
 

 

Årsmelding 2018 

Gran IL – skigruppa 
 

 

Gruppestyrets sammensetning 
 
Leder:     Rolf Robøle-Sørensen 
Økonomiansvarlig:  Veronica Bjerkestrand og Rolf Robøle-Sørensen 
Styremedlemmer:  Marie Heggen, Tea Breivik Knutsen og Jon Anders Gutevall. 
 

Gruppestyrets arbeid 
 
Det viktigste arbeidet som gjøres i styret er å samordne virksomheten som utføres i 
treningsgruppene, samt sørge for best mulig rammebetingelser for å gi et tilbud til alle som ønsker å 
gå og leke på ski. Vi legger til rette for treninger, skirenn og ulike aktiviteter (skicross, trippelrenn, 
rulleskirenn, skirenn, samlinger, søndagsturer osv) for å ha det gøy på ski og for å gi tilbud om 
konkurranser og trening for egne og andres løpere. 
 
Ansvarsområdene i styret er som følger: 
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● Trippelrenn 
● Viggaløpet 
● Treninger/samlinger 
● Arrangement av 

renn 
● Diverse 
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● Trippelrenn 
● Viggaløpet 
● Skikalender 
● Treningssamling 
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forb. med trening 
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skisenter 
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● Treningssamling 
● Viggaløpet 
● Gransrennet og 
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administrasjon  

● Økonomi (budsjett, 
regnskap) 

● Skiklær  
● Sponsorer 
● Diverse admin 
● Skikalender 

 

 
Astrid Skiaker er Gran ILs representant i husstyret på Lygna skisenter.  

  



 
Gruppens økonomiske situasjon 
 
De største inntektskildene vi har hatt, gjennom fantastisk dugnadsinnsats av våre medlemmer, er 
salg av skikalender, påmeldinger på Lygna i forbindelse med trippelrenn, arrangering av Høstrullen på 
rulleski og Gransrennet på ski og inntekter gruppa får som følge av hovedansvaret for Viggaløpet i 
samarbeid med turngruppa. 
På utgiftssiden har vi drevet nøkternt etter budsjett, og det er påmeldingsavgifter, innkjøp av utstyr, 
delvis dekning av nye skiklær og avgift til krets og Team Hadeland som er de største postene. 
 
Den økonomiske aktiviteten har endret seg litt i forhold til status 2017:  

● Vi har gått for videre salg av skikalender, til tross for noe nedgang i salg. Vi har få utgifter 
knyttet til salget og alt salg er ren bonus.  

● Utgifter til Team Hadeland er lave da kun en løper har vært knyttet til teamet etter 
sesongslutt 2018. Hovedinnbetaling for denne løperen kommer også først neste budsjettår. 

● Inntekter i forbindelse med egne skirenn er inne i resultatet igjen, da vi dette året har 
arrangert både rulleskirenn og skirenn før jul. 

● Lavere kostnader knyttet til skisamlinger. Vi har prøvd ut å kun ha samlinger på Lygna 
skisenter. 

● Vi har sponset innkjøp av nytt klubbtøy gjennom Sport1/Kalas/Swix 
 
Etter gode inntekter på to nye renn, som ikke var inne i budsjett, endte resultatet for 2018 i et 
overskudd på ca 123.000,- 

Medlemstall 
 
Skigruppa har 48 medlemmer i sesongen 2018. Disse er fordelt på følgende grupper/alderstrinn: 
 
Gruppe Antall 
6-10 år 36 
11-19 10 
senior 2 
 
I tillegg ser vi at mange barn stiller på trippelrenn på Lygna/ SÅS, selv om de ikke er med på treninger, 
og vi har en aktiv foreldregruppe. 

Aktiviteter 
 
Skigruppas sesong starter uka etter høstferien for de fleste. De over 12 år har hatt noe tilbud 
gjennom sommeren, noen av løperne har benyttet dette tilbudet jevnlig. Minst en gang pr.uke har 
vært i samarbeid med Brandbu og Moen. 
 
Nok en sesong med mange aktive og et allsidig, stabilt og godt treningstilbud.  
Trenerteamet er stabilt, bestående av både menn og kvinner. Mye av treningsarbeidet har vært et 
tilbud i samarbeid med Brandbu og Moen. I sammen har vi klart å fylle opp med trenere i alle 
grupper, men det er en utfordring å sy sammen opplegget, finne en felles filosofi og følge opp 
utøverne over tid. Dette er utfordringer vi må ta tak i mot neste sesong, spesielt for gruppa 14år og 
eldre. 



