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Gjelleråsen IF  
Skistyrets årsberetning 2018 

(perioden mars 2018 - mars 2019) 
                                  
 

1. Tillitsvalgte 
Styrets sammensetning i perioden har vært: 
Leder    Petter Hagen   
Nestleder    Erling Sundnes  
Kasserer    Cathrine Vingan 
Sekretær    Jannike Mørch Andersen 
Sportslig koordinator  Ståle Grøthe 
Markedsansvarlig  Erling Sundnes 
Arrangementsansvarlig Stig Pedersen 
Dugnadsansvarlig  Elin Oda Pfister 
Anleggsansvarlig  Olav Osen 

 
2. Møtevirksomhet 
Styret har i perioden avholdt 14 ordinære styremøter. Referatene fra alle styremøtene er 
lagt ut på skigruppas hjemmeside. Det har også vært avholdt møter i forbindelse med 
planleggingen/gjennomføringen av ulike arrangementer. Utover dette har styret i stor grad 
kommunisert på mail/messenger. 
 
Skigruppa har vært representert på alle hovedstyremøter i GIF. Styret har også vært i møter 
med skigruppene i Hakadal og Nittedal, og på kretsens vår- og høstmøte.  
 

3. Medlemsutvikling 
Skigruppa har i 2018/2019 hatt ca. 190 medlemmer, omtrent 20 færre sammenliknet med 
foregående år. Skigruppa ønsker både å opprettholde rekrutteringen og holde på utøverne 
etter hvert som de blir eldre. Skigruppa har derfor fokus på å ha et opplegg som inkluderer 
alle, samtidig som det skal legges til rette for at hver enkelt skal kunne utvikle seg. 
 

4. Verdier, profilering og kommunikasjon 
Skigruppa er opptatt av å skape skiglede for alle. Vi ønsker å få så mange som mulig av 
Nittedals befolkning ut på ski - så ofte som mulig. Ved oppkjøring av løyper, sosiale tiltak og 
treningstilbud ønsker skigruppa å legge til rette for både konkurranseløpere, mosjonister og 
turgåere.  
 
Trivselsregler  
I skigruppa skal barn og unge kunne delta aktivt og bli tatt vare på uansett ferdigheter og 
satsingsnivå. Som et ledd i arbeidet med å skape et godt miljø vedtok skigruppa høsten 2013 
en visjon og 6 trivselsregler. Styret ønsker at alle utøvere, foreldre og trenere skal ha fokus 
på disse.  
 
Visjon 
Gjelleråsen ski skal være en inkluderende skigruppe med fokus på skiglede, mestring og 
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samhold. 
Trivselsregler 

− Vi i Gjelleråsen ski hilser, er positive og heier på hverandre 

− Vi møter på fellestreninger og har respekt for hverandre 

− Vi gjør vårt beste både på trening og i konkurranser 

− Vi sier i fra hvis noen blir dårlig behandlet 

− De eldre løperne tar vare på de yngre og er gode forbilder 

− Våre trenere legger til rette for at utøverne møter på trening, er inkludert og opplever 
mestring 

 
Sosiale medier 
Skigruppa har en FB-side og en instagram-konto som begge benyttes flittig.  Spesielt FB er en 
viktig informasjonskanal utad. Lukkede FB-grupper benyttes som kommunikasjonskanal 
mellom styret og skigruppas medlemmer, samt innad i de ulike treningsgruppene.  
 
Hjemmesiden 
Hjemmesiden brukes til å informere om skigruppas 
arrangementer/aktiviteter/kontaktpersoner/grupper/styrets arbeid og lignende, samt i 
forbindelse med påmelding til skiskolen, skigruppas egne løp og skirenn. 
 

5. Gruppens aktiviteter   
Skianlegget i Bjønndalen er hovedarena for skigruppas aktivitet. Det er i dette området alle 
terrengløp (Bjønnrun), karusellrenn, klubbmesterskapet og den årlige GIF-stafetten 
arrangeres. I perioden har skigruppa hatt 9 aktive treningsgrupper. Den yngste gruppen er 
for barn som går i 1.klasse, mens den eldste består av ungdommer fra 15 år og eldre. Det har 
vært stort oppmøte på treningene, både blant de yngste og eldste, hele denne sesongen. I 
tillegg til de ordinære treningsgruppene ble det arrangert skiskole i januar-februar (se 
under). 
 
