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Generelt. 
Det har vært et aktivt år for MOI Langrenn. Som i fjor er det ikke den store deltagelsen på 
kretsrenn. Norges sprintlandslag hadde samling i Molde i september. Vi fikk til en samling på 
Skaret sammen med landslaget. Dette ble en stor suksess. Johannes Høsflot Klæbo var det 
store trekkplasteret. Vi håper på gjentakelse i 2018. Snøforholdene var også en utfordring 
særlig i januar.  
 
VINTER – VÅR 2017 
Januar startet med veldig mye dårlig vær. Tirsdagsrennet ble veldig skadelidende med det 
resultat at vi kun hadde ca. 120 deltakere. Dette var 100 færre enn målet vårt. Været førte 
også til mange avlyste renn for våre eldre utøvere.  
 
MOI langrenn har hatt deltagere på flere nasjonale renn som Hovedlandsrennet, 
Ungdommens Holmenkollrenn, Ungdomsbirken samt Norgescup for junior. Karsten Andre 
Vestad tok en sterkt 4. plass i fristil i Hovedlandsrennet. Mikkel W. Gautvik kom på 14. plass i 
sprint.  
 
I Midt-Norsk mesterskap markerte MOI seg i flere klasser: Tobias R. Nakken tok hjem en 
seier og en andre plass i G13. Karsten Andre Vestad endte opp med en seier og 3. plass og 
Mikkel Gautvik tok en 3. plass og en 10. plass. Begge i G16.  
 
SOMMER – HØST 2017 
Rulleskianlegget på Skaret ble flittig brukt gjennom sommeren og høsten. Høstsamlingen ble 
lagt til Skaret. Vi var så heldig å få Norges Sprintlandslag til å være med på en 
ettermiddagsøkt. Det ble en stor suksess. Det er vel sjelden det har vært så mange foreldre 
tilstede på våre høstsamlinger som denne. Det var nok Johannes Høsflot Klæbo som dro folk 
til Skaret denne dagen.  
 
Vi fikk også en flott artikkel i Budstikka som hadde et portrett av vår trener Lydia som er 
trener for de eldre klassene i MOI. 
 
 
 
 



Økonomi.  
Langrennsgruppa sin økonomi er fortsatt tilfredsstillende selv om sesongen 2017 ble 
krevende. Både sponsor inntekter og færre utøvere har ført til kraftig nedgang i inntektene.  
Det er viktig at vi fortsetter med fokus på inntekstbringende aktivitet de neste årene for å ha 
en god buffer til å sikre god drift og støtte av aktivitetene våre. For sesongen 2017/2018 så 
har vi ingen betalt trener. Dette vil på sikt bedre økonomien. Hvis vi skal ha en betalt trener 
ved en senere anledning så må langrennsgruppa gå i dialog med hovedstyret i MOI for å 
finne en økonomisk løsning. 
 
Som leder vil jeg takke de som har bidratt til at 2017 har blitt et godt ski år for MOI 
Langrenn, både på trener / arrangementsiden, i styret samt alle våre eksterne 
samarbeidspartnere. Dette gjelder alle våre sponsorer og Skaret Skisenter.  
 
Vi gleder oss til en fin vinter i 2017/2018 med mange gode opplevelser for både utøvere og 
trenerapparat. 
 
Skihilsen 

Thormod Spilling 
Leder 