 
 
Det er ønskelig både å rekruttere nye trenere, særlig i yngste gruppe, og at trenere vi allerede har 
skoleres. Det er en målsetting at flere av de nyeste trenerne gjennomfører trenerkurs. Rekruttering 
og utvikling av ungdomstrenere er viktig for å sikre stabilitet i trenerteamet, styret ønsker å beholde 
løperne som legger opp som trenere i skigruppa. Dette er viktig for miljøet, i tillegg er de viktige 
forbilder for yngre løpere. Også viktig å arbeide mot foreldregruppa for å rekruttere trenere der. 
Andrea Johnsrud har vært del av trenerteamet dette året, og har gjennomført mange økter som del 
av sin utdanning på HVGS. Vi ønsker å videreføre samarbeidet, og kanskje knytte til oss flere 
ungdomstrenere. Sigurd Gjerdingen har ikke vært tilgjengelig i samme grad som tidligere pga. 
utdanning/militæret, men er positiv til å bidra. 
 
Barmarkstreningene samlet 30-40 deltakere, og områdene rundt GIL-parken ble benyttet fram til 
treningene kunne flyttes til snø på Lygna. Som tidligere år oppleves en nedgang i deltakere i det vi 
flytter oss over på snø, men nedgangen har vært mindre i år enn tidligere. På snø har vi vært ca. 30-
35 utøvere, totalt opp mot 85-95 i samarbeid med Brandbu og Moen. 
For aldersgruppen 11-12år og eldre ser vi at vi konkurrerer med mange andre tilbud, og det er tøffere 
konkurranse for å holde på utøverne. Dette er noe vi må arbeide videre med, og se på mulighetene 
for å legge til rette for å holde på med flere aktiviteter samtidig, både innad i Gran IL og i andre lag. 
 
Treninger 7-10 år 

● Lekbasert fellestrening på tirsdager fra begynnelsen av oktober, med vekt på fart, balanse, 
spenst, styrke og morsomme lekpregete konkurranser 

● Samkjørte tirsdagstreninger på snø på Lygna i samarbeid med Brandbu og Moen. Fokus på 
lek, balanse og teknikkutvikling 

● Tilbud om søndagstur på sensommer/høst 
 
Treninger 11-13 år 

● Styrketreningstilbud mandager og fredager  
● Spenst/hurtighet/intervall/skiteknikk på tirsdager fra begynnelsen av oktober, fra GIL-parken 

på barmark og på Lygna (sammen med Brandbu og Moen) når snøen er klar 
● Rulleskitreninger torsdager på sommer/høst på Lygna sammen med Brandbu og Moen 
● Tilbud om søndagstur på sensommer/høst 
● De fleste har deltatt på tirsdager, noe mindre fremmøte de andre dagene 

 
Treninger 14 år -> 

● Styrketreningstilbud mandager og fredager  
● Spenst/hurtighet/intervall/skiteknikk på tirsdager fra begynnelsen av oktober, fra GIL-parken 

på barmark og på Lygna (sammen med Brandbu og Moen) når snøen er klar 
● Rulleskitreninger torsdager på sommer/høst på Lygna sammen med Brandbu og Moen 
● Tilbud om søndagstur på sensommer/høst 
● De fleste har deltatt på tirsdager, noe mindre fremmøte de andre dagene 

 
 
 



 
Junior/senior 
Skigruppa har i år en aktiv junior, Even Hjelmås Molden. Han er tatt inn på og deltar på opplegget til 
Team Hadeland Langrenn. Der har han god oppfølging rundt treninger, skole og renn av dyktige 
trenere og ledere. De har også fullt ansvar for opplegget rundt reiser til samlinger og renn. 
Skigruppa er et av eierlagene av Team Hadeland og dekker klubbavgift og 50% av løperavgift for 
juniorløpere som er og har vært aktivt medlem av Gran il ski siste 3 år. 
I tillegg til Even har Oscar Gisleberg deltatt i et par renn i juniorklassen, men satser nå for det meste 
på skiskyting. Ole Gamme deltar også innimellom i seniorklassen. 
Vi har også noen løpere som jevnlig deltar i turrenn, som Birken og andre lokale renn, med Per 
Morten Hvattum i spissen. 
 
Høstsamling i oktober 
Årets høstsamling (12.-14.okt) skulle legges i nærmiljøet og fungere som en “kick off” for 
høstsesongen og samarbeidet med Brandbu og Moen. Lygna skisenter var arena for at samlingen 
skulle være et lavterskeltilbud for alle, uansett alder. Totalt ca.70 utøvere fra 7år og oppover deltok, 
med utøvere fra Moen, Brandbu og Gran. På samlingen benyttet vi de nye rulleskiene vi har kjøpt inn 
med støtte fra Sparebankstiftelsen Gran. 
Det ble gjennomført mange aktiviteter både på rulleski og til fots. Gruppeinndeling etter alder og 
utvikling, men også aktiviteter på tvers, gjorde lørdagen meget vellykket og sosial. Dette styrker 
samholdet i skigruppa! Søndag var det langtur før de fleste avsluttet dagen på Toten badeland. Alle 
utøvere og trenere fikk servert gratis lunsj begge dager i servicebygget til stor glede.  
 