Trenere og foreldrekontakter 
Den store aktiviteten ville ikke vært mulig uten innsatsen til alle foreldrene som flere ganger 
hver uke stiller opp som trenere. Styret ønsker å uttrykke en stor takk til alle disse. 
 
En stor takk også til foreldrekontaktene som gjør en viktig jobb som bindeledd mellom styret 
og gruppene.  
 
Trenerkurs 
I løpet av høsten arrangerte NIL, HIL og GIF i fellesskap trener-I-kurs i regi av Norges 
skiforbund. Sju trenere fra GIF gjennomførte kurset. En trener gjennomførte også trener-II-
kurs i 2018. 
 
Treninger 
De organiserte treningene foregår i all hovedsak i og rundt Bjønndalen skianlegg tirsdager og 
torsdager fra oktober til påske. De yngste har brukt torsdag som treningsdag, mens de eldre 
gruppene har hatt treninger både tirsdager og torsdager. Utøvere født i 2005 eller tidligere 
har i tillegg hatt styrke- og spensttrening på Grende på onsdager og felles langturer på 
søndager.  
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Tirsdager og torsdager i ukene 41-48 hadde de gruppene som ønsket det mulighet til å trene 
i gymsalene på Holumskogen, Ulverud og Slattum skole.  
 
Renn, samlinger, sportslige og sosiale aktiviteter 
Treningene, samlinger, skirenn og andre arrangementer/tilstelninger er viktige for å skape et 
godt miljø – både sportslig og sosialt.  
 
Gjennom hele vintersesongen har skigruppas medlemmer deltatt på skirenn lokalt, regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt. For å samles som klubb ble det da terminlista kom i høst satt opp 
en oversikt over prioriterte skirenn. Det er opp til hver enkelt utøver hvor mange 
konkurranser en ønsker å delta i. På alle skirenn har skigruppa felles møteplass med eget telt 
og klubbflagg.  
 
Skigruppas løpere har de siste årene vært i svært god utvikling, og klubben kan i sesongen 
2018/2019 vise til flere veldig gode resultater. Skigruppa har bl.a. vært representert i 
Europeisk Ungdoms OL, junior NM, Norges cup, Hovedlandsrennet og Ungdoms-stafetten.  
 
Egne arrangementer sesongen 2018/2019 
Sesongavslutning for sesongen 2017/2018 ble arrangert for alle skigruppas medlemmer 
torsdag 5.april i Flammen. Det var foredrag av Knut Nystad, bilder fra sesongen, 
premieutdeling for klubbmesterskapet og utdeling av Osprey-sekker til vinnerne av 
sesongens Osprey-serie, samt kake til alle. 
 
Lørdag 28.april var det årsfest for ”nøkkelpersoner” i Brennakollen velhus. Denne kvelden er 
styrets takk til alle som har bidratt ekstra til skigruppas aktivitet gjennom sesongen.  
 
Bjønnrun ble arrangert torsdagene 6., 13. og 27.september. Det var stort oppmøte alle de 
tre kveldene (202-220 deltakere hver kveld) og som vanlig god stemning og imponerende 
innsats. 
 
Rulleskirenn Søndag 23.september arrangerte skigruppa, i samarbeid med Subaru, 
rulleskirenn på Skytta for 6. år på rad. Det var 139 deltakere på startstreken og som tidligere 
år ble det en konkurranse med stor fart og god stemning.  
 
Kick off for alle skigruppas aktive ble arrangert lørdag 27.oktober som en felles oppstart på 
treningssesongen. Det ble gjennomført to økter for de som er født i 2009 eller tidligere, og 
en økt for de yngste. Etter første økt serverte styret og foreldrekontaktene lunsj utenfor 
skihytta. 
 
Rena-samling for alle født i 2008 eller tidligere ble arrangert i Rena Leir 12.-14.oktober. Ca. 
100 aktive og foreldre deltok på denne samlingen som har blitt en tradisjon i skigruppa. Rena 
Leir er et flott sted med mulighet for mange aktiviteter. 
 
Familiesamlingen ble arrangert 23.-25.november. Som i  de foregående årene var denne 
tradisjonsrike familie-/treningssamlingen lagt til Trysil (RadissonBlu Resort). Totalt 305 aktive 
og foreldre deltok, omtrent like mange som året før. Snøforholdene var dessverre ikke de 
beste denne gangen, men alle gruppene fikk flere gode økter på ski. Lørdagskvelden var det, 
tradisjonen tro, felles middag, sosial samling og underholdning.  
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Skiskolen ble arrangert fem mandager etter jul (uke 3-7). Hanne Skjønsberg og Tove Osvik 
var ansvarlige for gjennomføringen av skiskolen, mens de eldste utøverne stilte som 
instruktører. De vintrene det er snø er skiskolen svært populær, og i år deltok hele 69 barn. 
Skiskolen får svært gode tilbakemeldinger fra foreldrene. 
 
