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Til medlemmer i Ringebu Fåvang skiklubb 

Fåvang 14. april 2021 

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Ringebu Fåvang skiklubb 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 18. mars 2021.  

Årsmøtet for 2020 avholdes den 22. april 2021 på møterommet i Ringebuhallen.  

 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 
 
Sak 2: Velge dirigent 
 
Sak 3: Velge protokollførere 
 
Sak 4: Velge to medlemmene til å underskrive protokollen 
 
Sak 5: Godkjenne innkallingen 
 
Sak 6: Godkjenne saklisten 
 
Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning 2020 
 
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  
 
Sak 9: Vedta idrettslagets budsjett for 2021 
 
Sak 10: Behandle innkomne saker fra Frode W. Martinsen og Hans Chr. Elstad.  
 
10.1)  Arrangere utstyrs-bytte/salgs dag 
Vi tror flere personer og familier har liggende utstyr som er blitt for lite eller ikke passer lenger. Kan 
skiklubben for eksempel ta ansvar for å arrangere en utstyrsbytte/salgs dag? Sport 1 er kontaktet og 
kan bistå med å tilpasse evt. ervervet utstyr som trenger litt justering. Vil også tro at brettklubben 
kan være interessert i å delta. De er foreløpig ikke spurt. Kan skiklubben samtidig se litt «stort» på 
dette og også inkludere alpin og snowboard, hadde det vært positivt. Kan kombineres med skidagen 
hos Sport 1, den er 2 lørdag i november. Velger man den løsningen er det vel naturlig å ha dette i 
Kaupanger. Kanskje kan dagen avsluttes med smørekurs for de voksne og eller sosial 
sammenkomst/trening for skiklubbens medlemmer.  
 
Forslag til vedtak: Ringebu og Fåvang Skiklubb står som arrangør av utstyrsbytte og -salgsdag i 
Kaupanger. Styret bestemmer dato. 
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Styrets forslag til vedtak: Ringebu og Fåvang Skiklubb har en intensjon om å etablere en ordning for 
bytte- og salg av brukt skiutstyr. 
 
10.2) Sanering av lysløypa i Brekkom 
I vinter har vi fått erfare med bakgrunn i covid-19 og værforhold at treninger for de minste nesten 
ikke har vært gjennomført på Trabelia. På Trabelia står det et supert anlegg med gode fasiliteter på 
alle måter. Skal man prøve å snu utviklingen med færre medlemmer og få flere barn på skitrening, 
må man ta noen vanskelige valg for framtiden. Har klubben økonomi til å drifte to lysløyper der 
begge to skulle vært oppgradert med nye lys? I Brekkom er det nå så dårlig med lys at det ikke er 
særlig barnevennlig. Det er dessuten lite område å drive aktiv trening for de minste på og det 
oppleves at man er i veien når lysløyperennet er i gang og de minster starter til slutt etter endt 
trening. Å ha fokus på ett anlegg vil gi flere fordeler og øke tilhørigheten og opplevelsen av 
skiklubben. Slik det er nå er dette veldig fragmentert for de fleste og man får ikke noe eierskap til 
noe. Skiklubben har et fantastisk anlegg på Trabelia som er alt for lite benyttet. Fasiliteter som 
toaletter og evt. varme muligheter for utøvere er ikke til stede i Brekkom i dag. Dette er meget godt 
tilrettelagt på Trabelia. Skulle man gjort tilsvarende i Brekkom vil man måtte investere store beløp. 
Det vil være en ulempe for noen som må kjøre lenger hver gang, men slik er det vel både innenfor 
fotball og håndball. Ett oppmøtested og felles trening utendørs på kunstgressbane før jul, ble det 
gjort gode erfaringer med.  
 
Ønske for fremtiden er å satse på ett anlegg så raskt som mulig. Få skiftet lysene rundt i løypa på 
Trabelia (spare også penger på utgifter til strøm, mindre forbruk med mye led lys) og får bygge en litt 
mer permanent «skicross løype».  
 
Forslag til vedtak: Lysløypa i Brekkom saneres og legges ned fra 1.5.2021. Utstyr tas ned på dugnad. 
Styret gis fullmakt til å avslutte avtaler med løypekjører, grunneier og strømleverandør. Styret selger 
«brakke» i Brekkom. 
Styrets forslag til vedtak: Som en prøveordning driftes ikke lysløypa i Brekkom neste sesong.  
 
10.3) Innkjøp av utstyr for utlån til klubbens medlemmer. 
En del unger har varierende kvalitet på utstyr og det er fullt forståelig at ikke alle har mulighet eller 
ønsker å kjøpe nytt utstyr. Noen kommer med veldig korte staver, andre med korte ski eller gjerne 
smørefrie ski som glir dårlig. Det finnes muligheter for å få tilskudd/midler til å kjøpe inn utstyr, som 
kan lånes ut til klubbens medlemmer. Spesielt skøyteski for de minste kunne vært et godt tilbud å 
låne ut. Kanskje kan man arrangere et enkelt smørekurs for de foreldre som har lånt utstyr, slik at 
utstyret kan bli tatt bedre vare på. Kan hende det er frivillige som kan ta en felles økt for å smøre ski 
for de som ikke kan smøre/preppe gjennom sesongen? Type og antall utstyr kan diskuteres av 
trenere og styret i fellesskap for å komme fram til riktig «innkjøp». 
Forslag til vedtak: Søke om støtte fra Skibanken om utstyr (skøyteski, staver) til medlemmer fra ….. -
….år. https://skibanken.no/ Eller b) Ringebu og Fåvang skiklubb kjøper inn …X…… utstyr for utlån til 
medlemmer fra …-….. år. 
 
10.4 Arrangere skirenn i gågata i Vålebru 
I forbindelse med 25 års jubileum for OL 1994, ble det arrangert et skirenn i gågata i Vålebru. Det 
kan vel sies at ble en suksess. Det er selvsagt noe vær og føre avhengig, men å gjenta dette for å 
skape oppmerksomhet og kanskje øke interessen for ski og skiklubben kunne vært positivt. Når man 
er ute så tidlig, kan man få dette inn i terminliste. Kan det være mulig å få GD cup renn i gågata? 
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Tenker ikke at dette skal gå på bekostning av Trabelirennet, men komme som et tillegg. Kanskje med 
begrenset deltakelse (antall). Førstemann til mølla prinsippet om deltakelse. Et annet alternativ er at 
det inngår i lysløypekarusellen. Skape litt show og sirkus rundt skisporten. Hva er mulig og ønskelig å 
få til? 
 
Forslag til vedtak: Ringebu og Fåvang skiklubb arrangerer skirenn i gågata i Vålebru under 
Vinterfestuka (lørdag). Styret i skiklubben sørger for å få dette inn i terminlista. 
Styrets innstilling: Ønsker ikke årsmøtevedtak på dette, men Ringebu og Fåvang skiklubb ser på 
muligheten for å arrangere skirenn i gågata i Vålebru under Vinterfestuka (lørdag).  
 
Sak 11: Fastsette medlemskontingent. Forslag kr 50.  
 
Sak 12: Valg  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Ringebu Fåvang skiklubb 
 
 


