
Årsmelding Ringebu-Fåvang Skiklubb 2021 
  

Styret  

Årsmøte for 2020 ble arrangert i Ringebuhallen 18. mars 2021.  

Etter valg ble styret som valgkomiteens innstilling:  

Leder: Tor Sverre Borgedal (gjenvalgt 2021 for ett år)  

Nestleder: Signy Brandstad Stubrud (valgt 2021 for to år)   

Styremedlem, sekretær: Kari Mangset (valgt 2020 for to år)   

Styremedlem, økonomi: André Mortensen (valgt 2020 for to år)  

Styremedlem, sportslig leder langrenn: Stein Arve Solås (gjenvalgt 2021 for to år)   

Styremedlem, anleggsansvarlig: Runar Stenumgård (valgt i 2020 for to år)   

Varamedlem 1: Kari Gunstad Lindvig (valgt 2021 for to år)  

Varamedlem 2: Liv Kristin Øverlie (valgt 2021 for to år)   

Leder valgkomiteen: Børre Finsrud (valgt 2021 for to år)  

Medlem valgkomite: Marie Kvåle (valgt 2020 for to år)  

 

Styrets arbeid  

Styret har i 2020 avholdt regelmessige styremøter – samt holdt kontakten via Messenger. 
Idrettens office 365 er etablert som arkivsystem og skal også brukes til kommunikasjon internt i 
styret. Tross utfordringer på grunn av Covid 19 pandemien har klubben tatt sikte på å videreføre 
satsingen på bredde og på rekruttering. Utøvere som ønsker å delta på samlinger og større renn 
har fått rammevilkår som gjør dette mulig.   

Trening  

Skitrening ble arrangert for aldersklassene fra 10 år og oppover på mandager samme sted som 
lysløyperennet. For de yngste ble det arrangert skileik hver torsdag i forkant av lysløyperenn. 
Mye kaldt vær i ukene etter jul gjorde at fire lysløyperenn måtte avlyses på grunn av 
kuldegrensen.  

Samarbeid med naboklubbene har vært viktig det siste året for å ha et større miljø å spille på i 
en situasjon der det er svært få løpere per årsklasse fra 10 år og oppover. Det samme gjelder 
for de andre klubbene. Før og etter sommerferien har det vært arrangert fellestreninger med 
Sør-Fron, Harpefoss og Tormod. I juni ble det arrangert felles samling i Skjolden med 
Midtdalsklubbene. I underkant av 20 løpere med familier deltok, hvorav Hedda, Borghild 
Agnethe, Syver, Matteo, Julius, Jørgen, Fabriz og Karsten fra RFSK. I oktober ble det arrangert 
felles samling med Sør-Fron, Harpefoss og Tormod ble arrangert i Knyken i Sør-Trøndelag. 
Hedda, Matteo, Jørgen, Julius og Karsten deltok fra RFSK. Planlagt samling fra fredag 10. til 



søndag 12. desember på Venabygdsfjellet måtte reduseres til dagsamling på Gålå på grunn av 
smittesituasjonen og svært lite snø på Venabygdsfjellet.  

Etter høstferien ble det startet opp allidrett for 1. til 4. klasse hver torsdag, med Christmut Lindvig 
og Frode Martinsen som trenere. Som i 2020 fikk vi på grunn av koronasituasjonen ikke tilgang 
til gymsalene. Det var også vanskelig å få innpass i Ringebuhallen, der nærmest all tid disponeres 
av håndballen. Løsningen ble igjen å arrangere treningene ute på kunstgressbanen på Fåvang. 
Takket være stabilt vær gjennom høsten ble dette en suksess også i år. I gjennomsnitt deltok 25-
30 barn på disse treningene, delt i to grupper etter alder. Trenere Christmut Lindvig med ansvar 
for 1.-2. klasse, og Frode Martinsen med ansvar for 3.-4. klasse. På samme tidspunkt ble det 
arrangert barmarkstrening for aldersklassene fra 10 år og oppover med Edvard Granskogen 
Kjørstad og Hans Christian Elstad som trenere. På denne treningen var det 6-8 deltagere. Hver 
tirsdag fra oktober ble det i hallen på Harpefoss arrangert fellestreninger med Sør-Fron, 
Harpefoss og Tormod for årsklassene fra 10 år og oppover, med Edvard Granskogen Kjørstad som 
trener.   

Klubbaktiviteter gjennom året  

Ski-/aktivitetsdag for 6-13 år på Trabelia var planlagt til første lørdag i januar, men arrangementet 
måtte avlyses på grunn av koronarestriksjoner.  

Det ble arrangert seks lysløyperenn. To i Trabelia og fire i Brekkom.   

Klubbmesterskap var planlagt til 25. mars, men måtte avlyses på grunn av koronarestriksjoner 
med maks 50 deltagere på utendørs arrangementer.   

Skiavslutning ble arrangert 20. juni ved Fåvangfjellet sportskapell. Arrangementet startet med 
felles tur opp på Lunnkampen og ble avsluttet med pølsegrilling, kaffe og premieutdeling.  

13. august ble Muen opp arrangert med 14 deltagere.    

Bruktsalg ble arrangert lørdag 13. november på Ungdomssenteret, Jernbanegata i Vålebru, 
ansvarlig var Frode Martinsen og Edvard Granskogen Kjørstad.  Salget inkluderte alpin- og 
snowboardutstyr i tillegg til langrennsutstyr. Det var god oppslutning om salget og det aller meste 
ble solgt. Neste år bør det markedsføres mer inn mot å få folk til å levere utstyr.  

Kick off for skisesongen 2021/22 ble arrangert 21. oktober 2021 med treningsøkt på Trablelia og 
pizza på Trabelia camping etterpå.  