Subaru-stafetten ble arrangert søndag 6.januar. Dette er skigruppas tradisjonsrike stafett 
som har vært arrangert siden 2001. I år, som i fjor, var det Subaru som var hovedsponsor, 
derav navnet. 173 lag stilte til start - 39 av disse fra GIF. Pga. snøforholdene måtte årets 
stafett arrangeres i Varingskollen. Tilbakemeldingene fra utøvere, foreldre og TD var at 
arrangementet var svært godt gjennomført. Tusen takk til alle som bidro. 
 
Karusellrennene ble arrangert 15.januar (fristil), 14.februar (skicross; Bygda på Langs), og 
6.mars (klassisk; Bygda på Langs). Det var mellom 162 og 274 deltakere på startstreken hver 
av disse kveldene. Snørike vintre gjør karusellrennene svært populære, spesielt i de yngste 
gruppene var det mange med.  
 
Klubbmesterskapet arrangeres i Bjønndalen torsdag 21.mars (fristil).  
 
Osprey-serien Skigruppa har de siste årene hatt sin egen poengliga hvor resultatene fra 
Bjønnrun, karusellrennene og klubbmesterskapet inngår. Utøveren med best 
sammenlagtresultat i hver klasse (10 år og eldre) går seirende ut av serien. Fra sesongen 
2017/2018 er det Osprey som har vært sponsor, og vinneren i hver klasse får en Osprey-sekk 
som deles ut på sesongavslutningen. 
 
Kveldsmat I løpet av sesongen har flere av gruppene spist kveldsmat sammen i skihytta etter 
noen av treningene. Dette er et veldig hyggelig og sosialt tiltak som organiseres av trenerne 
og foreldrekontaktene. Til dette setter klubben av kr 800,- til hver gruppe. 
 
Juleavslutning Etter den siste treninga før jul serverte styret varm saft og pepperkaker i 
Bjønndalen. Det var god stemning med bål og julemusikk på høyttaleranlegget. 
 
Team Nittedal Før sesongen 2014/2015 inngikk NIL, HIL og GIF et felles treningssamarbeid 
for utøvere fra og med 15-årsklassen, det vil si alle som kan delta på Hovedlandsrennet, 
Norges Cup og junior NM. Team Nittedal kompletterer det tilbudet klubbene selv klarer 
å tilby utøverne. Individuelle treningsprogram, engasjerte trenere, ukentlige intervalløkter 
og 3 samlinger i tillegg til treningene i klubben har gitt mye skiglede, motivasjon og gode 
resultater. I sesongen 2018/2019 har det vært 51 utøvere registrert i Team Nittedal, 35 av 
disse fra GIF. 
 
Utøverstipend og pokalen til årets utøver ble delt ut på familiesamlingen i Trysil. 
Utøverstipendene som stemmes fram av utøverne selv + trenerne i eldste gruppe gikk til 
Oda Hagen Tyrdal og Halvard Holen. Basert på sesongens svært gode resultater ble Lars 
Agnar Hjelmeset kåret til årets utøver.  
 
Side for salg/kjøp på FB Styret opprettet høsten 2016 en FB-side hvor skigruppas 
medlemmer kan selge/kjøpe brukt skiklær/-utstyr. Denne siden har vært benyttet flittig av 
mange også denne sesongen.  
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Sportslig utvalg 
Skigruppa har i løpet av perioden etablert et sportslig utvalg bestående av en trener fra hver 
av treningsgruppene. Utvalget skal foreslå prinsipper for trening, aktivitet og konkurranser i 
klubben, og bidra til erfaringsoverføring og samarbeid mellom gruppene. En av 
hovedoppgavene er å utvikle og vedlikeholde skigruppas nye sportsplan. Utvalget har hatt 2 
møter. 
 
Sportsplan 
Sportsplanen ble godkjent av styret i oktober. Formålet med sportsplanen er å angi 
rammene for treningen i skigruppa, harmonisere den organiserte langrennstreningen og 
påse at det utvikles et felles syn på hvordan treningen skal gjennomføres. Sportsplanen 
beskriver bl.a. prinsipper for trening, aktivitet og konkurranser basert på «utviklingstrappa» 
utviklet av Norges Skiforbund. Den skal også avklare forventninger til trenere, utøvere og 
foreldre. Sportsplanen skal være et levende dokument som utvikles og vedlikeholdes av 
sportslig utvalg. 
 
