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Årsberetning sesongen 2020 (01.01.2020-31.12.20) 

Røros idrettslag ski – årlig møte 3.mars 2021 

Styre og utvalg i perioden: 

Fungerende Leder: styret i fellesskap  

Sportslig leder:    Åsmund Hansson Morgestad 

Kasserer:  Christen Gullikstad 

Sekretær:  Katrine Aas 

Styremedlem:  Anne Lajla W. Kalstad 

Andre bidragsytere   

Serierenn:  Eivind Langseth 

Påmelding renn: Christen Gullikstad 

Aasgjerdet:  Stig Moen 

Valgkomite:  Frode Bukkvoll, Stig Moen 

Langrenn 

Skigruppa arrangerer ukentlige lysløyperenn i vinterperioden ute i Langegga, dette har vært fast på 

tirsdager over de siste 30 årene. På våren 2020 ble det arrangert 7 serierenn ifra 07.01-03.03, resten 

måtte avlyses grunnet corona. På høsten 2020 ble det arrangert to lysløyperenn, samt utsatt 

lagsmesterskap. Totalt var det i 2020 192 startende uten tid og 225 startende på tid, dette utgjør ett 

snitt på ca 22 deltakere uten tid pr serierenn og ca 25 deltakere på tid pr serierenn. Dette er en 

økning siden forrige år, og man ser en noe økende trend igjen til deltakere på tid.  

Hovedtyngden av deltakere i lysløypa er yngre som går uten tid og leker seg i bakkene, dette er veldig 

hyggelig kvelder som skigruppa må forsøke utvikle. Det er også gledelig at man ser at antallet yngre 

Røros Idrettslag 
Ski 

mailto:ril-ski@roros.net
http://www.roros-il.no/


 
 

Røros IL – Ski,  Postboks 27, 7374 Røros 
E-post: ril-ski@roros.net    Web: www.roros-il.no 

Org.nr NO 965 144  099 MVA    Bankgiro: 4280.05.25777 
 

og helt nye løpere dukker opp på disse lysløyperennene noe som lover godt framover dersom man 

får ivaretatt interessen. Videre er det barn i alderen 7 år og oppover til ca 14 år som deltar på tid en 

økning i alder 7-10 år, eldre er det langt færre. Som tidligere år registrerer vi ett betydelig frafall i 

alderen 12-13 år og oppover. Vi opplever som tidligere at det er hard «konkurranse» om 

treningstider blant unge, slik at for visse aldersgrupper ser man at lysløyperenn kolliderer med andre 

idretter sine treninger på tirsdager. Også i 2020 har skigruppa deltatt i Telenorkarusell, hvor ekstra  

premier er utdelt. 

Økt koordinering mellom gruppene er også i år tatt opp med hovedlaget, og det er etablert en rutine 

for hvilke perioder man i basis skal prioritere hvilke idretter. I utgangspunktet en god tanke, men 

opplever kanskje ikke at dette blir i særlig grad etterlevd. Arbeidet med å legge til rette for at yngre 

unger kan delta på flere sesongidretter anses viktig for å utvikle seg videre i alle idretter også på ski. 

Skigruppa har ikke arrangert noen skirenn i 2020.  Dette har betydning for gruppas økonomi. 

Regnskapet for 2020 viser et underskudd på kr 19.728,- 

Det ble ikke gjennomført noen større fellestur til Falun på lilla SS i 2020 heller, dette er en tradisjon 

man burde se på om det er interesse for å innføre, kanskje i 2022 hvis covid-situasjonen tillater det. 

Skigruppa har i sesongen 2020 hatt noen enkelt deltakere ute på renn både Norges cup og St-Cup. 

Ingen deltakere på HL-renn 

Lagsmesterskap ble i år arrangert den 7.12 både med og uten tid på samme dag i lysløypa. Med 

servering av pølse med brød etterpå. Skisesongen pleier å bli avsluttet i Bruksvallarna, men ble ikke 

mulig i 2020 grunnet virusutbruddet. Røros pleier å ha med flere utøvere også yngre på 

Fjälltopploppet.  

Etter endt skisesong skulle det gjennomføres premieutdeling på Storstuggu med kveldsmat og lotteri, 

men også dette måtte utsettes, og ble samtidig med lagsmesterskapet før jul i stedet. 

Høsten 2020 

Det ble ikke arrangert terrengløp serie i 2020, men hovedlaget planla Skistuggu opp, som også måtte 

avlyses.   

Heller ingen tradisjonell miljøsamling i Idre fjell.  

Høsten 2020 har skigruppa også hatt 1-2 treningsgrupper gående; gruppe 8-10 år og gruppe ifra 11 år 

og oppover. Flere har trent disse gruppene.  Stor takk til alle trenere som yter en viktig innsats for 

rekrutteringen innad i gruppa. 

Det ble etablert kunstsnø på Os også i år, kick off ble derfor gjennomført 7 nov sammen med 

Skiskyting, det ble servert pizza etter treningen. Byttedagen måtte også avlyses i år.  
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Den ordinære treningssamlingen i Ramundberget ble også avlyst, et savn for de yngre utøverne. 

I løpet av 2020 har styret i skigruppa hatt 4-5 styremøter – alle unntatt en sammen med Skiskyting, 

dette samarbeidet må utvikles nærmere. Skistyret er av den oppfatning av at begge gruppene sliter 

med rekrutering både med utøvere og for å få personer inn i styreverv. En praktisk sammenslåing av 

gruppene har vært vurdert et par år, uten noe resultat og denne tanken bør videreføres. 
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