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HOVEDSTYRET: 

 
I sesongen 2017-2018 har styret bestått av følgende: 

 

Leder:                Ole Kristian Amundsen 

N. leder:             Oddvar Hagen 

Kasserer:            Stine Heggedal 

Sekretær:            Hans Petter Buvik 

I tillegg til styret har gruppelederne fungert som medlemmer av hovedstyret: 

Langrenn:           Ina Rytterager 

Skiskyttergr:       Øyvind Nordengen 

Turlangrennsgr:  Thor Ivar Doknæs 

Kara:                   Jon Dale 

 

Styret har hatt 3 ordinære styremøter. I tillegg til alle arrangements planleggingsmøter hvor 

styret er representert. Denne årsmeldingen beskriver aktiviteten i sesongen 2017-2018, fra 

siste årsmøte. Mens de økonomiske rapporteringene gjelder regnskapsåret 2017. 

 

MEDLEMMER: 
 

Medlemstallet er stabilt: 743    (676 i 2016-787 i 2017) 

 

ARRANGEMENT 2017-2018: 
Det har vært et år med normal god aktivitet under særdeles gode snøforhold i hele anlegget på 

Hvalstjern.  

På Hvalstjern er det arrangert flere renn både langrenn og skiskyting.  

Skiskyting: Fet rennet som var KM over to dager.  

Langrenn:  FSK LG Kretsrenn i langrenn. Lørenskog SK Madshus sprinten, 

5 karusellrenn hvorav 1 var sparebank-karusell. 

Fetkarusellen: Alle planlagte renn, 5 stykker hvorav ett var sparebank karusell ble arrangert 

under meget bra forhold og deltagelse. Det var 304 deltagere, med til sammen 1107 starter.  

Turlangrenn: 2 Sykkelritt og 1 Løpskarusell med stor deltagelse. 
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ANLEGGET: 
Anlegget fremstår i bra stand, og er under kontinuerlig forbedring og oppgradering.  Det en 

populær treningsarena for egne medlemmer, men også for andre klubber som vi har utleie- 

avtaler med. Leieinntektene er økende. 

Vi har fortsatt høy fokus på snø produksjon, oppgradering av konkurranseløypene/dag 

traseene slik at de skal kunne brukes på marginale snøforhold. Det har vært en lang vinter, 

med meget gode snøforhold. Det har gjort at alle løypetraseer på Hvalstjern har vært preppa 

for til trening og konkurranse. Med generelt gode snøforhold har det ikke vært like stor 

pågang fra andre klubber som ønsker å trene på Hvalstjern. Begge hovedarrangementene 

langrenn og skiskyting ble arrangert under meget gode forhold. Det har vært mulig å trene på 

ski fra slutten av november og helt frem til slutten av april. Etter 10. jan har det vært en god 

gammeldags snøvinter med stabilt kaldt vær. 

 

Det er fortsatt Kara som gjør den store jobben med anlegget. Kara er nå en stor gjeng på 15 

personer, mer aktive enn noen gang, som alle gjør en kjempejobb. Det kan ikke gjentas for 

ofte deres betydning for Fet skiklubb, STOR takk til alle sammen! 

 
Det snøproduksjonsanlegget var i drift 165 timer i 3 omganger fra 5-11 januar, og under gode 

forhold. Det har meldt seg flere til å være med som systemoperatører på snøproduksjon. 

Under høsten har det vært utredet mulig anskaffelse av viftekanon. Automatisk viftekanon er dyr i 

anskaffelse ca 450.000,-kr. Langrennsgruppa sendte flere søknader om støtte til anskaffelse, og 

fikk tilslag hos Trøgstad Brannkasse på 200.000,- . Med dette ble det utarbeidet et forslag til 

delingsmodell mellom hoved kassa og gruppene på restbeløpet. Det ble undersøkt med andre 

brukere om gjeldene teknikk Techno Alpin ble anbefalt av flere, deres største modell TF10 som er 

automatisk, som var en forutsetning for vår videre utbygging. Denne passer bra inn i vårt 

høytrykks pumpeanlegg, og gjør at vi kan produsere uten å kjøre den store kompressoren. 

Det ble installert 400V anlegg med ny trafo som klubben hadde fått donert tidligere. 