Arrangementskomiteen 
Arrangementskomiteen 2018/2019 har utenom styret bestått av Tove Osvik, Elisabeth 
Hjelmeset, Rune Nergård, Vidar Storvik og Ragnvald Grotli. De gjør en svært viktig jobb i 
forbindelse med alle skigruppas arrangementer. 
 
Materialforvalter 
Rune Bratteng har hatt ansvar for skigruppas utstyr og utlån av dette i sesongen 2018/2019. 
 
Veterangjengen 
Veterangjengen består av en gjeng voksne karer som gjør en fantastisk jobb for skigruppa 
ved å kontinuerlig drive vedlikehold av løypene og området i Bjønndalen. De gjør i tillegg en 
viktig jobb som parkeringsvakter i forbindelse med arrangementer i skigruppas regi. Styret 
ønsker å rette en stor takk til veterangruppa for alle arbeidstimene de har lagt ned også 
denne sesongen. Dessverre er veterangruppa ganske liten og med liten rekruttering av nye 
medlemmer kan dette bli en utfordring fremover, da jobben de gjør er uvurderlig. 
Veteranene avholdt julebord i skihytta fredag 7.desember. Nytt av året var at det ble bestilt 
juletallerken fra Mortens Kro. Dette ble veldig godt mottatt av gutta. 
 
Nye veteraner 
Dette er en håndfull foreldre som tidligere har vært aktive i skigruppa og som har tatt 
initiativ til å bidra med vedlikehold av skiløypene våre, noe styret setter veldig stor pris på. 
Løypenettet er blitt delt inn i parseller som hver parselleier tar ansvar for. Vi håper dette vil 
bidra til at traseene våre blir enda bedre i årene som kommer og at behovet for 
foreldreinnsats til dette reduseres. 
 
Løypekjørerne 
Oppkjøring av skiløyper gjøres av skigruppa selv. Styret takker løypekjørerne for den 
innsatsen de gjør, både for å legge til rette for skigåing i nærområdet og oppkjøring av løyper 
i forbindelse med konkurranser. 
 

6. Støtteordninger 
Ikke aktuelt. 
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7. Økonomi 
Regnskapet for 2018 endte med et overskudd på omtrent kr 140.000,- Skigruppa kan vise til 
en solid økonomi og penger på bok, noe som vil være et viktig bidrag for å kunne 
gjennomføre framtidige prosjekter (ny skihytte, utbedring av anlegget, ny løypemaskin etc).  
 
Treningsavgift 
De aktive betaler medlemskontingent til GIF, og en treningsavgift til skigruppa som er 
differensiert etter alderstrinn.  
 
Egenandeler 
Det er egne startkontingenter for Bjønnrun og karusellrennene, samt deltakeravgift på 
skiskolen. Det er også egenandeler knyttet til de ulike samlingene. 
 
Sponsoravtaler/andre avtaler 
Som et resultat av veldig godt arbeid har skigruppa de siste årene fått flere nye sponsorer. I 
tillegg til Nokab og Sparebank 1 som er hovedsponsorer for GIF har skigruppa per i dag 
følgende sponsorer: 
 
Feiring Bruk 3-årsavtale fra 2016, som forhåpentligvis forlenges fra 2019. Feiring Bruk er et 
familieeid konsern som har sin opprinnelse i pukk- og grusanlegg. Ett av deres anlegg er 
Bjønndalen Bruk. Avtalen gir oss et gitt uttak av nødvendig grus til vedlikehold av skiløypene. 
I tillegg får vi gode priser på uttak ved behov utover avtalen.  
 
Luzense 3-års avtale fra 2018. Dette er en lokal aktør fra Skytta som leverer lamper. 
 
Subaru 3-års avtale fra 2018. Bjørn N Haug avd Romerike og Subaru er en viktig 
samarbeidspartner, og har fått navnet sitt på både GIF-stafetten og rulleskirennet. 
 
Osprey som er en av de store produsentene innen sekker er sponsor for skigruppas 
poengliga; Osprey-serien. Vinneren i hver klasse får en sekk som deles ut på 
sesongavslutningen.  
 
Mentor Media 3-års avtale fra 2018. Mentor Media er totalleverandør av visuelle løsninger 
innen både trykk og digitalt. 
 
