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Styrets arbeid 

Det er avhold 2 styremøter siden siste årsmøte. Mye kontakt opprettholdes gjennom Facebook, 

telefon og gjennom andre kanaler. Leder har representert gruppa i SIF hovedstyre. Hans Kristian 

Nordseth representerte gruppa på Skikretsens ting. 

 

Aktiviteter 

Organisert trening: Bjørn Egil Nordseth har vært trener. Tor Wallin og noen foreldre av de yngste har 

hjulpet til etter behov. Karen Amalie Nordseth har bidratt på flere treninger. Startet opp i oktober på 



mandager og onsdager. Fra 1. desember foregikk treningene på snø i lysløypa. 21 løpere har vært å 

se på treningene, derav 8 stk. opp til 10 år. Nesten all trening har foregått utendørs, juleavslutning i 

gymsalen. Det har vært en ivrig og flink gjeng der alle gir mye på trening og tar til seg det vi prøver å 

lære bort. Det har blitt avholdt mest treninger i fristil. Flere nye fjes på trening, noe som er meget 

positivt for oss. Mistet nesten alle fra den eldste gruppa. 

 

Samlinger: Det ble ikke arrangert skisamling for klubben 2019. Peder Elias Nordseth har deltatt på 

flere samlinger i kretsens regi og i skolens regi etter at han startet på Wang toppidrett i august.  

 

Klubbrenn: Startet opp med klubbrenn 8. januar. Arrangert hver uke siden, utenom vinterferie. 9 

renn ble arrangert før virusfrykt stoppet resten av sesongen. Stabil deltagelse som fjoråret. Snitt på 

rundt 50. 

 

Kretsrenn/Landsrenn: 18 løpere har gått ett eller flere renn i vinter, noe av dette er stafetter. Vi har 

klart å øke antallet på de aller minste som vil prøve seg på renn, noe som var et mål før sesongen. 

Madshusrennet ble første rennet for flere da dette ble arrangert på vår hjemmebane. Flest antall 

jenter som konkurrerer ute. Stafettene var i år de mest populære rennene. Vi klarte å stille 6 lag på 

Vindstafetten og vi var i Torpa på vennskaps-stafett der flere naboklubber var bedt inn. Stafett er noe 

som fenger deltagerne våre. Ellers kan det nevnes at vi hadde 4 deltagere på KM enkeltdistanser på 

Lygna der Peder Elias Nordseth tok bronse. Gledelig at 7 jenter mellom 8 og 12 år har representert 

klubben på renn i vinter. Peder Elias Nordseth har gått flest renn også denne sesongen, men pustes i 

nakken av Rakel Nordseth. Peder har hatt en bra sesong, stabilisert seg høyt på listene og også 

vunnet renn. Satsingen på Wang toppidrett bærer frukter. Karen Amalie Nordseth valgte å gå til 

Hamar skiklubb foran denne sesongen. Muligheten for et større miljø og sjansen til å kunne gå stafett 

i NM var en av grunnene. 

 

NC/Junior NM: Peder Elias Nordseth har representert klubben i NC yngre junior G 17. Han har gjort 

sine saker meget bra, særlig på de lengre distansene. Beste resultat ble 17. plass på 10 km klassisk. 

Årets høydepunkt skulle være NM på Beito, men dette ble også avlyst. 

 

Turrenn: Klubben har hatt litt færre løpere på turrenn enn i fjor. Rune Hansen har gått flest. 

Sesongen ble veldig amputert, men Madshus skimaraton ble arrangert der Bjørn Egil Nordseth tok en 

4. plass totalt. 

 

Snertingdalsrennet: 7. mars arrangerte klubben sitt årlige turrenn sammen med Åsen Vel. 56 løpere 

og 20 trimmere deltok. Arrangementet gikk smertefritt med gode skussmål fra TD og løpere.  Pga 



sykdom på leder ble mye av jobben delegert på andre. Mange gjorde en flott jobb for å få 

arrangementet i havn og skal ha stor takk for det.  

Fuglenek: Klubben kjøpte i år inn 600 nek som ble solgt på dugnad før jul. Salget gikk greit. 

 

Lysløypa: Terje Pedersen har også denne sesongen holdt lysløypa bra preparert. Han har også mange 

turer i noe av det kommunale nettet før helgene og gjorde en stor innsats som vikar for Bjørn Egil 

Nordseth da dette trengtes i vinter. All ære til Terjes dugnadsinnsats. 

Garasje: I april ble arbeidet med ny garasje satt i gang og denne sto klar til bruk i god tid før snøen 

kom.  Snertingdal bygg og graveservice utførte det meste av jobben. Det gjenstår isolering av bygget, 

noe vi håper å få til på dugnad. 

Lysløypa: Det ble utbedring på 3. km-sløyfa i høst da denne ble flyttet til andre siden av jordet. Vi fikk 

med dette en rundsløyfe og slapp den krappe svingen nederst. Ytterligere omlegging for å kunne 

benytte «haugen» bedre bør vurderes kommende år.  

Økonomi 

I fjoråret ble det brukt en del midler på å støtte de unge gjennom startkontingenter, refusjon av 

samlinger og NC junior. Vi har brukt en stor andel av våre midler til bygging av garasje. 

Spillemiddelsøknad er godkjent og penger vil komme inn enten i år eller neste år. Vi har også inne en 

søknad for utbedringen på lysløypa. Vi var dyktige på annonsesalg og fikk inn bra med midler på   

grasrotandelen også dette året. Vi falt utenfor bingoen dette året, men søker på nytt til høsten. 

Jobbes også med ny sponsoravtale med VOKKS. Vi har fortsatt en grei økonomi, men bør nå antagelig 

ta en pause med investeringer. 

Oppsummering 

En lang sesong ble brått over der vi sportslig sett har hatt mange veldig bra fellestreninger og fine 

turer på skirenn. Klubben har arrangert klubbrenn og klart å stabilisere antall deltagere fra i fjor. 

Flere av de yngre har våget seg til å starte i kretsrenn og dette ser ut til å dra med seg litt og litt flere 

stadig. Stafett er populært denne vinteren også. Peder Elias Nordseth startet på Wang toppidrett og 

representerer klubben fortsatt. Karen Amalie Nordseth har byttet klubb til Hamar skiklubb. 

Snertingdalsrennet ble arrangert på tilfredsstillende måte i år også. Klubben har en grei økonomi, 

men brukte mye penger på garasje. 

Igjen er det mange som skal ha en stor takk for at klubben klarer å gjennomføre treninger, 

arrangementer og å holde lysløypa i stand hele vinteren. Betydelig dugnadsinnsats blir lagt ned. 

Styret Snertingdal IF ski. Mars 2020.  

 

 