Sesongleieavtale ble inngått med Techno Alpin med mulig kjøp, leien vil da gå til fradrag ifbm 

med kjøpekontrakt. 

Etter sesong slutt har styre besluttet å kjøpe denne.  

Opplegg og rutiner med assistanse fra gruppene ved snøproduksjon fungerer bra, nå som vi har en 

«live» dugnadsliste hvor all kan velge vakter selv.  Utfordringen nå er å få til forbedret avtale med 

Hafslund vedr prising av nettleie, vi er underlagt industriavtale og makspris - det er ikke bra for 

vår type drift. Avtale med Hafslund sammen med Akershus idrettskrets, har ikke gitt resultat så 

langt. Må jobbes med videre. 

 

Vi ser at det nye skileikeområdet er meget populært og er i bruk hele tiden, også i helgene er 

det mange som oppsøker dette området for å drive ski leik med barna. 
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Det er utarbeidet et forprosjekt ifbm uvidelse/oppgradering av skytebanen og hvilke areal 

dette vil beslaglegge på Hvaltsjern, samt kostnadsberegning.  Intensjonen er å søke IFG for 

dette prosjektet. Siden kan det omprioriteres om det er ønskelig. Dette som en del av 

totalplanen for flere kommende investeringer på anlegget. Servicebygg og sanitæranlegg. Det 

er nedsatt en arbeidsgruppe / plankomite  som skal jobbe videre med dette frem til slutten av 

året 2018. Martin Glommnes har sagt seg villig til å bidra i denne prosessen med sin 

fagkunnskap. 

 

 

SPORTSLIG: 
Klubben markerer seg sterkt sportslig, og oppnår fremragende resultater. 

Langrennsgruppa fortsetter med stabil stor aktivitet, i ulike årsklasser. Vi ser at flere hevder 

seg godt i junior og  ungdomsklassene. Espen Åkervik  har oppnådd fantastiske resultater med 

NM sølv og 3pl sammenlagt NC M17. Detaljer vedr. sportslige resultater finner vi i 

grupperapportene. Skiskolen er ledet av egne ungdommer, en stor takk til de som organiserer 

dette viktige arbeidet gjennom vintersesongen. 

 Dette er en meget populær aktivitet som gir mange nye rekrutter til Hvalstjern. Sammen med 

skiskolen var det over 200 barn og ungdommer som trente ski- og skiskyting flere kvelder i 

vinter. Flere juniorløpere har deltatt i NM og NC med gode resultater. 

  

Skiskyttergruppa er stabil og jobber godt.  Antallet aktive er ca 50. Antall aktive tatt i 

betraktning oppnår gruppa mange gode resultater helt opp til junior og senior nivå. De har 

flereVM- NM & NC medaljer for juniorer, med Morten Tørnblad Sameien ,  Håkon Rybråten, 

Johannes Dale og Mattis Haug. Spesielt Johannes Dale med individuell bronse og stafett sølv 

i junior VM. Gruppa har nå kapasitet og tilbud til alle som ønsker å starte med skiskyting. De 

har også klart å videreføre trensingssamarbeid med andre klubber for de juniorene som ikke 

går på skigymnas, det er veldig viktig. 

 

Klubbens karusellrenn er et viktig arrangement både sportslig og sosialt i bygda. Vi får mange 

positive tilbakemeldinger for dette tiltaket. Litt svakere deltagelse denne sesongen, vi tror 

dette skyldes generelt gode snøforhold i hele området. Vi er ikke alene om å arrangere 

kveldsrenn. Vi forsøker å få opp deltagelsen for kommende sesong. 

Karusellen er en klubbdugnad som nå er godt innarbeidet i alle grupper. Kara gjør også her en 

stor jobb med forberedelser, og spesielt rennleder Oddvar Hagen som organiserer det hele og 

har mange oppgaver. 

 

Turlangrennsgruppa er aktiv med trening og deltagelse på mange ulike renn. Det er gode 

treningstilbud på flere nivåer hele året. Flere klarer merke i Birken, både på ski, sykkel og løp. 

Sykkeltrening på sommeren er en voksende aktivitet. 
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Flere fra hver gruppe har deltatt på trenerkurs og TD kurs. 

