange vil stille opp på nytt også kommende år. 

 

 

Snertingdal, den 26. august 2014 

Styret i Snertingdal IF SKI 

 

 

 

 

   

 

 


