
  
 

 

ÅRSBERETNIG  2017 
 

Skarverennet 2017 ble som tidligere år en kjempe opplevelse for alle. Skarverennet ble 
kjørt på samme mal som tidligere år. 2017 rennet ble en ny dag med sol og blide 
mennesker. Ett nytt år, med bra med snø i fjellet. Det ble i år også kjørt kunst snø fra 
Geilo Hallen . Alle sponsorer og deltakere takker for ett meget bra Skarverenn 2017. 
 
Årets store utfordring var det dårlig været vi hadde i dagene før selve rennet, men med 
gode værprognoser visste vi at det skulle bli renn! Det blei en lang natt for mange med 
nøkkelposisjoner. 
 
Om natta var det full storm, men etter værprognosene skulle vinden løye 06:30, noe den 
selvsagt gjorde. Stor takk til Politi, Røde Kors og ledelsen i organisasjons komiteen. 
 
Dugnads folket leverte i år som før en fantastisk innsats. Skarverennet hadde over 1400 
personer i arbeid . Alle ledd er basert på dugnad. Hele bygda står på for å gjøre dette 
mulig. Vi er alle med og løfter Skarverennet til nye høyder. 
 
Rennet ble gjennomført uten noen store skader.  
 
Påmeldingen for 2017 gikk helt perfekt. Det ble fult på 25 sekunder. Bra folk som sitter 
og styrer alt sammen. Geilo IL har valgt gode samarbeids partnere. 
 
Tog og Buss gikk i år helt perfekt. Geilo IL har bra folk på logistikk. 
 
Skarverennets meget bra samarbeid med lag og foreninger fungerte optimalt. 
 
Økonomisk overskudd i 2017 er på kr: -7 840 964 
Budsjett for 2017 var på kr: -7 486 000 

 

 
 
Administrasjonen i Geilo IL legger ned ett fantastisk stykke arbeid hele året for at 
Skarverennet skal bli den suksess det er blitt. 
 
En stor takk til alle små og store hender som alle er en meget viktig brikke i 
Skarverennet, som jobber dag og natt for at GEILO IL er og blir en suksess. 
Takk  til Geilo IL får tilliten som org leder Skarverennet 2017. 
 
Ustedalen 06.03.2018 
Jarle Uthus 
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