 
I forbindelse med økende antall aktive i de eldre klassene, ungdom og junior er det en prioritert 

oppgave å gi optimale treningsforhold til hjemmeboende ungdommer. Fet skiklubb har samarbeid 

med Bjørkelangen VGS Toppidrett. Det skal være nytt møte med BVGS 27.april 2018. 
 

 

SNØ PREPARERING  OG LØYPEKJØRING : 
Det har vært en sesong med særdeles gode snøforhold, fra beg. av jan til slutten av april. Alle 

traseer på Hvaltsjern og alle turløyper har vært kjørt jevnlig.  Samarbeidet med Fet kommune 

kommunalteknikk om kjøring av turløyper på ukedager har fungert bra. Det ble montert GPS 

på løypemaskinen som har bitt populært, denne kan nå følges live, samtidig ser alle når 

løpene er kjørt sist. Det er første gang siden vi fikk den nye løypemaskinen at den har vært i 

bruk i mer enn 200t i sesongen. Siste tur i turløypene ble Søndag 15 april. I anlegget på 

Hvalstjern blir det kjørt treningsløyper der hvor det er kunstsnøsåle fortløpende ut april som 

det ser ut nå.  

 

ØKONOMI: 
Klubben har god økonomi. Her må nevnes godt samarbeid med hovedsponsor HSSB som gir oss 

meget gunstig kredittavtale for prosjekter.  

Leieinntektene har i regnskapsåret 2017 vært økende til 83.000,- som inntekt.  
Alle prosjekter er er nedbetalt og klubben er gjeldfri. 

Da har klubben investert i anlegg og  prosjekter for nærmere 11 MKr på 11 år uten kommunal 

støtte. 

Det er sponsoravtaler og de store arrangementene som gir de største inntektene til klubben.  

Klubben har hoved-sponsoravtale med HSSB 3+2 år med samlet verdi 400.000,-.  

Dette gir klubben det økonomiske fundamentet vi behøver for å gjennomføre planlagte 

prosjekter og reinvesteringer. Det blir viktig å få frem riktige budsjetter og IFG søknader, slik 

at planer er klare når vi går inn i en ny storkommune. Det vil måtte bli et større bidrag fra den 

nye kommunen til anlegget på Hvaltjern,  en det har vært frem til nå. Det blir nå en stor 

utfordring å videreføre alt arbeid med sponsoravtaler for å sikre egenkapital til kommende 

viktige prosjekter, som servicebygg/sanitæranlegg og utvidelse av skytebane. FSK søkte Fet 

Kommune om 200.000,- i støtte til den nye snøkanon, det ble avslått i kommunestyret. 
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REPRESENTASJON: 
 

-Jarle Rogndokken har vært FSK’s repr. i Fet IR. 2017 

-Jarle Rogndokken er Nestleder i Akershus skikrets 

 

 

 

 

 

 

  

STYRETS MÅL FOR NESTE SESONG: 

 

- Rekruttere enda flere medlemmer. 

- Utrede fremtidig utbyggingsbehov med budsjett.  

- Utrede utvidelse av skytebane med skiveanlegg, med budsjett. 

- Automatisere deler av snø produksjon videre. 

- Prioritere sponsor avtaler, for å sikre egenandel i nye investeringer. 

- Skolere flere egne trenere, spesielt mot juniorer. 

- Tilstrebe optimal utleie av skistadion- sommer som vinter. 

 

 

 

 

Fet Skiklubb ønsker å takke alle medlemmer, 

tillitsvalgte, sponsorer og støttespillere for samarbeidet i 

inneværende sesong.                               

 

For Styret i  

Fet Skiklubb  

 

Ole Kristian Amundsen 

Leder 
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Valg for 2018/ 2019 

 

 

Hovedstyret: 

 
Leder:                Ole Kristian Amundsen  På valg – 1 år 

N.leder               Odvar Hagen                  På valg 2 år 

Sekretær             Hans Petter Buvik          1 år igjen 

Kasserer             Stine Heggedal               På valg 2 år 

      Kara                   Jon Dale                          PÅ valg 1 år 

 
 

Øvrige grupper velger sin leder som skal møte/ representere i hovedstyret. 
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