Større arrangement  

Trabelirennet 2021 ble arrangert 14. mars med strålende sol og gode føreforhold. Rennet var i 
utgangspunktet ikke plukket ut til å inngå i GD-cup, men da et annet skirenn måtte avlyses på 
grunn av koronasituasjonen ble Trabelirennet GD cup renn i stedet. Rennet ble arrangert i 
henhold til strenge smittevernregler. Det var ikke kiosksalg og alle som skulle inn på stadion måtte 
være påmeldt på forhånd. Det var god dugnadsoppslutning om rennet som hadde 112 deltagere.  
 
Både Troll ski maraton 2021 og familierennet Skottåsen rundt måtte avlyses på grunn av 
koronasituasjonen.  
  



Informasjon  

Informasjon om årets lysløyperenn mm. deles via Skinytt. For 2021 ble Skinytt delt i pdf format 
via klubbens nettside og Facebookside.   

Klubbens hjemmeside, www.rfski.no er en informasjonskanal for Klubben, men Facebooksiden 
med grupper er mest i bruk til å dele informasjon om arrangementer, resultater mm. Nettsiden 
er nå oppdatert slik at informasjon som deles på Facebooksiden (ikke i gruppene) også havner på 
nettsiden. Dermed fremstår nettsiden som mer levende og oppdatert. Det er også gjort et arbeid 
for å oppdatere nettsiden med riktige sponsorer mm., samt å fjerne gammel informasjon. Dette 
arbeidet er ikke ferdigstilt.  
  
Fra høsten 2020 er Spond blitt brukt til å dele informasjon om treninger og holde oversikt over 
hvem som deltar i tråd med koronarestriksjonene. Påmelding til lysløyperenn ble sesongen 2021 
gjort via Spond.   
  

Anleggene  

Ringebu Fåvang skiklubb har to lysløyper - Trabelia  Det er parkeringsplass til ca. 200 biler på 
Trabelia og 50 i Brekkom. I henhold til årsmøtevedtak blir anlegget i Brekkom ikke driftet 
skisesongen 2021/2022.  
 
Trabelia er klubbens hovedanlegg og har stadion som består av skileikområde, tidtakerhus med 
kjøkken, oppholdsrom og toaletter, samt garasje til oppbevaring av sperremateriell og 
smørebod. På Trabelia arrangeres både klubbmesterskapet og kretsrennet Trabelirennet i mars 
hvert år. På Trabelia er det 5 km lysløype, i tillegg til ytterligere 5 km som brukes ved større 
renn.  
 
Høsten 2021 ble lampene i lysløypeanlegget på Trabelia byttet ut med nye LED-lamper. Klubben 
mottok kr 200 000 i prosjektmidler fra Sparebank 1 Gudbrandsdal, og dette muliggjorde 
investeringen. Arbeidet ble utført av Fåvang elektro og Borgedal bygg. Gjenstår litt supplering 
som vil bli montert til våren. Planer om fire – fem lamper til på stadion.  
 
Klubben har også løypenett på ca. 3 km med parkering ved Kløverhagen. Denne løypa har vært 
preparert med snøscooter av Ringebu Røde Kors Hjelpekorps og benyttes blant annet av 
Ringebu skole, men lysanlegget har ikke vært i drift på flere år.   
 
Dugnadsarbeid  

Alt arbeid i klubbens regi gjøres på dugnad, både inntektsbringende arbeid som kiosksalg o.l, og 
trenerarbeid og andre støttefunksjoner for skiidretten. Styret vil rette en stor takk til alle som 
på ulike måter har lagt ned en innsats for skiidretten i bygda. Vi opplever nå et generasjonsskifte 
der mange av de som ikke har hatt aktive barn i familien på lenge har jobbet «overtid» for 
skiklubben på ulike dugnadsoppdrag i noen år. Utfordringen med å rekruttere nye skiløpere og 
få dem til å fortsette oppover i årsklassene har også betydning for klubbens samlede 
dugnadskapasitet. Klubben har flere som gjør en god jobb som trenere.  
Vi skulle gjerne hatt flere som gjennomfører trenerkurs i regi av Skiforbundet/kretsen, men det 
er et spørsmål om prioritering av tid for den enkelte.  
 

http://www.rfski.no/
http://www.rfski.no/


Skiklubben skal ha like mange TDer (teknisk delegert) som vi arrangerer skirenn og helst en 
reserve. Stein Arve Solås og Hans Christian Elstad gjennomførte høsten 2020 TD kurs i regi av 
skikretsen. Oppgavene TD utfører er viktige for å ha en nøytral person til stede ved 
arrangementene. TD skal ivareta sikkerhet og helse for løperne, samt at arrangørene skal ha en 
utenfra som kan komme med forslag til justeringer som kan gjøre arrangementet bedre.   

I påsken 2020 var det hytteforbud og nedstengning, så kiosksalg på Skardbua måtte utgå. Også i 
2021 var koronasituasjonen slik at det ikke var tilrådelig å ha et dugnadsbasert kiosktilbud i 
Skardbua.    
  
 

Renndeltagelse og resultater 

Mange renn ble avlyst på grunn av koronasituasjonen.  

Hedda Stenumgard deltok i Innlandscup hvor hun ble nummer fem.  

I KM sprint tok Hedda sølv.   

Matteo Davide de Jong, Julius Mangset Elstad og Jørgen Mangset Elstad i klasse G12 deltok i GD 
cup.  

Karsten Mangset Elstad i klasse G9 deltok i alle renn som inngikk i GD cup.  

 

 

 

 

 


	Styret
	Styrets arbeid
	Trening
	Klubbaktiviteter gjennom året
	Større arrangement
	Informasjon
	Anleggene
	Dugnadsarbeid
	Renndeltagelse og resultater