Utleiesenteret ny 3-års avtale fra 2019. 
 
Design AS Lokal aktør og vår leverandør av skilt og flagg til arena og arrangement. Bidrar 
med gode priser på produksjon. 
 
Clubassist Leverandør av klubbtøy. 
 
Foss Sport er skigruppas sportsbutikk, og gir alle medlemmer i skigruppa 20% rabatt ved kjøp 
av ski/skiutstyr. 
 
Løypekjøring Skigruppa har en avtale med Nittedal kommune om oppkjøring av løyper i 
søndre del av kommunen som vi får betalt for. 
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Parkeringsavgift 
Skigruppa tar betaling for parkering i Bjønndalen. Årskort kan kjøpes via hjemmesiden 
(hentes hos NOKAB) eller i skihytta. Vi har også solgt årskort utenfor Mega en fredagskveld i 
desember. Dagsavgift kan betales i Bjønndalen, kontant eller via SMS.  
 
Kiosksalg 
Det har vært kiosksalg under alle Bjønnrun og karusellrennene, klubbmesterskapet, 
rulleskirennet og GIF-stafetten.  
 

8. Utviklingsarbeid 
Arbeidet med å utbedre løypene og stadionområdet har fortsatt denne sesongen, og det er 
blitt lagt ned en stor innsats av mange for å gjøre området rundt skihytta, myra og 
skiløypene så gode som mulig for skigåing.  
 

• Sist vinter hadde vi utfordringer med trær som la seg over løypene og 
strømledningene på grunn av tungt snøfall. Det ble brukt mye tid i sommer/høst til å 
rydde opp i dette. I tillegg ble det felt en del flere trær for å forebygge trevelt denne 
vinteren.  

• Ett trailerlass med flis er blitt lagt i 1-, 2-, og 3-km løypene samt i løypa bak 
skiskytterhytta, godt hjulpet av eldste gruppe og 2004-gjengen som brukte Operasjon 
Dagsverk i Bjønndalen. 

• Ola Sørum har kjørt ut grus og forbedret løypa i Monsterbakken, på sørsiden av 
Skredderudtjern og i noen partier opp mot Sørskogen.  

• Veteranene har reparert flere klopper/bruer over grøfter/bekker. 

• Det jobbes med å etablere et «skileikområde» som skal bidra til økt tilrettelegging av 
aktivitet for skigruppas medlemmer, og like viktig skape aktivitet i Bjønndalen 
utenom de fastsatte treningene.  

• Utskifting av lysarmaturer: det er inngått grunneieravtale mellom GIF og Asbjørn 
Fleisje. Dette gjør at prosjektet med å bytte lys kan iverksettes og vi håper at arbeidet 
starter til sommeren. Oddleif Dalen holder i dette og inngår også avtaler med de 
andre grunneierne. Vi har allerede mottatt 20 ny LED-armaturer som Ola Sørum og 
Arne Hansen bruker til å erstatte mørke pærer. 

 
Vårdugnaden ble gjennomført fredag 4.mai. Veteranene tok ansvar for denne. Etter arbeidet 
ble det servert spekemat i skihytta. 
 
Høstdugnaden ble arrangert lørdag 13.oktober. Det ble bedt om at alle gruppene skulle stille 
med 2 personer, men det var dessverre dårlig oppmøte, så det ble mye å gjøre for få. Etter 
dugnaden ble det servert suppe og deilig sjokoladekake i skihytta. 
 
På tampen av vinteren har skigruppa kjøpt ny løypeslodd og sporsetter som vi håper vil 
medvirke til bedre løyper tidlig i sesongen og når det ikke er mulig å bruke stormaskina. 

 

9. Sluttord 
Skigruppa har hatt nok en sesong med stor aktivitet. Det har vært god rekruttering til de 
yngste gruppene, spesielt til skiskolen, med mange barn som viser glede og entusiasme for 
skigåing. Aktiviteten og innsatsen har også vært stor blant de eldre, noe som har resultert i 
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fin framgang og gode resultater for mange. Skigruppa har vært representert på 
internasjonale og nasjonale renn, og våre utøvere har markert seg med mange gode 
plasseringer.  
 
Trenere og foreldregruppa har gjennom hele sesongen lagt ned en stor innsats for å legge 
forholdene til rette for treninger og konkurranser, utbedre skiløypene og området i og rundt 
Bjønndalen, samt i forbindelse med skigruppas egne arrangementer.  
 
Styret takker alle for et begivenhetsrikt år. 
 
 
 
 
 
 
 