Foreldremøte  
Ble holdt i GIL-parken 16.10.18. Der informerte vi litt om treningene og tankene vi har rundt trening, 
samarbeidet med Sås, Brandbu og Moen, hva foreldrene kan forvente seg av skigruppa og hva som 
forventes av dem. Det ble bl.a. informert rundt dugnader og hvorfor de er viktige, litt om 
snøproduksjon, presentasjon av styret osv.  
Det ble også informert om hva Lygna skisenter er, hvilke forpliktelser vi har, hvilke muligheter 
anlegget gir oss og at dette er vårt anlegg. Vi informerte de fremmøtte om nytt klubbtøy og det ble 
anledning til å prøve testtøy fra Kalas. 
 
Smørekurs/smørning 
Vi avholdt smørekurs på Lygna i løpet av sesongen 17/18, i forbindelse med en av treningene. Vi 
planlegger også dette sesongen 18/19. 
Nytt i år er fluorforbud i alle klasser opp t.o.m. 16år. Dette har vi informert om og tips som gis er 
fluorfrie. 
 
Konkurranser 
I skisesongen er konkurranseopplegget for de yngste basert på deltakelse i lokale skirenn i helgene, 
samt trippelrenn på Lygna på torsdager/i SÅS på onsdager og Varig Team Hadeland cup. I år har vi 
sett god deltakelse fra egne løpere i lokale renn, både på Lygna, Svea og Jevnaker. 
Vi har en hard kjerne som deltar på renn også utenfor eget distrikt, men der ønsker vi å gjøre en 
innsats for å øke deltakelsen i utvalgte renn. 
  



 
 
Høstrullen på Lygna - 9.september  
For første gang i historien ble det i høst arrangert et rent rulleskirenn i den nye rulleskiløypa på 
Lygna. Værgudene var skikkelig imot oss, med 30mm regn i løpet av dagen, men 104 løpere stilte til 
start og gjennomførte et morsomt løp. Dette ga gode inntekter, økte engasjementet i gruppa og er 
noe vi skal gjøre igjen! 
 
Gransrennet  - 9.desember  
Gran il ski har tidligere i mange år arrangert skirenn, under ulike navn. Av ulike årsaker er det nå et 
par år siden sist vi har klart det, men i år ble det igjen mulig. 
Etter mange dugnadstimer med bl.a. snøproduksjon og rigging av løyper, ble rennet gjennomført i 
flott vær og med et fint lag med nysnø på toppen. 213 løpere totalt og ikke minst 32 deltagere fra 
egen klubb. Neste år satser vi på enda fler! 
 
Samarbeid med andre 
Denne skisesongen har Gran IL fortsatt det gode treningssamarbeidet med SÅS, hvor mange av 
skiskytterne trener med og konkurrerer på ski for Gran, og vi har utvidet samarbeidet med Brandbu 
og Moen. I tillegg har det vært et godt samarbeid rundt trippelrennene, og det er i fellesskap servert 
kveldsmat etter treningene på Lygna. Dette ønsker vi å fortsette med for å beholde løperne og 
foreldrene i skimiljøet. 
 
De store arrangementene på Lygna skisenter er også med på å styrke samholdet i skimiljøet på 
Hadeland, hvilket Gran IL skigruppe er glade for. 
 

Fokusområder for neste sesong 
 

Skigruppa har følgende fokusområder for neste sesong: 
● 8-10 år. Fokus på lek, fellesskap og samhold mellom de ulike klubbene. Engasjere foreldrene. 
● 11-16 år. Holde på antallet utøvere ved å styrke treningskultur og samarbeidet med 

naboklubbene. Legge til rette for gode sosiale relasjoner blant utøvere og foreldre. 
Gi et enda bedre tilbud rundt individuell treningsoppfølging. 

● Junior. Fortsette det gode samarbeidet med Team Hadeland. 
● Generelt jobbe med hvordan få flest mulig til å trives med skiaktiviteter og gøy på ski, og øke 

rekrutteringen. 
● Fortsatt styrke engasjementet i foreldregruppa. 
● Økt trenerkompetanse gjennom deltakelse på kurs.  

 
 
Gran, 27.02.19 
 
Tea Breivik Knutsen 
Marie Heggen 
Veronica Bjerkestrand 
Jon Anders Gutevall 
Rolf Robøle-Sørensen 


